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L IE T U V IŲ  T A U T IN Ė S  M IN T IE S  LA IK R A Š TIS

Vilniaus Kalnų parke tris dienas vyko įspūdingas šokių, muzikos ir dainų spektaklis “Jaunystės vė
ja s”, kuris baigėsi liepos 6 d. Jam e dalyvavo 21 tūkstantis Lietuvos moksleivių. M oksleivių dainų 
šventė buvo pavadinta “M es -  laisvės vaikai” , nes jo je  dainavę vaikai yra nepriklausom oje Lietuvoje 
užaugusi karta. LR

MIRĖ PASKUTINIS NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ SAVANORIS
Rugpjūčio pradžioje Išlauže 

(Prienų r.) tyliai palaidotas pa
skutinis Nepriklausomybės ko
vų savanoris Kazys Varkala. Į 
amžinąją kelionę Kazį Varkalą 
palydėjo Savanoriškųjų krašto 
apsaugos pajėgų kariškiai, buvę 
partizanai. Nors laidotuvėse da
lyvavo apie 200 žmonių, poli
tikai pagerbti paskutiniojo Ne
priklausomybės kovų savano
rio neatvyko.

PASTEBĖTAS DAR 
VIENAS “DISCOVERY” 

GEDIMAS
Vilnius, rugpjūčio 4 d. (Lie

tuvos radijas). Erdvėlaivio 
“Discovery” astronautams pa
vyko suremontuoti erdvėlaivio 
apačią, tačiau pranešama apie 
dar vieną gedimą. JAV kosmo
so tyrimų agentūros NASA spe
cialistai nagrinėja naują prob
lemą: ką daryti su iš po prieki
nių langų išlindusia šilumine 
anklode.

Nufotografavę erdvėlaivį 
pagal naująjį tikrinimų režimą, 
NASA pareigūnai pastebėjo po 
langais anklodę, kuri vienoje 
pusėje suplyšusi, o kitoje išsi
pūtusi. Manoma, kad erdvėlai
viui besileidžiant antklodė gali 
visiškai nuplyšti ir atsitrenkti į 
erdvėlaivį. Svarstoma, ar ne
reiks dar ir lango taisyti -  šian
dien NASA nutars, ką daryti.

Astronautas Stive Robinson 
sėkmingai dviejose vietose pa
šalino iš tarp erdvėlaivio ap
sauginių keramikinių plyte
lių išlindusį tarpiklį. NASA 
teigimu, tarpiklis reikalingas tik 
erdvėlaiviui kylant, kad nuo

Krašto apsaugos viceminist
ras Gintautas Sivickas apie pa
skutiniojo Nepriklausomybės 
kovų savanorio laidotuves nie
ko nežinojo. Jis taip pat negalė
jo pasakyti, ar laidotuvėse kas 
nors atstovavo Krašto apsaugos 
ministerijai. "Gal ten atskiras 
dalinys pagerbė?" - bandė spė
lioti Sivickas.

Varkala mirė sulaukęs 106 
metų. Nors dokumentai rodo,

JAV FINANSUOS OPOZICINĘ ZINIASKLAIDĄ 
NVS ŠALYSE

Washington, DC , rugpjū
čio 4 d. (ELTA). Jungtinių Vals
tijų užsienio žinyba Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos 
(NVS) šalyse ketina įgyvendin
ti keletą projektų, kuriais bus 
siekiama "demokratizuoti gy
ventojus ir ginti žmogaus tei
ses", pranešė naujienų agentūra 
RBC. Vašingtonas šiems pro
jektams skyrė beveik 44 mln. 
JAV dolerių. Šios lėšos bus skir
tos Kirgizijoje, Kazachstane, 
Tadžikistane ir Azerbaidžane 
finansuoti nepriklausomas ži- 
niasklaidos priemones.

Laikraščio Novyje Izvestija 
duomenimis, maždaug 1 mln. 
dolerių gaus Tadžikistanas, kur 
ketinama įsteigti penkias ne
priklausomas radijo stotis ir 
apmokyti jose dirbsiančius žur-

karščio saugojančios plytelės 
per daug viena į kitą dėl vibraci
jos nesitrintų. Astronautai taip 
pat primontavo naują kosmi
nės stoties dalį ir vėliau kraustė 
reikmenis iš kosminio kelto į 
stotį. Darius Udrys

kad savanoris buvo dar senes
nis - 113 metų. Tačiau, pasak 
savanorio sūnaus Vytauto Var- 
kalos, dokumentuose duome
nys suklastoti.

