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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

LIETUVOS DELEGACIJA 
PRAVEDĖ KONSULTACIJAS DĖL 
PASIRENGIMO NATO NARYSTEI

Vašingtonas, birželio 12 d. 
Birželio 9-12 d. Lietuvos Už
sienio reikalų ministerijos sek
retoriaus Giedriaus Čekuolio 
vadovaujam a delegacija su 
darbo vizitu lankėsi Vašingto
ne. Lietuvos delegacija Valsty
bės departamente pravedė kon
sultacijas su JAV administraci
jos aukštais pareigūnais, kurių 
metu aptartas Lietuvos pasi
rengimas NATO narystei. Tai 
pirmos tokios išsamios konsul
tacijos po vasario mėn. pabai
goje Vilniuje įvykusio JAV am
basadoriaus prie NATO Nick 
Burns vadovaujamos JAV tarp
žinybinės delegacijos vizito, 
kurio metu surinktos informa
cijos pagrindu buvo pradėta 
rengti JAV administracijos ata
skaita dėl Lietuvos pasirengi
mo narystei NATO.

Konsultacijose JAV admi
nistraciją atstovavo Valstybės 
departamento sekretoriaus pa
tarėjo pavaduotojai Bob Brad- 
ke, Heather Conley, Nacionali
nės saugumo tarybos Europos 
reikalų direktorius Walter An- 
drusyszyn, Gynybos departa
mento sekretoriaus padėjėjas 
Ian Brzezinski, Valstybės de
partamento ambasadorius Ho
lokausto klausim am s R an
dolph Bell, kiti administracijos 
bei karinių pajėgų atstovai. 
Susitikime H.Conley pažymė
jo, kad nuo praėjusio JAV tarp
žinybinio vizito Lietuva pada
rė didelę pažangą. Ji pasveiki
no Nacionalinio saugumo stra
tegijos priėmimą bei numato
mą pasirašyti “W illliam s” , 
“Jukos” ir Lietuvos Vyriausybės 
sutartį dėl “Mažeikių naftos” .

G.Cekuolis pažymėjo, kad 
Nacionalinė saugumo strategi
ja  nubrėžia saugios ateities vi
ziją, kurioje didelis dėmesys 
skiriam as eurointegracinių  
procesų raidai, tarptautiniam 
bendradarbiavim ui ir geros 
kaimynystės santykių stiprini
mui. G.Čekuolis akcentavo, 
kad Lietuva yra pasirengusi 
įnešti savo konkretų praktinį 
indėlį į saugios ir stabilios tarp
tautinės aplinkos kūrimą, kaip 
pavyzdį paminėdamas įstaty
mų pakeitimus dėl Lietuvos 
karių dalyvavimo karinėse ope
racijose už Lietuvos ribų.

Pasak JAV Gynybos sekre
toriaus padėjėjo I.Brzezinski, 
šiandien didžiausią iššūkį tarp
tautiniams saugumui kelią nau
jos grėsmės, todėl šiame kon

tekste labai svarbu, jog ne tik 
dabartinės NATO narės, bet ir 
kandidatės ypatingą dėmesį 
skirtų naujų, specializuotų ir 
greitai dislokuojamų pajėgų 
ruošimui.

Daug dėmesio susitikime 
skirta kovai prieš korupciją. 
G.Čekuolis supažindino JAV 
administracijos pareigūnus su 
Lietuvos vyriausybės antiko
rupcine programa bei jos įgy
vendinimo eiga.

Konsultacijų metu taip pat 
aptarti istorinio teisingumo klau
simai. JAV administracijos at
stovai pozityviai įvertino Izra
elyje esančiam žydų paveldo 
centrui “Hechal Shlomo” Lie
tuvos perduotas toras, Tarptau
tinės komisijos nacių ir sovieti
nio okupacinių režimų nusikal
tim am s L ietuvoje įvertin ti 
veiklą, Lietuvoje įgyvendina
mą Holokausto švietimo pro
gramą. JAV administraciją taip 
pat domino Lietuvos žydų ben
druomeninio turto grąžinimo 
procesas.

Vakar G.Čekuolis taip pat 
apsilankė nevyriausybiniame 
American Enterprise Institute, 
kur su užsienio politikos eks
pertais bei žurnalistais disku
tavo tema “Lietuvos narystės 
NATO perspektyvos ir santy
kiai su Rusija”. Pranešimo me
tu G.Čekuolis bei Amerikos 
verslo instituto Naujosios At
lanto inicatyvos direktorius Ra- 
dek Sikorski informavo, kad 
kitų metų gegužės mėn. Vil
niuje sutarta surengti didelę 
konferenciją - Vilniaus Kon
gresą, kurioje bus kviečiami 
dalyvauti NATO bei “Vilniaus 
grupės” šalių atstovai. Naujo
sios Atlanto iniciatyvos patarė
jų  tarybos pirm ininkas yra 
Henry Kissinger.

Vizito m etu G .Č ekuolis 
euroatlantinius integracinius 
bei regioninio saugumo klausi
mus taip pat aptarė su Naciona
linės saugumo tarybos Euro
pos reikalų direktoriumi Walter 
Andrusyszyn ir NATO reikalų 
direktoriumi Kurt Volker, poli
tin ių  tyrim ų ko rporac ijo s 
RAND ekspertais S tephen 
Larrabee ir Ron Asmus, Vals
tybės departamento Rusijos 
re ika lų  d irek to rium i John
M.Evans, kitais pareigūnais. 
Vašingtone taip pat įvyko susi
tikimas su Amerikos žydų ko
miteto tarptautinių reikalų di
rektoriumi Andrew Baker.

JAV LB Clevelando Apylinkės valdyba. I eilėj iš kairės: Regina Čiuberkienė, sekretorė, Algis Gudėnas, 
pirmininkas, Vida Bučmienė, narė švietimo reikalams, Aldona Stempužienė, vicepirmininkė, renginių 
koordinatorė. II eilėje iš kairės: Aleksas Petrauskis, narys spec. reikalams, dr. Viktoras Stankus, 
vykdomasis vicepirmininkas, dr. Zita Maščinskienė, narė spec. reikalams, Mečys Aukštuolis, 
iždininkas, Audronė Majorovienė, renginių talkininkė. LB Apylinkės valdybos inf.

KLASTINGI ŽODŽIAI KLASTOJA GALVOSENĄ

Vilius Bražėnas

“Kai žodžiai praranda prasmę, žmonės praranda laisvę”
Konfucijus

Senovės kiniečių išminčius 
įspėjo apie žodžio reikšmę ne 
vien tik tiesai, bet ir laisvei. Jis 
lyg ir sakė: “Vadinkite dalykus 
tikraisiais vardais” . Tačiau 
Konfucijus nebuvo patyręs ko
munizmo ir komunistų klastin
gų pastangų ne tik panaikinti 
žodžio prasmę, bet ir ją apvers
ti aukštyn kojom. Jis nebuvo 
girdėjęs, pavyzdžiui, rusiškos 
dainos, kurioje komunizmo 
pavergtieji rusai didžiavosi 
“laisve”: “Aš nežinau kito to
kio krašto, kur taip laisvai kvė
puoja žmogus” . Komunistai 
išvystė žodžių piktnaudojimą 
- tai melui, tai tiesai nuslėpti. 
Kalboje buvo ir tebėra naudo
jam a karo taktika - tikrovės 
slėpim as. Savo kalbose ir 
spaudoje esu įspėjęs amerikie
čių publiką, jog svarbiau su
prasti rusišką žodį “maskirov- 
ka”, negu “glasnost” ar “pere
stroika” .

Komunistai, net ir jų gėdin
gas likutis šiandie, kom-kapi- 
talizmo laikotarpyje, žino vedą 
nuolatinį karą. Šiuo metu žo
džių karą, idėjų karui per žo
džių “m askirovką” laimėti. 
Laisvės ir Tiesos gynėjai turi 
susivokti, jog esame kare ir bū
ti atsargesni žodžių naudojime, 
lyg eitume per žodinių minų 
laukus.

Naujausių politinių sukrėti
mų Prancūzijoje ir Olandijoje 
metu pasirodė kaip komunistai

yra sumaišę savo priešų kortas. 
Vargu ar daug kas pasaulyje 
buvo studijavęs ar bent matęs 
tų kraštų “kraštutinėmis deši
niosiomis” vadinamų politinių 
partijų programas, kokios jos 
bebūtų. Tačiau, kai nuo aukštų
jų  “liberalinės” pagal (Vakarų 
standartą) ir globalistinės ži- 
niasklaidos pilies kuorų pasi
girdo trimito garsai apie “eks
trem istus” bei “kraštutinius 
dešiniuosius”, net ir per kai ku
rią prieškomunistinę spaudą 
nuaidėjo tų trimitų aidai. O 
kokios gi spalvos vėliavos vy
ravo demonstracijose prieš Le 
Peną Paryžiuje? Raudonos.

Juk tiktų pirm iausiai su
žinoti, pagal kokį ir kieno mas
tą kas nors vadinamas “kraštu
tiniu dešiniuoju” . Taipogi pra
verstų pastebėti, kad negirdime 
trimituojant apie “kraštutinę 
kairę”. Tad pagal ką nustato
mas “kraštutinumas” dešinėje? 
Stalinui net Trockis, matomai, 
buvo “kraštutinis dešinysis” . 
Bėda tame, kad dešinieji ne vi
sada klausia: o kaip toli kairėje 
Tu pats stovi? Gal net vidurys 
Tau atrodo kraštutinumu?

Lietuvą ir kitas nepriklau
somybę atgavusias valstybes 
priedu apsunkina iš N iurn
bergo Teismo Sovietų išspaus
tas terminas “naciai”. Paklaus
tas “kas yra naciai?” , daugelis 
atsakys, jog naciais buvo Tre
čiojo Reicho Vokietijos kraštu

tinių dešiniųjų, tautinė ar na
cionalistinė, antisemitinė par
tija. Ar tai tiesa? Sovietams 
reikėjo istorinėn palovėn pa
kišti faktą, kad ir nacizmas 
buvo kairiųjų būtent socialistų 
kaip ir Sovietų, režimas. Juk 
tada Vokietiją valdė Naciona
linė Socialistine Darbo par
tija. Socialistine . Reiškia - 
kairė. Tas faktas buvo užslėp
tas, pavadinant tą režimą jo ne- 
apibrėžiančiu žodžiu “naciz
mas” . Priedu, tuo būdu liko 
apjuodintas “nacionalizmas” - 
tautiškumas. Kadangi buvę 
SSSR sąjungininkai “naciai” 
pagaliau kariavo prieš SSSR, 
prieš komunistus, buvo lengva 
juos perkelti iš socialistinės 
kairės į dešinę. Tuo būdu buvo 
uždėta neva nacizmo dėmė 
antikomunistinei dešinei.

Tai yra pavyzdys kaip, nau
dojant klastingus žodžius ir 
išvengiant tiksliai apibūdinčių 
žodžių, galima sumaišyti vi
suomenės pažiūras, suvaržyti 
savo oponentą ir įtaigoti patir
ties neturinčių žmonių pažiū
ras į istoriją.

Todėl Lietuvos patriotams 
šiandien praverstų pagalvoti, 
ar naudojimas tokių terminų, 
kaip “tarybiniais laikais”, “tar
pukario Lietuva” bei “soviet
metis” , nedaro žalos Tiesos 
grąžinimui, tautos dvasios pa-

(Nukelta į 4 p.)
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ TRAGIŠKASIS BIRŽELIS GYVAS 

IŠLIKUSIŲJŲ ŠIRDYSE
Gedulo ir vilties, okupacijos ir genocido atmintinų dienų 

proga birželio 14-ąją 12 valandą Vilniuje, Nepriklausomybės 
aikštėje buvo pakelta Valstybės vėliava su gedulo juosta. Po to 
vyko m inėjim ai prie pam inklo politin iam s kaliniam s ir 
trem tiniam s prie Lukiškių aukštės ir N aujosios Vilnios 
geležinkelio stoties memorialo. Naujoji Vilnia, kaip primena 
ELTA, buvo paskutinė vieta, kur su Lietuva atsisveikindavo 
gyvuliniais vagonais į tolimą ir šaltą Sibirą tremiami niekuo 
nenusikaltę žmonės.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
kiemelyje (Didžioji g. 17/1) birželio 14 dieną buvo surengta 
Atminimo valanda, dalyvaujant liaudies dainų atlikėjai Veronikai 
Povilionienei.

V ilniaus un iversite to  Šv.Jonų bažnyčioje koncertinę 
programą atliko Vilniaus savivaldybės choras “Jauna muzika”, 
kamerinis orkestras ir solistės.

18 valandą Vilniaus arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos 
šventosios mišios už tragiškojo birželio aukas.

Birželio 14 dieną nuo 11 iki 15 valandos, kaip pranešė Eltai 
Lietuvos Respublikos Seimo spaudos tarnyba, Seimo durys buvo 
atviros visiems. Visuomenė galėjo apžiūrėti čia surengtą Tatjanos 
Krasnopolskajos-Koleznikovos parodą, skirtą lietuvių tremčiai 
Jakutijoje.

Sovietinės okupacijos metais, primena ELTA, Lietuva neteko 
apie 800 tūkst. savo gyventojų. Apie 300 tūkstančių žmonių 
patyrė komunistinio režimo baisumus - kalėjimus, lagerius, 
tremtį Sibire ir Tolimojoje Šiaurėje. Kas trečias suimtasis mirė 
nuo kankinimų, bado ar nepakėlė atšiauraus klimato. Daugiau 
kaip 30 tūkst. žmonių okupantai nužudė Lietuvoje. Bėgdami 
nuo komunistų teroro, iš Lietuvos pasitraukė daugiau kaip 440 
tūkst. šalies gyventojų.

■ A.PAULAUSKAS PRIEŠ SAVO PREZIDENTĄ
Lietuvos Seimo ir Naujosios sąjungos pirmininkas Artūras 

Paulauskas paragino valstybės pareigūnus nepamiršti teisinės 
valstybės valdžių atskyrimo principo, nekelti abejonių Lietuvos, 
kaip teisinės valstybės, egzistavimu. Tokį Seimo Pirmininko 
raginimą Eltai perdavė jo  atstovas spaudai Arvydas Žilinskas, 
siedamas jį su keliais šios savaitės įvykiais. Visų pirma su 
Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus pareiškimu, kad jis esąs 
“pasiruošęs suteikti malonę Lietuvos kalėjime atsidūrusiam 
garsiam  Latvijos dviratininkui, jeigu  jis  tokios malonės 
pap rašy tų” , bei šalies vadovo pare ikšta  nuom one, esą 
sportininkas “neturėjęs blogų ketinimų” , Kauno miesto taryboje 
įvykusiais mero rinkimais, nepaisant teismo sprendimo.

“Teisinėje valstybėje teismų sprendimai privalomi, o bet 
koks ribos peržengimas, ypač valstybės vadovo, gali priversti 
suabejoti Lietuvos, kaip teisinės valstybės, egzistavimu”, - 
pabrėžia Lietuvos Seimo vadovas.

■ KURIAMAS TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKAS
Buvusio Tuskulėnų dvaro sodybos teritorijoje ketinama įkurti 

Tuskulėnų rimties parką. Jo programa, kaip informuoja ELTA, 
patvirtinta Vyriausybės posėdyje.

Tuskulėnų dvaro sodyba yra Vilniuje, Žirmūnuose, šalia 
Neries upės.

Rimties parkas su prieigomis užims 7.5 ha plotą. Į šią teritoriją 
pateks buvusio Tuskulėnų dvaro centriniai rūmai ir oficina, dvaro 
parkas su prieigomis, išlikusi Šv. Teresės koplytėlė ir vila.

Pagrindinius Tuskulėnų rimties parko akcentus sudarys 
buvusio dvaro pastatai ir kolumbariumas. Jame numatoma 
tinkamai palaidoti palaikus 706 asmenų, 1944 - 1947 metais 
MGB sušaudytų ir užkastų šioje teritorijoje.

R estauruo tose buvusio  Tuskulėnų dvaro pasta tuose  
planuojama įrengti dvidešimtojo amžiaus antrosios pusės 
Lietuvos martirologijos muziejų, kuriame bus ir Tuskulėnų dvaro 
istorijos ekspozicija. Šis muziejus taps Lietuvos genocido aukų 
muziejaus filialu.

