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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

Lietuvių fondo 40-asis suvažiavimas baigiamas Tautos himnu: PLB pirm. Vytautas Kamantas, LF 
Tarybos pirm. dr. Antanas Razma, LF Valdybos pirm. Povilas Kilius ir LF Tarybos narė adv. Daina 
Kojelytė. Z. Degučio nuotr.

LIETUVOS SEIMAS PRITARĖ 
KARIŲ SIUNTIMUI Į IRAKĄ

V iln iu s , gegužės 27 d. 
(ELTA). Su nedidelėmis abejo
nėmis dėl karių skaičiaus ir pa
vienių parlamentarų prieštara 
Seimas po pateikimo pritarė 
nutarimo projektui dėl Lietuvos 
karių dalyvavimo tarptautinėje 
operacijoje Persijos įlankos re
gione. Pagal projektą numato
ma siųsti iki 130 Lietuvos karių 
dalyvauti JAV vadovaujamoje 
tarptautinėje operacijoje Persi
jos įlankos regione iki 18 mė
nesių laikotarpiui.

Pirmasis 50 Lietuvos karių 
būrys Danijos kontingento su
dėtyje jau birželio mėnesį turė
tų išvykti į tarptautinę taikos 
palaikymo misiją Irake. Kitas 
panašaus dydžio būrys kartu su 
Lenkijos kariais į Iraką turėtų 
išvykti liepos mėnesį.

Pateikdamas Lietuvos Pre
zidento dekretą dėl karių daly
vavimo tarptautinėje misijoje, 
Krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius sakė, kad 130 
yra ribinis skaičius, realiai į mi
siją greičiausiai įsijungs mažiau 
Lietuvos karių.

Pasak ministro, Lietuva šiuo 
nutarimu atsiliepia į JAV, Di
džiosios Britanijos, Danijos ir 
Lenkijos prašymą skirti kari
nius pajėgumus į Persijos įlan
kos regioną. Šiam prašymui jau 
yra pritarusi Valstybės gynimo 
taryba.

Ministras, kalbėdamas Sei
mo posėdyje, taip pat atkreipė 
dėmesį, jog Lietuva pradeda 
siekti, kad ekonomika eitų pas
kui aktyvią užsienio, gynybos 
politiką, sudarant sąlygas vers
lui. “Mes tai padarėm ir nieks

negalės pasakyti, kad valdžia 
nesudaro sąlygų verslui”, - sa
kė L. Linkevičius.

Valstybės gynimo taryba 
taip pat remia Lietuvos verslo 
kompanijų dalyvavimą Irako 
atstatymo darbuose.

L. Linkevičius Seimo po
sėdyje taip pat pabrėžė, kad 
Lietuva, atsiliepdama į tradi
cinių partnerių danų ir lenkų 
prašymą, pasirašo sau pliusą 
bei ateityje gali tikėtis jų  pa
ramos. “Valstybiškai kalbant, 
mes turime elgtis kaip partne
riai danams ir lenkams, kurie 
yra ilgalaikiai mūsų valstybės 
rėmėjai”, - sakė ministras.

Tuo tarpu Seimo narys Ju
lius Veselka, klausydamasis 
ministro, sakė supratęs, kad 
XXI amžiuje verslo pagrindas 
būsiąs karas ir kraujas. Parla
mentaras gąsdino, kad Lietu
vos karių siuntimas į Iraką, 
kai netenkinami žemdirbių, 
policininkų ar bibliotekininkų 
ekonom iniai reikalavim ai, 
gali sukelti vidinius konflik
tus. “Lenkai švilptelėjo ir bė
gam į Iraką. Trys ar ten penki 
bailiai nusprendžia ir bėgam 
į Iraką”, - sakė J. Veselka. Bai
liais parlamentaras išvadino 
Valstybės gynimo tarybos na
rius - aukščiausius šalies pa
reigūnus. Už šią retoriką par
lamentaras susilaukė posė
džio pirmininko, Seimo vice
pirmininko Gintaro Stepona
vičiaus pastabos ir pasiūlymo 
svarstyti Etikos ir procedūrų 
komisijoje.

Pagrindinės Lietuvos ka
rių funkcijos Persijos įlankos

regione būtų: koalicijos pajė
gų, kom unikacijos objektų, 
svarbių infrastruktūros įrengi
nių, įstaigų, kultūros objektų 
apsauga, viešosios tvarkos pa
laikymas, parama humanita
rinę pagalbą teikiančioms or
ganizacijoms, sienos stebėji
mas ir pan.

Šiuo metu aktyvūs kariniai 
veiksmai Irake jau pasibaigė, 
tačiau siekiant užtikrinti sau
gumą ir pastovumą šioje šaly
je, planuojama, kad tarptauti
nės karinės pajėgos Irake iš
liks, kol bus suformuota nauja 
vyriausybė, pajėgi visiškai 
kontroliuoti šalies teritoriją.

2003 m. gegužės 22 d. JT 
vienbalsiai priimtoje rezoliuci
joje paragino JT nares prisidėti 
prie Irako atstatymo. Sprendi
mus dėl papildom ų pajėgų 
siuntimo į operaciją Persijos 
įlankos regione svarsto ar jau 
priėmė ir kitos valstybės. Dau
giau nei 15 valstybių yra pa- 
reiškusios apie savo ketinimus 
dalyvauti operacijoje ir pasi
baigus aktyviems kariniams 
veiksmams.

Preliminariais Krašto ap
saugos ministerijos skaičiavi
mais, papildomos 50 Lietuvos 
karių dalyvavimo Danijos mi
sijos sudėtyje išlaidos p ir
miems 6 mėnesiams sudarys 
apie 2,8 mln. Lt.

Karių dalyvavimo operaci
joje išlaidos pateikiamos 6 mė
nesių laikotarpiui, atsižvel-gi- 
ant į tai, kad vėliau gali keistis 
dalyvavimo tarptautinėje ope
racijoje aspektai (t. y. gali pa
sikeisti tarptautinės operacijos

BENDRAS BALTIJOS ŠALIŲ 
KARINIS DALINYS

Baltijos šalys turėtų glaudžiau koordinuoti veiksmus rengian
tis tarptautinėms misijoms, gal net sudaryti ir bendrą karinį dali
nį, pažymėta Trakuose įvykusiame Baltijos šalių gynybos minis
trų susitikime. Tradiciniame renginyje dalyvavo Lietuvos Krašto 
apsaugos ministras Linas Linkevičius, Latvijos gynybos minist
ras Girtis Kristovskis ir Estijos - Margusas Hansonas.

M. Hansono nuomone, Baltijos šalys taikos misijoms galėtų 
sudaryti bendrą karinį vienetą. Ministrų susitikime konstatuota, 
kad dabar, kai Lietuva, Latvija ir Estija intensyviai įsitraukia į 
taikos palaikymo operacijas Azijoje, Balkanų regione, tai leistų 
sutaupyti lėšų, efektyviau būtų vykdoma karių rotacija.

Aptariant bendradarbiavimo su Pietų Kaukazo šalimis bei 
Ukraina planus ir strategiją ateičiai, ministras L. Linkevičius 
pabrėžė, jog Baltijos valstybės turėtų imtis didesnės naštos, per- 
teikdamos savo patirtį šioms valstybėms. Ministrai taip pat apta
rė sausumos ir jūrų pajėgų, oro erdvės stebėjimo, mokymo bei 
vadovavimo srityse vykdomus bendradarbiavimo projektus.

Latvijos gynybos ministras G. Kristovskis pažymėjo, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendradarbiavimas yra labai nau
dingas, todėl būtina tęsti pradėtus darbus, siekti užsibrėžtų tikslų.

Gynybos ministrai sutarė, jog BALTBAT projektas jau įvyk
dė iškeltą užduotį - didinti bendradarbiavimą su NATO kariniais 
vienetais, rengti karinį personalą taikos palaikymo operacijoms, 
todėl bus užbaigtas. Jį pakeis glaudesnis sausumos pajėgų ben
dradarbiavimas, kurio esmė - kartu rengti mokymo doktrinas, 
bendras pratybas.

Diskutuodami apie karinių pajėgų reformą, ministrai sutarė, 
jog vyksta struktūrų pertvarka. Nuo teritorinės gynybos perei
nama prie kolektyvinės gynybos, atitinkančios NATO kolekty
vinės gynybos dvasią. Būsimųjų NATO narių tikslas - turėti 
gerai parengtas ir aprūpintas, greitai perdislokuojamas mobilias 
pajėgas, kurios būtų pasirengusios veikti kartu su tarptautinėmis 
Aljanso pajėgomis. Eltos inf.

RUSIJOS FEDERACIJOS TARYBA RATIFIKAVO 
VALSTYBINES SUTARTIS

Maskva, gegužės 28 d. (ITAR-TASS-ELTA). Federacijos 
Taryba ratifikavo Rusijos ir Lietuvos valstybinės sienos sutartį 
bei sutartį dėl išskirtinės ekonominės zonos ir žemyninio šelfo 
Baltijos jūroje atribojimo.

Už Valstybinės sienos sutarties ratifikavimą balsavo 132 Ta
rybos nariai, prieš - vienas, dar vienas susilaikė. Šis dokumentas 
visiškai atitinka geros kaimynystės santykių su Lietuva plė
tojimo interesus, pareiškė žurnalistams Rusijos užsienio reikalų 
ministras Igoris Ivanovas. Sutartis tiesiogiai susijusi su tuo, kad 
pavyko sureguliuoti situaciją dėl tranzito į Karaliaučiaus sritį ir 
iš jos, pridūrė jis.

Antrajam dokumentui - Rusijos ir Lietuvos sutarčiai dėl 
išskirtinės ekonominės zonos ir žemyninio šelfo Baltijos jūroje 
atribojimo - pritarė 133 Federacijos Tarybos nariai, vienas 
balsavo prieš, dar vienas susilaikė.

Ši sutartis turi svarbią reikšmę ir neprieštarauja Rusijos 
interesams, pabrėžė posėdyje Federacijos Tarybos pirmininkas 
Sergejus Mironovas.

pobūdis, mažėti siunčiamų ka
rių skaičius ir pan.).

Antrojo Lietuvos karių pa
dalinio Lenkijos karinio kon
tingento sudėtyje išlaidos pir
miems 6 mėnesiams sudarytų 
apie 1,8 mln. Lt. Abiejų Lie
tuvos karių būrių dalyvavimas 
tarptautinėje taikos palaikymo 
misijoje Irake bus finansuo
jamas iš Krašto apsaugos biu
džeto. Pasak ministro L. Lin
kevičiaus, taupant lėšas svars

tomos galimybės atsisakyti 
Lietuvos karių dalyvavimo kai 
kuriose kitose tarptautinėse 
misijose.

Šiuo m etu 10 L ietuvos 
karių - krovinių gabenim o 
specialistų - dalyvauja operaci
joje Kuveite netoli Al Jaber 
miesto esančioje JAV oro ba
zėje, kur paskirsto krovinius. 
Keturi karo medikai tarnybą 
atlieka Ispanijos karo laive 
Umm Quasar jūrų uoste Irake.



2 DIRVA • 2003 m. birželio 3 d.

ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ VAKAR PRIIMTAS, ŠIANDIEN NEGALIOJA

Vilnius, gegužės 27 d. (ELTA). Antradienį Seimas bendru
sutarimu pripažino praėjusią savaitę priimtą naujos redakcijos 
Švietimo įstatymą netekusiu galios.

Parlamentarai įpareigojo Seimo Teisės ir teisėtvarkos ko
mitetą įvertinti, ar kai kurios šio įstatymo nuostatos nepriešta
rauja Konstitucijai. Gavęs parlamentinio komiteto išvadas, Sei
mas sugrįš prie Švietimo įstatymo priėmimo procedūros.

Naujos redakcijos Švietimo įstatymas pripažintas netekusiu 
galios atsižvelgiant į Seimo Etikos ir procedūrų komisijos išva
das, kuri pirmadienį nustatė, kad priimant šį dokumentą buvo 
šiurkščiai pažeistos Seimo Statuto normos. Pasak Seimo Etikos 
ir procedūrų komisijos pirmininko Algimanto Salamakino, ne
buvo atsižvelgta į tai, kad kai kurios šio įstatymo normos prieš
tarauja Konstitucijai.

Seimo Etikos ir procedūrų komisijos išvadų dėl galimo Seimo 
Statuto normų pažeidimų priimant naujos redakcijos Švietimo 
įstatymą paprašė Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas bei Sei
mo Jungtinės ir liberalų frakcijos nariai. Jie pastebėjo, kad pri
imant šį dokumentą nebuvo atsižvelgta į Teisės departamento 
išvadą, kurioje siūloma privalomo mokslo trukmę nustatančią 
nuostatą suderinti su Konstitucija. Priimtame naujos redakcijos 
Švietimo įstatyme įtvirtinta nuostata, kad mokinys, nebaigęs 
pagrindinio ugdymo programos, privalo mokytis iki 18 metų, o 
ne iki 16 metų, kaip yra nustatyta Konstitucijoje.

Naujos redakcijos įstatymas buvo priimtas gegužės 20 d.
■ K. PRUNSKIENĖS IR K. BOBELIO SĄJUNGA

Seimo Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų frakcijos
seniūnė Kazimiera Prunskienė nedramatizuoja dviejų šios frakci
jos narių Janės Narvilienės ir Edvardo Karečkos pasitraukimo į 
socialdemokratų gretas ir svarsto bendradarbiavimo galimybę 
su Kazio Bobelio vadovaujamais Lietuvos krikščionimis demo
kratais. “Tai nėra didelė drama, mes turime keletą variantų. Ta
čiau pirmiausia svarstysime bendradarbiavimo galimybę su 
krikščionimis demokratais. Vienas iš pirmųjų žingsnių galėtų 
būti trijų šiai partijai atstovaujančių parlamentarų įsijungimas į 
mūsų frakcijos veiklą” , sakė K. Prunskienė Eltai, komentuoda
ma savo vadovaujamos frakcijos narių sumažėjimą. Frakcijoje 
teliko 6 parlamentarai, o pagal Seimo Statutą frakciją turi suda
ryti 7 Seimo nariai.

K. Prunskienė tikisi, kad frakciją pavyks išsaugoti. Parlamen
tarė sakė kol kas neforsuojanti frakcijos narių padidinimo klau
simo, nes tai sprendžiama ne per vieną dieną.

Lietuvos krikščionių demokratų valdybos pirmininkas parla
mentaras Petras Gražulis sakė manąs, kad susijungimas su K. 
Prunskienės vadovaujama frakcija yra gana realus, tačiau tai 
turi svarstyti partijos valdyba ir taryba. Jis tikisi, kad per mėnesį 
bus priimtas sprendimas. “Manau, kad tas sprendimas bus teigia
mas”, sakė Eltai P. Gražulis. Jo nuomone, tarp abiejų partijų 
yra daug bendro, ypač žemdirbių interesų gynimas.

Lietuvos krikščionims demokratams Seime atstovauja trys 
parlamentarai - Kazys Bobelis, Petras Gražulis ir Algirdas Sau
dargas. Paskelbta, kad Seimo nariai J. Narvilienė ir E. Karečka 
paliko Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų frakciją ir 
perėjo į valdančiąją Socialdemokratinės koalicijos frakciją. Pasi- 
pildžius dviem naujais nariais, Socialdemokratinės koalicijos 
frakcijoje yra 53 nariai.

■ LIETUVOS DIPLOMATAI KAUNE
Lietuvos diplomatinių atstovybių ekonomikos darbuotojai, 

reziduojantys 29 pasaulio šalyse, bei 3 komercijos atašė Rusijoje, 
Švedijoje ir Ukrainoje, gegužės 29 d. buvo Kaune.

Tai kasmetinio diplomatų suvažiavimo renginių dalis. Tokia 
gausi diplomatų delegacija Kaune pirmą kartą. Šio susitikimo 
tikslas - susipažinti su Kauno apskrities verslo būkle, naujais 
projektais, verslininkų problemomis, plečiant įmonių eksportą 
į įvairias šalis. Diplomatų ir verslininkų susitikimus laikinojoje 
sostinėje organizuoja Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai. 
Renginio iniciatorė - Užsienio reikalų ministerija.