Kazys Varkala Nepriklauso
mybės kovose dalyvavo nuo jų 
pradžios. Jis kovojo su Lietuvą 
puolusiais bolševikais ir ber
montininkais. Savanoris ne kar
tą buvo apdovanotas už mū
šiuose parodytą drąsą.

nalistus. Tuo pat metu laikraštis 
pabrėžia, kad daugumoje Vidu
rio Azijos šalių nepriklausoma 
žiniasklaida yra laikoma opozi
cine.

Daugiau nei pusę milijono 
dolerių iš minėtos sumos teks 
Kazachstanui. Čia numatoma 
įkurti "naujienų fabriką" - in
terneto portalą, kuris taps ne tik 
informacijos perdavimo gran
dimi, bet ir savotišku koordi
navimo centru.

M aždaug tiek pat pinigų 
gaus ir Kirgizijos žurnalistai, 
tačiau jau kitam tikslui. Nese
niai Kirgizijoje, padedant ame
rikiečiams, buvo įkurti trys in
formaciniai demokratijos cent
rai. Pirmasis iš centrų buvo 
įkurtas Biškeko centre veikian
čiame amerikietiškame univer
sitete. Dar penkis tokius centrus 
ketinama steigti provincijoje.

Azerbaidžane tokie centrai 
atsiras pirmą kartą. Artimiausiu 
metu į jų steigėjų sąskaitą Baku 
bus pervesta 540 tūkst. JAV 
dolerių. Skirtingai nei Kirgi
zijoje, čia opozicijos narius

D.BRITANIJA PADĖJO IZRAELIUI ĮGYVENDINTI 
BRANDUOLINĘ PROGRAMĄ

Londonas, rugpjūčio 4 d. 
(ELTA). Didžioji Britanija daug 
prisidėjo prie Izraelio branduo
linės programos realizavimo, 
praėjusio amžiaus šeštojo de
šimtmečio pabaigoje patiek
dama šiai šaliai svarbių kompo
nentų. Tai pranešė Didžiosios 
Britanijos kompanija BBC.

BBC žurnalistams pavyko 
gauti archyvinių dokumentų, 
rodančių, kad nepaisydama la
bai neigiamos Jungtinių Vals
tijų nuomonės ir neinformuo
dama Vašingtono apie sutartį 
Didžioji Britanija 1958 metais 
pardavė Izraeliui 20 tonų sun
kiojo vandens, reikalingo plu
toniui gauti. Be to, britai nerei
kalavo Izraelio garantijų, kad 
jis nepanaudos šio komponen
to kariniams tikslams.

IRAKAS BUS PARLAMENTINĖ RESPUBLIKA
Bagdadas, rugpjūčio 4 d. 

(Delfi). Irakas bus parlamentinė 
respublika, kurios ministras pir
mininkas turės plačius įgalioj i
mus, o prezidentas atliks la
biau reprezentacines funkcijas, 
numatoma šiuo metu svarsto
mame naujosios šalies konsti
tucijos projekte. Konstitucijos 
projektas turėtų būti parengtas 
iki rugpjūčio 15 dienos ir pa
teiktas patvirtinti referendume 
spalio viduryje.

Buvusio ministro pirminin
ko Iyad Allawi partijos parla
mentaras Thamer Al-Ghadban 
žurnalistams sakė, kad projek
to rengėjai susitarė dėl siste
mos, kuri "sustiprintų demokra
tiją ir užkirstų kelią diktatūros 
sugrįžimui". Th.Ghadban vado
vauja pakomitečiui, kuris atsa
kingas už konstitucijos skyrių, 
kuriame apibrėžiama nauja ša
lies valdžios forma. "Aukščiau
sia vykdomoji valdžia šalyje 
priklausys premjerui, kuris bus 
ir vyriausiasis ginkluotųjų pa
jėgų vadas, o valstybės vadovo 
postas bus labiau reprezenta
cinė institucija", - sakė jis.

Parlamentas skirs preziden
tą, kuris savo ruožtu pasirinks

mokys rengti propagandines 
kampanijas, nes rudenį šalyje 
vyks parlamento rinkimai, o 
paprastam rinkėjui suteikti pri
ėjimą prie informacijos.