Rimties parko teritorijoje numatoma išsaugoti senuosius 
dvaro parko želdinius, atkurti tvenkinius. Bus taip pat sutvarkyta 
Neries upės krantinė, įrengti įvažiavimo keliai, automobilių 
stovėjimo aikštelė.

Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programą planuojama 
pradėti įgyvendinti 2003 m etais ir užbaigti 2007-aisiais. 
Programos vykdytoja - Kultūros ministerija.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

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

Algirdas Pužauskas

Birželio 6 d. JAV preziden
tas George W. Bush pasirodė 
televizijos programose ir pa
skelbė, kad jis steigia naują 
vyriausybės skyrių, kuriam

NAUJAS VALDŽIOS SKYRIUS

statyti, kas ir kodėl yra kaltas 
dėl tų nesklandumų. Prezi
dentas nutaręs visai peror
ganizuoti saugumo planus. Jis 
prašė K ongreso patv irtin ti 
naują departamentą, pavadintą 
Tėvynės apsaugos departa
mentu, kuris turės 169,000 
tarnautojų.

Kongrese jau nutarta pa
skirti naujam departamentui 
37 bilijonus dolerių. Naujame 
vyriausybės skyriuje tarnaus iš 
kitų agentūrų perkelti tarnau
tojai. Čia bus dabartiniai Slap
tosios Tarnybos detektyvai, 
bus pakrančių Apsaugos kariš
kiai, dirbs patyrę muitininkai 
ir Imigracijos bei Natūraliza
cijos įstaigų tarnautojai. Kai

JAV prez. George Bush paskelbė, kad jis nori įsteigti naują skyrių 
- ministeriją krašto saugumo reikalams Reuters

vadovaus kabineto sekretorius. 
Prezidento planą turės patvir
tinti Kongresas. Tą pačią dieną 
Senato teisingumo komitete 
vyko debatai apie Amerikai 
gresiantį terorizmą, buvo ap
tariamas klausimas, kaip su
stiprinti žvalgybos darbą ir 
apsaugoti Ameriką. Debatuose 
viena Minesotos FBI įstaigos 
veikėja atidengė įvairias tos 
agentūros silpnybes ir klaidas. 
Apie jas trumpai kalbėjo ir 
valstybės prezidentas, nu
rodydam as, kad dar prieš 
teroristų Rugsėjo Vienuoliktos 
dienos puolimus buvo kai kur 
įtariama, kad teroristai pla
nuoja pulti, tačiau tie įtarimai 
nepasiekė gynybos centro. 
Dabar jo uždavinys nėra nu-

kurios federalinės agentūros 
toliau liks veikti nepriklauso
mos, tačiau tarp jų bus glau
desni ryšiai, ypatingai verti
nant žvalgybos funkcijas ir 
analizuojant gaunamą infor
maciją bei spėjamą grėsmę. 
Normaliais laikais respubli
konų partijos konservatoriai 
visada mėgsta pasisakyti už 
“mažą valdžią” ir mažas išlai
das, suteikiant didesnes valdy
mo galias atskiroms valstijoms 
ir savivaldybėms. Šiuo atveju 
respublikonai pritarė prezi
dento planui. Jis pasakė savo 
kalboje, kad Amerika vado
vauja pasaulio kovai prieš te
rorizmą ir ji tą kovą laimės, nes 
amerikiečiai patys pasikeitė po 
teroro puolimų New Yorke ir 
Vašingtone.

Spėjama, kad naujo m i
nistro pareigas gaus buvęs 
Pensilvanijos gubernatorius 
Tom Ridge, kuris iki šiol buvo 
paskirtas prezidento patarėju. 
Dabar, išplėtus Tėvynės ap
saugos uždavinius, jam  teks 
atsakinėti į Kongreso narių 
klausimus. Teks rūpintis ne tik 
bom bų sprogdin im ais, bet 
b io login iais, chem iniais ir 
branduolinės reakcijos gink
lais, kuriuos teroro organi
zacijos gali panaudoti. Depar
tamente bus įdarbinti ir svei
katos, žemės ūkio gynybos 
specialistai.

Naujo valdžios skyriaus 
įsteigim as stipriai palies ir 
transporto departamentą. JAV 
siena su Kanada sudaro 5,525 
mylias, su M eksika - 1,989 
mylias, o jūrų pakrantės sudaro 
mažai saugoma 95,000 mylias.

Prezidentui Bush sakant 
kalbą apie šalies saugumą, 
JAV gynybos sekretorius Do
nald Rumsfeld lankėsi Briu
selyje, tarėsi su NATO šalių 
gynybos ministrais.

--------------- Keliais sakiniais ---------------

• K azachstane vyko 6 
Azijos valstybių vadų kon
ferencija, pavadinta pasitikėji
mo ugdymo ir savitarpio ryšių 
suvažiavim u. Rusijos prez. 
Vladimir Putin bandė pagerinti 
Pakistano ir Indijos santykius 
ir atitolinti branduolinio kon
flikto grėsmę, tačiau Indija jo 
siūlymus atmetė. Putin kalbė
jo, kad Šaltojo karo laikais So
vietų Sąjunga ir Amerika per
gyveno vadinamą Kubos krizę 
1962 m etais, tačiau abiejų 
valstybių vadai buvo pakanka
mai protingi ir atsakingi, ir 
pavyko išvengti krizės. Indijos 
premjeras Vajpayee pakvietė 
Putiną apsilankyti šią žiemą

Indijoje. Pakistano prezidentas 
pasakė konferencijoje, kad 
musulmonai Kašmire tik vieno 
tetrokšta, Jungtinių Tautų re
ferendumo, kaip Kašmiras nori 
tvarkytis ir gyventi.

• Izraelio kariuomenė su 
tankais ir šarvuočiais vėl įžen
gė į Ramallah miestą ir daužė 
Palestinos vadovo Arafato šta
bo rūmus. Izraelis pabrėžė, kad 
Arafat nėra šio puolimo tiks
las. Birželio 5 d. šalia žmonių 
pilno autobuso Izraelyje su
stojo sprogmenų pilnas auto
mobilis, kuris sprogo, užmuš
damas vairuotoją ir 17 Izraelio 
kareivių. Sakoma, kad Izraelio 

(Nukelta į 3 p.)
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PRIEVARTINIO KATORGOS 
DARBO ATLYGINIMAS

Gauti pranešimai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitur 
Europoje, stebina mus Rusijos ambasadoriaus J. Zubakovo 
pareiškimu, kad praėjusios kadencijos Seimo priimtas 
įstatymas dėl okupacijos žalos atlyginimo ir Lietuvos noras 
įsijungti į NATO blogina iš esmės gerus Lietuvos ir Rusjos 
santykius.

Mes pilnai sutinkame su Lietuvos Laisvės Kovos 
sąjūdžio pareiškimu, kad:

- Lietuvos nepriklausomybė 1940 m. buvo panaikinta 
brutlia sovietų karine jėga; okupacijos faktą pripažino ir 
Rusija, pasiskelbusi Sovietų Sąjungos teisių ir atsakomybes 
paveldėtoja;

- Lietuvos valstybė, jos ekonomika buvo planingai ir 
nuosekliai griauta;

- Lietuvos žmonės, o pirmiausia šviesuomenė, buvo be 
jokios kaltės žudomi, kalinami ir tremiami iš Lietuvos, 
atimant jų  užgyventą turtą;

- Kaliniai ir tremtiniai, kurių priskaičiuojama per 150 
tūkstančių, buvo verčiami veltui dirbti katorginius darbus;

- 2000 m. valstybinė žalos dėl “neatlyginimo politiniais 
motyvais įkalintiems asmenims ir jų  šeimos nariams už 
katorginį darbą, dėl prarasto turto, negautos naudos” 
įvertinimo komisija nustatė, kad okupanto padaryta žala 
sudaro maždaug 128 milijardus dolerių;

- Moralinės žalos neįmanoma apskaičiuoti, tačiau ji yra 
milžiniška.

Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdis mano, kad Lietuvos ir 
Rusijos valstybiniai santykiai turi būti gerinami ir stiprinami 
lygiateisiškumo pagrindu ir atlyginant okupacijos metais 
padarytą žalą. Vokietijos Federatyvinė R espublika, 
perėmusi Vokiečių Reicho teises ir atsakomybę, atlygina 
padarytą žalą kitų Europos valstybių piliečiams, kurie buvo 
prievarta išvežti darbams į Vokietiją. Rusija turėtų šiuo 
pavyzdžiu pasekti po aptarimo ir derybų su Lietuva. Taip 
būtų patvirtintas abipusis siekimas kurti ir stiprinti gerus 
kaimyninius santykius.

Lietuvos siekimas patekti į Euroatlantinę sąjungą yra 
neginčijam as, visiškai teisėtas ir gyvybiškai svarbus 
nepriklausomos valstybės politikos tikslas, nekeliantis 
jokios grėsmės nė vienai iš kaimyninių valstybių.

Laisvės kovose sudėtos aukos įpareigoja pirmiausia 
rūpintis valstybės saugumu, nepamirštant nei ekonomikos, 
nei kultūros, nei socialinių reikalų, - baigia savo pareiškimą 
LLKS taryba.

Priėmus to ambasadoriaus teigimą, reikėtų sakyti, kad 
Lietuva niekada nebuvo okupuota Sovietų Sąjungos, ir tik 
vietiniai stribai be jokių įsakymų “iš viršaus” trėmė lietuvius 
į Sibirą, suiminėjo, žudė mūsų laisvės kovotojus, degino 
kaimus, m iestelių gatvėse spardė nužudytų partizanų 
lavonus ir kv ietėsi “b ro liškų” respub likų  p iliečius 
talkininkauti... bet tai būtų pasaulinis absurdas - gyvos 
Lietuvos istorijos paneigimas.

S. Tūbėnas

BIRŽELIO 14-TOJI - 
GEDULO IR SUSIKAUPIMO DIENA!

Tą dieną turime paskirti 
susikaupimui ir savo žaizdų 
prisiminimui. 1940 m. birželio 
mėn. 15 d. Rusija Lietuvą 
okupavo. O 1941 m. birželio 
mėn. 14-15 dienomis prasidėjo 
d id ie ji lie tuv ių  trėm im ai į 
Sibiro tremtį. Pati okupacija, 
nors ir buvo skaudi, bet mūsų 
atm intyje gilaus rando ne
paliko. Tačiau 1941-ųjų metų 
birželio mėn. 14-15-16 die
nomis atlikti trėmimai paliko 
gilų randą tautos kūne. Tie 
trėmimai iššaukė partizaninį 
judėjimą ir kovas. Taip pat tai 
buvo paskatinimas nelaukti 
antrosios okupacijos ir bandyti 
savo laimę degančioje Vo
kietijoje.

Jeigu  okupantai nebūtų 
sugalvoję savo pirmąsias me
tines apvainikuoti trėmimais, 
tai vadinamųjų dypukų banga, 
būtų  buvusi gal m ažesnė! 
Kadangi tie trėm im ai buvo 
v isai ne tikė ti ir n e įs iv a iz 
duojam ai ž iaurūs, tai mes 
privalome jų  neužmiršti. Rei
kia mokytis ir iš kitų tautų, 
kurios įvairius trėmimus per
gyveno ir vis tiek gyvos išliko! 
Bet stebint mūsų kultūrinį ir 
bendruom enin į gyvenim ą,

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

Atkelta iš 2 p.
Keliais sakiniais ------------------

premjeras Sharon vėl atvyksta 
į Vašingtoną. Su juo Izraelyje 
ilgai tarėsi specialus preziden
to Bush atstovas, žvalgybos 
CIA direktorius George Tenet, 
susitikęs ir su Arafatu. Palesti
nos teroro puolimai žvalgybos 
žiniomis, yra vykdomi nedide
lės radikalų “Islamic Jihad” 
grupuotės.

• Prez. G.Bush telefonu 
beveik kasdien kalbėjosi su In
dijos ir Pakistano vadovais. Jis 
pasiuntė į tas šalis valstybės 
departamento sekretoriaus pa
vaduotoją Richard Armitage. 
Sis nurodė Pakistano preziden
tui, kad kova prieš teroristus 
lyg nutrūko, nes Pakistanas su
traukė didesnę dalį savo ka
riuomenės prie Indijos sienos.

• Rusijos prez. V. Putin 
pareiškė priimdamas Kremliu
je Kinijos prezidentą Jiang Ze
min, kad Rusija laiko Kiniją 
savo partnere ir Rusijos geri 
ryšiai su Vakarais nė kiek ne
pakenks draugiškiems ryšiams 
su Kinija. Taip jis pasakė Ki
nijos laikraštininkams.

• A irijoje birželio  6 d. 
premjero vietą vėl laimėjo Ber
tie Ahern, Fienna Fail partijos 
vadas. Jis valdys Airiją koalici
joje su Progresyviais demokra
tais. Airijos spauda pabrėžia, 
kad Airiją valdant Ahern vy-

atrodo, kad tuos trėmimus jau 
esame užmiršę - lyg jų  iš vis 
nebūtų buvę.

“Per sovietines okupacijas 
iš Lietuvos į Sovietų sąjungos 
atšiaurius rajonus buvo iš
tremta 331,6 tūkst. žmonių. 
Tarp jų  apie 50 tūkst. buvo 
moterų ir 34,3 tūkst. vaikų. Dėl 
nepakeliamų gyvenimo sąlygų 
tremtyje mirė 21 proc. visų 
trem tinių. Iš tiesų, šiurpūs 
skaičiai. Kas buvo tokios 
nežmoniškos naikinimo sis
temos variklis, kokia idėja 
valdė tūkstančių represinių 
iniciatorių ir vykdytojų są
monę? Atsakymą rasime 1939
10-11 SSRS NKVD įsakyme 
Nr. 001223, kuriuo buvo nu
rodyta kruopščiai suregistruoti 
visą “antisovietinį elementą” , 
tai yra tuos, kurie dėl savo 
socialinės ir politinės praeities, 
tautinių - šovinistinių nuo
taikų, religinių įsitikinim ų, 
m oralin io  ir po litin io  n e 
patvarumo yra priešingi so
cialistinei santvarkai ir todėl 
gali būti išnaudoti antiso- 
vietiniams tikslams” (Nijolė 
Gaškaitė Žemaitienė).

“Vieni vergavo Sibiro tai
goje, kiti - Lietuvoje. Tokios

riausybė pasiekė labai gražių 
ekonominių laimėjimų, suma
žėjo nedarbas, pakilo pajamos, 
ypač sekėsi laimėti nemažų 
investicijų, net buvo galima 
sumažinti pajamų mokesčius.

• Afganistane renkami de
legatai į suvažiavimą, kuris iš
rinks naują šalies vyriausybę. 
Laisvų rinkimų šalis neturėjo 
jau 23 metus, tačiau liko seni 
įpročiai ir įvairūs trukdymai. 
Viename miestelyje renkant 
delegaciją į “Loya jirga” vie
nas tvarkdarys paslėpė balsų 
rinkimo dėžę už užuolaidos, 
paaiškindamas, kad balsavi
mai turi būti “slapti”, todėl da
lyviai negali dėžės matyti.

• Net 45 Sudano bėgliai 
žuvo dykumoje nuo karščio, 
bandydami patekti į Libiją, kur 
gyvenimas lengvesnis.

• Oregono valstijos sosti
nėje Salem nemažas sakalas 
atsimušė į elektros jėgainės 
stoties dėžę, laikinai nutrauk
damas srovę. Užtemo daug 
miesto valdiškų pastatų, nevei
kė šaldytuvai, pakenkta gatvių 
šviesoms, sugedo kompiute
riai.

• Jungtinių Tautų pabėgė
lių komisariatas paskelbė, kad 
praėjusiais metais pasaulyje 
buvo apie 20 milijonų pabėgė
lių. Jų tarpe įskaitomi bėgliai

Juozas Žygas

Lietuvos, kurią paliko 1944 m. 
išeivija, nebebuvo. Pasikeitė 
ne tik gam tovaizdis, bet ir 
žm ogaus dvasia. 1948 m. 
didžioji tremtis reiškė Lietuvos 
kaimo laidotuves” .