Diplomatų delegaciją lydėjo Užsienio reikalų ministerijos 
Ekonomikos departamento direktorius Romas Švedas, šio depar
tamento Ekonominės analizės ir eksporto plėtros skyriaus vedėja 
Lina Antanavičienė bei kiti specialistai. Kauno apskrities plėtros 
projektus diplomatams pristatė Kauno apskrities viršininko ad
ministracijos Regioninės plėtros departamento direktorė Gailė 
Kasmačiauskienė, verslo situaciją apžvelgė pagrindinių Kauno 
verslo organizacijų atstovai - Vytautas Šileikis (Kauno PPA rū
mai), Algimantas Jankauskas (Kauno krašto pramoninkų ir darb
davių asociacija), Laima Mogenienė (Kauno regiono smuklaus 
ir vidutinio verslo asociacija).

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Algirdas Pužauskas

FILIPINŲ VIEŠNIA

Preziden tas G eorge W. 
Bush labai šiltai priėmė Filipi
nų valstybės prezidentę Glorią 
Macapagal Arroyo, kuri viešė
jo Amerikoje aštuonias dienas. 
Ji ir prezidentas Bush abu yra 
56 metų amžiaus, abu yra bu
vusių savo šalies prezidentų vai
kai. Bendroje spaudos konfe
rencijoje abu atsakinėjo į ko
respondentų klausimus, abu 
pasmerkė tarptautinių teroristų

JAV prez. G. Bush priima Filipinų prezidentę 
Gloria M. Arroyo ir jos vyrą Baltuosiuose 
rūmuose.. Reuters nuotr.

atsidavimą pasaulio taikos ide
alams, pasakė prezidentas. 
Prezidentė, atsakydama į pre
zidento kalbą, pareiškė, kad te
rorizmas nežino valstybinių 
sienų. Jos valdoma valstybė 
toliau kovosianti su al-Qaida 
celėmis.

Pamišo karves 
Gegužės 20 d. JAV vyriau

sybė uždraudė importuoti iš 
Kanados jautieną ar gyvas kar
ves, nes šiaurinėje Albertoje 
rasta karvė, kuri serga Bovine 
Spongiform Encephalopathy 
liga. Ši liga 1986 metais buvo 
palietusi Britanijos galvijus ir 
buvo pavadinta “pam išusių 
karvių” liga. Tos ligos bacilos 
paplito po Europos šalis, teko 
sunaikinti galvijų bandas 18- 
koje Europos šalių, Japonijoje, 
Kanadoje ir Izraelyje. Medici
nos specialistai paskelbė, kad 

šia mirtina liga 
gali užsikrėsti 
žmonės. Ji pa
sireiškia proto 
veiklos sumen
kėjimu ir vadi
nama “Creutz- 
feldt-Jakob li
ga”. Tarptauti
nis užkrečia
mų ligų cent
ras jau surado 
tokių jautieną 
vartojusių žm
onių susirg i
mus Britanijoj, 
Prancūzijoje,

Airijoje ir Italijoje.
Kanados prem jeras Jean 

Chretien, sukvietęs žurnalistus 
į restoraną, pats valgė ir ki
tiems siūlė valgyti jautienos 
kepsnį, sakydamas, kad karvių 
pamišimas pasireiškė vienoje 
Albertos provincijos bandoje ir 
tik vienoje karvėje, kuri buvo 
sunaikinta ir giliai užkasta,

veiklą. Prezidentas Bush pa
brėžė, kad Filipinų valstybė 
yra nepakeičiama Amerikos 
sąjungininkė, nors nepriklauso 
NATO sąjungai. Filipinai visa
da palaikė Amerikos kovą Ira
ke. Prezidentas pažadėjo šių 
metų rudenį aplankyti Filipi
nus. Prezidentė Vašingtone su
sitiko su tarptautinių fondų pa
reigūnais, verslo pasaulio va
dovais, pripažindama, kad pa
lyginus abiejų valstybių eko
nominę padėtį, Filipinai yra 
gerokai atsilikę ir labai pri
klauso nuo prekybos ryšių ir fi
nansinės paramos. Amerikos 
kareiviai drauge su filipinie
čiais kovoja prieš islamo tero
ro organizacijas, kurios vien 
šiais metais nužudė 210 filipi
niečių Mindanao saloje ir kitur. 
Filipinų prezidentė siūlė verslo 
vadovams daugiau investuoti 
lėšų Filipinuose ir daugiau im
portuoti iš jos šalies žuvies ir 
vaisių. Filipinai jau pasiuntė 
savo paramą Irako šalies atsta
tymui. Prezidentas Bush pasa
kė savo kalboje viešnios garbei 
surengtame Baltuosiuose Rū
muose pokylio metu, kad Fili
pinai yra JAV draugas šalia 
Australijos, Egipto, Izraelio. 
Jūsų apsilankymas patvirtina 
m ūsų šalių  d raugystę  ir

palikus tik kelias nuopjovas 
specialistams pastudijuoti.

Šventė Vatikane
Gegužės 18 d. popiežius 

Jonas Paulius II šventė savo 
83-čią gimtadienį ir šv. Petro 
bazilikos aikštė buvo pilna 
sveikintojų. Didelė delegacija 
atvyko iš Lenkijos. Didelei mi
niai besiklausant, lenkai, ku
riems vadovavo Lenkijos pre
zidentas A leksander Kwas
niewski ir Lenkijos vyskupų 
konferencijos pirm ininkas, 
kardinolas Jozef Glemp, gie
dojo popiežiui “Sto lat”, kas 
reiškia šimtą metų. Popiežius, 
pakeltas, kad dešimtys tūks
tančių dalyvių jį geriau matytų, 
laimino minią ir prašė, kad ji 
melstųsi už jį, bedirbantį jau 
25-tieji metai Kristaus vieti
ninku. Šia proga popiežius pa
kėlė į šventuosius du lenkus ir 
du italus. Italų spauda pabrėžė, 
kad šis popiežius paaukštino 
šventaisiais 473 asmenis, kas 
yra daugiau negu visi kiti po
piežiai per praėjusius 500 me
tų.

Popiežiaus pagerbti į Romą 
atvyko buvusiųjų Italijos kara
lių šeimos nariai, sėdėję gar
bingoje aikštės vietoje.

Popiežius pagarsėjo ne tik 
šventųjų gausumu, bet ir savo 
kelionėmis po visą pasaulį. Jis 
dar šiais metais žada aplankyti 
Kroatiją, Mongoliją ir, gal Ru
siją, nors šios stačiatikių baž
nyčios vadovybė bijo katalikų 
popiežiaus, kuris norįs atvesti 
rusus į katalikybę.

Jau gauna algas
Irake pasikeitus diktatūrai, 

į daugybę likusių valdininkijos 
tuščių vietų sugrįžo senieji val
dininkai, nors sostinės valdy
tojai nežino nei kas ką dirbo, 
kokias algas gaudavo, kokias

(Nukelta į 3 p.)

JAV vyriausias viršininkas Irake L. Paul Bremer III susitinka su 
Ahmad Chalabi, Irako Tautinio Kongreso organizacijos vadovu 
Bagdado mieste. Reuters nuotr.
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JAV LEMIA IRAKO ATEITĮ

Karas Irake baigtas, bet dar daug teroristinių puolimų ir 
žmonių aukų. Tačiau Irako diktatoriaus režimas nugalėtas. 
Irakiečiai tapo išlaisvinti iš 30 metų trukusios priespaudos, 
kurios metu dingo daugiau negu 16 tūkstančių žmonių, dau
giausia kurdų ir jų  pačių musulmonų šiitų. “Irako tautinio 
kongreso” partijos vadas ir vienas galimų vadovų būsimojoje 
Irako vyriausybėje, Achmad Chalab, mano, kad amerikiečiai 
turėtų pasilikti iki naujosios vyriausybės rinkimų, bet Wa- 
shingtonas teigia, kad užtikrinus šalies saugumą, pažabojus 
savivalę ir kad būtų įvestas politinis pastovumas, teks ilgiau 
Irake pabūti sąjungininkų pajėgoms.

Buvo siūloma, kad Saugumo Taryba spręstų Irako likimą, 
nors ji buvo prieš Amerikos pastangas pašalinti diktatoriškąjį 
režimą. JAV prezidentas ne kartą pareiškė, kad JT organizacija 
turėtų rūpintis tik humanitarinės pagalbos telkimu Irakui, nors 
Maskva tai vadina Irako būsima okupacija. Bet Amerikos vy
riausybė pareiškė, jog savų interesų turinčios valstybės yra 
labiau suinteresuotos savo ekonomine nauda, bet ne vargstan
čių irakiečių pagalba. Regis, kai JT pritarė Amerikos rezoliuci
jai, kad JAV su sąjungininkais tvarkytų Irako ateities raidą, 
tai Rusijos prezidentas tuoj pareiškė, jog Rusijai svarbu išlai
kyti gerus santykius su JAV ir per savo pasiuntinį įteikė laišką 
JAV prezidentui, kurio turinys dar neskelbiamas. Taip pat ir 
Prancūzijos prezidentas ir Vokietijos kancleris jau spėjo pa
miršti savo ankstesnius pareiškimus prieš Ameriką ir teko 
diplomatiškai pripažinti JAV prezidento pergalę ir Jungtinėse 
Tautose. Nei Berlynas, nei Paryžius nenori likti nuošalyje nuo 
Irako atstatymo klausimų. Tai patvirtina jų  pagyrimai Ameri
kai. Sakoma, kad Rusija jaučiasi kartu su Iraku pralaimėjusi 
karą. Jų politikai pranašavo ilgalaikį karą ir dideles sąjunginin
kų karių aukas, bet visa tai nepasitvirtino. Rusija bijo, kad 
nebeatgaus Irakui paskolintų aštuonių bilijonų dolerių. Wa- 
shingotnas ragina, kad tos valstybės, kurioms Irakas buvo 
skolingas, nebeprisimintų tos skolos.

Politinių įvykių apžvalgininkai pataria prisiminti Sankt 
Peterburge vykusį trijų - Prancūzijos, Vokietijos ir Rusijos - 
vadų susitikimą, kurį žurnalistai pavadino “pralaimėjusiųjų 
trijule” . Ten esą kalbėta apie ateities tarptautinius santykius 
vadovaujant Jungtinėms Tautoms per jų  Saugumo tarybą. Bet 
politinių įvykių stebėtojai šį susitikimą vertino kaip pasirengi
mą birželyje būsimam Aštuonių didžiųjų grupės susitikimui, 
kuriame bus aptariami ekonominiai pasaulio reikalai ir kuria
me gali būti keliamas Irako skolų nurašymas. JAV San Fran
cisco kompanija jau turi 35 milijonų dolerių sutartį Irako atsta
tymui. JAV Kongresas jau paskyrė pinigų atstatymui, mano
ma, kad reikės 680 milijonų, o gal daugiau Amerikos dolerių.

Kai JAV ruošiasi atstatyti Iraką, Londone vyko simpoziu
mas Rusijos ekonominei padėčiai aptarti. Bet ten Maskvos 
atsiųstieji pareigūnai pasistengė, kad nebūtų tame suvažiavi
me skaitomi Rusijos atstovų pranešimai. Rusijos Dūmos atsto
vas Ivan Rybkin ir buvęs Aukščiausiosios Tarybos pirminin
kas Ruslan Chasbulatov buvo paruošę pranešimą “Ekonomi
niai karo Čečėnijoje vaizdai” , kuris buvo neskaitytas, nes tai 
prieš Rusijos vedamą politiką prieš Čečėnijos tautą. Blogio 
imperijos palikimui dar nedrįstama pasipriešinti.

S. Tūbėnas

UNIKALUS LIUDIJIMAI APIE MINDAUGO LAIKŲ 
LIETUVOS RYŠIUS SU KRIKŠČIONIŠKĄJA EUROPA
V iln iu s , gegužės 29 d. 

(ELTA). Išskirtinės reikšmės 
dokumentas - Lietuvos kara
liaus Mindaugo 1255 metų do
vanojimo raštas su vieninteliu 
išlikusiu karaliaus antspaudu - 
bus eksponuojamas Vilniuje, 
atnaujintoje parodoje “Krikš
čionybė Lietuvos mene”. Do
kumento originalas saugomas 
Berlyne, Prūsijos valstybės 
kultūrinio palikimo archyve, ir 
jo  direktorius maloniai sutiko 
paskolinti šį dokumentą trims 
savaitėms.

Apie tai Vyriausybės rū
m uose surengtoje spaudos 
konferencijoje informavo pa
rodos “Krikščionybė Lietuvos 
mene” rengėjo - Lietuvos dai
lės muziejaus - direktorius Ro
mualdas Budrys.

Minėtą dokumentą jis pa
vadino svarbiausia išsaugota 
istorine relikvija, susijusia su 
vienintelio Lietuvos karaliaus 
Mindaugo asmeniu.

Nuo 1999 metų gruodžio 
28 dienos Vilniuje, Taikomo
sios dailės muziejuje, veikianti 
paroda “Krikščionybė Lietu
vos mene” du kartus per metus 
yra atnaujinama ir papildoma. 
Minint Lietuvos valdovo Min-

Atkelta iš 2 p.

pareigas užimdavo. Amerikos 
iždas parūpino Irako valdinin
kijai užšaldytus Irako pinigus 
ir visi buvę Bagdado valdinin
kai gaus per mėnesį nuo 100 iki 
500 dolerių. Didelė irakiečių 
dalis jau gauna policininkų al
gas ir jau susiorganizavo pri
žiūrėti mieste tvarką. Darbų ir 
algų negaus Irako Baath part
ijos veikėjai, krašto apsaugos 
ministerijos darbuotojai, Irako 
žvalgybos tarnautojai.

Irako valstybines pensijas 
gavę žmonės jau pradėjo gauti 
mėnesinius mokėjimus. Daug 
rūpesčių naujai vyriausybei su
kelia bombų ir sprogimų su
daužytos Bagdado bepročių li
goninės. Tarp pacientų yra 
daug buvusių žmogžudžių, prie
vartautojų, neturinčių gyvena
mos vietos. Amerikiečiai ka
riai daugiausia sunkumų ir turi 
su sergančiais, tačiau kovojan
čiais už savo teises benamiais. 
Rūpintis jais pavesta Raudo
nojo Kryžiaus atstovams.

-----  Keliais sak in ia is-----

•Prancūzijos, Vokietijos ir 
Rusijos užsienio reikalų mi
nistrai susitarė palaikyti JAV 
reikalaujamą JT Saugumo Ta
rybos rezoliuciją, kuri paveda 
JAV ir Britanijai padėti irakie
čiams sudaryti naują Irako vy
riausybę. Taryba paveda JT 
sekretoriui prižiūrėti, kaip bus 
tvarkomas Irako valdymas.

daugo karūnavimo 750-ąsias 
metines liepos 3 dieną šioje pa
rodoje bus atidaroma speciali 
ekspozicija, pristatanti Lietu
vos integraciją į krikščioniško
sios Europos lotyniškosios ci
vilizacijos erdvę, tryliktame- 
keturioliktame amžiuose Eu
ropai paskleistus krikščioniš
kosios Lietuvos ženklus.

Lituanistinės istorijos bei 
meno vertybės ekspoziciją Vil
niuje pasieks iš Vakarų ir Vidu
rio Europos muziejų, bibliote
kų, archyvų, kitų institucijų.

Iš kitų būsimos ekspozici
jos vertybių R. Budrys išskyrė 
1370-1380 metų Vilniaus at
vaizdą, dar nežinomą Lietuvos 
istoriografijai ir istorinei iko
nografijai. Manyta, kad se
niausias Vilniaus atvaizdas yra 
G. Brauno ir F. Hohenbergo 
šešiolikto amžiaus viduryje su
kurtas planas. Surastame ketu
rioliktojo amžiaus atvaizde 
Vilnius schematiškai, kaip mū
rinė pilis, pavaizduotas kartu 
su kitais Europos miestais, ir 
tai liudija apie Mindaugo laikų 
Lietuvos tarptautinį pripaži
nimą.

Parodos lankytojus, pasak 
R. Budrio, taip pat turėtų sudo-

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

•Arabų valstybių televizi
jos stotys paskelbė al Qaida 
tarptautinės vadovybės atsi
šaukimą, kviečiantį visas orga
nizacijos celes į naują žygį prieš 
Ameriką. JAV Gynybos sekre
torius Donald Rumsfield pasa
kė, kad visų al-Qaida celių va
dovas yra Osama bin Laden. Į 
planavimą įvairių teroro veiks
mų paskutiniu metu įsijungė ir 
vienas iš jo  sūnų Saad bin La
den. Žvalgyba pataria Ameri
kos saugumo departamentui 
sustiprinti šalies apsaugą.