Šiek tiek iš JAV skirtų pini
gų teks ir Uzbekistanui. Karšio 
ir Andižano miestuose ketina 
įsteigti "visuomeninius cent
rus", kur asmenys, "įtariami 
kriminaliniais nusikaltimais", 
galės kreiptis į nemokamai 
jiems padėsiančius advokatus.

Klausinėjamas apie tai BBC 
laidoje "Newsnight" buvęs JAV 
gynybos ministras Robert Mc
Namara pareiškė esąs apstulbęs 
dėl to, kad Londonas nuslėpė 
šį faktą nuo Vašingtono. Anks
čiau Jungtinės Valstijos atsisakė 
perduoti Izraeliui sunkiojo van
dens be garantijų, kad jis bus 
naudojamas tik taikiems tiks
lams.

Izraeliui patiektą sunkųjį 
vandenį Didžioji Britanija pir
ko Norvegijoje savo reikmėms. 
Paaiškėjus, jog reikmės yra ma
žesnės nei planuota, buvo nu
tarta dalį jo perduoti Izraeliui.

Sunkusis vanduo Izraelio 
laivais buvo išgabentas iš Di
džiosios Britanijos ir atsidūrė 
Dimono branduoliniame centre 
Negevo dykumoje.

viceprezidentą. Ministras pir
mininkas bus skiriamas iš poli
tinės grupės, "turinčios dau
giausiai vietų Nacionalinėje 
asamblėjoje".

Tokia sistem a radikaliai 
skirsis nuo pastarąjį pusę šimt
mečio šalyje galiojusios dikta
tūros, kai parlamentas tik pa
tvirtindavo įtakingos vykdomo
sios valdžios norus. Preziden
tas šalį valdė, leisdamas dekre
tus, ar steigdamas tokias laiki
nas valdžios institucijas kaip 
Revoliucinė vadovybės taryba.

Konstitucija yra esminis 
žingsnis politinėje Irako trans
formacijoje po 2003 metų ba
landžio, kai JAV vadovaujamos 
invazijos metu buvo nuverstas 
diktatorius Saddam Hussein. 
Nuo jos patvirtinimo priklausys 
ir JAV planai dėl kariuomenės 
išvedimo.

Kaip nurodo Pereinamasis 
administracinis įstatymas, at
liekantis laikinos konstitucijos 
vaidmenį, parlamentas iki rug
pjūčio 15 dienos turi susitarti 
dėl konstitucijos projekto ir 
pateikti jį referendumui iki spa
lio 15 dienos, prieš gruodžio 
mėnesį planuojamus visuoti
nius rinkimus.

Konstitucinio komiteto pir
m ininkas šeichas Hum am  
Hammudi šią savaitę pažadėjo 
laiku užbaigti projektą iki rug
pjūčio vidurį rengiamų parla
mento debatų, nors iki šiol ne
išspręsti klausimai dėl federa
lizmo ir jo  formos, taip pat dėl 
galimybės suteikti kurdams sa
vo pusiau autonominėje terito
rijoje šalies šiaurėje ateityje 
rengti balsavimą dėl apsispren
dimo.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Prezidentas Valdas Adamkus nuogąstauja, kad naujoji vaistų 

kompensavimo tvarka gali sudaryti sąlygas vešėti korupcijai. 
Farmacininkų nuomone, įvedus minėtą tvarką teks taikyti 30-40 
metų senumo gydymo metodus. Susitikęs su sveikatos apsaugos 
viceministru Rimantu Sadžiumi, V. Adamkus paragino Sveika
tos apsaugos ministeriją tikslinti naują vaistų kompensavimo 
tvarką. Etinių farmacijos kompanijų atstovybių asociacijos direk
toriaus Gintauto Barcio teigimu, įvedus naują tvarką pacientams 
pabrangs dauguma vaistų. Valstybės vadovo atstovės spaudai 
Ritos Grumadaitės teigimu, V. Adamkus naujos tvarkos rengėjus 
ragino atkreipti dėmesį į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tyri
mo išvadas, kad minėta kompensuojamųjų vaistų reforma gali 
sudaryti galimybes korupcijai.