Esame nedidelė tauta, tad 
tokių tautos nuosto lių  ne
galime užmiršti. New Yorke 
nuo teroristų puolimų žuvo 
virš 3 tūkstančiai žmonių. 
Amerika gyventojų skaičiumi 
yra apytikriai 70 didesnė už 
Lietuvą. Jeigu palyginsim e 
proporcingai, pagal gyventojų 
skaičių, New Yorke ir Lietuvos 
patirtus nuostolius, tai L ie
tuvoje 43 žmonių netekimas 
proporcingai yra beveik lygus 
Amerikos 3,000 žuvusiųjų. Ir 
manyčiau, kad Amerika po 10
20 metų, savo žuvusiųjų ne
užmirš, ir rugsėjo 11-tąją ne 
“piknikais” paminės!

iš kitų valstybių ir tie, kurie pa
keitė gyvenamąją vietą savo 
šalyse. Didžiausią pabėgėlių 
skaičių turėjo: Pakistanas, Ira
nas, Afganistanas, Vokietija ir 
JAV.

• Prezidentas Bush pasakė 
kalbą West Point karinės aka
demijos kariūnams, kur baigė 
mokslą 2002 metais. Akade
mija šiemet šventė 200 metų 
sukaktį. Ją įsteigė 1802 metais 
prezidentas Jefferson. Šiemet 
akadem iją baigė 1,000 ka
riūnų. Praeityje akademijos 
studentai buvo garsūs ameri
kiečiai karvedžiai: Ulysses 
Grant, Dwight D. Eisenhower 
ir Douglas MacArthur. Pre
zidentas Bush pasakė, kad 
jaunųjų karininkų laukia nauji 
reikalavimai, nauji pavojai, 
naujos pergalės.

• Suom ijos parlamentas 
nutarė statyti atominės jėgai
nės dar penktą reaktorių prie 
keturių, kurie jau veikia Suo
mijoje. Žaliųjų partija pasi
traukė dėl to nutarimo iš vy
riausybės, tačiau prem jero 
Paavo Lipponen vyriausybė 
turi pakankamą daugumą suo
mių seime.

• Nepalo karalystėje ka
riuom enė buvo pasirengusi 
sutikti komunistinių sukilėlių

(Nukelta į 4 p.)
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Amerikos Lietuvių tarybos atstovai apsilankę Lietuvos ambasadoje Washington, D.C., gegužės 16 
dieną. Iš kairės: Pranas Jurkus, Kęstutis Jankauskas - Ambasados ministeris patarėjas, Anatolijus 
Milūnas, Lietuvių respublikonų lygos vadovas, Stasys Dubauskas ir Algis Rimas, ALTo atstovas 
Washingtone.

VOKIEČIU ŽURNALISTAMS PRISTATYTA LIETUVA
Frankfurtas, birželio 13 d. 

(ELTA). Frankfurte prie Mai
no surengtoje spaudos konfe
rencijoje Vokietijos žiniasklai- 
dai buvo pristatyta Lietuva, 
svečio teisėmis pakviesta da
lyvauti garsiojoje knygų mu
gėje, kuri šiame mieste vyks 
rudenį. Dalyvavo apie šimtą 
žurnalistų.

Apie lietuviškos ekspozici
jos koncepciją, knygų leidybą 
Lietuvoje, numatomas į mugę 
atvežti knygas, apie šalies po
litinį visuomeninį gyvenimą 
spaudos konferencijoje, kaip 
inform uoja ELTA, kalbėjo  
kultūros viceministrė Ina Mar
čiulionytė, dalyvavimo Frank

LIETUVOS KARININKAS BAIGĖ JAV JŪRŲ PĖSTININKŲ KURSUS

Vašingtonas, birželio 5 d. - LR ambasadorius Vygaudas Ušackas ir gynybos atašė plk.ltn. 
Gediminas Grina šiandien JAV Jūrų pėstininkų universitete Quantico vykusios diplomų įteikimo 
ceremonijos metu pasveikino mjr. Remigijų Baltrėną sėkmingai baigus vadovavimo ir štabo 
kolegijos kursą. Mjr. R. Baltrėnas - pirmasis Lietuvos karininkas, baigęs šiuos aukšto profesinio 
lygio kursus. Karininką planuojama paskirti į vienas iš vadovaujančių pareigų Lietuvos 
kariuomenės dalinyje. Šiais metais jūrų pėstininkų bazėje Quantico bazinius karininkų kursus 
taip pat baigia vyr. ltn. Tomas Zagurskis ir ltn. Tomas Auželis.

Rolando Kačinsko inf.,
LR ambasada JAV
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puolimą. Sukilėliai prarado 
150 vyrų, o kareivių žuvo tik 
penki.

• Ispan ijos darbininkų 
unija pagrasino generaliniu 
streiku b irže lio  20, tačiau 
vyriausybė paskelbė naujus 
darbo jėgos įstatymus, siek
dama sumažinti bedarbių skai
čių.

• Taivano keleivinių lėktu
vų bendrovė prarado dar vieną 
seną Boeing 747 lėktuvą, ga
mintą prieš 22 metus. Vienas 
jų  sprogo ore, užmušdamas

furto knygų mugėje organiza
cinio komiteto direktorė Rasa 
Drazdauskienė, Lietuvos lei
dėjų asociacijos vadovas Sau
lius Žukas ir Goethe instituto 
Vilniuje vadovas M.Waelde.

Spaudos konferencijos ren
gėjus nustebino didelis žurna
listų susidomėjimas Lietuva. 
Buvo teiraujamasi apie lietu
vių literatūrą, rašytojus, apie 
mūsų literatūros vertimus. Ne
apsieita ir be klausimų apie 
politines peripetijas, susijusias 
su pasirengimu šiai mugei. Vi
cem inistrė I.M arčiulionytė 
pabrėžė dalyvavimo Frankfur
to mugėje svarbą Lietuvos kul
tūrai ir visuomenei.

Keliais sakiniais

225 keleivius. Nuo 1994 metų 
tai jau ketvirta tokia nelaimė.

• Rusijoje, St. Peterburg 
mieste sugriuvo devynių aukš
tų daugiabutis pastatas, keli 
žmonės žuvo, be pastogės liko 
apie 400.

• Iš Kambodijos į Ameriką 
atvykti rengiasi 900 vietnamie
čių, kurie Vietnamo karo metu 
padėjo JAV jėgom s kovoti 
prieš komunistus. Tai kalnų 
genčių žmonės, radę laikiną 
p rieg laudą  K am bodijo je. 
Amerika sutiko juos priimti ir

Po spaudos konferencijos 
vicem inistrė džiaugėsi, kad 
Frankfurto knygų mugės di
rektorius Lorenzo Rudolf esąs 
labai patenkintas Lietuvos pa
sirengimo mugei tempais ir 
kokybe, neabejojąs mūsų ša
lies sėkme rudenį vyksiančioje 
mugėje. Tai, pasak viceminist- 
rės, Lietuvos ekspozicijos ren
gėjams įkvėpė daugiau pasiti
kėjimo, o žurnalistų dėmesys 
bei geranoriškumas teikia viltį, 
kad to netruks ir mugės die
nomis.

Vokietijos žurnalistai gavo 
dovanų Tomo Venclovos kny
gą “Vilnius”, neseniai išverstą 
į vokiečių kalbą.

daug jų  jau gyvena Kaliforni
joje, kur turi giminių. Komu
nistinė Vietnamo valdžia atė
mė kalniečių žemes, persekio
jo juos už krikščionių religiją.

• Japonijos vyriausybės 
kabineto sekretorius Yasuo 
Fukuda sukėlė triukšmą pa
reikšdamas, kad Japonijai rei
kėtų pagalvoti apie konstitu
cijos pakeitim ą ir atominių 
ginklų įsigijimą. Ta pareiškimą 
kritikavo ne tik užsieniečiai, 
bet ir Japonijos spauda.

W ash in gton , DC. JAV 
prezidentas George Bush pa
sitarim e su Saudi Arabijos 
užsienio reikalų ministru pa
sakė, kad jis yra apsisprendęs 
paskelb ti p laną, kad būtų 
įsteigta Palestinos valstybė ir 
kad dabar palestiniečiai turėtų 
v iltie s , ku rie  yra Izrae lio  
okupuoti, pranešė New York 
Times b irželio  14 d. Savo 
apsisprendimą prezidentas gali 
paskelbti šią savaitę. Ministras 
taip pat turėjo pasitarimus su 
JAV viceprezidentu Dick Che
ney ir Saugumo tarybos pa
tarėja Condoleezza Rice ir 
Valstybės sekretoriumi Colin 
Powell.

Kabul, Afganistanas. Visų 
Afganistano regionų atstovai, 
pirmą kartą po 23 metų, iš
rinko Afganistano valstybės 
prezidentu Hamid Karzai, ku
ris iki šiol laikinai šešis mėne
sius vadovavo jų vyriausybei. 
Iš 1,575 delegatų 1,295 balsa-

V.ADAMKUS PRIĖMĖ JAUNUOSIUS 
ČIKAGOS “LITUANICA” KREPŠININKUS

Vilnius, birželio 13 d. (ELTA). Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus priėmė Čikagos lietuvių sporto klubo Lituanica” 
atstovus. Prezidentas pasidžiaugė, kad jaunieji sportininkai vėl 
apsilankė Lietuvoje ir kartu su mūsų šalies krepšinio mokyklų 
komandomis dalyvauja varžybose, praneša ELTA.

V.Adamkus palinkėjo jauniesiem s krepšininkams daug 
pergalių ir naujų sporto pasiekimų. Prezidento spaudos tarnybos 
teigimu, jaunieji “Lituanica” krepšininkai pasidžiaugė, jog 
viešnagės Lietuvoje metu jiems numatyta turininga programa: 
ekskursijos po Vilniaus senamiestį, kelionė į Trakus, Kernavę, 
Kauną ir Palangą. Vilniuje įsikūrusios Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokyklos kvietimu šiuo metu Lietuvoje vieši net trys 
“Lituanica” klubo jaunųjų krepšininkų komandos. 1986-1990 
metais gimusių lietuvių kilmės berniukų ir vaikinų ekipos šiomis 
dienomis Vilniuje išmėgina jėgas su Š.Marčiulionio krepšinio 
mokyklos komandomis. Vėliau svečiai rungtyniaus Kaune ir 
Palangoje. Š.Marčiulionio krepšinio mokykla su “Lituanica” 
klubu, kurio vienas steigėjų yra V.Adamkus, draugauja jau 
ketvirti metai. Antradienį iš Čikagos atvykusi 80 asmenų 
delegacija Lietuvoje viešės 11 dienų.

KLASTINGI ŽODŽIAI 
KLASTOJA GALVOSENĄ 
Atkelta iš 1 p.

kėlimui ir istorijos pažinimui 
jaunojoje kartoje. Žodžiai ku
ria idėjas, o idėjos turi pasėkas. 
Minėtieji, lyg ir bandant porą 
žodžių sutaupyti, trumpi posa
kiai išstumia iš istorinės ir po
litinės kalbos esminės svarbos 
žodžius, kaip “okupacija” , 
“okupuota”, “Sovietų okupaci
jos metais” ir panašiai. Neteko 
girdėti “nacmetis”, bet dažnai 
girdimas “sovietmetis”. Posa
kiai “tarpukaris” ar “tarpukario 
Lietuva” pakeičia tikslų laiko
tarpio apibūdinimą, kas būtų 
“tarpukario nepriklausomybės 
metai” ir “tarpukario Nepri
klausoma Lietuva” .

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

vo už jį, kuris vadovaus valsty
bei iki 2004 metų, kai bus 
visuotiniai rinkimai į valstybės 
tarybą - parlamentą. Pirmą 
kartą afganų istorijoje į prezi
dento postą kandidatavo mote
ris ir medicinos profesorius. 
Maždaug 85 proc. Afganistano 
moterų yra beraštės. Amerika 
stipriai rem ia Karzai ir pa
žadėjo paramą atstatant su
griautą Afganistaną.

Baltieji rūm ai. JAV ad
m inistracija  b irželio  13 d. 
išleido keturių paragrafų pra
nešimą, jog priešbranduolinė 
raketų sutartis, kurią 1972 
metais Maskvoje pasirašė JAV 
prez. Richard Nixon ir Sovietų 
Sąjungos prezidentas Leonid 
Brežnev nustojo galioti. Prez. 
G. Bush savo rink im inėje  
kampanijoje buvo paskelbęs, 
kad jei jis bus išrinktas pre
zidentu, panaikins atgyvenusią 
sutartį, ir dabar savo pažadą 
įvykdė.

Kartais atrodo, jog esama 
sąmoningų pastangų dar vis 
kontroliuoti lietuvių tautos gal
voseną, kad ji nepanaudotų 
Nepriklausomybę dvasiniam 
apsivalymui nuo kruvino ko
munistinio dumblo. Spaudoje 
pasirodo su istorija susijusių 
sieksninių politinių straipsnių, 
kuriuose neužtiksi tokių žo
džių, kaip “okupacija”, “Ne
priklausomybė”, “komunisti
nis teroras”. Esama net vado
vėlių mokykloms, kuriuose ne
užtiksi žodžio “Tėvynė”. Ypač 
už Tiesą kovotojai turėtų nau
doti istoriniai ir ideologiniai 
tikslią terminologiją, nes klas
tingi žodžiai keičia istoriją.

Tad štai kaip man atrodo 
reikalai.

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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Lietuvių fondo visuotinį narių suvažiavimą sveikino LR gen. 
konsulas Giedrius Apuokas. Z. Degučio nuotr.

KINIJOS PREZIDENTO 
VILNIUJE LAUKIA PASLAPTINGAS 

APSAUGOS SKĖTIS
V iln iu s , b irže lio  14 d. 

(ELTA). Pirm ajam  Kinijos 
Prezidento Jiang Zemin vizitui 
Lietuvoje rengiamos ypatingos 
apsaugos priem onės, apie 
kurias neteikiama jokios iš
ankstinės informacijos.

“Taip sutarta su atvyks- 
tančiąja puse, kad jokių ap
saugos detalių iki vizito pabai
gos neatskleisime”,- Eltai sakė 
Vadovybės apsaugos departa
mento direktorius Raimundas 
Kairys. Jo žodžiais, savaime 
suprantama, kad vienos galin
giausių pasaulio  valstybių  
vadovo saugum ui turi būti 
skiriamas analogiškas dėme
sys, kaip ir JAV, Rusijos prezi
dentams arba popiežiui Jonui 
Pauliui II.

Vadovybės apsaugos de
partamento direktorius R.Kai- 
rys patvirtino tik tai, kad su 
Kinijos Prezidento delegacija 
atvyks ir šios šalies apsaugos 
pareigūnų. Pareigūnas atsisakė 
kaip nors komentuoti neoficia
lias kalbas, kad vizito metu 
miestas bus kontroliuojamas iš 
malūnsparnių ir kad Kinijos 
delegacijai bus rezervuotas vi
sas viešbutis, nesvarbu, kiek 
liktų tuščių kambarių. Kokia
me viešbutyje ketina apsistoti 
svečių delegacija, taip pat

V.ADAMKUS VETAVO MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMĄ
Vilnius, birželio 13 d. (ELTA). Gindamas piliečių teisę į 

privačią nuosavybę, Prezidentas Valdas Adamkus vetavo Seimo 
priimtą Medžioklės įstatymą ir pasiūlė nustatyti, kad privačioje 
žemėje būtų galima medžioti tik gavus raštišką jos savininko 
sutikimą. “Įstatymas įteisina galimybę naudoti privačią žemę 
medžioklei be jos savininko sutikimo”, - kritikuoja Seimo 
priimtą įstatymą šalies vadovas.

griežtai slepiama. Smalsuo
liams telieka spėlioti, ar pasi
rinktas per 200 kambarių tu
rintis užmiesčio “Le Meridien 
Villon” , ar naujasis “Holiday 
Inn” m iesto centre su 134 
kambariais, ar 120 kambarių 
“Radisson SAS Astorija” se
namiestyje.

Latvijos spaudos duome
nimis, šios savaitės pradžioje 
Rygoje viešėjusį Jiang Zemin 
lydėjo maždaug 170 žmonių 
delegacija, 70 proc. iš kurių 
buvo apsaugos darbuotojai. 
Siekiant maksimalaus Kinijos 
vadovo saugumo, vizito metu 
buvo ypač griežtai kontro
liuojam i žurnalistai. A gen
tūros LETA pranešimu, vieną 
rusų kalba leidžiam o laik 
raščio  žurnalistę  apsaugos 
darbuotojai išvarė iš vidinio 
Rygos pilies kiem o, nes ji 
nebuvo akredituota dalyvauti 
svečių sutikimo ceremonijoje.