•Niekas tikrai nežino, kiek 
Irako režimo nuvertimo karas 
pareikalavo civilių gyventojų 
aukų. Tarptautinių organizaci
jų  žiniomis, civilių galėjo žūti 
apie 10,000.

•Irako kurdai, įsikūrę šiau
rinėje valstybės dalyje, protes
tuoja dėl vis didesnės JAV įta
kos naftos atsargomis turtingo
se Irako provincijose. Politi
niai stebėtojai tvirtina, kad kur
dai gali tapti koalicijos jėgų 
partneriai. Bijoma, kad į Irako 
ateities reikalus gali bandyti 
kištis kaimyninio Irano dvasi
ninkų vadovai.

•Prancūzijos finansų mi
nistras, bandydamas pagerinti 
diplomatinius ryšius su JAV iž
do sekretoriumi, pakvietė jį pa
skraidyti lėktuvu virš Norman
dijos provincijos, kur palaidoti 
tūkstančiai amerikiečių, žuvę 
baigiantis II Pasauliniam ka
rui. Prancūzų spauda priminė, 
kad “Omaha beach” pakrantė-

minti penkiolikto-šešiolikto 
amžių ant pergamento pieštų 
herbynų lapai su Lietuvos he
raldika. Herbynai priklauso 
Briuselio karališkajai ir Pary
žiaus arsenalo bibliotekoms.

Mindaugo karūnavimo 750 
metų jubiliejaus iškilmės vyks 
liepos mėnesį. Lietuvos Vy
riausybės sudaryta Mindaugo 
karūnavim o jubiliejaus m i
nėjimo komisija, vadovaujama 
Ministro pirmininko Algirdo 
Brazausko, patvirtino didelę 
renginių programą.

Spaudos konferencija ši ko
misija pradėjo jubiliejinės pro
gramos pristatymą. Iki jubilie
jaus Vyriausybės rūmuose jos 
bus rengiamos kiekvieną ket
virtadienį. Žurnalistams, pasak 
komisijos sekretoriaus Gedi
mino Ilgūno, bus pasakojama 
apie istorinius tyrinėjim us, 
mūsų valstybės senovės pa
m inklų paieškas užsienyje, 
kultūrinius ir kitus įrenginius.

Pirm ojoje spaudos kon
ferencijoje, be R. Budrio, pri- 
stačiusio jubiliejinę ekspozi
ciją, įdomių žinių, nušviečian
čių Mindaugo karūnavimo ap
linkybes, pateikė istorijos pro
fesorius Edvardas Gudavičius.

je 1944 m. birželio 6 išsikėlė 
dvi JAV kariuomenės divizijos 
ir tos dienos prancūzai neturė
tų pamiršti.

•A fganistano sostinėje 
Kabul JAV ambasados sargy
biniai atsakė šūviais į ambasa
dos apšaudymą ir čia žuvo ke
turi Afganistano kareiviai. Vo
kietijos karininkas, vadovau
jantis taikos priežiūros grupei 
iš 22 šalių, paskelbė, kad įvyko 
nesusipratimas, į kurį be reika
lo reagavo JAV marinų sargyba.

•JAV Senatas ir Atstovų 
Rūmai patvirtino lėšas gyny
bos reikalams, naujiems gink
lams ir kareivių algoms. Sena
tas pritarė šiam lėšų įstatymui 
51-48 balsais, Atstovų Rūmai 
227-201. Daugiausia ginčų su
kėlė įstatymo papildymai, lie- 
čią karinių ligoninių veiklą, 
kariuomenėje tarnaujančių mo
terų abortų teisę. Kelios mote
rys senatorės aiškino, kad ypač 
užsieniuose tarnaujančios mo
terys, ginančios JAV laisvę, ne
turi prarasti konstitucinės tei
sės daryti abortus.

•Indonezijos kariuomenė 
sušaudė dar penkis sukilėlius 
Sumatros salos šiaurėje. Čia 
Banda Aceh sukilėliai nori at
siskirti nuo Indonezijos federa
cijos. Japonijoje vyko derybos 
tarp Indonezijos valdžios ir su
kilėlių, tačiau jos nedavė vai
sių ir 5,000 sukilėlių, nors men
kai ginkluotų, vėl pradėjo pul
dinėjimus. Kariuomenė ruo
šiasi stipresniam spaudimui.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Briuselyje JAV Valstybės sekretorius Colin Powell, dešinėje, sveikinasi su Vokietijos užsienio reikalų 
ministru Joschka Fischer, o juos stebi Britanijos užsienio reikalų ministras Jack Straw, viduryje.

NATO nuotr.

LIETUVA LAUKIAMA
V iln ius , gegužės 29 d. 

(ELTA). Lietuvoje viešintis 
NATO Parlamentinės Asam
blėjos pirmininkas Douglas 
Bereuter iš Seimo tribūnos pa
žymėjo, kad Lietuva stoja į 
NATO lemiamu istorijos mo
mentu, iškilus skirtingo pobū
džio grėsmėms, terorizmui, 
masinio naikinimo ginklų pli
timui.

“Jūs atsinešite naujus po
žiūrius, naujas idėjas, naujos 
energijos, kuri padės sufor
m uoti A ljansą, prisiim antį 
naujus vaidmenis ir naujas at
sakomybes”, - sakė svečias.

Indėliu į regiono taiką, sta
bilumą jis laiko ir konstruk
tyvų dialogą su kaimynėmis, 
ypač su Rusija. “Siekdami ge
resnių santykių su Rusija, mes

PREZIDENTAS UŽ
TAUTOS VERTYBES
Gegužės 30 d. Prezidentas Ro

landas Paksas pasirašė nepa
lankiai verslo pasaulyje sutik
tą Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo papildymą, įpareigo
jantį įvairių paslaugų teikėjus 
valstybine lietuvių kalba iš
kabose pateikti informaciją apie 
savo įmonės paskirtį. Kartu jis 
kreipėsi į Vyriausybę, prašy
damas poįstatyminiuose ak
tuose numatyti racionalius, ne
varžančius verslo šio įstatymo 
įgyvendinimo reikalavimus. 
Kaip pabrėžė R.Paksas, “val
dininkams neturi būti sudary
tos galimybės piktnaudžiauti 
šiuo įstatymu”. Jo nuomone, Lie
tuva privalo puoselėti savo 
tautos vertybes - kalbą ir kul
tūrą, todėl įstatymas turėtų pa
dėti sustiprinti teisinę valstybi
nės lietuvių kalbos apsaugą.

pasikliausime jūsų patirtimi ir 
jūsų įžvalgumu”, - sakė NATO 
Parlam entinės Asam -blėjos 
pirmininkas.

Kaip NATO gebėjimo veik
ti kartu pavyzdį jis nurodė Bal
kanus, kur dislokuota didelė 
Aljanso kariuomenė iš įvairių 
valstybių karių. Lietuvos ka
riai, kaip pastebėjo svečias, tar
nauja rodydami pagirtiną pa
vyzdį. “Jų buvimas iš anksto 
parodo, jog jūs norite prisidėti 
prie kolektyvinio  saugumo 
įtvirtinimo”, - sakė jis.

Pasak D. Bereuter, NATO 
sėkmė demonstruojant ir ku
riant naują vaidmenį priklausys 
nuo gerų, sveikų transatlantinių 
santykių. Jis pažymėjo, kad 
kontroversija, iškilusi dėl kari
nių veiksmų Irake, sukėlė gilių

LR Konstitucijoje nurodyta, 
kad valstybė reguliuoja kalbos 
vartojimą ir kad būtina saugoti 
tautinį identitetą bei užtikrinti 
vartotojų teises inform aciją 
gauti valstybine kalba. Versli
ninkai, nepalankiai sutikę šį Var
totojų teisų gynimo įstatymo 
papildymą, teigė patirsią nema
žai nuostolių jį įgyvendindami. 

TRYS PARTIJOS 
JUNGIASI Į VIENĄ

V iln iu s , gegužės 30 d. 
(ELTA). Susijungus į vieną po
litinę jėgą tapti alternatyva kai
riajai Socialdemokratų partijai, 
sėkmingai pasirodyti 2004 m. 
Seimo ir Europos parlamento rin
kimuose - tokius užmojus puo
selėja trys partijos. Suvažiavi
me Lietuvos liberalų, Centro ir 
Moderniųjų krikdemų sąjun
gos pasirašė jungimosi sutartį. 
Neabejojama, kad partijos pir
mininku suvažiavime bus iš-

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

pasidalijimų tarp sąjungininkų, 
kuriuos reikės panaikinti.

“Tačiau tarptautinis teroriz
mas ir su juo susijusios grės
mės nelaukia. Mes turime ne
laukdami veikti, turime kovoti 
su tomis įtampomis ir atremti 
jas. Tai reiškia, jog turime pa
likti nuošalyje negatyvią ir 
skaldančią retoriką, kurią buvo 
galima girdėti visoje Europoje 
per pastaruosius metus, taip 
pat tą retoriką buvo galima gir
dėti abiejose Atlanto pusėse. 
Turime grįžti prie konstrukty
vių diskusijų”, - sakė NATO 
Parlamentinės Asamblėjos va
dovas. Jis pažymėjo, kad Lie
tuva yra laukiama atsinaujinu
siame Aljanse. “Jūs atvykote ir 
dabar stovite ir ant NATO, ir Eu
ropos Sąjungos narystės slenks
čio. Taijūsų milžiniškos pažangos 
tarptautinis patvirtinimas”.

rinktas besijungiančių partijų 
politinės tarybos pirmininkas 
Artūras Zuokas. Apie Centro 
ir liberalų sąjungų susijungi
mo galimybes buvo kalbama 
ne vienus metus. Sis procesas 
itin paspartėjo po Prezidento 
rinkimų, kuriuose sėkmės ne
patyrė nei centristų, nei libera
lų vadovai. Kovo 5 d. Seime 
buvo įkurta Jungtinė ir liberalų 
frakcija. Kai kurie Moderniųjų 
krikdemų sąjungos vadovybės 
nariai įsijungė į Tėvynės są
jungos partijoje įkurtą Krikš
čioniškųjų demokratų frakciją. 
Vienas Centro sąjungos parti
jos įkūrėjų ir ideologų Romu
aldas Ozolas kategoriškai pa
sisakė prieš Centro partijos iš
nykimą iš Lietuvos politinio 
žemėlapio ir steigs naują Na
cionalinę centro partiją. LLS, 
LCS ir MKDS pirmininkų - 
Eugenijaus Gentvilo, Kęstučio 
Glavecko ir Vytauto Bogušio 
- teigimu, trijų partijų jungi
masis yra natūralus žingsnis 
siekiant tapti stipriausia cent- 
ro-dešinės partija ir geriau at
stovauti savo rinkėjams.

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
PERDAVĖ PARTIJOS VAIRĄ

Pasitraukiantis iš Tėvy
nės sąjungos partijos pirmi
ninko pareigų profesorius 
Vytautas Landsbergis parti
jos suvažiavim e pareiškė 
perduodąs partijos vairą į 
pirmojo pavaduotojo And
riaus Kubiliaus rankas.

A tiduodam as partijos 
valdžią naujai kartai, V.
Landsbergis siūlė į vadovų 
kaitą žiūrėti kuo paprasčiau.

“Pirmyn, Andriau, tegul tau sekasi”, - linkėjo neketinantis 
kandidatuoti į Konservatorių partijos pirmininko pareigas V. 
Landsbergis, pažadėdamas taip pat dirbti kartu.

Jis jau praėjusią savaitę kreipėsi laišku į partijos narius ir 
skyrius, prašydamas nelaikyti jo kandidatu į partijos pirmininkus.

Suvažiavime V. Landsbergis pasidžiaugė Lietuvos integraci
niais pasiekimais, ypač referendumo dėl Lietuvos narystės ES 
sėkme. Jis taip pat patenkintas tarp dešiniųjų partijų vykstančiais 
jungimosi procesais. V. Landsbergis viliasi, kad Konservatorių 
partija stiprės ir eis laimėti būsimų Seimo rinkimų.

Prezidentas Valdas Adamkus, sveikindamas suvažiavimo da
lyvius, padėkojo prof. V. Landsbergiui už didžiulį darbą tėvynės 
labui. Kadenciją baigęs šalies vadovas mano, kad Lietuvai reikia 
ambicingo projekto, kurį, kaip jis tikisi, visuomenei gali pasiūlyti 
Tėvynės sąjunga.

Europos komiteto generalinis direktorius Petras Auštrevičius 
savo kalboje akcentavo V. Landsbergio veiklą, kuri prisidėjo prie 
sėkmingo referendumo dėl Lietuvos narystės ES.

Suvažiavimo delegatams buvo perskaitytas Lietuvos Prezi
dento Rolando Pakso sveikinimas. Konservatorių suvažiavimo 
dalyvius sveikino taip pat Seimo vicepirmininkas liberalas Gin
taras Steponavičius, moksleivių parlamento ir kitų partijų atsto
vai. Konservatorių suvažiavime dalyvavo per 330 delegatų.

ANDRIUS KUBILIUS IŠRINKTAS 
TĖVYNĖS SĄJUNGOS PIRMININKU

Tėvynės sąjungos pirmininku išrinktas iki šiol buvęs partijos 
pirmasis vicepirmininkas, Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos se
niūnas, buvęs dešimtosios Vyriausybės Ministras pirmininkas 
46 metų Andrius Kubilius. Suvažiavime už šią Vytauto Landsber
gio pasiūlytą kandidatūrą slaptu balsavimu balsavo 291 partijos 
delegatas, 26 buvo prieš. A. Kubilius, dėkodamas partiečiams 
už suteiktą didelę garbę, sakė tikįs konservatyvių idėjų sėkme 
Lietuvoje.

Atsisakęs kandidatuoti į konservatorių partijos pirmininko 
pareigas, Vytautas Landsbergis nutarė perduoti partijos vairą jau
nesniam politikui. Tokį sprendimą jis teigė priėmęs atsižvelgda
mas į Lietuvos integracinius pasiekimus. “Prasideda naujas Lie
tuvos istorijos tarpsnis, nes Lietuva kūrybiškai įsijungė į Europos 
civilizaciją kaip Europos Sąjungos narė”, - sakė V. Landsbergis.

Dešimt metų vadovavęs konservatoriams V. Landsbergis nesi
tiki, kad jam  pavyks išlikti eiliniu partijos nariu. “Matyt, taip 
neišeis”, - sakė V. Landsbergis, žadėdamas talkininkauti ir dirbti 
kartu su naująja vadovybe. Manoma, kad V. Landsbergis vado
vaus planuojamam įkurti partijos politikos komitetui. Tai būtų 
struktūra, kuri, pasak A. Kubiliaus, stebėtų partijos kursą, padėtų 
savo patarimais ir atkreiptų dėmesį tuo atveju, jeigu partija keistų 
savo gaires. Konservatoriai nesvarstė galimybės įsteigti partijos 
garbės pirmininko postą, laikydami jį “muziejiniu eksponatu”.

Pateikdamas Tėvynės sąjungos programinius metmenis 
“Dešinioji alternatyva: sėkmės Lietuva” , naujasis partijos va
dovas A. Kubilius sakė tikįs, kad Tėvynės sąjunga taps modernia 
europietiška partija. Dešinioji alternatyva, anot jo, - tai siekis 
sukurti stiprią pilietinę visuomenę, tvirtą valstybę ir stiprią 
ekonomiką. “Labas rytas, Europa, mes atėjome, turėdami sveiką 
alkį pasiekti sėkmės” , - sakė A. Kubilius, apibūdindamas naująjį 
istorijos tarpsnį. Jis akcentavo ypač moralinių vertybių svarbą, 
nes tvarka, pasak jo, visuomenėje prasideda nuo tvirtų moralinių 
pagrindų.

Tėvynės sąjunga savo suvažiavime pakeitė partijos pava
dinimą. Nuo šiol ji vadinsis Tėvynės Sąjunga (konservatoriai, 
krikščioniškieji demokratai, Laisvės kovotojai).

Daug gėlių, sveikinimų, padėkos žodžių suvažiavime sulaukė 
tiek buvęs, tiek naujasis partijos vadovai. V. Landsbergis įteikė 
A. Kubiliui simbolinę dovaną - kubilą su užrašu “Q-Bill-ius”. 
V. Landsbergiui padovanotas iš konservatorių partijos narių 
parašų sukurtas paveikslas.