Kauno rotušės fasadas jau pradėtas dažyti dramblio kaulo 
spalvos dažais, o šalia Rotušės aikštės raudonuojanti Arkikated
ra bazilika vizualiai aukštėja pradėjus pamatų atidengimo dar
bus. Šie du centriniai Kauno senamiesčio paminklai miestelėnus 
ir svečius nauju veidu turėtų pasitikti prieš šventes - arkikatedra 
prieš Visus Šventuosius, Rotušė - prieš Šv. Kalėdas.

XVI amžiuje statytos Rotušės fasado restauracijos darbams 
Kauno miesto savivaldybė iš Privatizavimo fondo skyrė beveik 
milijoną litų - už šias lėšas suplanuota perdažyti fasadą dramblio 
kaulo spalva, pakeisti senus Rotušės langus, duris, karnizus, liet
vamzdžius, balkonų tvoreles. Tačiau nuėmus senus dažus 
paaiškėjo, kad Rotušės bokštas avarinės būklės - nuo drėgmės 
pradėjęs irti ne tik tinkas, bet ir mūras. Jo irimą sąlygojo prieš 30 
metų naudoti dažai, kurie neleido pastato sienai kvėpuoti, gilyn 
įsiskverbusi drėgmė ją  ardė.

Bokšto avarinei būklei likviduoti, čerpių dangai pakeisti, 
vėtrungei restauruoti, vidaus darbams po langų pakeitimo res
tauratoriai prašo skirti dar 407 tūkst. litų. Kauno miesto meras 
Arvydas Garbaravičius tikisi, jog rugsėjo 8 dieną vyksiančiame 
posėdyje miesto taryba pritars šių lėšų skyrimui iš Privatizavimo 
fondo, o restauratoriai jau vykdo būtinus bokšto remonto darbus. 
Darbus atliekančios bendrovės “Restauracija” direktorius Kęstutis 
Vaikšnoras teigia, kad naujieji dažai, kuriais dažomas fasadas, 
tarnaus mažiausiai 20 metų.

Rotušės šeimininkas bei miesto ceremonmeisteris Kęstutis 
Ignatavičius mano, kad tuo pačiu galėtų būti šiek tiek investuota 
ir į Rotušės laikrodį. Jo nuomone, nesolidu, kad centrinio miesto 
laikrodžio rodyklės vos įžiūrimos, sukasi ant plastmasinio ciferb
lato. Rotušės šeimininkas taip pat galvoja apie kokius nors užrašus 
- mat ant pietinio fasado tam yra padarytos specialios lentos, ku
rios iki šiol buvo tuščios.

Darbai verda ir Kauno arkikatedros bazilikos šventoriuje. Į 
miesto savivaldybę kreipėsi kunigai, prašydami atidengti šven
tovės pamatus, kurie paslėpti po gatvės danga “nekvėpuoja” ir 
dėl to yra. Arkikatedros šventoriaus remonto darbams Kauno 
miesto savivaldybė iš Privatizavimo fondo ir iš biudžeto skyrė 
665 tūkst. litų. Jau pradėta ardyti Arkikatedrą juosianti plytelių ir 
grindinio danga, naujoji danga ties bažnyčia bus klojama giliau 
nei buvo, ji nuožulniai aukštės ir susilygins su aplinkinių se
namiesčio gatvių grindiniu. Atdengus tikrąjį šventovės tūrį, jos 
siena paaukštės nuo 35 iki 70 centimetrų.

Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio 
vedėja Irena Vaškelienė teigia, jog pamatas pasislėpė per laik
mečius “užaugus” gatvės dangai - mat kaskart nauja danga buvo 
dedama nenuimant senosios.

Kauno arkikatedra yra didžiausia bažnyčia Kaune ir viena 
didžiausių šventovių Lietuvoje. Jos ilgis - 84 metrai, plotis - 34 
metrai, aukštis - 28 metrai. Tai vienintelė bazilikinio tūrio gotiška 
bažnyčia mūsų šalyje. Dabartinis bazilikos stilius yra pereina
masis iš gotikos į renesansą.