Vizitui akredituoti Lietu
vos žurnalistai taip pat privalės 
laikytis griežtų apsaugos rei
kalavimų. Į visus susitikimus 
jie privalės atvykti prieš 30-40 
minučių, fotografuoti ir fil
muoti bus leidžiama tik po dvi 
minutes, o spaudos žurnalistai 
keletą susitikimų tegalės ste
bėti iš tolo.

V iln iu s , b irže lio  14 d. 
(ELTA). Prezidentas Valdas 
Adamkus penktadienį vetavo 
naujosios redakcijos Operaty
vinės veiklos įstatymą, kuria
me Katalikų Bažnyčios hierar- 
chai pasigedo draudimo spe
cialiosioms tarnyboms ver
buoti dvasininkus, praneša 
ELTA.

Grąžindamas įstatymą Sei
mui pakarto tinai svarstyti, 
V. Adamkus siūlo jį papildyti 
sak in iu , kad operatyv inės 
veiklos subjekto darbuotojai 
negali sudaryti bendradar
biavimo susitarimo su “asme
nimis, kurie privalo išlaikyti 
išpažinties paslaptį”.

Savo apsisprendimą nepa
sirašyti tikinčiųjų skausmingai 
sutikto įstatymo šalies vadovas 
motyvavo tokiais argumentais.

Viena vertus, V.Adamkus 
p ripažįsta, kad tikėjim o ir 
sąžinės laisvę saugo bei kon-
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Sen. George Voinovich sveikinasi su Slovėnijos prezidentu Milan Kucan, kai jis lankėsi parlamentarų 
pasitarime Bulgarijoje.

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI
V iln iu s , b irže lio  11 d. 

(ELTA). Antradienį Seimui po 
pateikim o pritarus Savival
dybių tarybų rinkimų įstatymo 
pataisų  pro jek tu i, atsirado 
galimybė paankstinti galimą 
savivaldybių rinkimų datą ir 
surengti juos kartu su Lietuvos 
Prezidento rinkimais, praneša 
ELTA.

Seimas jau yra nutaręs, kad 
Prezidento rinkimai vyks šių 
metų gruodžio 22 dieną.

Pateiktą Savivaldybių ta
rybų rinkimų įstatymo pataisos 
projektą parėm ė 34 Seimo 
nariai, prieš buvo 10, susilaikė 
9 parlamentarai.

Seim ui pa te ik tas S av i
valdybių tarybų rinkimų įsta-

PREZIDENTAS VETAVO 
OPERATYVINĖS VEIKLOS ĮSTATYMĄ

krečius šios laisvės apsaugos 
būdus, įskaitant ir išpažinties 
paslapties apsaugą, nustato 
Lietuvos Respublikos Konsti
tucija, tarptautinės sutartys ir 
įstatymai.

Kita vertus, V.Adamkus 
pabrėžia, kad, “atsižvelgiant į 
skaudžią  okupacijos m etų 
Bažnyčios patirtį ir būtinybę 
užtikrinti Bažnyčios ir visuo
menės pasitikėjimą Lietuvos 
valstybės teisėsauga, Operaty
vinės veiklos įstatyme būtina 
numatyti papildomas tikėjimo 
ir sąžinės laisvės, ypač - išpa
žinties paslapties,- garantijas”.

Svarstydamas, kaip pasi
elgti su ginčų sukėlusiu įsta
tymu, Prezidentas buvo pasi
kv ietęs pokalb io  K atalikų 
Bažnyčios hierarchų ir opera
tyvinių tarnybų atstovus.

Pokalbyje dalyvavęs kardi
nolas Audrys Juozas Bačkis 
akcen tavo , kad B ažnyčiai

tymo pataisų projektas pri
valomai neįpareigoja rengti 
R espublikos P rezidento  ir 
savivaldybių tarybų rinkimus 
tą pačią dieną. Nustatyti kon
krečią savivaldybių tarybų 
rinkimų datą ir nuspręsti, ar 
rengti abejus rinkimus tą pačią 
dieną, Seimas turės galimybę 
iki šių metų spalio 31 dienos.

Įstatymo pataisos rengėjai 
socialdem okratai Česlovas 
Juršėnas ir Rimantas Ruzas pa
žymi, kad vienu metu rengiant 
dvejus rinkimus bus sutau
poma lėšų nuo 8 iki 10 mili
jonų litų. Taip pat, pasak jų, pa
didės rinkėjų aktyvumas, jiems 
bus patogu atvykus į rinkimų 
apylinkę vienu metu dalyvauti 
dvejuose rinkimuose.

svarbu išpažinties paslapties 
principą apginti nuo bet kokių 
abejonių.

Lietuvos vyskupų konfe
rencijos pirmininkas arkivys
kupas Sigitas Tam kevičius 
užtikrino  v isiškai nesiba i
m inąs, kad kunigai galėtų 
piktnaudžiauti išpažintimis, 
kaip yra pasitaikę sovietmečiu. 
“Bet viena - mums nebijot, o 
kitas dalykas - kaip žmonės 
reaguos. Bažnyčia tikrai labai 
nori, kad ja  pasitikėtų, o jeigu 
būtų ne v isai gerai su fo r
muluota ir tas nepasitikėjimas 
išliktų, tai būtų problema ne tik 
Bažnyčiai, bet ir valstybei” ,- 
apibendrino S.Tamkevičius.

Kovo mėnesį atliktais “Bal
tijos tyrimų” duomenimis, pa
vasarį Bažnyčia pasitikėjo 65 
proc. šalies gyventojų ir dides
nį pasitikėjimą už ją  pelnė tik 
žiniasklaida, kuria pasitikėjo 
75 proc. apklaustųjų.

Įstatym o pataisą pateikę 
socialdemokratai taip pat pri
pažįsta, kad partijoms, kan
didatams reikės daugiau pa
stangų siekiant suderinti dvi 
vienu metu vykstančias rinki
mų kam panijas. Pasak jų , 
vienu metu rengiant dvejus 
rink im us padidės rink im ų 
kom isijų darbo krūvis, jos 
ilgiau užtruks skaičiuodamos 
ir skelbdam os išankstinius 
rinkimų rezultatus.

Pagal dabar galiojantį Savi
valdybių tarybų rinkimų įsta
tym ą, rink im ai turėtų  būti 
surengti vieną iš 2003 metų 
vasario mėnesio sekmadienių 
arba pirmąjį kovo sekmadienį.
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLA

Vasario mėnesį Krašto val
dybos pirmininkui A. Gečiui 
nuvykus į Los Angeles kalbėti 
LB apygardos - ALTos ruošta
me Vasario 16 minėjime, buvo 
susitikta pasitarimui su JAV 
LB Švietimo tarybos pirminin
ke Dalile Polikaitiene. Keletą 
valandų trukusiame posėdyje 
apžvelgta naujai įkurtas Švieti
mo tarybos tinklapis (svieti- 
motaryba.org), mokyklų skai
čius (šiuo metu LB Švietimo 
tarybos žinioje veikia 19 mo
kyklų), m okin ių  skaičius 
(2001-2002 mokslo metais tu
rima 1,242 mokiniai su 195 
mokytojais, iš kurių 110 iš Lie
tuvos atvykę). Mokyklos pa
remtos 75,450 dol. suma, iš 
Lietuvių Fondo gavus 60,000 
dol. sumą ir 15,450 dol. suma 
surinkta pačios JAV LB Švie
timo tarybos pastangomis per 
rugsėjo mėnesio švietimo vajų.

Posėdyje patirta, kad At
lanta, GA įkurtas “Vaikų klu
bas” su viltimi, kad ateityje iš 
jo išsivystys lituanistinė mo
kyklėlė. San Francisco apylin
kėse organizuojasi mokyklėlė. 
Aptartas “Eglutės” žurnalo li
kimas. Reginai Kučienei pasi
traukus iš redaktorės pareigų, 
o Viktorui Kučui iš administra
toriaus pareigų teko ieškoti 
jiems pakaitalų. Rūpestis sėk
mingai išsisprendė jau po šio 
posėdžio. Nuo balandžio mė
nesio numerio “Eglutę” reda
guoja Aušra ir Ričardas Spit- 
riai, o Ričardas Spitrys ir admi
nistruoja. “Eglutė tebėra ant 
stipraus redakcinio pagrindo, 
tačiau laukia naujų prenumera
torių. Kviečiame tėvelius ir se
nelius savo jaunoms atžaloms 
užprenumeruoti vienintelį išei
vijoje leidžiamą žurnalą vai
kams. Prenumeratos užsakymą 
galima siųsti: Eglutė, 8812 W. 
103rd Street, Palos Hills, IL 
60465. Kaina metams tik 15 
dol.

Specifiniai dar buvo aptarta 
š.m. mokytojų tobulinimosi

Ketvirtosios tautinių šokių šventės Čikagos amfiteatre vaizdas 1972 metais. Z. Degučio nuotr.

III
Švietimas ir kultūra

studijų savaitės “Dainavoje” 
ruoša, “knygų klubų” prie li
tuanistinių mokyklų steigimas 
vyresniesiems mokiniams, lie
tuvių kalbos mokymo juostelių 
paruošimas, Aleksandro Dan- 
tos paruošto istorinio albumo 
išleidimas ir kiti klausimai.

Mokytojų tobulinimosi stu
dijų savaitė vyks nuo liepos 28 
d. iki rugpjūčio 4 d. Registra
ciją vykdo Laima Apanavičie- 
nė, 10747 S. Nashville Ave., 
Worth, IL 60482, tel. (708) 
361-5545, e-paštas: laimaa@ 
hotmail.com Tikimasi, kad vi
sos lituanistinės mokyklos mo
kytojų tobulinimosi kursuose 
bus atstovaujamos. Į studijų sa
vaitę pakviesta su paskaita su
tiko dalyvauti dr. Elena Marce- 
lionienė, Pedagoginio Univer
siteto Vilniuje docentė ir viena 
iš pradinukų vadovėlių autorė.

JAV LB Švietimo tarybos 
pirm. D. Polikaitienė atstovavo 
JAV LB KV-bai š.m. kovo an
troje pusėje Vilniuje vykusiuo
se Lietuvos Respublikos Sei
mo ir JAV LB atstovų komisi
jos posėdžiuose. Perdavė JAV 
LB Krašto valdybos pirminin
ko sveikinimą. Lietuvoje turė
jo  eilę susitikimų su švietėjais, 
leidyklų vadovybėmis, vado
vėlių autoriais. Buvo tartasi dėl 
Lietuvoje leidžiamų vadovėlių 
naudojimo išeivijos lituanisti
nėse mokyklose.

LB Švietimo tarybos orga
nizuota mokytojų konferencija 
įvyko š.m. vasario 24 d. Pasau
lio Lietuvių Centre Lemont, IL. 
LB Švietimo tarybai atstovavo 
vicepirm. Marytė Newsom.

V asario 16 d. Lem onte 
įvykusios Nepriklausomybės 
šventės puotos metu “Aukso 
obuolio” premija (mecenatas 
Lietuvių Fondas) LB Švietimo 
taryba atžymėjo iškilią litua
nistinės mokyklos pradinukų 
(nuo 1-mos iki 3-čios kl.) mo
kytoją Ireną Senkevičienę. 
“Aukso obuolio” premija dali
nama ciklais. Š.m. buvo kvies

ta nom inuoti tik pradinukų 
mokytojas. 2003 m. premija 
bus įteikta viduriniųjų klasių 
mokytojui/ai, o 2004 m. vyres
niųjų klasių mokytojui/ai.

Planuose visa eilė renginių 
bei parodų, kurių ruoša pri
klausys nuo Lietuvių Fondo 
suteiktos finansinės paramos. 
Vienu iš neišspręstų klausimų 
yra “mažosios” dainų šventės 
suruošimas 2003 metų pavasa
rį Chicagoje. Tuo tikslu buvo 
posėdžiauta su Lietuvių muzi
kų sąjungos pirm. Faustu Stro- 
lia. Jaunieji išeivijos chorve
džiai nebuvo linkę įsipareigoti 
Dainų šventės ruošai 2003 me
tais, dėl tais pačiais metais bir
želio pabaigoje-liepos pradžio
je Lietuvoje įvyksiančios Min
daugo 750 sukakties proga di
dingos Dainų šventės. Po dau
gelio posėdžių ir nuomonių 
pasikeitim ų išeivijos dainų 
šventės ruoša nukelta į 2005 
m., JAV ir Kanados Tautinių 
šokių šventė įvyks 2004 m.

JAV LB Kultūros tarybos 
pravestas Spaudos vajus pra
šoko visas viltis. Lietuviškoji 
išeivijos spauda sulaukė tiek 
naujų prenumeratų, kad pritrū
ko Lietuvių Fondo paskirtų 
tam tikslui 4,700 dol.! JAV LB 
Švietimo tarybai teko pridurti 
iš savo lieso iždo su viltimi, 
kad Lietuvių Fondas trūkumą 
Spaudos vajui paskirs iš š.m. 
pelno likučio.

Šiuo metu LB Kultūros ta
rybos pirm. M. Remienė inten
syviai ieško patalpos gintaro 
parodai iš Lietuvos rugsėjo 
mėnesį Washingtone įvyksian
čios JAV LB Tarybos sesijos 
metu. Taip pat rūpinamasi iš
leisti nuotraukų albumą apie 
tai, kas išeivijos pastangomis 
Amerikoje buvo pastatyta nuo 
lietuviškos im igracijos į šį 
kraštą pradžios 19-tame šimt
metyje iki dabar.

Teresė Gečienė 
(JAV LB KV-os inf.)

Sen. George Voinovich Kosove su palydovais išeina iš Gracanica 
vienuolyno.

LIETUVOS ATSTOVAI IŠVYKSTA Į 
JAV KARO AKADEMIJAS

V iln iu s , b irže lio  14 d. 
(ELTA). JAV ambasadoriaus 
pavaduotojas William Davnie 
Vilniuje įteikė priėmimo pažy
mėjimus trims į JAV karo aka
demijas įstojusiems Lietuvos 
jaunuoliams, praneša ELTA.

Ateinančios savaitės pra
džioje jie išvyksta iš Lietuvos.

Tadas Alasevičius priimtas 
į JAV Karinių jū rų  pajėgų 
akadem iją Anapolyje, Ieva 
Bagdžiūnaitė - į JAV Karinių 
oro pajėgų akademiją Colo
rado Springs, o Jevgenijus 
Vidiajevas - į JAV Pakrantės 
apsaugos akademiją New Lon
don.

Visi trys jaunieji kadetai 
gavo JAV Vyriausybės stipen
dijas, ketverius metus trunkan
tis mokslas bus visiškai apmo
kėtas. Vieno kadeto ketverių 
metų studijos kainuoja apie 
ketvirtį milijono dolerių.

Jevgenijus Vidiajevas yra 
klaipėdietis. Šiais metais jis 
baigė trečiąjį Klaipėdos jūri
ninkystės instituto kursą, ku
riame ketino įgyti jūrų inžinie
riaus specialybę. J.Vidiajevas 
yra vienas iš penkių užsienio 
studentų, kurie mokysis 2006- 
ųjų laidoje kartu su JAV kade
tais. Kiti užsienio studentai 
atvyks iš Maltos, Hondūro, St. 
Lucia ir Latvijos.

I.Bagdžiūnaitė - vilnietė, 
ką tik išlaikiusi Lietuvos karo 
akademijos pirmojo kurso eg
zaminus. Ji - pirmoji mergina 
iš Lietuvos, tapusi JAV karo 
akademijos kadete. T.Alasevi- 
čius bus jau ketvirtasis Lie
tuvos kadetas, studijuosiantis 
JAV Karinių jūrų pajėgų aka
demijoje Anapolyje. Jis kilęs 
iš Šiaulių, kur šiais metais 
baigė mokyklą. T.Alasevičius 
yra kelių regioninių bei Lietu
vos matematikos olimpiadų 
nugalėtojas, turi kovos menų 
laimėjimų.

Šiuo metu JAV karo aka
demijose mokosi penki kade
tai iš Lietuvos: du iš jų  JAV 
Karo akademijoje Vest Pointe 
(prestižinėje JAV sausumos

pajėgų akademijoje), po vieną 
- JAV Karinių jūrų pajėgų ir 
Pakrantės apsaugos akademi
jose.

Praėjusiais metais baigęs 
JAV Karinių jūrų pajėgų aka
demiją, leitenantas Vytenis 
Benetis laimėjo doktorantūros 
stipendiją mechanikos inžine
rijos srityje ir tęsia mokslus 
Maryland universitete.