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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Jau praėjo daugiau kaip še
šios savaitės kai karo veiks
mai Irake pasibaigė, bet tikros 
taikos ten nei su žiburiu nega
liu įžiūrėti. Kasdien skaitome 
apie Bagdade ir kituose mies
tuose vykstančius, vis dar ne
sibaigiančius, plėšikavimus. 
Atrodo, kad policija ir net 
amerikiečių kariniai daliniai 
jų  neįstengia sustabdyti. Bu
vusios Irako garsiosios Rūmų 
gvardijos ginklai atsidūrė ei
linių irakiečių niekieno ne
kontroliuojam ose rankose. 
Sugriuvęs valdžios aparatas 
vis dar nesugeba pilnai atsta
tyti buitinių poreikių paslau
gų - vandens, elektros energi
jos ir dujų tiekimą. Bedarbių 
daugybė, bankai dar neatsista
tė, grįžusiems į darbą tarnau
tojam s algos nemokam os. 
Nuolatiniai kivirčai tarp įvai
rių musulmonų religinių gru
pių vadovų irgi nepadeda 
krašto atsistatymui.

Amerikos valdžia ir kiti po
litikai, pradeda suprasti, kad 
nors karas laimėtas, taikos ir 
tikros Irako valstybės vyriau
sybės sudarymo gali dar ilgai 
tekti palaukti. Pokarinį Iraką 
tvarkyti paskirto atsargos ge
nerolo Jay Garner (turėjusio 
ryšių su Izraelio Ariel Sharon) 
darbo vaisiais nepatenkinta 
prezidento Bush administracija 
vyriausiu civilinės valdžios at
stovu Irake paskyrė seną Ame
rikos diplomatijos veteraną L.

KARĄ AMERIKA LAIMĖJO, BET 
KAIP BUS SU TAIKA?

Aleksas Vitkus

Paul Bremer, kuris netrukus pa
reiškė, kad dar ne laikas val
džios vadeles perduoti skubiai 
sudarytai bet kokios pakraipos 
ar politiniai - religinio nusitei
kimo pačių irakiečių sudarytai 
vyriausybei.

Suprasdamas visas tas pro
blemas, Bremer pareikalavo 
daugiau kariuomenės dalinių ir 
gynybos sekretorius Rumsfeld, 
atrodo, sutinka. Netrukus į Ira
ką buvo pasiųsta 4,000 specia
lių karinės policijos dalinių. 
Neprieštarauja jam  nei prezi
dentas Bush, kai Bremer tvirtai 
atidėjo Irako laikinos valdžios 
sudarymą. Jo nuomone, toks 
skubus žingsnis tikrai nepadėtų 
Amerikos planams Irake įvesti 
demokratiją, laisvę ir rinkos 
ekonomiką. Priešingai, toks 
greitas posūkis įvestų Iraką į 
tikrą chaosą, ir eventualiai - į 
islamišką teokratiją, panašią į 
dabartinį režimą Irane.

Gegužės 21 Bremer paga
liau tvirtai pareiškė, jog grupė 
Irako politikų, su kuriais jis su
sitiko, “neatstovauja Irako 
žmonių”. Taip pasakęs, jis pra
nešė, kad A m erika laikinai 
mokės algas 1,4 milijonui Ira
ko valstybinių tarnautojų, aiš
kiai pabrėždamas, kad buvu

siems Irako kareiviams ar sau
gumo valdininkams algos ne
bus mokamos. Toliau jis paaiš
kino, jog jis nemato galimybės 
kaip būtų galima sudaryti Ira
ko valdžią anksčiau, negu lie
pos mėnesį. Toks jo  pasisaky
mas sukėlė didelį Irako egzilų, 
kurdų ir kitų politinių bei reli
ginių grupių nepasitenkinimą 
ir priekaištus prezidentui Bush, 
jog “nors mes ir esame jūsų są
jungininkai, įsakymų ar po
tvarkių mes nesame pasirengę 
priimti”.

Todėl po truputį vis aiš
kiau, jog Amerika pati viena 
Iraką tinkamai atstatyti ne
įstengs. Amerikos valdžia jau 
keičia savo politiką. Gegužės 
22 d. JT Saugum o taryba, 
Amerikos visaip įtaigojama, 
pagaliau vienbalsiai nubalsavo 
panaikinti Irakui iki šiol tai
kytas sankcijas dėl naftos eks
porto. Su tuo, nors ir be entu
ziazmo, sutiko ir prieš karą anks
čiau nusistačiusios Vokietija, 
Prancūzija ir Rusija.

“Sis nutarimas yra tik kom
promisas”, - sakė Vokietijos JT 
ambasadorius Gunter Pleuger, 
- “Ir nors mes karo nenorėjome, 
jis įvyko. Istorijos nepakeisi, 
turime vėl bandyti padėti Irako

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis 
(antras iš k.) kovo 26 d. NATO ir 7-ių valstybių-kandidačių 
susitikime.

žmonėms”. Prancūzijos užsie
nio reikalų ministras Domin
ique de Villepin, pasidžiaugė, 
kad beveik “susitaikyta” su 
Amerika. Neslėpdamas savo pa
sitenkinimo, pridūrė: “JT ir vėl 
turės balsą”. Amerika tikėjosi 
ir gavo vieningą visų valstybių 
pasisakymą, kas turėtų padėti 
sumažinti prieš karui praside
dant susidariusią Vakarų vals
tybių laikiną nesantaiką. Už re
zoliuciją buvo nubalsuota 14
0, vien tik Sirijai susilaikius 
nuo balsavimo. Jos atstovas 
vėliau pasiaiškino, kad Sirija 
būtų balsavusi už rezoliuciją, 
jei būtų turėjusi daugiau laiko 
visa tai apsvarstyti. Nuostabu, 
kad net ir Rusija, balsavusi už 
rezoliuciją, sutiko laukti iki 
2007 m., kol Irakas pradės jai 
mokėti milijardų dydžio skolas 
už Saddam Hussein per ilgus

metus parduodamus ginklus. 
Nauja JT rezoliucija leidžia 
Amerikai ir Britanijai likti vie
nintelėm is Irako atstatym o 
darbo vykdytojomis, nors ir su 
stipria JT įtaka, kuri reikštųsi 
per JT generalinio sekretoriaus 
Annan paskirtą specialų atsto
vą su “nepriklausomomis ga
liomis”. Kitą dieną toks amba
sadorius ir buvo paskirtas. Jis 
yra dar Rytinio Timor proble
mos metu pasižymėjęs Brazili
jos diplomatas Sergio Vieira de 
Mello. Tuo paskyrimu buvo pa
tenkintas ir prezidentas Bush. 
Pinigai, gauti už Irako parduo
damą naftą, kurį laiką bus de
dami į specialų fondą, kuris 
bus administruojamas Ameri
kos ir Britanijos ir naudojamas 
atstatyti Irako infrastruktūrą. 
JT Saugumo taryba turės

(Nukelta į 6 p.)
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Tai spręsti Iniciatyvinės 
grupės nariai pažadėjo ir bir
želio 17 d. įvykusiame susiti
kime Rašytojų sąjungoje su 
LKP CK sekretoriumi L.Se- 
peciu. Jis Sąjūdžio vadovams 
kalbėjo: “Persitvarkymo Są
jūdis - naujas, bet iš karto pa
traukęs visuomenės dėmesį

Dr. Algimantas LIEKIS

reiškinys. Logiškai mąstant, jis 
nėra netikėtas. Jį sąlygoja visa 
persitvarkymo eiga, didžiuliai 
uždaviniai ir didžiuliai stab
džiai. Sąjūdyje dalyvauja, gali
ma drąsiai sakyti, kone rim 
čiausios mūsų mokslinės, kū
rybinės inteligentijos jėgos. 
Būsim i darbai yra tv irtose

rankose, protuose, širdyse. 
Siekiam a padėti M ichailui 
Gorbačiovui. Manytume, kad 
jūs esate savotiški ekspertai, 
idėjų generatoriai, atstovau
jantys platiems visuomenės 
sluoksniams. Sąjūdžio grupėse 
iškelti sumanymai, pasiūlymai 
turėtų būti pateikiam i LKP

Centro Komitetui, LSSR AT 
Prezidiumui, LSSR Ministrų 
Tarybai ir kitoms organizaci
joms aktyviam svarstymui, o 
po to kartu nuspręsti.

Jumyse matome kolegas, 
bendradarbius, kurie, būdami 
aukšto intelekto, gerai jausda
mi visuomenės poreikius, la
bai daug gali padėti. Judėjimo 
veiklos kryptys yra pozityvios, 
partijai reikalingos ir visuome
nei labai svarbios ...” Ir toliau 
LKP CK sekretorius nurodė, 
kad Sąjūdis be ekonominio, 
socialinio pobūdžio klausimų 
dar galėtų spręsti lietuvių kal
bos, kaip valstybinės, paskel
bimo, imtis įvertinti 1941m. 
birželio ir pokario metų depor
tacijas ir kt. Patys sąjūdiečiai 
pasiūlė, kad jau  gal reikėtų 
leisti viešai kelti tautines tri
spalves vėliavas, o A.Cekuolis 
pasiūlė, kad mūsų “tautine 
trispalve vėliava taptų LSSR 
vėliava” . V.Landsbergis kal
bėjo apie skiriamą ribą tarp 
“persitvarkymo jėgos ir biuro
kratijos”. Jis sakė: “Si skiriamo
ji linija eina ir per partiją, ir 
valdančius organus, ir asmenis. 
Nesunku įsivaizduoti tuos, ku
rie gal ir sutiktų persitvarkyti, 
bet nenori skirtis su privilegijo
mis. Biurokratai nenori atiduoti 
savo galios. M ūsų Sąjūdis 
padės pažangiai partijos daliai 
įveikti konservatyviąja”.

LKP CK kiek vėliau leido 
Sąjūdžiui pradėti leisti savo 
laikraštį, išskyrė laiko radijui 
ir televizijoje, buvo atidaryta 
ir Sąjūdžio sąskaita banke, į 
kurią pervesti lėšų pradėtos 
skatinti net “sąjunginio paval
dumo” įmonės. Tad ir Sąjūdis, 
anot vieno jo  įkūrėjo R.Ozolo 
interviu tuometinėje spaudoje, 
sakė: “Už ką mes? Jeigu trum
pai - už Michailą Gorbačiovą, 
jei plačiau - už šalyje vykstan
čio Persitvarkymo tempų pa
spartinimą Tarybų Lietuvoje 
(...). Mes už Lenino skelbtą lo
zungą: visa valdžia taryboms 
(...). Svarbiausia yra tai, kad 
Sąjūdis iš principo ieško ne 
konfrontavimo, o bendradar
biavimo, jėgų sutelkimo (...). 
Bendra darbas kartu su tarybi
niais ir partin iais organais 
sprendžiant opias, gyvybines 
persitvarkymo Tarybų Lietu
voje problemas yra pats svar
biausias mūsų uždavinys...”

Sąjūdžio vadovai ne kartą 
buvo susitikę ir su kitais LKP 
CK vadais - pirmuoju sekreto
riumi R.Songaila, CK biuro 
nariais, Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo pirmininku V. Sa
kalausku ir kitais, kuriuose bu
vo aptariami lietuvių kalbos 
paskelbimo valstybine, tau
tinės trispalvės vėliavos įteisi
nimo ir kitais klausimais.

(Bus daugiau)
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C L E V E L A N D ,OH  

10 NAUJŲ KUNIGŲ
Gegužės 17 d., šeštadienį, vyskupas Anthony Pilla Sv. Jono 

Evangelisto katedroje įšventino dešimt naujų kunigų Clevelando 
vyskupijai. Tai buvo vienas iš gausiausių kunigų įšventinimų 
Jungtinėse Valstijose. Mes sveikiname naujai įšventintus kuni
gus bei žadame jiems mūsų maldas ir paramą, pradedantiems 
jų apaštalavimą mūsų vyskupijoje. Naujai įšventinti kun. John 
D. Betters, kun. Richard Bona, kun. Paul Sunghun Choo, kun. 
Damien Ference, kun. Craig Hovanec, kun. Timothy Kallista, 
kun. John Retar, kun. William Smith, kun. Michael Stalla ir 
kun. Joseph Warner.

VETERANŲ LĖŠŲ TELKIMAS
Clevelando Sv. Jurgio parapijos 613-tas katalikų karo vete

ranų postas birželio mėnesį turės kasdieninę loteriją. Bilietus 
rasite Jurginės pirmo aukšto priebutyje arba gausite pas posto 
narius. Auka 3 dol. už bilietą. Laimėjimai bus pagrįsti Ohio 
Loterijos vakariniu traukimu. Visi yra kviečiam i paremti 
veteranų posto lėšų telkimą. Ger.Juškėnas

NEW  Y O R K ,N Y

IS NEW YORKO PADANGĖS
Gegužės 25 d. Viešpaties Atsimainymo parapijoje vyskupas 

Paulius Baltakis įšventino iš Argentinos kilusį kun. Juan Die- 
linikaitį gražiose, tradicinėse, bažnytinėse apeigose. Dalyvavo 
penkiolika kunigų, tarpe jų  ir kun. Volertas, kun. Rooney ir kun.
Fonti. Po to buvo puikus priėmimas bažnyčios salėje, kurį paruo- _________________________
šė Vida Jankauskienė, Pat Sidas ir kitos ponios. Iš viso dalyvavo
160 žmonių. Sveikiname naują lietuvį kunigą ir linkime jam  sėkmingai dirbti mūsų visuomenėje.

Šiais metais sukanka 70 metų, kai Amerikos lietuviai lakūnai Darius ir Girėnas sėkmingai 
perskrido Atlantą ir tragiškai žuvo Vokietijoje. Paminėti šiam įvykiui iš Lietuvos žada atskristi 
du lakūnai - Gintautas Staniulis ir Viktoras Ramonas. Skrydžiui jie ruošia lėktuvą Pa-30 Twin 
Comanche, gaminasi papildomus bakus, nes skrydis jiems užtruks apie 35 valandas. Jų numatyta 
atskridimo data yra birželio 21 d., Republic Airport, Farmingdale, Long Island ir pabus tarpe 
mūsų keletą dienų. Po to jie žada skristi į Čikagą ir gal į kitas lietuvių vietoves. Būtų labai malo
nu, jei kuo daugiau žmonių aerodrome juos pasitiktų. Jų atskridimo tikslų laiką pranešime vėliau. 
Į Lietuvą jie planuoja grįžti liepos 18-19 d. į aviacijos šventę Kauno Aleksoto aerodrome.

Lietuvos Konsulatas praneša, kad Valstybės dienos proga birželio 23 d. bus koncertas ir pri
ėmimas St. Peters Church, Lexington Avenue ir 53 Street, Manhattan.

Dr. Giedrė Kumpikas
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A. Smetona, padaręs didįjį 

kompromisą, kai jis iš per
versmininkų paėmė valdžią, 
noromis nenoromis ir toliau 
turėjo daryti kompromisus. 
Visai netekti valdžios ir per
leisti ją  kam kitam būtų buvu
si naikinanti asmeninė politi
ko kompromitacija, o imant 
valstybiškai irgi būtų nebe- 
atsakingas žingsnis. Žodžiu, 
padarytas didysis kompromi
sas pradėjo jį dvejinti, kry
žiuoti ant diktatūros ir demo
kratijos susikryžiavimo kry
žiaus. Pasiimtą didelį politinį 
vaidmenį žūtbūt reikėjo tęsti. 
Bet reikėjo ir kaip nors stip
riau legalizuoti tą vaidmenį - 
valdymo vaidmenį. Čia vėl 
kompromisas - savo valdžios 
legalizavimas teisiniais palia- 
tyvais ir erzacais. Prasideda 
visa serija erzacįstatymų bei 
kitokių teisinių aktų. Erzac- 
konstitucija, Prezidento rin
kimų įstatymo erzacas, Seimo 
rinkimų įstatymo erzacas, Sa
vivaldybių įstatymo erzacas, 
Spaudos įstatymo erzacas ir 
kt. Taip ir matyti, kad tie visi 
erzacįstatymai buvo pritemp
tai sukonstruoti vienos parti
jos arba, tikriau sakant, vieno 
asmens valdymui išlaikyti. 
Prasidėjo sukimasis kompro
misinių situacijų sudarytame 
rate, sukaliojimasis vietoje - 
nei pakankamai tiesus, nei 
pakankamai garbingas. O tai

"SALIS TA LIETUVA VADINAS...”
X

(Apmąstymų ir samprotavimų santraukos)
Iš knygos “Domas Cesevičius”

negalėjo stiprinti nei asmens, 
nei valdžios autoriteto ir popu
liarumo visuomenėje. Gal tie 
krašto valdymą normuojantieji 
erzacįstatymai ir nebuvo jau to
kie visai netinkami Lietuvos 
gyvenimui, nes visada neleng
va pasakyti, kokie įstatymai 
kraštui yra tinkamiausi. Bet tų 
erzacįstatymų užkulisinė pri
ėmimo tvarka, per daug jau aiš
kiai visiems perregima tenden
cija, jų  dvasia - visa tai buvo 
kažkaip suktai pritempta esa
mos valdžios naudai taip, kaip 
tas daroma diktatūrose.