Lietuvos Vyriausybė planuoja patvirtinti taisykles, reglamen
tuojančias įvežimą į Lietuvos Respubliką meno kūrinių, kuriuos 
Lietuvos meno kūrėjai sukūrė užsienio valstybių, ne Europos 
Sąjungos valstybių narių, meno kūrėjų renginiuose. Tokie meno 
kūriniai nebūtų prilyginti importuojamai prekei, už kurią moka
mas importo pridėtinės vertės mokestis. Lietuvos meno kūrėjų 
užsienio šalyse pleneruose ir simpoziumuose sukurti meno 
kūriniai - paveikslai, piešiniai, pastelės, grafikos ir skulptūros 
darbai - nebūtų paliekami užsienyje, o sugrąžinti į Lietuvą ir galėtų 
patekti į mūsų šalies muziejus. Pagal naująsias taisykles, leidi
mas atsivežti meno kūrinius iš vieno renginio galiotų 12 mėne
sių, o įvežamų meno kūrinių skaičius nebūtų ribojamas. Patvirti
nus minėtas meno kūrinių įvežimo į Lietuvos Respubliką tai
sykles, Kultūros ministerijai būtų pavesta iki šių metų rugsėjo 1 
dienos patvirtinti Leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką meno 
kūrėjų meno kūrinius, savo sukurtus užsienio valstybių, ne Euro
pos Sąjungos valstybių narių, meno kūrėjų renginiuose, formą.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Irano naujasis prezidentas M ahm oud Ahmadinejad, dešinėje, klausosi buvusio prezidento M oham 
mad Khatami, kairėje, jo  patvirtinim o pareigoms. Viduryje sėdi ajatola Ali Khamenei, vyriausias 
religinis vadas, kurio įsakymai privalom i ir prezientui. EPA nuotr.

LATVIJA REMSIS LIETUVOS PATIRTIMI
Ryga, rugpjūčio 4 d. (Lietu

vos radijas). Latvija, apskai
čiuodama dėl komunistų reži
mo patirtus nuostolius, remsis 
Lietuvos patirtimi. Sudaryta 
speciali komisija rengs išvadas 
apie patirtą žalą.

Dar 1990 metais apskai
čiuota, kad dėl sovietų okupaci
jos Latvija patyrė beveik 50 mi
lijardų dolerių nuostolių. Tačiau 
realiai siekti Rusijos, kaip bu
vusios SSRS teisių perėmėjos, 
kompensacijos pradėta tiktai 
šiemet.

Gegužės mėnesį priimtu 
parlamento nutarimu sudaryta 
speciali komisija dar kartą tiks
lins dėl okupacijos patirtus nuo
stolius, surinks kuo daugiau do
kumentų apie komunistų reži
mo nusikaltimus. Atliekant šį 
darbą, bus remiamasi Lietuvos 
patirtimi, nes, pasak komisijos 
narių, Lietuva iš visų Baltijos 
šalių šioje srityje yra nuveikusi 
bene daugiausia.

Per tris mėnesius komisijai 
parengus išvadas, parlamentas 
gali įpareigoti vyriausybę pra-

BEVEIK PUSĖ LENKŲ NENORI, KAD RUSIJOS 
BŪTŲ ATSIPRAŠYTA

48 procentai Lenkijos gy
ventojų mano, jog šalies valdžia 
neprivalo atsiprašyti Rusijos už 
rusų diplomatų vaikų sumuši
mą Varšuvoje praėjusią savaitę. 
O 76 procentai lenkų įsitikinę, 
kad prezidentas Aleksander 
Kwasniewski turi ginti lenkų 
mažumą Baltarusijoje. Tai rodo 
televizijos kanalo TVN laidos 
"Faktai" užsakymu surengtos 
apklausos rezultatai.

Anot 30 procentų sako, jog 
Lenkijos valdžia turi atsiprašyti 
už diplomatų vaikų sumušimą, 
22 procentai neturi nuomonės 
šiuo klausimu.

11 procentų apklaustųjų įsi

dėti oficialias derybas su Rusi
ja. Tačiau dalis latvių politikų 
tokią galimybę vertina neigia
mai, nuogąstaudami, kad, rei
kalaudama Rusijos kompensa
cijos, Latvija gali dar labiau 
komplikuoti jau ir taip įtemp
tus abiejų šalių santykius.