Norinčių studijuoti JAV 
kandidatų atrankos procesas 
trunka vienerius metus. Pa
skelbus konkursą, jaunuoliai 
turi kreiptis į Lietuvos krašto 
apsaugos ministerijos moky
mo ir studijų skyrių. Tikrina
mos kandidatų anglų kalbos 
žinios, sveikata, fizinis pasi
rengimas. Stipriausi kandida
tai laiko standartinius stoja
muosius JAV koledžų egzami
nus. V ėliau padedant JAV 
ambasados gynybinio bendra
darbiavimo skyriui tvarkomi 
reikiami dokumentai, kandi
datai rašo motyvacinius raši
nius, laiko fizinių gebėjimų 
testą. T.Alasevičiaus, J.Vidia- 
jevo ir I.Bagdžiūnaitės kandi
datūras JAV karo akademijų 
priėmimo komisijos išrinko iš 
dešimties Lietuvos kandidatų.

Šiuo metu Krašto apsaugos 
ministerijos mokymo ir studijų 
skyrius renka kandidatus kitų 
metų konkursui.

Pirmadienį į JAV aukštųjų 
karininkų mokyklą - National 
War C ollege V ašingtone - 
išvyksta ir Karinių oro pajėgų 
vadas pulkininkas Edvardas 
Mažeikis.

Šis ko ledžas yra au k š
čiausio lygio mokymo institu
cija JAV karo mokslo siste
moje. Pulkininkas E.Mažeikis 
yra pirmas Lietuvos karinin
kas, stud ijuosian tis  šiam e 
koledže.

Šioje m okymo įstaigoje 
strateginę karybą studijuoja 
pulkininkų laipsnius turintys 
kariškiai. Koledže užsienio 
šalių karininkai sudaro tik 
kelis procentus visų studijų 
dalyvių.

motaryba.org
motaryba.org
hotmail.com
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L.P.K.T. SĄJUNGOS 
TAUTINIS DARBAS

Šį metą sueina penki metai 
kai Lietuvos Politinių K a
lin ių  T rem tin ių  sąju nga, 
Varėnos skyriaus žurnalo pa
vadinto “Laisves Kovų Ar
chyvas” redakcijos ir Varėnos 
rajono švietimo skyriaus ini
ciatyva, Lietuvos mokyklose 
vyksta Lietuvos Istorijos Ko
vų kančių istorijos dėstymas 
konkurso būdu.

Vidurinių (gimnazijų) mo
kyklų, vyresnių klasių moki
niams buvo pasiūlyta rinkti 
žinias ir pateikti kūrybinius 
darbus šiomis temomis:

1. Partizaninė kova Lietu
voje 1944-1953 metais

2. Lietuvos gyventojų ge
nocidas.

3. Trėmimai, areštai, prie
vartinė mobilizacija, žudynės, 
kankinimai, kaimo kolekty
vizacija.

Konkurso iniciatoriai siekia 
skatinti moksleivius domėtis 
tragiškiausiu Lietuvos istorijos 
laikotarpiu ir ugdyti jaunimo 
pilietiškumą, patriotinius jaus
mus. Į kv ietim ą dalyvauti 
Lietuvos istorijos konkursuose 
su entuziazmu atsiliepė 8 iš 10 
Varėnos rajono - vidurinių 
mokyklų! Šį metą jau įsijungė 
Lietuvos kariuomenė! Įsijungė 
ir kitų rajonų vidurinės mo
kyklos!

Mokinių darbai būna pa
teikti mokyklų komisijoms, su
darytoms iš istorijos ir lietuvių

Po Motinos dienos vaišių Jurginėje Juškėnai aplankė Rockefellerio 
šiltnamį. Nutraukoje dr. Nelė Juškėnienė ir jos dukra Meilutė 
LoPresto. G. Juškėno nuotr.

kalbos mokytojų. Geriausius 
darbus patiekia įvertinti rajono 
švietimo kom isijai ir skiria 
premijas. Visi konkurso da
lyviai: mokiniai ir mokytojai 
yra apdovanojami knygomis 
apie pokario rezistencijos ko- 
vas-lietuvių tautos Genocidą ir 
piniginėmis premijomis.

Konkursai užbaigiami da
lyvaujant Lietuvos istorikams, 
švietimo skyriaus atstovams 
L.P.K.T. Sąjungos nariams, 
svečiams iš visos LIETUVOS 
...g iedan t ir da inuo jan t... 
Tremtinių ir jaunimo chorams. 
Deklamatoriams, tikint, kad 
Žemėj Lietuvos dar ąžuolai ža
liuos! ! ! !

2002 m. konkurse 
“Lietuvos kovų kančių už 

laisvę, kariuomenės bei 
netekčių istorija”

Čia tik dalis prem ijuoto 
rašin io  Varėnos “Ą žuolo” 
vidurinės m okyklos 11-tos 
klasės mokinės Agnės Petraus
kaitės laiškas Tėvynei “Su 
meile - Lietuvai”

- Kaip parašyti tokį laišką 
kuris būtų mūsų visų balsas... 
Visų mano Tėvynės žmonių 
gyvenimų jungtis... Visų kartų 
santykio su savo žeme, tauta, 
žmogumi ir savimi balsas...

Įsivaizduoju: mes visi - iki 
šiol gyvenę žemėje prie Ne
muno, ir dabar gyvenantieji - 
sustojame su vėliava prie Ge
dimino pilies A rkikatedros

Prisiminimo diena, veteranų salvė žuvusiems kovų draugams pagerbti Clevelande. G.Juškėno nuotr.

aikštėje, giedame himną “Lie
tuva, Tėvyne mūsų...” Ar tai ne 
mūsų Laiškas Tėvynei?

Įsivaizduoju: kas rytą mes 
visi, gyvenę čia, miškais ža
liuojančioje Dzūkijoje, Suval
kijos lygumose, prie Aukštai
tijos ežerų ar Žemaitijos upių, 
ir dabar gyvenantieji, atsike- 
liame ankstų rytą, sveikiname 
aušrą ir, didelė šeima susėdę 
prie stalo, aptariame dienos 
darbus. O Motina Tėvynė lai
mina mus, mūsų pasirinkimą, 
mūsų duoną... Ar tai ne širdžių 
Laiškas Tėvynei, parašytas 
darbo džiaugsmu bei rūpes
čiu?

Įsivaizduoju: naktis užmig
do piliakalniuose ar pelkėse 
žuvusiųjų palaikus... Amžina 
ramybė kapinėse... Prie pagal
vio priglaudžia galvas seno
liai, išvarginti metų naštos ar 
negalios... Jaunystės akys dar 
neužmigs... Motinos palinksta 
prie m ažylių... Karys budi 
pasienyje... Svajonės ir min
tys, nakties nerimas ir sapnai - 
tai mūsų Visų Laiškai Tėvy
nei.

Kai 1948-aisiais okupantų 
batai mindė mūsų žemę, Dai
navos apygardos partizanas 
Iksas užrašų knygelėje parašė 
tokį laišką:

“... Išeisiu tau parnešti lais
vų žemių saujos. Jei grįšime 
sveiki, mes ten sėsime javą ir 
lauksime prinokusio derliaus; 
o je i žemė bus drėgna nuo 
kraujo, ją  supilsime ant kapo 
didvyrio, mirusio kovos lauke. 
Tebus ji liudininku kartų kar
toms, kad mes negailėjome 
aukų ir parnešėm e kraštu i 
Laisvę...

Gražesnio Laiško tėvynei, 
manau, niekas neparašytų!

Laikas lemia Tėvynės isto
riją. Tauta kuria tėvynės isto
riją. Tėvynė laukia iš savo vai
kų protingos veiklos ir taurios 
dvasios. Tėvynė ne tik kovoti 
ar gintis pašaukia. Visais am
žiais ji kvietė statyti, kurti, že

mę arti. Visi buvusieji, gyve
nusieji krašte, vadinamame 
Lietuva, jau surašė savo kas
dienius laiškus. Jie liko jų  
darbuose, tradicijose, kūrybo
je... Liko laisvėje...

K okius la iškus rašom e 
tėvynei šiandien? Dabar - Ne
priklausomos Lietuvos darbų 
metas. Vertybes perkainojame 
jau ilgiau nei dešimtmetį - ar 
išmokome atskirti, kur tiesa, 
kur melas, ką mylėti, ko neap
kęsti, kuo tikėti, ko vengti?. 
Šimtai klausimų apvainikuoja 
kiekvieną mūsų dieną. Ir mes 
privalome juos atsakyti...

Tėvyne, kaip Motina žvelgi 
į kiekvieną savo sūnų ar duk
terį ir lauki iš mūsų Baltijos 
kelio vienybės, švento kartų 
ryšio, doro ir garbingo gyve
nimo šeimoje, kaimynystėje, 
valstybėje. Gyvenimas, aukš
tiems idealam s paskirtas, - 
siekiamybė - kaip kalnagūbris. 
Šiandien mes galime rinktis 
savo kelią. Gal klysime, gal 
sunkiai pakelsim e Laisvės 
naštą , N eprik lausom ybės 
dovaną, gal ne visada užderės 
gėrio derlius mūsų dvasioje... 
Kaip rūpestingo ji M otina,

VILNIUJE METINIS
EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIOS SINODAS

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios kunigai, kuratoriai 
ir parapijų delegatai rinkosi į metinį Sinodą, praneša ELTA.

Evangelikai reform atai yra tradicinė Lietuvos religinė 
bendruomenė, vienijanti apie 10 tūkst. tikinčiųjų. Sinodas - 
aukščiausia šios Bažnyčios valdymo institucija.

Sinodo metu aptarti evangelikų reformatų santykiai su 
valstybe, kurie iki šiol neapibrėžti. Norima juos sureguliuoti 
konkrečia sutartimi. Taip pat buvo kalbama apie svarbiausius 
evangelikų reformatų mokymo ir dvasinio darbo klausimus bei 
restitucijos problemas. Lietuvos evangelikai reformatai jaučia 
skriaudą dėl Bažnyčiai negrąžinamų pastatų. Kai kuriuos jau 
sugražintus bandoma atimti teismo keliu.

Pirmasis Sinodas buvo sušauktas Vilniuje 1547 metais. 
Lenkams okupavus Vilnių, Sinodai buvo šaukiami Biržuose ir 
Vilniuje atskirai.

Tiksliname. M inint m irusiųjų dieną buvo spausdinta 
Clevelando ramovėnų nuotrauka su vėliava, tačiau praleista, kad 
tą vėliavą laiko Algis Penkauskas.

Tėvyne, perspėk mus, kantriai 
mokyk, apsaugok nuo klaidos, 
palaikyk viltį, laimink ir vesk 
per gyven im ą... L aisvą 
gyvenimą Tavyje...-

Su meile ir gerų darbų troš
kuliu. Visad tavo dukra Agnė 
Petrauskaitė

Šį “Lietuvos kovų kančių 
istorijos” konkursą remia Ha
miltono senjorų klubas ir šie 
lietuviai savo asmeninėmis au
komis: Kazimieras Mileris 100 
dol.; Elvira Bajoraitienė 20 
dol.; Elena Bilevičienė 25 dol.; 
Stasė Jankauskienė 20 dol.;
P.D. Juskevičiai 25 dol.; Alina 
K šiv ick ienė 30 dol.; M .L. 
Paškai 20 dol.; F.Povilaus- 
kienė 10 dol.; Regina Pakal
niškienė 20 dol.; J.L. Stun- 
gevičiai 25 dol.; Felicija Vens- 
kevičienė 10 dol.

Prisimindami savo artimus 
ir šeimos mirusius šie Hamil
tono Lietuviai savo aukomis 
remia šį kilnų Lietuvos Poli
tinių Tremtinių Tautinį Darbą.

Varėnos P.T.K .Sąjungos 
adresas: 24 Paupio g-vė, Varė
na, 4660 Lithuania, Vytautas 
Kaziulionis.

Liūda Stungevičienė
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LIETUVA IR PASAULIS
PREZIDENTAS PASVEIKINO RUSIJOS VADOVĄ 
Vilnius, birželio 12 d. (ELTA). Rusijos Federacijos nepri

klausomybės deklaracijos paskelbimo proga Lietuvos Respub
likos Prezidentas Valdas Adamkus pasveikino Rusijos Federaci
jos Prezidentą Vladimirą Putiną. “Tvirtai tikiu, kad Lietuvos ir 
Rusijos santykiai ir ateityje bus plėtojami bei gilinami mūsų 
valstybių labui”, - sakoma V. Adamkaus sveikinimo telegramoje.

ELTA primena, kad Rusijos Federacijos nepriklausomybės 
deklaracija paskelbta 1990 metų birželio 12-ąją.

V. LANDSBERGIS DALYVAUJA PRIIMANT 
PASAULIO CENTRO DEŠINIŲJŲ DEKLARACIJĄ 
Vilnius/Vašingtonas birželio 10 d. (ELTA). Tėvynės sąjun

gos (Lietuvos konservatorių) pirmininkas, Seimo narys Vytautas 
Landsbergis dalyvavo Vašingtone rengiamoje Tarptautinės de
mokratų sąjungos (IDU) partijų vadų konferencijoje. Joje kalbė
jo  JAV viceprezidentas Richard Cheney, buvo priimta pasaulio 
centro dešiniųjų partijų “Vašingtono deklaracija”, praneša ELTA.

Vakare V. Landsbergis buvo pakviestas dalyvauti prezidento 
George Bush “valstybės vakarienėje” (state dinner) Bal
tuosiuose rūmuose. Greta šių renginių, numatyti V. Landsbergio 
susitikimai su JAV senatoriais ir kongresmenais, Nacionalinio 
saugumo tarnybos vykdom uoju direktorium , prezidento 
patarėju. B irželio 9 d.V. Landsbergis dalyvavo Europos 
demokratų sąjungos (EDU) Vykdomojo komiteto posėdyje.

Seimas nefinansavo šios V. Landsbergio kelionės (padėjo 
JAV lietuviai), bet Seimo narį ir buvusį valstybės vadovą globojo 
ir papildom ų susitikim ų program ą organizavo Lietuvos 
ambasada Vašingtone.

LIETUVA PRIPAŽINTA ŽENEVOS
SAUGUMO POLITIKOS CENTRO STEIGĖJA
Ženevos saugumo politikos centro (GCSP) fondo tarybos 

posėdyje Lietuva oficialiai pasveikinta gavusi šio centro steigė
jos statusą, praneša ELTA.

Lietuvos prioritetai užsienio saugumo politikos srityje sutam
pa su kitų demokratinių valstybių prioritetais, padėkos žodyje 
pažymėjo Lietuvai šiame fonde atstovaujantis Lietuvos ambasa
dorius prie Jungtinių Tautų skyriaus Ženevoje Algimantas 
Rimkūnas. Pastovumas, demokratija, geri kaimyniniai santykiai, 
pagarba žmogaus teisėms, savitarpio pasitikėjimas - tai svar
biausi principai, kuriais Lietuva vadovaujasi savo užsienio po
litikoje regioniniu ir subregioniniu mastu, kalbėjo diplomatas, 
kurio žodžius perteikė Užsienio reikalų ministerija.

GCSP atlieka tyrimus kartu su garsiais saugumo politikos 
tyrimų centrais, esančiais JAV, Vokietijoje, Jungtinėje karalys
tėje, Italijoje ir kitose valstybėse. GCSP taip pat vykdo studijų 
programas, kuriose jau dalyvavo Lietuvos užsienio reikalų ir 
Krašto apsaugos ministerijų pareigūnai. Suteikęs Lietuvai GCSP 
steigėjos statusą, centras galės mūsų šalyje rengti konferencijas 
ir seminarus, o Lietuvos užsienio saugumo politikos ekspertai - 
dalyvauti GCSP tyrimų programose. Gavusi šio centro steigėjos 
statusą, Lietuva neįsipareigoja jo  remti finansiškai.

GCSP veikia kaip tarptautinis fondas, kuriam didžiausią lėšų 
dalį skiria Šveicarijos vyriausybė. Tai oficialiai laikoma 
Šveicarijos indėliu į Partnerystės vardan taikos programą.

BALTARUSIJA RAGINA
EUROPOS ORGANIZACIJAS ĮSIKIŠTI
Į VIZŲ PROBLEMOS SPRENDIMĄ
Minskas, birželio 13 d. (ITAR-TASS-ELTA). Baltarusijos 

valdžia primygtinai siūlo, kad Europos struktūros apsvarstytų 
Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos sprendimus įvesti vizų režimą 
Baltarusijos atžvilgiu. Tai spaudos konferencijoje pareiškė 
Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos vadovo pavaduotojas 
Aleksandras Gerasimenka, praneša ITAR-TASS-ELTA.