Turbūt didžiausias politinis 
filosofas, turįs didžiausią įtaką 
ir dabarties valdymo praktikai, 
Montesquieu savo pagrindinį 
veikalą pavadino “L’esprit des 
lois” (Įstatymų dvasia). Taigi 
jis daugiausia gilinosi ne tiek į 
įstatymų esmę, funkciją ar įsta
tym ų priėm im o ir taikym o 
praktiką, bet į įstatymų dvasią. 
Įstatymų dvasia, tikroji, geroji 
ir tiesioji intencija ir tendencija 
nulemia įstatymų įtikinamumą 
ir įkvepia visuomenei pasitikė
jimą įstatymų leidėjo tauriomis 
intencijomis siekti teisėtumo.

Lietuvos politinių erzacįsta

KARĄ AMERIKA LAIMĖJO, 
BET KAIP BUS SU TAIKA?

(Atkelta iš 5 p.)

teisę po 12 mėnesių tokią ad
ministraciją patikrinti. Užsie
nio valstybės dabar galės Ira
ke vėl pradėti vykdyti savo in
vesticijas, o Irakas - užsienyje, 
ir jo  šiuo metu užšaldytos in
vesticijos kitur pasaulyje pra
dės veikti. Irakui visi suvaržy
mai vykdyti prekybą su užsie
niu nebegalioja.

Jei kas galvotų, kad toks 
Amerikos ir JT Saugumo tary
bos susitarimas dėl Irako ne
trukus ten įves tvarką ir taiką, 
manau, klystų. Taiką turi su
kurti patys irakiečiai, bet, ži
nant jų  nesenų laikų istoriją, to 
tikėtis yra sunku. Ar Saddam 
Hussein yra gyvas, ar žuvęs, 
ne tiek svarbu, kiek faktas, kad 
Irake šiandien dar yra apie 
30,000 jo  arba jo  Baath parti
jos pasekėjų, kurie gali pradėti

tymų dvasia buvo sujaukta, 
svyruojanti tarp asmeninių 
valdymo ambicijų ir krašto in
teresų, jautėsi pastanga tuo 
kompromisiniu dvasios miši
niu pridengti valdymo legalu
mą. Taigi valdymo ir įstatymų 
dvasia buvo susipainiojusi su
painiotose valdymo antinomi
jose.

Tikrame demokratiniame 
valdyme irgi vyrauja kompro
misinė dvasia. Tačiau tie kom
promisai demokratijose būna 
aiškiose demokratinių princi
pų ir demokratinės dvasios ri
bose. A. Smetonos kompromi
sai tas ribas dažnai peržengda
vo. Ilgainiui tie kompromisai 
mažino jo atsparumą atsispirti 
nepakankamai patyrusių ir pa
taikaujančių patarėjų bei padė
jėjų įkalbinėjimams stiprinti 
“lietuvišką valdžios režimą”. 
Ir kuo daugiau režimas buvo 
taip stiprinamas, tuo daugiau 
jis buvo kompromituojamas, 
diskredituojamas - taigi silpni
namas, o ne stiprinamas. Jis 
buvo susilpnintas iki to, kad 
reikėjo ramstyti “generolų vy
riausybės” autoritetu ir paga
liau didžiuoju kompromisu -

partizaninį karą ir eventualiai 
perimti krašto kontrolę.

“Karas dar nepasibaigė”, - 
privačiai sako vienas CIA agen
tų, - “Gegužės 1 d. buvę Baath 
partijos vadai paskelbė sudarą 
naują slaptą sąjūdį, kurio tiks
las yra kuo greičiausiai ameri
kiečius išvyti iš Irako žemės. Ki
tas CIA agentas tvirtina, kad 
“gal mes perdaug stengėmės pa
sirodyti kaip išvaduotojai iš Sad
dam Hussein režimo, o ne kaip 
okupacinės, nors ir laikinos, pa
jėgos. Net nuoseklesni irakie
čiai sako, kad Amerika nebuvo 
pasiruošusi būti gerokai griež
tesnė su Saddam vyriausybe, 
partija ir visais jo  pasekėjais. O 
tokio griežtumo tikrai reikėjo” .

Bet gal daugiausiai proble
mų Amerikai Irake įvesti de
mokratiją sudarys musulmonų 
religija, ir jos dvi pagrindinės 
sektos: šiitai ir sunitai. Pirmieji, 
kurie sudaro apie 60% visų Ira
ko gyventojų, nuvertus Hussein 
valdžią, džiaugiasi nauja laisve, 
o sunitai, kurie jau nuo Irako 
nepriklausomos valstybės su
kūrimo 1932 metais, buvo per
ėmę tikrą Irako valdžią, prie 
naujos valdžios šiitų tikrai ne
norės prileisti.

Gal reikėtų paaiškinti, kad 
šiitai ir sunitai ne tiek nesutinka 
dėl musulmonų religijos kai 
kurių doktrinų aiškinimo skir
tumo, bet labiausiai dėl to, kas 
turėtų vadovauti jų  religinei 
bendruomenei. Šiitai tiki, kad

Klaipėdos kraštas. Vyt. Igno lino raižinys. 1981 m.

koalicinės tautininkų, krikš
čionių demokratų ir valstiečių 
liaudininkų vyriausybės su
darymu.

R etro spekc ijo je  galim a 
konstatuoti, kad 1926 metų 
perversmas gerokai sumaišė ir 
sudarkė Naujosios Lietuvos 
valdym o ir valdym o įstatų  
dvasią. Iš kitos pusės, betgi vėl

pranašo Mahometo valdžia pri
klauso jo  kraujo giminei - žen
tui Ali ir jo anūkui Hussein, ku
ris žuvo 680 m. mūšyje prie Kar
bala. Sunitai su tuo nesutinka.

Šiandien Iraką valdant Ame
rikos kariuomenei, steigiasi ir 
kuriasi įvairios religinės gru
puotės, kurios tikisi kada nors 
perimti krašto valdymą. Vienas 
iš jų  vadovų taip pasakė: “Sad
dam Hussein mus taip ilgai lai
kė prispaudęs, nes jis nebijojo 
imtis griežčiausių priemonių 
likti valdžioje. Amerikiečiai to 
nedarys, nes jie nori atrodyti 
esą daug humaniškesni”. Po to 
jis atsargiai pridūrė, kad “mes 
elgsimės taip, kaip mūsų visa 
liaudis nori, o tai yra, musul
monų nuomone, normali visų 
užsieniečių, jų tarpe ir ameri
kiečių, kaip religinių netikėlių, 
neapykanta” .

Ar mes vakariečiai, kada 
nors juos suprasime? Ak, kaip 
palyginant lengva buvo laimėti 
karą, ir kaip bus sunku tuos Ira
ko žmones priversti ar juos per
kalbėti galvoti XXI-jo amžiaus 
galvosena. K adaise ju k  ir 
krikščionys manė, kad musul
monai yra netikėliai, ir praėjo 
keli šimtai metų, kol sustojo 
Kryžiaus karai, ir kol pradėjo
me demokratiškai galvoti, jog 
visi žmonės yra lygūs ne tik 
prieš įstatymą, bet ir prieš Die
vą, koks jis bebūtų. Kiek metų 
užtruks musulmonams tai su
prasti?

galima konstatuoti, kad tie su
darkymai buvo tik apdarkymai 
ir nepasiekė kokių  k a ta s 
trofiškai pavojingų maštabų... 
Krašto ekonomika buvo ap
saugota nuo bet kokių ne
reikalingų eksperim entų ir 
vystėsi normalia, pastovia ki
limo kryptimi.

(Bus daugiau)
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PAVASARIO IŠKYLA 
GIRAITĖJE

Gražių dainelių
Daug girdėjau
Tyliuoju vakaro laiku,
Bet kai į tolį jas lydėjau -
Nebuvo liūdna nei graudu.

Pavasariai mūsų nepamirš
ta. Tai atėjo 53-čias pavasaris 
Clevelando skautijai. Tik pa
miršo mus gegužės mėnesio 
darganos - gegužės 19 d., pir
madienį, debesys pamiršo at
keliauti skautiškon iškylon 
North Chagrin M etroparko 
giraitėn.

Iškyla pradėta bendra Ne
ringos ir Pilėnų tuntų sueiga 
pievoje prie Ąžuolo Lapo pa
stogės - vienetų raportais, vė
liavos įnešimu ir Tautos him
nu. Miela buvo stebėti, kaip 
mažyliai raportavo vadovams. 
Jiems tai - pasiruošimas atei
čiai, kada jie patys priims kitų 
sesių ir brolių raportus.

Tuntin. v.s. R. Belzinskas uždeda geltonus kaklaryčius įžodį davusiems skautams. Jam padeda 
draugininkas s. A.Belzinskas. G. Juškėno nuotraukos

kaitė, Ramunė Bartuškaitė, 
M onika C epulytė, M onika 
Juodišiūtė, Kaja Kijauskaitė ir 
Nijolė Pollock.

Sėkmingai veiklos metus 
užbaigus, Neringos tuntininkė 
sktn. fil. Virginija Juodišiūte 
Rubinski ypatingą padėką pa
reiškė tunto vadijai už šypse
nas ir darbą: adjutantei prityr. 
skau tei Jan ina i K lim aite i, 
Liepsnelių draugininkei vyresn. 
skautei Vaivai Laniauskaitei, 
Laimutės dr-vės draugininkei 
vyresn. skautei Pollock ir jos 
talkininkei v.s. Livijai Pollock, 
Aušrinės dr-vės draugininkėms 
vyresn. skautėms Linai Ber- 
žinskaitei, Vaivai Bučmytei ir 
Teresei Paškonytei, bei jų pata
rėjai v.s. Vilijai Nasvytytei Kli- 
mienei, Širvintos dr-vės drau- 
gininkėms - vyresn. skautei 
Ventai Civinskaitei ir Genutei 
Tamošiūnaitei, Tunto iždinin-

Šių metų Pilėnų tunto veik
loje vyko sueigų lankymo var
žybos. Uoliausiai draugovių 
veikloje pasižymėjo: Giliukų 
būrelyje - Justinas Hallal; Vil
kiukų kandidatų draugovėje - 
Aras Klimas, Skautų kand. drau
govėje - Laimis Belzinskas; 
Skautų draugovėje - Matas Hal
lal ir Prityrusių skautų draugo
vėje - Vėjas Belzinskas. Tunti- 
ninkas pasveikino brolius už 
pagirtiną sueigų lankymą.

Pilėnų tunto broliams ir Ne
ringos t. sesėms palinkėta sma
gių vasaros atostogų, dalyvau
jant vasaros stovyklose ir ru
denį vėl susitikti vienetų su
eigose.

Ąžuolo Lapo pastogėje pa
sivaišinta atsivežtais užkan
džiais, gardelėje keptomis deš
relėmis ir vaisvandeniais. Po 
to ugniakure užkurtas laužas, 
kurio programą pravedė sesė 
Virginija Juodišiūtė-Rubinski. 
Komiškas vaizdelis ir dainos 
palydėtos katutėmis. Vėl išė-

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS
Tragiškojo birželio (1941 m.), masinių komunistų vykdytų 

baltiečių trėmimų pradžios paminėjimas vyks sekmadienį, 
birželio mėn. 15 d., Dievo Motinos parapijoje.

3:00 val. p.p. šventovėje bus ekumeninės pamaldos už žuvu
sius bei nukentėjusius lietuvius, latvius ir estus, kurias praves 
kun. kleb. Gediminas Kijauskas, SJ, ir latvių bei estų dvasiškiai. 
Pamaldų metu giedos du latvių duetai. Po pamaldų trumpas pami
nėjimas parapijos kavinėje ir kavutė. Po trumpą žodį tars keli 
Baltiečių komiteto nariai. Minėjimą rengia ir visus gausiai 
dalyvauti kviečia Clevelando Baltiečių komitetas.

Laimis Belzinskas duoda skauto įžodį kartu su dar 5 vilkiukais.

KELIONĖS Į

LIETUVĄ
ir į visas pasaulio salis

Finnair ir kitoms oro linijoms.

Skautiškos veiklos m e
tams baigiantis, Neringos tun
te Aušrinės dr-vės skautės iš
laikė antrojo patyrimo laips
nio egzaminus: Alina Cepuly- 
tė, Daina Chm ieliauskaitė, 
Aistė Degėsytė, Elena Juodi- 
šiūtė, Neris Klimaitė, Lina 
Majorovaitė, Aleksa Narbu- 
taitytė, Nijolė Pollock ir Laura 
Tuljak.

Širvintos dr-vės prityrusios 
skautės tapo vyresn. skaučių 
kandidatėmis: Greta Augytė, 
Milda Chmieliauskaitė, Nida 
H allal, Janina K lim aitė ir 
Milda Maciulevičiūtė.

Laimutės dr-vės jaunes
nioji skautė Monika Juodišiū
tė tapo skaučių kandidate.

Liepsnelė Izabelė Rubins- 
ki tapo jaunesn. skaučių kan
didate. Jos visos toliau lavin
sis skautybės programose.

Veiklos metais pavyzdin
gai sueigas lankiusiai Elenai 
Juodišiūtei įteiktas pažymėji
mas. Ji ištisus metus nepralei
do nei vienos sueigos. Pagir
tos sesės, kurios praleido tik 
vieną sueigą: Ernesta Bartuš-

kei ps. Iris Hallal, ir Tunto 
Dvasios vadovui bei sueigų pa
talpų šeimininkui v.s. kun. Ge
diminui Kijauskui, SJ.

Tuntininkė yra dėkinga Pi
lėnų tuntininkui v.s. Remigijui 
Belzinskui ir Giliukų būrelio va
dovams - Tomui Beržinskui ir 
Simui Kijauskui už gražų ben
dradarbiavimą. Visiems šios 
sueigos dalyviams tuntininkė 
palinkėjo smagiai stovyklauti 
ir gražių vasaros atostogų.

Pilėnų tuntininko gegužės 
19 d. įsakymu, pagal skautų 
kandidatų draugininko s. An
driaus Belzinsko pristatymą, 
skautai kandidatai baigė 3-jo 
patyrimo laipsnio programą ir 
gavo teisę duoti skauto įžodį: 
Aleksas Abriani, Stevenas Ab- 
riani, Laimis Belzinskas, Ri
mas Pliodžinskas ir Tadas Ta
raškevičius. Šis penketukas 
prie Pilėnų tunto vėliavos davė 
skauto įžodį ir ją  pabučiavo. 
Geltonus kaklaryšius jiem s 
uždėjo ir gerojo darbelio maz
gelius užrišo sk. vadovai, o 
Tėvynės meilės mazgelius rišo 
mamytės ir tėveliai.

jom  pievon, kur rate rankomis 
susiėmę užbaigėme iškylą tra
dicine - Ateina naktis...

Pasidžiaugta tuo, kas buvo 
atsiekta 53-jų metų veikloje. O 
dabar linkime sesėms ir bro
liams smagių vasaros kelionių, 
nepamirškite Jubiliejinės sto
vyklos Californijoje arba sto
vyklaukite Dainavoje, Michi- 
gane.

Gerardas Juškėnas

C H IC A G O ,IL

•Čikagoje baigėsi dvylik
tasis Mokslo ir kūrybos sim
poziumas, prasidėjęs gegužės 
21 d. ir pasibaigęs gegužės 25 
d. su plenarine sesija. Jos metu 
vyko pranešim ai aptariant 
Lietuvos santykius su NATO 
ir JAV, su Europos sąjunga ir 
Lietuvos kaimynais. Šiai se
sijai labai sumaniai vadovavo 
Lietuvos ambasadorius Wash- 
ingtone Vygaudas Ušackas. 
Šioje sesijoje buvo taip pat 
plačiai pasisakyta ryšium su 
užsienio lietuvių bendradar
biavimu su Lietuva.