Tuo tarpu Rusijos ambasa
dorius Latvijoje Viktor Kaliužn 
neigiamai žiūri į Latvijos vy
riausybės sprendimą suformuo
ti komisiją, kuri ištirtų sovietų 
režimo padarytos žalos mastą. 
"Kas kam skolingas - galbūt 
Latvija skolinga Rusijai?", - re
toriškai klausė ambasadorius. 
"Už ką bus skaičiuojamas kom
pensacijos dydis - už tai, kad 
Sovietų Sąjunga atstatė Jelga
vą?" - tęsė V. Kaliužn. Jo po
žiūriu, tokie skaičiavimai yra 
absurdas. Anot ambasadoriaus, 
šis klausimas trumpai aptartas 
per jo  susitikimą su užsienio 
reikalų ministru Arčiu Pabriku, 
tačiau, V. Kaliužn teigimu, tai 
nėra ambasadoriaus ar užsie
nio reikalų ministro reikalas.

tikinę, jog prezidentas neturi 
imtis žygių dėl lenkų mažumos 
Baltarusijoje, o 13 procentų 
nežino, kaip turėtų elgtis A. 
Kwasniewski.

35 procentai apklausos da
lyvių norėtų, kad po rinkimų 
Lenkijos valdžia vykdytų griež
tesnę politiką Rusijos atžvilgiu 
(švelnesnės nori 20 procentų, 
tokios kaip iki šiol - 25 procen
tai, nuomonės šiuo klausimu 
neturi 20 procentų).

Savo ruožtu 42 procentai 
Lenkijos gyventojų pareiškė, 
kad nauja valdžia turėtų vykdy
ti griežtesnę politiką Baltarusi
jos atžvilgiu. Anot 22 procentų,

MOTINOS NENORI, 
KAD V. PUTIN 
DALYVAUTŲ
METINĖSE

Prezidentas Vladimir Putin 
ir kiti Rusijos pareigūnai nepa
geidaujami Beslano tragedijos 
atminimo ceremonijoje, kuri 
įvyks kitą mėnesį, nes nesuge
bėjo išgelbėti vaikų gyvybių, 
pranešė vienos paramos au
koms organizacijos vadovė.

"Atminimo ceremonijose 
nenorime matyti tų, kurie turė
jo išgelbėti mūsų vaikus ... ir 
neįvykdė savo pareigų", - radi
jo stočiai "Echo Moskvy" sakė 
Beslano motinų komiteto va
dovė Susanna Dudijeva. "Jie 
negalėjo nieko padaryti, o tai, 
ką padarė, buvo visiškai ne
reikšminga. Nenorime šių žmo
nių matyti Beslane", - teigė ji.

Pirmosios Beslano tragedi
jos Šiaurės Kaukazo miesto 
Beslano mokykloje metinės 
vyks rugsėjo 1-3 dienomis. 
Praėjusių metų rugsėjo 1-ąją 
kovotojai, reikalaujantys nu
traukti karą Čečėnijoje, šioje 
mokykloje įkaitais paėmė maž
daug 1,100 žmonių.

Rugsėjo 3-ąją Rusijos pajė
gos šturmavo pastatą, tačiau per 
kilusį mūšį žuvo 318 civilių 
žmonių, tarp jų 186 vaikai. Gy
vybės neteko ir 12 rusų karių 
bei 31 įkaitų pagrobėjas.

Beslano motinų komitetas 
išreiškė abejones oficialia įvy
kių Beslane versija ir pareika
lavo, kad per vienintelio gyvo 
įkaitų pagrobėjo teismą parody
mus duotų Rusijos pareigūnai.

ji turėtų būti švelnesnė, tiek pat 
respondentų mano, kad ji turi 
nesikeisti. N uom onės šiuo 
klausimu neturėjo 14 procentų 
lenkų.

Maskva reikalauja kruopš
čiai ištirti Rusijos diplomatų 
vaikų sumušimo faktą. Delfi
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KAD NEŽINOTUME SAVO TAUTOS 
GENOCIDO VYKDYTOJŲ

Neseniai mus nustebino absurdiškas įstatymas dėl KGB 
archyvų, kuris 70-čiai metų įslaptino Lietuvos dokumentų 
fondui priklausančius buvusių Sovietų Sąjungos saugumo 
tarnybų dokumentus, baudžiamąsias ir trėmimų bylas ir 
visą Lietuvos genocido medžiagą. Sis įstatymas palietė ne 
vien tik Saugumo archyve esančius dokumentus, bet ir 
neleidžia atlikti bet kokius dvidešimtojo amžiaus istorinius 
tyrimus.