Nuo 2003 metų sausio 1 d. Baltijos šalys, o nuo 2003 metų 
liepos 1 d. ir Lenkija įveda bendrąjį vizų režimą Baltarusijos 
piliečiams. Baltarusijos užsienio reikalų viceministro nuomone, 
tokiais kaimyninių šalių žingsniais “iš esmės siekiama apriboti 
piliečių teisę į judėjimo laisvę” , dėl jų  “Europoje atsiras naujų 
skiriamųjų linijų” .

A.Gerasimenka atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo metu Lenkijoje 
gyvena 320 tūkstančių etninių baltarusių, Latvijoje - 97 
tūkstančiai, o Lietuvoje - 65 tūkstančiai. Daugelį šių žmonių 
“nepertraukiami šeimyniniai, kultūriniai ir ekonominiai ryšiai 
sieja su Baltarusijos pasienio regionų gyventojais”, - pabrėžė 
pareigūnas. Jis pareiškė apgailestaująs dėl to, kad Europos 
struktūros iki šiol niekaip nereagavo į pagrindiniams ESBO 
dokumentams prieštaraujančius Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos 
sprendimus įvesti bendrąjį vizų režimą Baltarusijos piliečiams.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Senatorius George V. Voinovich, nuoširdus lietuvių reikalų rėmėjas Washington, DC, dalyvavo NATO 
parlamentinės asamblėjos sesijoje Sofijoje, Bulgarijos sostinėje. Nuotraukoje, kairėje, jis kalbasi su 
kariais Ignatievo kariniame oro uoste Bulgarijoje.

BRIUSELYJE PALANKIAI ĮVERTINTAS 
LIETUVOS PASIRENGIMAS ES NARYSTEI

Vilnius/Briuselis, birželio 
14 d. (ELTA). Europos Ko
m isijos, Europos Sąjungos 
(ES) valstybių narių ir Lie
tuvos institucijų pareigūnų 
požiūriu, Lietuva pakankamai 
sėkmingai rengiasi narystei 
ES.

Toks bendras vertinimas 
pareikštas Briuselyje vykusia
me ES ir Lietuvos Asociacijos 
komiteto posėdyje.

“Lietuvos deryboms dėl 
narystės ES pasiekus b a i
giamąjį etapą, kuriame liko 
patys sudėtingiausi klausimai, 
šis posėdis yra geras būdas dar 
kartą patikrinti, kurie mūsų 
darbai vertinami palankiai, o 
kur dar turime pasitempti” ,- 
po posėdžio pažymėjo Lie
tuvos užsienio reikalų m i
nisterijos sekretorius, derybų 
dėl narystės ES delegacijos 
vadovo pavaduotojas Rytis 
M artikonis. Jis drauge su 
Europos Komisijos Plėtros 
generalinio direktorato Lie
tuvos skyriaus vadovu Anders 
H enriksson  p irm in inkavo  
Asociacijos kom iteto posė
džiui, informavo Eltą Užsienio 
reikalų ministerija.

Šiame posėdyje aptarta 
derybose prisiimtų įsiparei
gojimų įgyvendinimo eiga ir 
pažym ėta, kad jų  įgyven
dinimo priežiūra išliks labai 
svarbi ir Lietuvai tapus ES 
nare.

Posėdžio dalyviai pabrėžė 
būtinybę toliau stiprinti Lie
tuvos valstybės valdymo sis
temą, ypatingą dėmesį skiriant 
darbuotojų mokymui ir darbo 
sąlygoms. Teisminės sistemos

pertvarkos k lausim u buvo 
pažymėta pažanga, šių metų 
gegužę Lietuvoje įsigaliojus 
Teismų įstatymui, kuris yra 
svarbus žingsnis užtikrinant 
teisminės sistemos nepriklau
somybę. Taip pat atkreiptas 
dėmesys į Lietuvos pasiektą 
pažangą kovojant su korupcija 
- priim ti svarbūs įstatym ai, 
kuriuos dabar reikia įgyven
dinti.

Briuselyje posėdžiavusio 
kom iteto nuomone, Lietuva 
pasiekė pažangos ir įgyven
dindama struktūrines reformas. 
Taip pat palankiai įvertinti 
Lietuvos m akroekonomikos 
pasiekimai, sklandus lito su
siejim as su euru, didėjanti 
L ietuvos ir ES ekonom inė 
integracija. Tačiau pažymėta, 
jog būtina mažinti nedarbą, 
gerinti verslo aplinką bei atlikti 
pensijų sistemos ir sveikatos 
apsaugos finansavimo refor
mas.

Aptariant žemės ūkio klau
simą, atkreiptas dėm esys į 
būtinybę Lietuvoje baigti tvar
ky ti žem ės sklypų id en ti
fikavimo sistemą ir gyvulių 
registraciją, taip pat moder
nizuoti veterinarijos ir fitosa- 
nitarijos kontrolės punktus 
pasienyje.

Vertindamas integracijos 
pasiekimus energetikos srityje, 
Asociacijos komitetas pabrėžė, 
jog būtina toliau rengti tei
sin ius, techn in ius, ekono 
minius ir socialinius pagrindus 
Ignalinos atominės elektrinės 
uždarym ui. P osėdyje  p a 
žymėta, kad jėgainės užda
rym o klausim as yra aiškiai

susijęs su ES param a elek
trinės eksploatacijos nutrau
kimo reikalams.

Be kita ko, A sociacijos 
kom itetas pareiškė param ą 
Lietuvos siekiams sustiprinti 
savo konsulinę tarnybą Ru
sijoje ir Baltarusijoje. Taip pat 
pažymėta, jog yra svarbu, kad 
Rusija ratifikuotų sienos su
tartį su Lietuva.

Kom iteto posėdyje L ie
tuvos delegacija  labai p a 
lankiai įvertino ES teikiamą 
paramą PHARE, SAPARD ir 
ISPA projektams, kurie Lie
tuvai padeda pasirengti na
rystei ES, pertvarkyti eko
nom iką ir plėtoti regioninį 
bendradarbiavim ą. A socia
cijos komiteto nariai pabrėžė, 
jog Lietuvai svarbu deramai 
pasinaudoti pasirengimo na
rystei fondais ir taip stiprinti 
savo adm in istrac in ius p a 
jėgumus.

Asociacijos komitetas įs
teigtas pagal ES ir Lietuvos 
sudarytą Europos (A socia
cijos) sutartį. Ši, Lietuvos ir ES 
santykių teisinius pagrindus 
apibrėžianti sutartis pasirašyta 
1995 metais ir įsigaliojo 1998 
metais.

Asociacijos komiteto už
duotis - įvertinti, kaip vyk
doma Europos sutartis, aptarti 
pagrindinius ES ir Lietuvos 
san tyk ių  k lausim us. A so
ciacijos kom iteto posėdžiai 
nuo 1998-ųjų vyksta kasmet, 
juose drauge su įvairių Lie
tuvos žinybų pareigūnais da
lyvauja Europos Komisijos ir 
visų Europos Sąjungos šalių 
narių atstovai.
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Dainuoja “Dainavos” ansamblio vyrai, kairėje vadovas Darius Polikaitis. E. Klimo nuotr.

GEDULO IR VILTIES DIENAI - 
W.A.MOZARTO “REQUIEM”

Doloresa Kazragytė

II

N EPYK

M inint Gedulo ir vilties 
dieną, Kaune šiai datai skirti 
renginiai vyko dvi dienas. Pir
mą kartą šiai dienai dedikuo
jam as koncertas, įtrauktas į 
Pažaislio muzikos festivalio 
programą, praneša ELTA.

Birželio 14 d. rytą kau
niečiai buvo kviečiami bendrai 
maldai į Arkikatedrą baziliką, 
kur šv. Mišias aukojo Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius. Iki šven
tovės nuo Laisvės alėjoje įsi
kūrusios Lietuvos politinių 
tremtinių ir kalinių sąjungos 
būstinės žygiavo eisena, prie 
kurios prisijungė genocidą 
menantys miestelėnai, visuo
meninių organizacijų atstovai.

• Iki įstojimo į Europos 
Sąjungą Lietuva turi išversti 
80 tūkst. puslapių ES teisės 
aktų. Iki šiol išversta maždaug 
35 tūkst. puslapių. Pasak Verti
mo, dokumentacijos ir infor
macijos centro prie Europos 
komiteto vadovo Audroniaus 
Ažubalio, per artim iausius 
dvejus metus šį darbą ketina
ma baigti. Ateityje teks nuolat 
versti įvairius Europos Komi
sijos sprendimus, direktyvas, 
taisykles, kitus dokumentus, 
taip pat gausybę įvairių projek
tų. “Taip, tai bus permanen
tinis darbas. Juo daugiausiai 
užsiims mūsų vertėjai, dirb
siantys Europos struktūrose 
B riuselyje, S trasbūre arba 
Liuksemburge”, - sakė A.Ažu- 
balis. Įvairiose ES institucijose 
turės dirbti maždaug pusantro 
šimto labai aukštos kvalifika
cijos vertėjų. Šiuo metu ES turi 
atrinkusi vos 23 vertėjus.

• Vilniuje birželio 27 d. 
startuos aštuntasis Kristupo 
vasaros fetivalis. “Darome vis
ką, kad Vilnius vasarą būtų re
prezentuojamas kaip kultūros 
miestas” ,- sakė festivalio me
no vadovas Donatas Katkus. 
Tačiau jis apgailestauja, kad 
Kristupo festivaliui neskiria
ma pakankamai lėšų.

• V alstybinių  brandos 
egzaminų vertinimo komitetas 
išanalizavo m atematikos ir 
biologijos valstybinių brandos 
egzam inų rezultatus ir p a 
tvirtino šių egzaminų išlaiky-

Po pamaldų vidurdienį Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelyje vyko iškilmingas mi
nėjimas. Susikaupimo ir žuvu
siųjų atminimo valanda prasi
dėjo varpų muzikos koncertu, 
vėliau padėtos gėlės prie Lais
vės ir žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę paminklų. Šios dienos 
m inėjim o renginiai baigėsi 
apsilankymu Kryžių kalnelyje 
prie VI forto bei Petrašiūnų 
kapinėse esančio memorialo.

Birželio 16 d. į tradicinį 
Gedulo ir vilties dienos pami
nėjim ą kvietė lapteviečiai. 
Trem tiniai bei jų  artim ieji 
rinkosi prie Lietuvos liaudies 
buities m uziejuje įrengtos 
žeminės-jurtos.

Lietuvos Dukterų šventėje gegužės 5 d. Los Angeles, CA, aktorius 
Aleksas Mickus skaitė Mackonio “Jono Plumpos monologą”.

mo ribines taškų sumas. Iš 14, 
048 ab itu rien tų , la ik iu sių  
matematikos valstybinį bran
dos egzam iną, išlaikė 92,5 
proc. Kaip informuoja Švieti
mo ir mokslo ministerija, 2000 
m. šį egzaminą išlaikė 92,2 
proc., praėjusiais metais - 92 
proc. abiturientų. Biologijos 
valstybinį brandos egzaminą 
išlaikė 96,2 proc. dvyliktokų iš 
2,474 laikiusiųjų. Pernai bio
logiją išlaikė 96,4 proc., o 
užpernai - 98,1 proc. dvy
liktokų.

• P rezid en tu i Valdui
Adamkui, atvykusiam į Seime 
surengtą Lietuvos sav ival
dybių asociacijos suvažia
vimą, nepatiko parlam ento 
vestibiulyje kabantis Lietuvos 
heraldikos komisijos siūlomas 
istorinės valstybės vėliavos

Vakare Kauno IX forto  
m uziejaus salėje skam bėjo 
W.A.Mozart “Requiem”. Pir
mą kartą į Pažaislio muzikos 
festivalio programą įtrauktas 
kū rinys, specia lia i sk irtas 
Gedulo ir vilties dienai. Ge
dulingas mišias už mirusiuo
sius atliko Pažaislio festivalio 
simfoninis orkestras ir Kauno 
valstybinis choras kartu su 
soliste iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų Audrone Simonaityte- 
Gaižiūniene bei mūsų šalies 
atlikėjais - Rita Preikšaite, Al
girdu Janutu, Juozu Malikoniu. 
M uziejaus salėje veikė Vir
ginijaus K ašinsko tapybos 
darbų paroda “Raudos” .

projektas. V.Adamkus leido 
suprasti, kad, jo  nuom one, 
vėliava nėra skoninga. Pro
jektą sukūrė dailininkas Arvy
das Kadždailis, kuris yra Prezi
dento vėliavos ir oficialaus 
valstybės herbo autorius. Lie
tuvos heraldikos komisija siūlo 
Seimui atkurti istorinę valsty
bės vėliavą. Jos projektas šiuo 
metu eksponuojamas Seime.

• Lietuvos Kultūros minis
terija ragina Seimą priimti Ne
pilnamečių apsaugos nuo nei
giamo viešosios informacijos 
poveikio įstatymą. Įstatymo 
priežiūrą pavesti projekte siū
loma Žurnalistų etikos inspek
toriaus kom isijai. P rojektą 
Seime svarstę parlamentarai 
nesutaria, kokia viešoji infor
macija daro žalą nepilname
čiams.

Viskas, ką yra ištarusi liau
dies išmintis - šventa teisybė. 
Na, sakykim, kad ir posakis 
“Nėra to blogo, kas neišeitų į 
gerą”.

Nedarbas - blogai. Ir gerai. 
Turiu begalę laiko: dienos - 
naktys, rytai - vakarai, saulėly
džiai, žvaigždėtos ar audringos 
naktys, pavasariai, lietūs, tyla, 
garsai... viskas mano. Stebėk, 
analizuok, sustok, praeik, nusi
suk, priartėk... ir galvok, gal
vok. Kodėl aš praeinu pro šitą 
akmenį? Ar jis tikrai yra nie
kas? Tik akmuo? Negyvas? 
Kiti sako, kad ir akmuo turi 
sielą. Puolu ieškoti knygų apie 
akmenis ir medžius, šunis ir vi
sokius gyvūnus, žvaigždes, 
planetas, Visatą ir... Dievą. O 
dar kasdienis gyvenimas tarp 
žmonių - susidūrimai, susilieti
mai, atstūmimai... Tūkstančiai 
klausimų, labai mažai atsaky
mų, bet... “Kokia aš laiminga, 
- sakau sau, - jog turiu tą pra
bangą sustoti, viską stebėti ir... 
neskubėti gyventi”.

Eilinis rytas. Su Pikiu einu 
į kioskelį nusipirkti grietinės, 
varškės, pieno ir t.t. Kaip visa
da, prie kioskelio kelios mote- 
rytės, dar trys pagyvenę vyriš
kiai. Visi “mažutėlių” kastos - 
pensininkai ar iš skurdžių alge
lių ir pašalpėlių gyvenantys. 
Atsistoju ir aš į eilutės galą. Pi
kis šmižinėja aplinkui (be pa
vadžio, kartais apuostydamas 
kokią pilietę ar pilietį. Reikėtų 
rašyti “ponią” ar “poną” , bet 
“mažutėliams” taip netinka tie 
“ponia ir ponas” , kad greičiau 
juos pavadinčiau “draugais”, 
bet irgi - kokie jie man drau
gai?). Taigi Pikis trainiojasi 
man aplink kojas. Prie langelio 
palinkęs kažkoks pagyvenęs 
(gal šešiasdešimties) vyriškis. 
Stambus, tvirto stoto, ant gal
vos beretė, smilkiniai žili, ne
brangiais vietinės gamybos 
sportiniais batais apsiavęs, 
striuke apsivilkęs. Tuo mo
mentu aš ėmiau žvalgytis po 
apsnigtas Žaliakalnio gatveles 
ir... staiga išgirdau savo Pikio 
skausmingą klyksmą - gailų, 
ploną, tokį, koks būna, kai šunį 
spardo ar suvažinėja, ar drasko 
kitas, stipresnis. Pamačiau tik 
to vyriškio, su sportiniais ba
tais, ką tik buvusio prie lange
lio, kojos judesį. Jis ką tik spy
rė mano Pikiui į šonkauliukus 
ar į pilvą ir... jau abi kojos di

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

deliais žingsniais žirglioja to
lyn, net nespėjus man ką pasa
kyti. Buvau apstulbusi, nesu
pratau, kas čia įvyko. Tik išgir
dau: “Valkiojasi čia po ko
jom...” ir dar kažką. Už ką? Šu
nelis nei suurzgė, nei lojo, nie
ko nieko nepadarė. Taip nieko 
ir nebešūktelėjau tam žmogui. 
O ir ką besušuksi? Ir kam? 
Moterytės replikavo: “Koks 
baisybė, kaip taip galima, ką 
tas šunelis padarė... “O mano 
galvoje striksėjo mintys: iš kur 
tas pyktis? Kodėl? Gal tam 
žmogui kas nepasisekė, gal pi
nigai banke pražuvo, gal vaikai 
veja iš namų į prieglaudą. Ne, 
ne tai... Yra kažkokia paslaptis. 
Visada buvo nesuprantam i 
žmonės, kurie nekenčia (ne 
šiaip abejingi) gyvūnų, o ypač 
šunų ir kačių. Siaubingai ne
kenčia. Iki drebulio. Šis pilie
tis, aišku, iš tokių. Žmogus, ne
šiojantis savyje pyktį. Pritvin
kęs pykčio. Neapykantos... 
žmogui, stumtelėjusiam nety
čia troleibuse, kaimynui, kuris 
ne ten pasodino medelį, šuniui, 
viskam...