K re ip k itė s Į d id ž ia u s ią  
lie tu v iS k ą  k e lio n ių  a g e n tū rą  

už L ietu vo s rib ų .

40-24 235th St.
Douglaston, NY 11363 

Tel. 718-423-6161 
800-778-9847 

Fax 718-423-3979
E-mail vyttours@earthlink.net 
Web site www.vytistours.com

Visi “Vyties” darbuotojai 
kalba lietuviSkai.

Atstovybė Clevelande:
Rita Staškus-Žvirblis 

Tel. 216-521-6788 
E-mail ALYTUS@MSN.COM

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:ALYTUS@MSN.COM
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LIETUVA IR PASAULIS

MINISTRŲ KONFERENCIJOJE KRETOJE -
LIETUVOS ATSTOVAS
Kretos saloje vyksiančioje Europos ir Viduržemio jūros 

užsienio reikalų ministrų konferencijoje pirmą kartą dalyvavo 
ir Lietuvos atstovas, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius 
Evaldas Ignatavičius.

Renginyje buvo diskutuota apie “Platesnės Europos” ir 
“Naujųjų kaimynių” koncepcijas, partnerystės plėtrą naujų narių 
priėmimo į ES kontekste bei politinį, ekonominį ir kultūrinį 
bendradarbiavimą.

Į konferenciją pakviesti 15 Europos Sąjungos šalių narių ir 
10 Viduržemio jūros regiono valstybių užsienio reikalų mi
nistrai. Dešimties į ES pakviestų šalių atstovai pirmą kartą 
renginyje dalyvavo stebėtojų teisėmis.

Pasak Užsienio reikalų ministerijos pranešimo, jau vei
kiančios Barselonos proceso, Europos ir Viduržemio jūros regio
no bendradarbiavimo struktūros turės įtakos ir Lietuvos inte
resams. Jokiu būdu nemažindama dėmesio rytinei ES išorinių 
santykių krypčiai, tapusi organizacijos nare, Lietuva turi skirti 
deramą dėmesį bendradarbiavimui su jai “naujomis” pietinėmis 
kaimynėmis. Tai leistų išplėsti šalies ekonominio, prekybinio 
bei kultūrinio bendradarbiavimo galimybes.

JAV SENATORIUS GYRĖ LIETUVĄ
Vilnius, gegužės 28 d. (ELTA). Lietuvos pastangos spręsti 

tautinių mažumų problemas sulaukė palankaus tarptautinio 
vertinimo. Per JAV Senato sesiją senatorius Joseph Biden, 
kalbėdam as NATO plėtros tema, pranešė apie Lietuvos 
pastangas ugdyti toleranciją romų tautinei mažumai, apie 
Vilniuje įsteigtą Romų visuomenės centrą, 2000 metais pradėtą 
įgyvendinti Romų integracijos į Lietuvos visuomenę programą.

Taip pat senatorius paminėjo, kad Lietuvos ginkluotųjų 
pajėgų šauktiniai išklauso Antrojo pasaulinio karo ir holokausto 
istorijos kursą, o mūsų šalies Vyriausybė, bendradarbiaudama 
su tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, kuria tei
sinius dokumentus, pagal kuriuos būtų grąžintas žydų bendruo
menės turtas.

Informaciją apie tai Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gavo iš mūsų 
šalies ambasados Jungtinėse Amerikos Valstijose.

IZRAELIO GYNYBOS MINISTERIJOS
DELEGACIJA BUS LIETUVOJE
Birželio pradžioje kariniu lėktuvu į Lietuvą su netradiciniu 

vizitu atvyks 210 Izraelio karių ir karinėms pajėgoms priskirtų 
civilių tarnautojų.

Numatoma, kad vizito metu Izraelio gynybos ministerijos 
delegacija aplankys sinagogą ir žydų kapus Žiežmariuose, 
Panerių memorialą, Vilniaus žydų mokyklą, jiems bus surengta 
ekskursija po sostinę.

Dvi dienas paviešėjusi Lietuvoje delegacija vyks į Lenkiją.
Pasak krašto apsaugos ministro Lino Linkevičiaus, Izraelio 

gynybos ministerija kiekvienais metais pagal programą “Wit
ness in Uniforms” (“Uniformuoti liudininkai”) organizuoja 
karių ir civilių tarnautojų vizitus į šalies, kuriose yra žydų 
istorijos ir kultūros paminklų, atmintinų vietų bei kuriose vyko 
svarbūs žydų tautai įvykiai.

Izraelio delegacijos atstovus lydės dešimties asmenų 
apsauga su ginklais ir amunicija, kadangi Izraelio karinių pajėgų 
atstovai visame pasaulyje yra laikomi galimų teroristinių 
išpuolių objektu. Atitinkamai delegacijos vyksta į užsienio šalis 
tik su atitinkama apsauga, gaudamos leidimus įsivežti ginklus.

LIETUVOS PILIEČIAMS
IŠ ANKSTO BUS IŠDUODAMOS VIZOS
Vilnius, gegužės 30 d. (ELTA). Diplomatinės ir konsulinės

Rusijos įstaigos Lietuvoje iš anksto pradeda vizų išdavimą 
Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Karaliaučiaus sritį, pra
nešama Rusijos ambasados Vilniuje notoje, kurią gavo Užsienio 
reikalų ministerija.

Nemokamas vienkartines ir daugkartines Rusijos vizas nuo 
birželio 2-osios šalies piliečiai galės įsigyti Rusijos ambasados 
konsuliniame skyriuje Vilniuje bei Generaliniame konsulate 
Klaipėdoje. Dokumentams įsigyti nereikės kvietimo. Daug
kartinės vizos galios iki vienerių metų su teise būti Karaliaučiaus 
srityje iki 180 dienų per metus, bet ne ilgiau kaip 90 dienų per 
6 mėnesius.

Pasak Užsienio reikalų ministerijos pranešimo, dėl išsa
mesnės informacijos apie dokumentų pateikimo Rusijos vizai 
gauti tvarką Lietuvos piliečiai turi kreiptis į Rusijos ambasadą 
Vilniuje arba Generalinį konsulatą Klaipėdoje.

LGITIC inf.

Lietuvos Respublikos ambasadorius Washingtone Vygaudas Ušackas, kairėje, dažnai tariasi su JAV 
Atstovų rūmų nariu John Shimkumi. J. Kuprio nuotr.

LIETUVA DALYVAUJA 
EUROPOS SĄJUNGOS KŪRIME

Vilnius, gegužės 29 d. (ELTA). 
Europos Sąjungos Konstituci
nės sutarties projektą, Konven
to dėl Europos ateities veiklą, 
Europos Sąjungos institucines 
reformas aptarė Seime sureng
tos diskusijos dalyviai.

Parlamentarai išklausė Lie
tuvos atstovų Konvente dėl Eu
ropos ateities Vytenio Andriu
kaičio ir Ryčio Martikonio in
formaciją apie Konvento veik
lą. Savo požiūrį į ES Konstitu
cinės sutarties projektą išdėstė 
valdančiųjų ir opozicinių frak
cijų atstovai.

Po pateikimo Seimas pritarė 
V. Andriukaičio pateiktam re
zoliucijos projektui, kuriame 
apibendrinami diskusijos dėl 
Europos ateities rezultatai. At
sižvelgiant į liberalų siūlymą 
neskubėti ir redaguoti doku-

V iln iu s , gegužės 30 d. 
(ELTA). LR Prezidentas Rolan
das Paksas Europos Sąjungos ir 
Rusijos viršūnių susitikim e 
Sankt Peterburge, remdamasis 
Karaliaučiaus srities pavyz
džiu, ketina akcentuoti Lietu
vos patirtį dirbant su Rusija ir 
perspektyvas, kaip šis bendra
darbiavimas turi plėstis įtrau
kiant visą Šiaurės Vakarų Rusi
jos regioną, kurio centras yra 
Sankt Peterburgas.

Penktadienį Lietuvos Prezi
dentas R. Paksas su žmona Lai
ma išskrido į Sankt Peterburgą 
dalyvauti miesto 300 metų jubi
liejaus iškilmėse, ES ir Rusijos 
viršūnių susitikime. Lietuvos 
delegacijoje yra, kaip teigia Ru
sijos žiniasklaida, ir mylimiau
sias Rusijos Prezidento Vladi
miro Putino aktorius Donatas 
Banionis.

Kaip sakė prieš išvykstant 
Lietuvos delegacijai Prezidento 
patarėjas užsienio politikos 
klausimais Alvydas Medalins- 
kas, ES ir Rusijos viršūnių su-

mentą buvo sudaryta darbo 
grupė, kuri dar tobulins šį pro
jektą. Jame pažymima, kad 
valstybių narių lygybė yra es
minis principas, kurio privalo
ma laikytis vykdant Europos 
Sąjungos institucijų reformą. 
Svarbi valstybių lygybės iš
raiška, pasak rezoliucijos pro
jekto, rotacinis pirmininkavi
mas ES Tarybai.

Rezoliucijos projekte kal
bama apie Europos Sąjungos 
teisinio statuso apibrėžimą, 
valstybių narių parlam entų 
vaidmens stiprinimą, kvalifi
kuotos daugumos balsavimo 
taikymo išplėtimą, išstojimo iš 
Europos Sąjungos tvarkos nu
statymą.

Savo dokumente Seimas 
ketina išreikšti susirūpinimą 
dėl siūlymų stiprinti tarpvy-

riausybinį metodą mažinant 
Bendrijos metodo reikšmę - 
tarp kitų reformų sukuriant 
Europos Sąjungos Vadovų Ta
rybos instituciją ir įsteigiant 
nuolatinio Europos Sąjungos 
Vadovų Tarybos Pirmininko 
pareigybę. “Tokios reformos 
keistų Europos Sąjungos insti
tucinę pusiausvyrą ir sudarytų 
prielaidas atsirasti konkuren
cijai tarp Europos Sąjungos 
Vadovų Tarybos ir Europos 
Komisijos”, sakoma rezoliuci
jos projekte. Jame taip pat ke
tinama išreikšti susirūpinimą 
dėl siūlymų steigti naujas Eu
ropos Sąjungos institucijas, 
įskaitant Europos Tautų Kon
gresą. Rezoliucijos rengėjų 
nuomone, tai skatintų naujos 
biurokratijos atsiradimą ir ma
žintų institucijų efektyvumą.

LIETUVOS DELEGACIJOJE - MYLIMIAUSIAS 
RUSIJOS PREZIDENTO AKTORIUS

sitikime, kuris vyks šeštadienį, 
R. Paksas taip pat kalbės apie 
didžiulę infrastruktūrinių pro
jektų svarbą, kurie gali būti 
įgyvendinti su ES pagalba 
Baltijos regione, įtraukiant į 
juos ir Šiaurės vakarų Rusiją. 
“Tai yra tos arterijos, kurios 
gali Europą su Rusija sujungti 
po ilgo gyvenimo atskirai”, sa
kė A. Medalinskas.

Lietuvos Prezidentas pa
brėžia ne tik ekonominio, poli
tinio bet ir kultūrinio bendra
darbiavimo su Rusija svarbą. 
Todėl neatsitiktinai Lietuvos 
delegacijoje yra ir garsus teat
ro bei kino aktorius D. Banio
nis. Rašoma, kad būtent D. Ba- 
nionio suskurtas žvalgo vaid
muo garsiame filme “Ne sezo
no metas” , padėjo V. Putinui 
pasirinkti profesiją.

D. Banionis vadovauja po
eto ir diplomato Jurgio Baltru
šaičio vardu pavadintam lietu
vių ir rusų bendradarbiavimo 
labdaros ir paramos fondui.

Vizitą Prezidentas R. Pak-

sas penktadienį pradės nefor
maliu apsilankymu Sankt Pe
terburgo Civilinės aviacijos 
akademijoje, kurioje susitiks 
su šios aukštosios mokyklos 
dėstytojais bei studentais. R. 
Paksas yra šios mokyklos ab
solventas - 1984 m. baigęs Ci
vilinės aviacijos akademiją jis 
įgijo inžinieriaus piloto diplo
mą. Savajai Alma Mater R. 
Paksas ketina padovanoti savo 
garsių akrobatinių skrydžių, 
tarp jų  ir po tiltu, nuotraukas.

LR Generaliniame konsu
late šalies vadovas dalyvaus 
oficialioje konsulato atidary
mo ceremonijoje, susitiks su 
lietuvių bendruomene.

Penktadienio  vakare R. 
Paksas su ponia L. Paksiene 
prie paminklo “Varinis raite
lis” susitiks su Rusijos Federa
cijos Prezidentu V ladim iru 
P utinu  ir pon ia  L iudm ila 
Pu tina  bei k itų  valstyb ių  
vadovais ir jų  sutuoktiniais, 
atvykusiais į Sankt Peterburgo 
300-metų iškilmes.
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KULTŪROS PUSLAPIS

Lietuvos Operos teatre premjeriniame W.A. Mozarto operos “Don 
Žuanas” spektaklyje Audrius Rubežius - Don Otavio, Alma Buzaitė 
- Dona Ana, Vladimiras Prudnikovas - Leporello ir Regina 
Silinskaitė - Dona Elvyra. Muzikos barų nuotr.

MINIATIŪROS Ana Vilkevičiutė
12 kl. moksleivė

“Keletas pradžių” -----------------------------
i
Jam devyniolika--- Girdžiu, kaip nutrūksta žingsnių 

melodija. Laiptai veda į nebūtį - aš neatsimenu vardų, bandau 
žiūrėti į akis. Mano žingsniai kaip sudaužyta juosta nutrūksta, 
krenta į tamsą tarp cementinių laiptų.

Mano laukimas - paslėptas peteliškių sparnų kutenimas tarp 
beprasmio aukojimo ir sekmadieninių maldų. Lipu į trecią aukštą.

Žingsniai - krištoliniai kamuoliukai, apverstas smėlio laik
rodis, balerinų fatališkas šokis užrakinto teatro salėje. Spengia 
ausyse amžinybės sukūrys, užkoduotas muzikos gaudesio.

Jis turi savo dievą. Jo dievas nepripažįsta pigių aukų ir ciniškų 
elgetos ašarų---

Žingsniai - laiko ir erdvės griovėjai. Galbūt todėl sunku pa
kelti galvą ir žengti anapus, o gal kaltas rytas, prasidėjęs balan
džio žyme, ar todėl, kad užmiršau krištolo cheminę formulę.

Visada tikėk, kad bus šviesiau---
Ten, viršuje, žiburys - auksinis kapitonas. Jo šviesa užantspaudavo 

lėlės vėlę kairiosios rankos likimo labirinte. Už surakintų durų 
beldžiasi neseniai paleistas į laisvę vergas. Jį vėl užrakino---

Bet aš nesustoju, - lipu į trecią---
Sąra cementinės sienos. Laiptų dvasia supa mano žingsnius 

ir palieka apačioje. Ausyse nutyla nebyli vergo malda.
Spartakas juokiasi, jo  kūnas sinchroniškai dreba rytinės sau

lės šviesoje. Jo šypsena - pralaimėjusio nugalėtojo ironija, ant 
skydo nešami vergai. Ryte jų  kūnai nustos plakę ir bus nuimti 
nuo kryžiaus - einu.

Du žingsniai lygiai. Laiškų voką plėšiantys pirštai, trumpas 
žiemos miegas, deimanto žiedas Mona Lizos svajonėse.

Vinas - Budos mirtis ir įsimylėjusius užplūdusi ramybė. 
Nekreipiu dėmesio į nutrūkusį laiptų rečitatyvą.

Tėra tik du įgimtiniai refleksai - gimimo ir mirties. Laukimas
- įsigytas blogas įprotis.

Magnolijos žiedas krenta prie Mona Lizos kojų. Jėzaus 
prisikėlimas ir sandalų pelenais ištirpusios Kalėdų svajonės.

Šypsausi - mano juokas nurieda į tolimą kelią, nukryžiuotų 
ramunių lauką, apšviestą blaukia elektros šviesa --- ramu.

II
Visą dieną laikau rankoje totemą ir žiūriu į lubas. Glostau jo 

rūstų veidą, riestą nosį. Mano totemas gimė stratosferos sluoks
nyje žiemos rytą, kai į mane atsitrenkė paskutinė senų metų snai
gė. Mano totemas neištikimas. Mano totemas sapnavo rožes 
kalno papėdėje. Už lango pila vanduo. Bet šilta nuo kūrenamų 
smilkalų. Mano kambarys kvepia lotosu ir rožėmis iš totemo sap
no. Mano kambary mirė liepa ir gimė Indija. Aš sugrioviau laukimą.