Visose valstybėse yra tam tikri apribojimai prieiti prie 
valstybinių  paslapčių. Tačiau nė viena valstybė nėra 
apribojusi priėjimo prie asmeninių bylų, jei tai minimi 
politiniai įsitikinimai ir tautybė. Be naudojimosi archyvais 
mes negalime pažinti tautos praeities. Lietuvos nelaimė, kad 
naujasis Archyvų įstatymas, įsigaliojęs 2005 metų sausio 1 
dieną, draudžia tyrinėti mūsų valstybės praeitį. Ir tai priėmė 
Lietuvos Seimas, uždraudęs susipažinti su archyvuose esama 
istorine medžiaga. Kitų valstybių istorikai stebisi, kad toks 
įstatymas priimtas demokratinėje valstybėje. Tai panašu į 
Lietuvos kaimynę, kurioje vyrauja diktatūra.

Lietuvos spauda paskelbė, jog gali būti, kad Lietuvos 
Archyvų departamento direktorius turėjo ryšių su KGB. 
Nežinia, ar įvyko rimtas patikrinimas tokių spėjimų, nes tai 
daug svarbiau, negu kokio nors “rezervisto” atvejis, kuris 
viešai pasisakė buvęs įrašytas į rezervistų sąrašą. Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė 
D alia Kuodytė E lta i pareiškė, jog  L ietuvos A rchyvų 
departamento vadovas Vidas Grigoraitis “pats neslepia, kad 
bendradarbiavo su KGB ir net prisipažįsta buvęs agentas. 
Jo dokumentai kažkodėl yra Omske. Ir čia mums nieko 
tok io?  Tai je ig u  ta ip , ta i kažkas yra papuvę m ūsų 
karalystėje” . Jos manymu, situacija yra baisi, kai svarbių 
dokumentų išsaugojimui vadovauja galimai buvęs KGB 
agentas. Ji patvirtino, kad Archyvų departamente praėjusią 
vasarą buvo sunaik in ta  dalis dokum entų. Tada buvo 
klastojami ir ekspertų komisijos protokolai.

Vido Grigoraičio vadovaujamas Archyvų skyrius rengė 
Archyvų ir dokumentų įstatymo redakciją, kurs įsigaliojo 
sausio 1 d. ir nustatė minėtą terminą -  draudimą visiems 
norintiem s susipažin ti su archyvuose esančiais KGB 
dokumentais. Į tai reagavo 30 kultūrininkų ir visuomenės 
veikėjų, ragindami Lietuvos prezidentą ir premjerą imtis visų 
galim ų priem onių, kad įsigaliojęs Archyvų įstatym as, 
ribojantis priėjimą prie KGB dokumentų, būtų atšauktas ir 
pareng tas c iv ilizuo tų  valstyb ių  p rak tiką  a titinkan tis 
archyv in ių  dokum entų  naudo jim o  įsta tym as. V idas 
Grigoraitis neturi moralinės teisės vadovauti mūsų tautos 
archyvams.

Archyvų įstatymo rengėjai primena mums šiuo metu 
Rusijos valstybei būdingą nepripažinimą istorinės tiesos, 
kuri neigia buvusią Baltijos valstybių okupaciją ir švelnina 
sovietinio komunistinio režimo įvykdytus nusikaltimus. Tad 
dabartinėje Lietuvos politikoje šis įstatymas stiprina tautos 
valstybingumui pavojingą norą de facto  priimti Lietuvos 
SSR buvimo principą. S. Tūbėnas

E

Kaistant diskusijoms dėl lito 
atsisakymo, kyla nemažai ere
tiškų minčių. Ar Lietuvai nau
dinga atsisakyti dar vieno ne
priklausomybės sverto ir įsives
ti sąjunginę valiutą -  eurą?

Valdžios ir bankų korido
riuose ir kabinetuose optimis
tinė nuotaika, euro įvedimas -  
tik laiko klausim as. Zinia- 
sklaidoje taip pat tik pasisaky
mai, kuriuose džiaugiamasi 
artėjančiu eurų cunamiu.

Tačiau verslo kuluaruose, 
gatvėse ir skveruose tokios 
nuotaikos nesimato.

Tad gal mums euras nerei
kalingas?

Pabandysiu suabejoti keliais 
valdžios ir bankininkų sklei
džiamais mitais apie euro nau
dą. Beje šie mitai turi pagrindą: 
Europos Komisija taip akcen
tavo vieningos valiutos privalu
mus:

- sumažės valiutos keitimo 
kaštai keliaujant ar užsiimant 
verslu ES,

- dings rizika ir neapibrėž
tumas, susijęs su valiutų svyra
vimu,

- bus galimybė geriau paly
ginti kainas skirtingose valsty
bėse narėse.