Kaip man tavęs gaila, nea
pykantos pilnas žmogau. Tavo 
pyktis uždusins tave patį. Už
dusins vienatve, niūriom be 
krislelio švelnumo dienom, 
smaugs tave iki mirties. Tavo 
dvasia neturės ramybės, tu nir- 
ši ant gyvenimo, bet mirties 
valandą konvulsiškai kabinsies 
už jo, keikdamas gydytojus, ar
timuosius (jei jų  dar turėsi), 
kam jie tau jo nepratęsia. Tu 
keiksi net dangaus Angelus, jei 
tau bus leista juos pamatyti.

Nepyk! Nespardyk šunelių. 
(Gal po kelerių metų būsi toks 
pat nelaimingas ir paliktas, jog 
tik nuspuręs šuo valkata padės 
galvą ant tavo kelių, ir tu jausi 
jam  dėkingumą.) Sustabdyk 
savo neapykantą. Pabandyk. 
Kaip visų, taip ir Tavo gyveni
mo problemos, žinau, neleng
vos, gal net beviltiškos, bet pa
sistenk. Vaduokis iš neapykan
tos. Palengvės.

Taip jau išėjo, tarytum pa
rašiau laišką Pikio skriaudikui. 
Tai ir tebūna tai palinkėjimas 
visiems, kurie esate nuskriau
dę kokį gyvulėlį. Linkiu min
tyse jo  atsiprašyti ir nebe- 
skriausti. Jūsų pačių labui.

Nepykim. Nepykit. Nepyk! 
Kol kas sudiev. Viktorija

(Bus daugiau)

METAMS - $40, 
PUSEI METŲ - $25, 

PIRMA KLASE - $63, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $115.00
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LTN. ANTANĄ BULOTĄ AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

2002 m. gegužės mėn. 31 
d., penktadienį 6 val. vak. Los 
Angeles Kaiser ligoninėje, 
esant jo  mylimai žmonai šalia, 
mirties angelas pasišaukė į 
amžinybę plaučių vėžio ligos 
palaužtą taurų lietuvį Ltn. 
Antaną Bulotą, palikusį dide
liame nuliūdime savo mylimą 
žmoną Aušrą Bulotienę, gimi
nes čia, išeivijoje vaikaičio 
žmoną Teresę Avižienienę, 
žmonos Aušros dukrą Jūratę 
Gulbinienę su šeima, žmonos 
pusbrolį Alfredą Paltų ir Lietu
voje brolį Juozą ir sesutę su 
šeimomis.

Antanas Bulota gimė 1913 
m. birželio mėn 10 d. Vojėšių 
km., Anykščių valsč., Utenos 
apskr. Pradžios ir vidurinę mo
kyklą baigė Anykščiuose, o 
Komercinę gimnaziją lankė 
Ukmergėj, kurią baigęs 1934 
m. gavo gimnazijos baigimo 
atestatą ir tais pačiais metais 
buvo priimtas į Karo mokyklą 
Kaune, XVIII laidą. Ją baigė 
1936 m. jaun. leit. laipsniu ir 
buvo paskirtas į 4 p.p. Kupiš
kyje sunkiųjų kulkosvaidžių 
kuopą būrio vadu. 1939 m. 
jam  buvo suteiktas leitenanto 
laipsnis.

Prasidėjus Vokietijos-Len- 
kijos karui ir užplūdus lenkų 
kariuomenei Lietuvą buvo pa
skirtas lenkų internuotų kari
ninkų sargybos ir apsaugos 
kuopos vadu Rokišky.

Karo sulaukė Pabradės po
ligone. Pulkui traukiantis į So
vietų sąjungą - Rusiją, Sven- 
čionėliuose pabėgo iš sovietų 
kariuomenės ir parvyko į Pa
nevėžį, kur šeim a gyveno 
žmonos tėviškėj.

1944 m. balandžio mėnesį, 
Panevėžio apskr. komendanto 
įsakytas, nuvyko į Marijam
polę, į steigiamą Vietinės rink
tinės Karo mokyklą ir buvo 
paskirtas 4 kuopos vadu. Areš
tavus Vietinės rinktinės štabą, 
tą pačią naktį buvo vokiečių 
areštuoti 7 Karo mokyklos ka
rininkai, vienas iš jų ir Anta
nas. Po maždaug 2-3 savaičių, 
vokiečių policijos generolo 
buvo paleistas į neribotą atsar
gą. Grižo atgal į administra
cinę kontrolę.

Tais pačiais metais pasi
traukė į Vokietiją. Kelyje buvo 
apvilktas vokiečių aviacijos, 
be jokių ženklų, uniforma ir 
pristatytas aerodrome apkasus 
kasti. Lietuviam s padedant 
(gavo civilius rūbus), Neustre- 
litze pabėgo iš vokiečių ka
riuomenės. Karo pabaigos su
laukė Bremenhaven, netoli 
Bremen. Seimą surado Bava
rijoj, Dillingen, D.P. pabėgėlių 
stovykloje. Dirbo UNRA rajo
no direktoriaus šoferiu.

1949 m. vasario 28 d. “Ma
rine Tiger” laivu, visa šeima, 
atvyko į Ameriką. Apsigyveno 
Oakville, Conn. (Waterburio

Ltn. Antanas Bulota
(1913-2002)

priemiestis) pas žmonos seserį. 
Dirbo baldų ir matracų fabrike.

1960 m. rudenį persikėlė į 
Los Angeles. Pradžioj dirbo 
baldų fabrike, o vėliau išlaikė 
egzaminus ir dirbo “California 
Department of Transportation 
CALTRANS” įvairiose parei
gose, kaip braižytojas, kelių 
techniko pareigose. Išėjo į pen
siją 1978 m.

Los Angeles priklausė Lie
tuvių Bendruomenei, Ameri
kos Lietuvių Tarybos Los An
geles skyriaus valdybai. Pri
klausė Juozo Daumanto šaulių 
kuopai, Lietuvių Karių Vete
ranų “Ramovė” Los Angeles 
skyriaus ilgametis, nepamai
nomas valdybos narys. 1995 
m. Lietuvių Karių Veteranų 
sąjungos “Ramovė” XV-ame 
atstovų suvažiavime tapo Są
jungos Garbės nariu.

Antanas Bulota - taurus lie
tuvis giliai religingas, gero bū
do žmogus, darbštus, paslau
gus, sugyvenamas. Tačiau savo 
nusistatymuose gana kietas ir 
neperkalbamas, ypatingai poli
tinėje srityje. Tad nenuostabu, 
kad jį visi gerbė ir mėgo. Jo pa
sitraukimas iš gyvųjų tarpo yra 
didelis nuostolis visai Los An
geles lietuvių nausėdijai, o 
ypatingai jo  pasigesime ramo- 
vėnų eilėse.

Velionio palaikai birželio 
mėn. 4 d. buvo atvežti į Los 
Angeles šv. Kazimiero bažny
čią, kurioje buvo susirinkę jo 
giminės ir draugai. Karstą nešė 
šauliai: Mindaugas Banionis, 
Laimutis Dovydaitis, Valenti
nas Maciulevičius, Juozas Nar
kevičius, Valius Varnagiris ir 
Antanas Vosylius. Klebonas 
kun. Stanislovas Anužis, prieš 
sukalbant rožančių už velionio 
sielą, tarė religiniai patriotinį 
atsisveikinimo žodį. Bažnyčio
je giedojo solistai Antanas Po- 
likaitis, Rimtautas Dabšys ir 
bažnytinis choras, vargonais 
palydint pianistui Rudolfui 
Budginui.

Birželio mėn. 5 d. 10:00 v.r. 
šv Mišias atnašavo kun. Sta
nislovas Anužis. Mišių skaity
mus atliko Birutiečių draugijos 
pirm . A lfa Pažiūrienė. Per 
mišias giedojo solistai Janina 
Cekanauskienė, Antanas Poli-

kaitis, Rimtautas Dabšys ir 
bažnytinis choras vargonais 
palydint muz. Viktorui Raliui. 
Po gedulingų mišių velionio 
karstas, lydimas ilgos mašinų 
vilkstinės, buvo nuvežtas į Fo
rest Lown kapines, Glendale. 
Kun. Stanislovui Anužiui su
kalbėjus maldas, pakvietė vi
sus susirinkusius dalyvauti 
priešpiečiuose, kurie įvyko 
parapijos salėje. Susirinkusieji 
sugiedojo “Marija, Marija” ir 
Lietuvos himną. Ramovėnų ir 
šaulių pirmininkai nuėmė nuo 
karsto Lietuvos vėliavą ir įtei
kė ją našlei Aušrai Bulotienei.

Parapijos salėje Antanas 
Mažeika, velionio žmonos pa
prašytas, pakvietė kun. Stanis
lovą Anužį sukalbėti maldą. 
Pavalgius, prieš kavutę ir py
ragus buvo tęsiamos atsisvei
kinimo apeigos.

Antanas Mažeika supažin
dinęs susirinkusius su velionio 
Antano Bulotos gyvenimo iš
eituoju keliu, jo  pergyvenimus 
ir jo  geras būdo savybes bei 
dalyvavimą lietuviškoje veik
loje. Karių Veteranų Ramovės 
vardu išreiškė velionio našlei 
ir jo  gim inėm s užuojautą. 
Pakvietė organizacijų atstovus 
ta rti a ts isveik in im o  žodį: 
A.L.T-o Los Angeles skyriaus 
vardu Reginą Gasparonienę, 
Juozo Daumonto šaulių kuo
pos vardu pirm. Kazimierą 
Karužą, DLK Birutės D-jos 
Los Angeles skyriaus vardu 
pirm. Alfą Pažiūrienę, Lietu
vos Vaikų Vilties vardu Dalilę 
Polikaitienę, Pensininkų Klu
bo vardu Vladą Gylį ir velio
nio draugą Igną Medziuką.

Kalboms pasibaigus An
tanas Mažeika šeimos vardu 
tarė padėkos žodį.

Antanas Mažeika

“LAUKO DARBŲ DIENA” AUKSUČIUOSE

Auksučių mokomajame ir 
parodomajame žemės ūkio ir 
miškų tvarkymo centre, esan
čiame tarp Kuršėnų ir Gruz
džių, Šiaulių apskrityje, ruo
šiama “Lauko darbų diena” šią 
vasarą, ketv irtad ien į, rug 
pjūčio 8 d. Į ją  kviečiami visi 
apylinkės ūkininkai. Taip pat 
yra kviečiami apsilankyti ir 
Amerikos lietuviai, kurie tuo 
laiku svečiuosis Lietuvoje.

Nuo š.m. vasario  mėn. 
darbams į Auksučių ūkį nu
važiavo viceprezidentas dr. 
Lawrence Clement (Univer
sity of California/Davis, Co
operative Extension Advisor). 
Jis, paėmęs akademines (Sab
ba tica l) devynių  m ėnesių  
atostogas, savanoriškai be 
atlyginim o vysto ir sodina 
parodom uosius daržus, ku
riuose ūkininkai galės pama
tyti naujų kultūrų, tinkamų 
auginti Lietuvos klimatinėse

KAUNE PASIGESTA 
VALSTYBĖS VĖLIAVŲ

Birželio 14 d. Kaune minint Gedulo ir vilties dieną, pagerbtas 
tremtinių, politinių kaltinių, ir visų kovotojų už Lietuvos laisvę 
atminimas. Gyvi likę tremčių liudytojai išreiškė viešą pasipik
tinimą dėl Seimo sprendimo, panaikinusio prievolę kelti vėliavas 
per valstybines šventes, praneša ELTA.

Vidurdienį Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje vyku
siame minėjime Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Kauno skyriaus pirmininkė Irena Vilčinskienė paragino ešelono 
brolius ir seseris būti vieningus ir pareikšti protestą prieš Seime 
priimtą įstatymo pataisą, numatančią, jog nuo šiol privatūs 
asmenys valstybės vėliavą Vyriausybės numatytomis švenčių 
dienomis galės kelti savo nuožiūra.

“Liūdna, kad šiandien, tokią dieną, namai nepapuošti tri
spalvėmis, perrištomis gedulo ženklais” , - sakė I.Vilčinskienė.

Birželio 14-oji ir birželio 15-oji, anot jos, žymi dvi istorines 
datas - tremčių bei okupacijos pradžią, kai prieš daugiau kaip 
šešis dešimtmečius iš nemažos dalies Lietuvos piliečių buvo 
atimti namai, tėvai, artimieji. I.Vilčinskienė priminė, jog ir po 
Stalino mirties į tėvynę grįžtančių tremtinių niekas nelaukė, jiems 
teko glaustis pas gimines ir artimuosius. Svetingiausiai iš visų 
miestų grįžtančiuosius iš tremties sutiko Kaunas, kur šaknis įleido 
nemažai tremtį išgyvenusių šeimų.

Tremtinių nuopelnus ilgiems dešimtmečiams išsaugant šalies 
Nepriklausomybės idėją savo sveikinimo kalboje paminėjo ir 
Kauno vicemeras Gediminas Budnikas. “Kasmet gyvų laisvės 
kovų dalyvių, tremtinių lieka vis mažiau, bet jų  auka metams 
bėgant įgauna vis didesnę prasmę”, - teigė vicemeras, pridūręs, 
kad ir dabar Lietuva vertina tremties liudytojų patirtį bei 
išsaugotą ryžtą.

Veteranų Prisiminimo Dienos vainikas kovų draugams.
G. Juškėno nuotr.

sąlygose. Jo iniciatyva pa
statyti maži šiltnam iai, ku
riuose pasodinta įvairiausių 
daržov ių  ir vaism edžių , o 
sparagų, dar neauginamų mais
tui Lietuvoje, pirmasis derlius 
jau nuimtas ir vietinių skaniai 
valgomas.

Lawrence Clement taip pat 
dėsto vieną dieną savaitėje 
Šiaulių universitete, globo
jamas rektoriaus dr. hab. Vinco 
Lauručio. Jis praveda semi
narus ir paskaitas ūkininkams 
ir studentams apie gamybos 
ekonom iją, įvairių kenkėjų 
natūralų (be chemikalų) nai
kinim ą, naujų ūkio kultūrų 
plėtim ą Lietuvoje ir duoda 
patarimus įvairiais klausimais.

Auksučių mokomajame ir 
parodomajame žemės ūkio ir 
miškų tvarkymo centre daug 
kas padaryta: pastatytas di
džiulis arkinis 60x90 pėdų 
(540 kv. m.) dydžio angaras-

sandėlis ūkio technikai laikyti; 
atvesta 1 mylios ilgio elektros 
linija; iškastas artezinis šu
linys; atvežta Kalifornijoje 
dovanai gauta ūkio technika 
(galingas John Deere trak
torius, International Harvester 
kombainas ir kt,); atvežta 300 
dėžių parama mokykloms ir 
vaikams, daugumoje paskirta 
A lm os A dam kienės vaikų 
šelpim o fondui; A m erikos 
ambasada dovanojo iš Vokie
tijoje esančių kariškų sandėlių 
4 sunkvežimius ir keltuvą; 
nupirktas mažesnis traktorius 
laukų ir miško tvarkymo dar
bams; apsėta 60 hektarų (150 
akrų) canola-rapsais ir 20 ha 
(50 ac.) miežiais; taipgi su
teikta galimybė jaunai žemės 
ūkio studentei 9 m ėnesius 
pasimokinti Amerikos ūkiuo
se ir pramonėje.