Supratau savo kūrinių kalbą. Jie neprasideda žodžiais iš 
“Fausto” apie idealų ir laiko nugalėjimą. Jie panašūs į daugelį 
jau parašytų. Rašau apie nieką. Niekas yra viskas. Viskas turi 
būti užkoduotas prasme.

Dviejų skiemenų maitinančios šaknys, peteliškių legenda, 
viso mano fobijos ir surakintos durys į sielos “šiukšles”.

Du skiemenys yra man. Škėmos Elena, Salvadoro Gala, Dan
tės Beatričė. Aš esu reklaminis lapelis, primenantis vartotojišką 
visuomenės atazavimą.

Mane saugo laukimo griuvėsiai. Meditacija pagimdo išmintį. 
Indijoje glūdi jos paslaptinga galia. Rašysiu apie kelius ir sura
kintus delnų vieškelius. Viską nugali šviesa. Tačiau šviesa yra 
niekas prieš laiką. Laikas - legenda. Pasakos nesensta. Kūryba
- sentimentali medžiaga, kurią galima dalinti, perduoti, saugoti. 
Du skiemenys - amžinas čerškėjimas ir gimstantis švelnumas 
ant sukepusių rytinių lūpų --

Sis Vilniaus vidurinės mokyklos “Lietuvių namai” moksleivės
kūrinėlis buvo įteiktas literatūriniam konkursui.

Olga Čapkevičienė

DAILININKO VYTAUTO 
RAULINAIČIO ŽVAIGŽDES ŠVIESA 

II

Dailininko kūrybinė išmonė 
ir originalus stilius labai greitai 
pelnė pripažinimą - be jo neišsi- 
vertė nė vienas svarbesnis Cle- 
velando lietuvių įvykis. Negai
lėdamas nei jėgų, nei laiko, Vy
tautas be paliovos padėjo puošti 
daugelį lietuvių išeivių rengi
nių, sukūrė daugybę iškilmių, 
koncertų  p rogram ėlių  bei 
lankstinukų. Tais laikais labai 
populiarūs buvo šokių baliai, 
įvairiomis progomis rengti te
atralizuoti vaidinimai. Režisie
riaus Petro Maželio dramos stu
dijoje (apie 1953 m.) Raulas su- 
kurdavęs dekoracijas, pats vai
dindavęs ir dainuodavęs ope
retėse.

Dar viena svarbi Vytauto 
Raulinaičio gyvenimo dalis - 
dainavimas. Gamtos apdovano
tas sodriu, galingu bosu jau 
gimnazijos laikais Kaune pra
dėjo dainuoti Jerošeko kvartete, 
vėliau Švedo liaudies ansam
blyje Vilniuje, kuris Vokietijoje 
tapo lietuvių tautinio meno an
sambliu “Čiurlionis”. Vytautas 
dainavo chore, atlikdavo solo 
partijas, grojo liaudies instru
mentų grupėje, kūrė scenos api
pavidalinimą, programas. Vė
liau Raulas dainavo su buvusiais 
čiurlioniečiais V. Giedraičiu ir 
E. Č apkevičium i, pastarojo 
įkurtame trio, paskui kvartete, 
“Ąžuolų” oktete, o nuo 1960 m. 
Ryto Babicko Clevelando lietu
vių vyrų oktete. Vytauto balsas 
įamžintas šio kolektyvo 1963 
m. kartu su Herbert Kusber or
kestru įrašytoje plokštelėje, ku
rios viršelio dailininkas, beje, 
pats Vytautas.

Dailės darbai 
spaudoje ir leidyboje 
Daug brangaus laiko atim-

davusi visuomeninė veikla jam 
buvo prigimtinė pareiga - tar
nauti savo krašto kultūros puo
selėjimui. Tais laikais Ameri

Clevelando lituanistinių mokyklų mokslo baigimo iškilmėse 
gegužės 17 d. grupė mergaičių atliko šokį.

JAPONO FOTO MENAS
Tradicinis japonų menas, įskaitant medžio raižinius, atspau

dus, lako dirbinius, dailyraštį ir architektūrą jau senokai darė 
įtaką menui vakarų kraštuose. Tačiau japonų fotografija nebuvo 
pažįstama už Japonijos krantų. 1854-2000 m. japonų fotogra
fijos istorija - nauja nemokama paroda Clevelando dailės muzie
juje, nuo gegužės 25 d. iki liepos 20 d. Ten rasite 110 fotografų 
trauktus 200 vaizdų, galerijose: 109-113. Tel. 216 / 421-7340.

Ger. Juskėnas

kos lietuvių veikla buvo labai 
entuziastinga. Vytautas, prisie
kęs skautas, aktyviai padėdavo 
visuose šios organizacijos ren
giniuose, skautiškoje spaudoje 
ir leidybinėje veikloje, sukurda
mas aplanką ir užsklandas di
džiu le i B. K viklio  knygai 
“Akademinė skautija 1924 - 
1954”, pasirodžiusiai 1954 m. 
Šio leidinio skyrelyje apie aka
deminės skautijos įnašą į Lietu
vos kultūrinį gyvenimą tarp nu
sipelniusių dailininkų minimas 
ir senjoras V. Raulinaitis, pri
klausęs Korp!Vytis Clevelando 
filisterių skyriui, įamžintas ir 
keliose nuotraukose. P.L.S.S. 
vadų, vadovių ir akademikų 
skautų laikraščiui “Mūsų Vytis” 
1953 m, 1955 m., 1954 m. su
kūrė viršelį ir vinjetes. Vytau
tas bendradarbiavo ir brolio 
Zigmo redaguotame Amerikos 
lietuvių karių-veteranų žurnale 
“Karys”. 1952 m. jis sukūrė 
Clevelando vysk. M.Valan- 
čiaus lituanistinės mokyklos 
vėliavą, 1962 m. - viršelį ir 
vinjetes stambiai monografijai 
“Vladas Nagius Nagevičius”. 
1966 m. iliustravo O.B.Audro- 
nės poezijos knygą “Žingsniai 
takeliu”.

Per visą lietuvių tautinio 
meno ansamblio “Čiurlionis” 
gyvavimą Clevelande Vytau
tas kūrė programėles, plaka
tus, dekoracijas, apšvietimą - 
pradedant Amerikoje pirmuo
ju  koncertu Severance Hall 
1950 m. ir baigiant ansamblio 
25-mečio švente 1965 m. Jis, 
ilgametis ansamblio, kuriame 
žmona Aldona buvo šokių va
dovė, valdybos narys, sukūrė 
ir ansamblio plokštelės viršelį.

Niujorke
Apie 1964 m. V. Raulo 

bendramokslis iš Vilniaus lai
kų dailininkas Vytautas Igna
tavičius - Ignas pasiūlė eiti į jo

vietą dirbti pas V.K.Jonyną - į 
bažnytinio meno studiją “Jo
nynas and Shepherd Art Stu
dio, Inc.” Niujorke. Ši studija 
bažnyčių interjerui kūrė skulp
tūras, vitražus, freskas, mar
muro bei stiklo mozaikas. Vy
tautas, sutaręs su šeima, kad vyks 
ten vienas, nes taip būsią pi
giau, sutiko. Jis buvo laimin
gas, nes religinis menas jam bu
vęs labiausiai prie širdies. Ap
sigyveno pas V.Igną bute, virš 
studijos, senajame lietuvių ra
jone Queens. Per savaitę uždirb
davo apie 120 dolerių, 100 iš
siųsdavo šeimai. Aldona nuva
žiuodavo aplankyti, apskalb
davo, išplaudavo studiją.

Talentingas skulptorius tik 
naktimis galėjo atsidėti savo 
m ėgstam ai kūrybai. Ponas 
Shepard labai mėgo Vytautą, o 
Vytautas K. Jonynas vis pri
mindavo: “Turėsi tiek darbo, 
kad pamirši visas savo paro
das” . Dažnai liepdavęs jam  
paslėpti savo darbus, “kad ne- 
simaišytų”, kad netyčia Kazic
kas ar kas kitas nepamatytų. 
Niujorke Vytautas dalyvavo su 
savo darbais net trijose, dau
giausiai lietuvių dailininkų pa
rodose. Įsimintini Raulo dar
bai - Scrantone, Pensylvania, 
kur jų  studija dirbo statant pir
mosios lietuvių bangos bažny
čią; milijonieriaus Kazicko re
zidencijoje, N iujorko p rie
miestyje, Vytauto skulptūro
mis puoštas baseinas.

Nelaimė
1968 m. gegužę Vytautas 

grįžo į Clevelandą Aldonos 
vardinėms. Dar nebuvo apsi
sprendęs, ar grįš į Niujorką. 
Sekmadienį pradėjo ieškoti 
darbo ir atrado, dirbusią baž
nyčiom s kom paniją, kuriai 
kaip tik reikėjo skulptoriaus. 
Raulas buvo sugalvojęs, kad 
Clevelande lipdys kūrinius iš 
plastikinės masės (styrofoam), 
o lieti iš metalo skulptūrų važi
nės į Niujorką, į pažįstamą fir
mą, mat taip būsią praktiškiau. 
Prieš pradėdamas darbą Rau- 
las turėjo įvykdyti dar vieną 
pažadą - atvykti su paskaita 
“Modernusis menas šių dienų 
architektūroje” pas Washing- 
tono Lietuvių inžinierių-archi- 
tektų sąjungos narius. Išvažia
vo kartu su žmona, trumpam 
stab te lė jo  pas S lapšius. 
Paskaita susirinkusiems labai 
patiko, sukėlė įdomių diskusi
jų. Raulas buvo labai geras kal
bėtojas, mokėjo gyvai pasako
ti. Anot Aldonos, tą vakarą jis 
buvo toks laimingas ir atrodė 
itin gražiai: pasipuošęs mėlyna 
eilute, šviesiais plaukais, krin
tančiais banga ant šono. Po 
renginio, Slapšių automobiliu, 
penkiese jie  vyko nakvoti į 
Washingtono priemiestį Silver 
Springs. Lietingą ir tam sią 
naktį kelyje jų  tykojo skaudi 
nelaimė - keturi, tame tarpe ir 
V.Raulinaitis, žuvo. Gyva iš
liko tik jo žmona Aldona.

(Bus daugiau)
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JAV LB XVII TARYBOS RINKIMŲ REZULTATAI

Gegužės mėnesio pradžioje (2003 m.) vyko JAV LB XVII-tos Tarybos 
rinkimai. Juose turiėjo teisę balsuoti visi lietuvių kilmės asmenys sulaukę 18 
metų amžiaus ir jų nelietuviai sutuoktiniai. Taryba - tai vyriausias Lietuvių 
Bendruomenės organas nustatantis jos veiklos gaires ir renkantis krašto valdybos 
pirmininką. Šiuose rinkimuose balsavo 4,844 asmenys, 77 balsai atmesti, kaip 
negaliojantys. Buvo balsuojama visose 10 JAV LB apygardose ir išrinkta 60 
Tarybos narių trejų metų kadencijai. Išrinktųjų skaičius atspindi toje apygardoje 
balsavusiųjų proporcinį skaičių.

Boston apygarda: (349 balsai, dabartinėje Taryboje 5, išrinkta 5)
Gintaras Čepas (308-atsistatydino), Daiva Navickienė (247), Irena Veitienė 

(230), Jonas Stundžia (208), Česlovas Mickūnas (206), Andrius Jurkūnas (165).
Connecticut apygarda: (306 balsai, dabartinėje Taryboje 4, išrinkta 4)
Vaiva Vėbraitė (237), Alfonsas Dzikas (221), ses. Margarita Bareikaitė (212), 

dr. Dalia Giedrimienė (189), kandidatai - Laurynas Misevičius (137), Giedrė 
Stankūnienė (134).

Florida apygarda: (359 balsai, dabartinėje Taryboje 5, išrinkta 5)
Genovaitė Treinienė (290), Vida Meiluvienė (286), Kęstutis Miklas (286), 

Dalia Augūnienė (278), Birutė Kožicienė (221).
Kryžkeles apygarda: (261 balsas, dabartinėje Taryboje 2, išrinkta 3)
Arvydas Urbonavičius (115), dr. Kęstutis Keblys (111), Kristina Jonyka 

(108), kandidatės - Danguolė Antanėlis-Hanson (97), Margarita Sidaravičiūtė- 
Hathaway(63).

Michigan apygarda: (347 balsai, dabartinėje Taryboje 6, išrinkta 4)
Saulius Anužis (254), Vytautas Jonaitis (248), Andrius Anužis (244), 

Narimantas Udrys (244), kandidatai - Jonas Svera (234), Jonas Urbonas (201).
New York apygarda: (334 balsai, dabartinėje Taryboje 3, išrinkta 4)
Raimundas Sližys (208), Ramutė Česnavičienė (190), Laima Šileikis-Hood 

(183), dr. Giedrė Kumpikaitė (143), kandidatai - Kęstutis Bileris (108), Vytautas 
Čereška (69), Edmundas Adomaitis (51), Tomas Bliznikas (18).

Ohio apygarda (527 balsai, dabartinėje Taryboje 3, išrinkta 7)
Rūta Gečienė (261), Janina Litvinienė (260), Rimvydas Tamošiūnas (227), 

Algis Gudėnas (185), Dalia Puškorienė (133), dr. Viktoras Stankus (129), Stepas 
Matas (118), kandidatai - Ričardas Širvinskas (70), Zita Maščinskienė (63), 
Horstas Zibas (60).

Pietryčių apygarda - I-mas rajonas: (475 balsai, dabartinėje Taryboje 7, 
išrinkta 6)

Vytautas Maciūnas (354), Roma Krušinskienė (342), Teresė Gečienė (333), 
Donatas Skučas (300), Rimas Gedeika (292), Kazys Razgaitis (287), kandidatai

- dr. Daumantas Matulis (271), Gintaras Buivys (249), Audronė Pakštienė (227).
Pietryčių apygarda - II-tras rajonas: (172 balsai, dabartinėje Taryboje 3, 

išrinkta 2)
Julius Veblaitis (122), Rimantas Bitėnas (113), kandidatė - Loretta Stukas (89).
Vidurio vakarų apygarda - I-mas rajonas: (914 balsų, dabartinėje Taryboje 

12, išrinkta 12)
Kun. Jaunius Kelpšas (722), Birutė Jasaitienė (628), dr. Petras Kisielius (577), 

Juozas Polikaitis (574), Marija Remienė (520), Rimas Domanskis (514), 
Vaclovas Momkus (437), Danguolė Ilginytė (407), Birutė Vindašienė (398), 
Antanas Paužuolis (398), Kazys Laukaitis (385), Algis Kazlauskas (368), 
kandidatai - Jūratė Budrienė (354), Bronius Abrutis (345), Bronius Juodelis 
(306), Aušrelė Sakalaitė (288), Nijolė Nausėdienė (279), Ligija Tautkuvienė 
(268), Rita Šakenienė (253), Rūta Kuncienė (168), Irena Kirkuvienė (166).

Vidurio vakarų apygarda - II-tras rajonas: (150 balsų, dabartinėje Taryboje 
1, išrinkta 1)

Birutė Vilutienė (150).
Vidurio vakarų apygarda- III-čias rajonas: (181 balsas, dabartinėje Taryboje 

3, išrinkta 2)
Gediminas Damašius (140), Regina Narušienė (138), kandidatai - Rimas 

Sužiedėlis (93), Ramutis Pliūra (71), dr. Raimundas Šilkaitis (53).
Vakarų apygarda: (392 balsai, dabartinėje Taryboje 6, išrinkta 5)
Antanas Polikaitis (333), Gediminas Leškys (325), Vytautas Vidugiris (310), 

Angelė Nelsienė (303), Juozas Pupius (289), kandidatai - Zigmas Viskanta 
(285), Giedrė Milašienė (225).

JAV LB XVII Tarybos Vyriausia Rinkimų Komisija: Dalia Jakienė, 
pirmininkė (jakasdr@aol.com), Milda Mikušauskienė, sekretorė,

Vidmantas Rukšys, narys, Ieva Vozbutaitė, narė.

Pastaba. Dirva, spausdindama šį sąrašą, primena, kad tai yra neapmokamas 
pranešimas lietuvių visuomenės žiniai.

ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS ATIDĖTOS
2003 metų Š. Amerikos lietuvių šachmatų pirmenybės, turėjusios įvykti 53- 

jų žaidynių metu gegužės 10-11 d.d. Clevelande, buvo atidėtos dėl nepatogios 
datos ir jos įvyks 2003 m. birželio 28-29 dienomis, Dievo Motinos lietuvių pa
rapijoje, 18022 Neff Road, Clevelande, Ohio. Tel. 216-531-4263. Pradžia birže
lio 28 d., 11:00 val. ryto. Registracija nuo 10:00 v.r. Išankstinė registracija iki 
birželio 21 d., šiuo adresu: Vytautas Nasvytis, 1234 West Blvd., Cleveland, OH 
44102, USA. Tel. 216-631-0210.

SALFASS-gos ŠACHMATŲ SEKCIJA

T ^ herm esphone
a Nexcom company

Mažiausios skambučių iš
JAV ir Kanados į Lietuvą kainos
Atsidarykite išankstinio mokėjimo paslaugos skambinimo sąskaitą internete 
www.hermesphone.com arba telefonu 1-877-748-7964 ir kalbėkite pigiau:

(---► Į Lietuvos fiksuotus telefonus - 0.16 USD/min 
(---► Į Lietuvos mobilius telefonus - 0.20 USD/min

Jus nemokėsite nei sujungimo nei kitų paslėptų mokesčių!

Taipogi Jums suteiksime:
• Papildomą PIN
• Automatinį numerio atpažinimą
• Puikią balso kokybę
• Nemokamą skambinimo sąskaitos aptarnavimą
• Patikimą klientų aptarnavimą
• Galimybę savo skambinimo sąskaitą tvarkyti internete
• Pokalbių apskaitą 6 sekundžių tikslumu

Dėl skambinimo sąskaitų įsigijimo, papildymo ar prireikus 
daugiau informacijos:
Apsilankykite: w w w .h erm esp h on e .com
Skambinkite nemokamu telefonu: 1 -8 7 7 -7 4 8 -7 9 6 4

mailto:jakasdr@aol.com
http://www.hermesphone.com
http://www.hermesphone.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BIRŽELIO 15 d., sekmadienį, 3:00 val. p.p. Tragiškojo 

birželio (1941) paminėjimas ir ekumeninės pamaldos už 
žuvusius ir nukentėjusius latvius, lietuvius ir estus Dievo 
Motinos parapijoje. Rengia Clevelando Baltiečių Komitetas.

BIRŽELIO 29 d., sekmadienį, po 10:00 val. Mišių Dievo 
Motinos parapijos svetainėje Clevelando BALFO skyrius 
maloniai kviečia visus į priešpiečius.

RUGSĖJO 7 d. gio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.

RUGSĖJO 28 d. Lietuvių diena, Lietuvių Meno Ansamblio 
“Dainava” koncertas Dievo Motinos parapijos auditorijoje. 
Rengia JAV LB Clevelando Apylinkės Valdyba.

LAPKRIČIO 16 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

SPORTAS

TENISO VARŽYBOS CLEVELANDE

2003 m. S. Amerikos lietuvių lauko teniso pirmenybės ir 
III-sis Clevelando LSK Žaibo kviestinis lauko teniso turnyras 
įvyks 2003 m. liepos 26-27 dienomis Euclid Memorial Park, 
East 222-nd Street, prie Milton Drive, Euclid, Ohio. Iš greitkelio 
I-90 sukti į East 222-nd St. išvažiavimą (Exit # 183) ir važiuoti 
į šiaurę apie vieną mylią, tada pasukti Milton Dr. gatve į rytus. 
Jeigu lis, varžybos vyks Club Ultimate (Riverview), 34650 
Melinz Pkwy., Eastlake, Ohio.

Programa: vienetai - vyrų (neriboto amžiaus), moterų 
(neriboto amžiaus), vyrų senjorų (45-64 metų), vyrų veteranų 
(65 m. ir vyresnių) ir jaunių bei mergaičių (18 m. ir jaunesnių). 
Dvejetai - vyrų, moterų ir mišrūs (amžius neribotas). Klasi
fikacija pagal žaidėjo amžių 2003 m. liepos 26 d. Programa gali 
būti praplėsta ar suglausta atsižvelgiant į žaidėjų skaičių bei 
amžių.

Išankstinė dalyvių registracija - iki liepos 12 d. imtinai šiuo 
adresu: Algis Gudėnas, 104 East 199-th St., Euclid, OH 44119. 
Tel. 216-481-0465. Faksas: 216-481-6064. E-mail: linrik@ 
adelphia.net

Papildomas ryšys: Eugenijus Krikščiūnas, ŠALFASS lauko 
teniso vadovas, 105 Anndale Dr., Willowdale, Ont. M2N 2X3, 
Canada. Tel. 416-255-4385. E-mail: dkrik3@rogers.com

Dalyvių skaičius neapribotas visose klasėse. Kiekvienas 
žaidėjas gali dalyvauti ne daugiau kaip 3-se rungtynėse.

Starto mokestis yra 15 US dol. suaugusiems ir 7 US dol. 
jauniams, nežiūrint keliose rungtyse žaidėjas dalyvautų, jei su
mokamas iš anksto, arba 20 dol. suaugusiems ir 10 dol. jauniams, 
jei sumokamas varžybų dieną. Čekis rašomas: LAC Žaibas. Dėl 
vidaus aikščių būtų ekstra mokestis.

Varžybų formatas bus nustatytas atsižvelgiant į išankstinės 
registracijos duomenis. Dalyvių registracija bus priimama ir 
varžybų dieną. Dalyvauti kviečiami vis lietuvių kilmės žaidėjai. 
Susidomėję prašomi kreiptis į A. Gudėną ar E. Krikščiūną. 
Priklausomybė SALFAS-gai yra privaloma.

Šias varžybas vykdo ŠALFASS Lauko Teniso Komitetas ir 
Clevelando Žaibas.

ŠALFASS LAUKO TENISO KOMITETAS 
LSK ŽAIBAS

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $40, 

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

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 
METAMS - $115.00

A. f  A.

DR. LILIJA IGNATONIENĖ

Mirė 2003 m. gegužės 21 d. Chicago, IL. 
sulaukusi 93 metų. Mylima mama ALGIO ir 
ARVYDO, brangi VIDOS, DOVYDO, AUDROS 
senelė ir ANTONIJOS sesuo.

Laidotuvių apeigos buvo penktadienį ir 
šeštadienį Petkaus Lemont laidojimo namuose, 
Lemonte ir Marquette Parke, o laidotuvių šv. 
Mišios buvo atnašautos šeštadienį 2003 05 24 
10:30 v.r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje. Palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Liūdinti šeima

DIRVAI
AUKOJO

A.Pautienis,
Richmond, O H ................. 300

V.Stankus, Lyndhurst, OH ... 150 
Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštienės Birutės Draugija,

Los Angeles skyrius, CA....  50
J.Stepas, Willoughby H., OH .. 20 
A.Pechulis, Santa Monica, CA ..12

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame,

Sunui A. f  A. 

KĘSTUČIUI

staigiai mirus,
nuoširdžiai užjaučiame mielą 
ANTANINĄ ULDUKIENĘ, 

mūsų geradarę renginių šeimininkę, 
ir dalinamės jos liūdesiu.

Tautinės Sąjungos Los Angeles skyriaus 
valdyba ir nariai

FOR RENT
2 bedroom apartment 

double house up 
20426 Lakeshore Blv. 

Euclid, OH

Tel.: 481-2419

PARDUODAMAS
NAMAS

4 miegami, 2 pil. vonios, arti 
Dievo Motinos parapijos.

Prašo 105.000 dol. 
Skambinkit Dženarui Kižiui

(216) 531-8429

Gegužės 20-ąją, vėlai vakare paskutinę Karaliaus Mindaugo tilto 
Vilniuje važiuojamosios dalies siją sumontavę bendrovės “Viadu
kas” statybininkai prie tilto vidurio pritvirtino simbolinį vainiką. 
Dabar statybininkai montuoja važiuojamąją statinio dalį. Tiltą 
rengiamasi atidaryti iki liepos 6-ąją vyksiančių Karaliaus Mindaugo 
750-ųjų karūnavimo metinių. Delfi inf.

C
DanutėsKoldūnai
Mėsos
Varškės
Grybų
Raugintų
kopūstų

DAUG
GARBINGŲ

SVEČIŲ
Lietuvos valstybingumo ir 

K araliaus M indaugo k a 
rūnavimo 750 metų jubiliejų 
Lietuva minės su šių dienų 
monarchu - Švedijos karaliumi 
Karlu XVI Gustavu. Mūsų 
šalies pareigūnai jau  gavo 
patvirtinimą, kad karalius su 
žm ona S ilvija atvyks į iš 
kilm es. Taip pat laukiam a 
Lenkijos, Ukrainos, Baltijos 
šalių prezidentų. N eabejo
jam a, kad pirmą kartą Lie
tuvoje vienu metu svečiuosis 
tiek daug aukštų ir kilmingų 
žm onių. Jų laukiam a svar
biausiomis iškilmių dienomis 
- liepos 5 - ąją ir 6 - ąją.

“Respublikos” inf.

kr
VJ

Gaunama Patria Imports 
794 East 185th Street 

Doons kompanijos produktas

Laužavedė s. V. Rubinski įtraukė visus į laužo programą. G. Juskėno nuotr.

adelphia.net
mailto:dkrik3@rogers.com
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Gerardas Juškėnas

PLINTA ERELIŲ PLOTAI
Ohio valstybė vėl nupirko 

40 akrų pievų šalia Pickerel 
Creek State Wildlife Area re
zervato Sandusky apskrityje. 
Žolynai yra netoli Ohio srities, 
kuriuose yra gausu erelių liz
dų. Lėšos šiam pirkimui buvo 
sutelktos parduodant Ohio pli
kųjų erelių registracijos plokš
tes automobiliams. Nuo 1999 
m. Ohio automobilių vairuoto
jai nupirko 41,000 tų plokščių, 
sutelkdami 600,000 dol. 1979 
metais Ohio krašte buvo tik 4 
perinčių erelių porų lizdai. Per
nai erelių stebėtojai suskaičia
vo 79 poras perinčias 28 aps
krityse.

BURĖS ERIE EŽERE
Liepos mėnesį Erie ežero 

uostuose bus gausiai burinių 
laivų - Tall Ships šventės, Ohio 
200 metų sukakčiai minėti. 
Fairport Harbor uoste liepos 3
6 d. viešės HMS Bounty ir Red 
Witch buriniai laivai. Mentor, 
OH, liepos 11-12 d. lankys 
Amara Zee. Huron uostą lie
pos 11-13 d. lankys Serenity, 
True North, M ist o f Avalon, 
Fair Jeanne ir Pathfinder. Lo
rain uoste liepos 18-20 d. vie
šės Europa. Sandusky uoste

liepos 18-20 d. viešės Niagara 
ir Windy II. Vermilion, OH, 
liepos 18-20 d. lankys Amara 
Zee ir Serenity. Port Clinton, 
OH, liepos 18-20 d. lankys 
Pathfinder ir Madeline.

Liepos 9-13 d. Huntington 
Cleveland Harborfest šventėje 
ir burių parade dalyvaus 15 
aukštastiebių burinių laivų. 
Liepos 16-20 d. daugumas jų 
buriuos į Toledo, OH, uostą.

Dalis tų laivų viešėjimo 
metu rengs svečiams keliones 
ežeran. Sekite žinias spaudoje 
ir televizijoje.

MEDŽIŲ MIESTAI
Ohio valstijoje yra 231 me

džius auginantis miestas, dau
giau negu bet kurioje kitoje 
valstijoje. Tai yra 22-ji pirma
vimo metai, kada “Buckeye 
State” pirmauja šiame krašte, 
- praneša Ohio gamtos išteklių 
departamentas. Pernai Ohio 
valstybė skyrė 34 milijonus 
dol. miestų girininkystės pro
gram om s pasodinti 46,000 
medžių.

STEBĖKIT JUOS DABAR
Nepraleiskite progos pa

matyti kaip atrodė priešistori
niai dinozaurai. Su visa šeima 
keliaukite į Clevelando Metro- 
parkų zoologijos sodą, 6900 
Wildlife Way. Už 2 dol. prie 
reguliaraus įėjimo mokesčio, 
gausite iš arti stebėti virš tuzi
no judančių dinozaurų, kurie 
ten juda, mauroja ir suteikia 
daug nuostabių netikėtumų. 
Vaikams bus proga atrasti iš
kasenas bei operuoti savo di
nozaurą. Keliaukite dabar į zo
ologijos sodą, nes netrukus 
dinozaurai vėl taps praeities 
užuomarša.

Neringos tunto sesių šypsenos giraitės iškyloje. G. Juškėno nuotr.

• Apdovanotas D. Banio
nis. 300 metų įkūrimo jubiliejų 
oficialiai švenčiančiame Sankt 
Peterburge pagerbtas garsus 
lietuvių kino ir teatro aktorius 
Donatas Banionis. Sankt Pe
terburgo kultūros centre - Be- 
loselskių-Belozerskių rūmuo
se Rusijos žiūrovų mylimam 
lietuvių aktoriui įteiktas visuo
meninės organizacijos “Zvez- 
da sozidanija” to paties pava
dinimo ordinas už indėlį į teat
ro ir kino meną. Si organiza
cija, Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos pranešimu, vienija 
žymius Sankt Peterburgo me
nininkus, verslininkus ir visuo
menės atstovus.

•G rįžta Sabon is . Prieš 
keletą metų Arvydas Sabonis 
pareiškė, jog norėtų savo ilga
metę sportinę karjerą užbaigti 
Kauno “Žalgirio” komandoje, 
kurioje išaugo iki pasaulinio 
lygio krepšinio superžvaigž
dės. Kaune jis pasakė, kad yra 
galutinai apsisprendęs sugrįžti

ĮVAIRENYBĖS

į “Žalgirį”. Sau ir “Žalgiriui” 
A .S abonis pasiryžęs ke lti 
m aksim alius reikalavim us: 
žalgiriečiai privalo apginti Lie
tuvos čempionų titulą, o Euro- 
lygos turnyre iš pradžių patekti 
į atkrintamąsias varžybas, vė
liau, jei leis galimybės, kovoti 
dėl aukštų vietų. “Trail Blaz
ers” klubo gerbėjų numylėti
nis, surinkęs jų  apklausoje 
daugiausiai - net 96 proc. balsų 
ir aplenkęs visas Portlendo ko
mandos žvaigždes, teigė, jog 
nelengva atsisveikinti su šio 
JAV miesto jam  ypač palan
kiais krepšinio aistruoliais. Ta
pęs žalgiriečiu, Arvydas nesi
reng ia  a tstovau ti L ietuvos 
rinktinei, kuriai vadovauja 
“Žalgirio” vyriausiasis treneris 
Antanas Sireika.

•Prezidento laim ėjimas. 
Savaitgalį Nidoje praleidęs 
Prezidentas Rolandas Paksas 
išsivežė į sostinę Algimanto 
Zavišos teniso turnyro taurę. 
Finalinėje dvikovoje kartu su

vilniečiu verslininku Mariumi 
Kukeniu Prezidentas įveikė 
šiauliečius Remigijų Balžeką 
bei Gintą Rimšą rezultatu 6:4 
ir 7:6. Šįmet R. Paksas pirmą
kart dalyvavo jau ketvirtą sykį 
surengtame turnyre.

•Sulaikyti 7,143 lietuviai. 
Per lietuvių vagių gaudynes 
netoli Hanoverio sužaloti keli 
žmonės ir sudaužyta tiek pat 
automobilių, todėl Vokietijos 
prokuratūra pradėjo tyrimą dėl 
bėglius persekiojusios polici
jos veiksmų. Lietuvos ambasa
dos Vokietijoje pirmasis sekre
torius Vytautas Leškevičius 
patv irtino  girdėjęs apie šį 
įvykį. Jis pasakė, kad, re 
m iantis prieš kelias dienas 
išplatinta Vokietijos federa
linės krim inalinės tarnybos 
praėjusių metų ataskaita, per
nai įtariant įvairiais nusikalti
m ais V okietijo je su la iky ti 
septyni tūkstančia i šim tas 
keturiasdešimt trys Lietuvos 
piliečiai.

S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

mailto:TAUPA@AOL.COM