Vytautas Šlūpas, P.E.
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RENGINIŲ KALENDORIUS
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.

RUGPJŪČIO 18 d., 4 val. p.p., Clevelando BALFo 
skyriaus gegužine, Beachland piknikų vietovėje, ant Erie ežero 
kranto. Mielai kviečiame visus atsilankyti.

RUGSĖJO 8 d., io parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.

RUGSĖJO 22 d., Lietuvių dienos metu Teatras “Žalt
vyksle” : Žemaitės komedija “Trys m ylimos” vyks Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. Rengia JAV LB Clevelando 
Apylinkės valdyba.

SPALIO 19-20 dienomis dailininko Rimo Laniausko ir 
stiklo menininko Jono Degučio meno darbų paroda Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. Šeštadienį 6:00 v.v. iki 9:00 
(atidarymas 7:00 v.v.) ir sekmadienį 11:00 v.r. iki 2:30 v.p.p. 
Rengia Korp! Giedra.

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.

2003 m.
VASARIO 16 d. Nepriklausomybės Šventės Minėjimas 

Dievo Motinos parapijos auditorijoje.
BALANDŽIO 27 d. Lietuvių Meno Ansamblio “Dainava” 

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

Mire rašytojas 
JURGIS JANKUS

Jurgis Jankus, vienas žymiausių vyresniosios kartos 
lietuvių beletristų ir dramaturgų, mirė 2002 m. birželio 
12 dieną, A tlantic General ligoninėje, Berlin, MD, 
sulaukęs 95 metų amžiaus.

Gimęs 1906.07.27 d. Biliūnų k., Baisogalos vlsč., 
Kėdainių apskrityje, rašyti pradėjo 1923 m., spausdin
damas savo apysakas įvairioje Lietuvos spaudoje.

PENSININKQ GEGUŽINE
Clevelando lietuvių pensininkų gegužine įvyks š.m. 

liepos 7-tą dieną, sekmadienį (įsidėmėkite - ne 
ketvirtadienį), 12:00 val. p.p., tuoj po kavutes, kavines 

saleje. Visi pensininkai ir ne pensininkai maloniai 
kviečiami po kavutes pasilikti salėje ir dalyvauti šioje 
gegužinėje. Veiks gausi loterija, bus galima gardžiai 

pavalgyti ir linksmai bei maloniai praleisti 
sekmadienio popietę. Tad lauksim visų.

Liepos menesį gimtadienius švenčia šie pensininkai:
Vytautas Aušrotas, Donatas Balčiūnas, Emilija Cigienė,

Vitoldas Gruzdys, Jadvyga ir Stasys Ignatavičiai, 
Bernardas Jakaitis, Jonas Kazlauskas, Aleksas Petraška, 

Ona Ralienė, Antanas Rukšėnas, Eufemija Steponienė, 
Dana Siupinienė, Antanas Valaitis (98-tas gimtadienis!), 

Julija Vencienė, Ona Zygienė.
Visiems solenizantams - širdingiausi linkejimai. 

Clevelando lietuvių pensininkų valdyba

ĮVAIRIOS ŽINIOS

LIETUVOS SAMARIEČIAI 
ŠVENČIA VEIKLOS DEŠIMTMETĮ

Viena didžiausių  šalyje 
labdaros organizacijų - Lietu
vos samariečių bendrija pažy
mi savo veiklos 10 metų su
kaktį. Sostinės “Šarūno” vieš
butyje buvo surengta šiai pro
gai skirta konferencija, kurioje 
dalyvavo Vokietijos tarptau
tinės samariečių organizacijos 
vadovai, delegacijos iš Suo
m ijos ir L atvijos, praneša 
ELTA.

Pasak Lietuvos samariečių 
bendrijos vadovų, per dešimt 
metų organizacija išaugo iki 3 
tūkstančių tikrųjų narių, turi 28 
skyrius Lietuvoje. Per savo 
veiklos metus bendrija parėmė 
daug skurstančių šalies žmo
nių rūbais, baldais, buitine 
technika daugiau kaip už 10 
mln. litų, įvairių miestų ligoni
nes aprūpino funkcinėm is 
lovomis, medicinine įranga, 
gavo vaistų nuo tuberkuliozės

už 700 tūkst. Lt. Bendrija taip 
pat įkūrė nemažai labdaros 
valgyklų, kuriose per metus 
pamaitinama apie 90 tūkst. 
skurstančių žmonių, maisto 
produktais aprūpinamos dau
g iavaikės, nepasiturinčios 
šeimos.

Nemažai dėmesio Sama
riečių bendrija skiria vaikams 
ir jaunim ui - rengia jiem s 
vasaros stovyklas, rūpinasi 
našlaičiais, reabilituoja vai
kus, patyrusius fizinę ar seksu
alinę prievartą.

1996 m. Lietuvos sama
riečių bendrija tapo Tarptau
tinės samariečių organizacijos 
asocijuotąja, o šįmet - tikrąja 
nare. Sam ariečių organiza
cijos Vokietijoje, Austrijoje, 
Danijoje, Prancūzijoje ir Ita
lijoje dalyvauja vykdant Eu
ropos Sąjungos socialines 
programas.
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Omahos Liet. Moterų klubas,
Omaha, N E .........................  100

Los Angeles
Ramovėnų skyrius, CA ......... 50

S.Lee, Seminole, F L ..............  30
B.Flynn, Madeira, O H .............20
I.Kapčius, Daytona B., F L .... 20
R.Švarcas, W.Newbury, MA ... 20 
V.N.Čečys, Cleveland, OH .... 20
A.Santvaras, Boston, M A .....  15
H.Belzinskas,

Richmond O H ...................... 10

KLAIPĖDOS SENAMIESTĮ 
PAPUOŠ HERBAS

Jau baigiama kloti mozaika uostam iesčio Karlskronos 
aikštėje. Tai, kaip praneša ELTA, miesto partnerio iš Švedijos 
dovana 750 metų įkūrimo jubiliejų švenčiančiai Klaipėdai.

Spalvota grindinio mozaika Karlskronos aikštėje, tarp 
Dramos teatro ir Danės upės esančiame skverelyje, bus 3 metrų 
ilgio ir 2 metrų pločio. Iš raudono, balto ir pilko granito akmenų 
trys švedai darbininkai dėlioja Karlskronos miesto herbą, 
kuriame pavaizduoti pilies kuorai, inkaras ir karūna.

Iš viso laivu į uostamiestį buvo atplukdyta apie 4 tonas 
granito akmenų. Jie yra nedideli - keliolikos centimetrų ilgio ir 
pločio. Karlskronos herbo grindinio mozaika oficialiai bus 
atidengta ir padovanota tikrąją Klaipėdos gimimo dieną - 
rugpjūčio 1-ąją. Šių miestų partnerystė trunka jau 13 metų.

Klaipėdos m iesto savivaldybė iki jubiliejaus renginių 
planuoja sutvarkyti visas senamiesčio gatvių akmens dangas.

H.Pikturna, Willowick, OH ... 10

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Gegužės 11 d. motociklistai suvažiavo Clevelande Šv. Jurgio 
parapijos aikštėn. G. Juškėno nuotr.

L A IŠ K A S  R E D A K C I J A I ^ ^ ^ ^ ^ ^ "

“NEPALEISK MANO RANKOS”
Nuoširdžiai dėkoju Jums už atspausdintą mano straipsnį Jūsų 

laikraštyje. Kadangi neseniai esu atvykusi į Canadą, labai il
giuosi Lietuvos, seku jos spaudą. Neseniai gavau laikraščio 
“Respublika” priedą “Brigita” apie Lietuvoje visiems gerai ži
nomą visų mylimą ir gerbiamą kunigą Julių Sasnauską, kuris 
kas rytą veda religinę radijo valandėlę “Žodžiai į sielą” Mane 
žiauriai sukrėtė straipsnis “Nepaleisk mano rankos”. Štai ką 
daro mūsų šialaikiniai kunigai.

Kažkur radau tokius žodžius, kad pasaulis melo ir apgaulės 
vandenynas. Tikra tiesa.

Norėtųs, kad išeivijos lietuviai paskaitytų šį žurnalistės 
Danutės Šepetytės straipsnį, kaip buvo įvertintas šio kunigo 
sunkus ir pasiaukojantis darbas iš griuvėsių atstatant Bernardinų 
bažnyčią. Elena Cibas

Hamiltom Ont.

KAUNAS šventė jau tre
čiąją ir šiem et dar įspūdin
gesnę, apie pusę milijono litų 
kainavusią “Bike show millen
nium”. Kauno gatvėmis praūžė 
apie 1,500 m otocik lin inkų  
kolona - to Lietuvoje dar nie
kada nėra buvę. D ešim tys 
baikerių klubų ne tik iš įvai
riausių Lietuvos miestų, bet ir 
iš Rusijos, Vokietijos, Len
kijos, Baltarusijos, Latvijos, 
Estijos, JAV, Norvegijos, Bel
gijos, Olandijos atvyko į Kauną
- “Bike show m illennium ” 
dalyvavo 14 šalių atstovai.

Įspūdinga baikerių kolona 
nuo Santakos pravažiavo pa
grindinėmis miesto gatvėmis ir 
pasuko Vaikų ir jaunimo globos 
namų link. Šios specialiosios 
auklėjim o įstaigos g lobo ti
niams įteikta nemažai dovanų
- saldumynų, buitinės techni
kos, drabužių, kurių bendra 
suma viršija 15 tūkst. litų. Iš jų 
penkis tūkstančius šventės or
ganizatoriai pervedė į globos 
namų sąskaitą. Už šias lėšas 
įstaigos administracija galės 
įsigyti automobilį.

Vakare uždarame renginyje 
baikeriai tarpusavyje varžėsi 
tradicinėse rungtyse - buvo 
apdovanotas iš toliausiai atvy
kęs svečias, gražiausios tatui
ruotės ir prabangiausio “geleži
nio žirgo” savininkai.

KOLDŪNAI
MĖSOS, VARŠKĖS, 

GRYBŲ, RŪKS. 
KOPŪSTŲ, BULVIŲ

Skambinkite:
Jodi Apanavičius 

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

SusĮtaruspristatomįnamus
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“KARVIŲ PARADE” - 
IR LIETUVIŠKOS KARVĖS

Įvairiaspalvių karvių ekspozicijoje, kuri surengta Latvijos 
mieste Ventspilyje, ganosi ir dvi lietuviškos karvės. Tai - mūsų 
dailininkų Mariaus Jonučio ir Dainiaus Liškevičiaus kūriniai.

Viešojo meno renginio “Karvių paradas Ventspilis 2002” 
atidarymo dalyviai, kaip informuoja ELTA, turėjo progą apžiū
rėti 26 natūralaus dydžio ir formos karvių skulptūras, papuoštas 
linksma, spalvinga tapyba.

Upės krantinėje įsikūrusias linksmų spalvų karves miesto 
gyventojai ir svečiai galėjo ir pačiupinėti, netgi ant jų  pajoti. 
Karvių, pagamintų iš stiklo pluošto, vardai labai įvairūs. Pavyz
džiui, Trojos karvė, karvė Rožė, karvė Nardytoja, karvė mis 
Latvija. Viena karvučių “ganėsi”, pakibusi ant aukšto stulpo, 
kita - upėje plūduriuojančioje saloje. Vienintelis reikalavimas 
menininkams buvo nenaudoti politinių, religinių ir sekso moty
vų. “Bučiniai - dar ne seksas”, - sakė dailininkas Marius Jonutis, 
kurio karvė ištapyta ir besibučiuojančių žmonių veidais.

Tapant vieną iš karvių, prisidėjo ir Ventspilio miesto meras 
A.Lembergas. Anot jo, ši meno paroda yra ne tik reginys lan
kytojams. Tikimasi, kad į miestą ji pritrauks daugiau turistų. 
Karvių paradas taip pat yra būdas surinkti pinigų labdarai. Pasi
ganiusios Ventspilio skveruose ir gatvėse, vasaros gale karvės 
bus parduotos aukcione, o gautus pinigus miesto savivaldybė 
skirs vaikų meno studijų programoms remti.

Sis viešojo meno filantropinis projektas Rytų Europoje 
vykdomas pirmą kartą. Prieš keletą metų pradėtas Čikagoje ir 
Niujorke jis išplito beveik po visų žemynų miestus. Šiais metais 
karvių paradai jau buvo surengti ir Londone bei Sidnėjuje.

EUROPA TRAVEL 692-1700
juajaHHqaaaa a u m u

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL TO EAST EUROPE
pasipūru, prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY
FOR OVER 35 YEARS

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

ĮV A IR IO S  Ž IN IO S

Valio, vasarėle! Meninė mokslo metų užbaigimo dalis užsibaigė jaunatviška geltonų, žalių ir raudonų 
balionų mokinių rankose vaizdu. Ed Klimo nuotr.

D otnuvoje įvykęs XIV 
Lietuvos ūkininkų sąjungos 
(LŪS) suvažiavimas akcen
tavo vis prastėjančią kaimo 
žmonių padėtį. Apie 15 tūkst. 
ūkininkų atstovaujantys dele
gatai valdžios atstovam s - 
forume dalyvavusiems Prem
jeru i A lgirdui Brazauskui, 
grupei Seimo ir Vyriausybės 
narių, apskričių ir rajoninės 
grandies valdininkų - į akis 
žėrė karčią tiesą. Vyriausybės 
vadovas pripažino, kad eko
nom iniu požiūriu  dirbam a 
neefektyviai. LŪS tarybos 
pirm ininke suvažiavime iš
rink ta  K auno rajone  ū k i
ninkaujanti Genutė Staliū- 
nienė.

Kauno policijos pagalbos 
prašė kolegos iš A nglijos, 
Austrijos, Danijos, Ispanijos, 
JAV, Latvijos, Lenkijos, Nor
vegijos Olandijos, P rancū
zijos, R usijos, Švedijos ir 
Vokietijos. K auniečiai įta 
riami padarę minėtose vals-

tybėse įvairiausius nusikal
timus, tarp kurių - žmogžu
dystės, ginklų ir narkotikų 
kontrabanda, prekyba žm o
nėmis, ginkluoti apiplėšimai, 
automobilių vagystės, padirbtų 
p inigų p latin im as, sukčia
vimas ir kt. Visais atvejais 
pagalbą organizavo Kauno 
vyriausiojo policijos kom i
sariato kriminalinės policijos 
Tarptautinių ryšių tarnybos 
vyr. inspektorius Mindaugas 
Šatas. Tai - naujausios parei
gos Kauno policijoje. Iki šiol 
jos skambėjo kitaip - Interpolo 
Lietuvos nacionalinio biuro 
atstovas Kauno apskričiai. Jo 
darbo krūvis per pastaruosius 
ketverius metus išaugo dvi
gubai.

Šiaulių apygardos teismas 
po pertraukos turėtų pratęsti 
žiaurumu pagarsėjusios ir ne 
v ienerius m etus Ž em aitiją  
terorizavusios “Šilinių” gaujos 
baudžiamosios bylos nagri
nėjimą. Tačiau nei šiame, nei

kituose teismo posėdžiuose 
nepasirodys su teisėsauga 
sutikęs bend radarb iau ti ir 
svarbiu liudytoju laikomas 
buvęs gaujos narys klaipė
diškis Arūnas Lukauskas. Jis 
pareiškė esąs policijos ap
gautas, todėl teisme neliudys, 
nes bijo žudiką galinčio pa
sam dyti gaujos vadeivos. 
A .Lukauskas slapstosi nuo 
teisėsaugos.

Šiemet sukanka 190 metų, 
kai 1812 m. birželio 23-24 d. 
P rancūzijos im perato riaus 
Napoleono I kariai persikėlė 
per Nemuną. Šiai datai pa
minėti Kaune įvyko teatra
lizuotas renginys “Kaunas 
1812”. Taip pat buvo paminėta 
isto rinė  1807 m etų Tilžės 
taikos su tartis . R engin ius 
stebėjo tūkstančiai žmonių, 
filmavo Lietuvos televizija, 
kuri paskui kurs dokumentinį 
filmą. Taip pat atvyko Rusijos 
televizijų, BBC ir “Discovery” 
žurnalistai.

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