Pirm as m itas. Nereikės 
keisti litų į eurus keliaujant, at
siskaitant. Bankams nebemo
kėsime jokių komisinių.

Tačiau kiek žmonių per me
tus vykdo šias operacijas, kiek 
įmonių atsiskaitymams naudoja 
tik eurus? Tikrai ne trys milijo
nai. Nem okėdam i Lietuvos 
bankams, mokėsime kaimyni-

S. KORĖJA TOLIAU PRIEŠINASI SUSITARIMUI
Siaurės Korėja 10-ąją Pe

kine vykstančių daugiašalių 
derybų dieną, stengėsi nepa
siduoti smarkiam diplomati
niam spaudimui, o Kinija mė
gino savo sąjungininkę įtikin
ti pasirašyti susitarimą dėl jos 
karinių branduolinių programų 
likvidavimo.

Trijuose ankstesniuose de
rybų  ratuose  kom prom iso  
pasiekti nepavyko. Ketvirtą 
kartą per dvejus metus susitin
kančių abiejų Korėjų, Jungti
nių Valstijų, Japonijos, Rusijos 
ir Kinijos atstovų diskusijos ir

SEIMO VADOVAS ANGLIJOJE DĖJOSI EILINIU 
PARLAMENTARU

Intensyvūs anglų kalbos 
kursai svečioje šalyje Seimo 
pirmininkui Artūrui Paulaus
kui leido ne tik lavinti bend
ravim o su kitakalbiais įgū
džius, bet ir pailsėti nuo poli
tikos. Net kursų kolegoms jis 
neprisipažino esąs Lietuvos 
parlamento vadovas.

Paulauskui praėjusį savait
galį grįžus iš Anglijos, jo aplin
kos žmonės jau pirmosiomis 
dienom is netruko pastebėti 
akivaizdžią pažangą, kurios 
parlamento vadovas pasiekė

KODĖL ATSISAKOME LITO?
niams. Juk euro nebus įsivedę 
nei latviai, nei lenkai, nei rusai. 
Vykdami Lenkijon vėl mainy
sime “savo” eurus į zlotus, ke
liaudami Latvijon -  į latus. Ne
priims “mūsų” eurų ir anglai, 
danai, švedai, kur tikrai daug 
mūsų tautiečių ir dirba, ir turi 
verslo ryšius.

O kas dėl bankų, tai labai jau 
įtartina, kad agituodami už eu
rą, bankai agituos už savo paja
mų sumažinimą. Deja, valsty
bių, įsivedusių eurą patirtis ro
do, kad bankai kai kur paslaugų 
įkainius padidino iki 55 proc.! ?

Antras mitas. Kainos dėl 
euro įvedimo nekils.

Sį mitą paneigti lengviausia, 
nes visose eurą įvedusiose ša
lyse kainos pakilo ženkliai. Ir 
nepadės jokie saugikliai. Jau 
dabar didžiųjų prekybos centrų 
vadovai suokia, kad kainos ap
valinant į eurus nekils. Tačiau 
kodėl jie baiminasi, kad perei
namuoju laikotarpiu t.y. atsi
skaitant abejomis valiutomis, 
patirs šimtatūkstantinius nuo
stolius. Tik naivuolis gali pa
tikėti, kad prekybininkai nuo
stolių nesistengs kompensuoti. 
O kokiu būdu, tai jau niekam 
ne paslaptis.

Trecias mitas. Rizika dėl 
valiutų svyravimų.

Ir tai nesunku paneigti. Lie
tuvoje, esant valiutų tarybai, li
tas ir dabar “pririštas” prie euro. 
Vadinasi nėra ir jokios rizikos, 
kad pasikeitus euro kursui, kei
sis ir lito padėtis.

Deja, šis, anot Europos Ko
misijos, “privalumas” gali su-

šį kartą gali baigtis nesėkme.
Tačiau jei ir ketvirtame eta

pe nebus pasiektas susitarimas, 
kils abejonių dėl derybų pras
mės, o tai gali paskatinti Va
šingtoną iškelti klausimą Jung
tinių Tautų Saugumo Taryboje. 
Tokiam žingsniui priešinasi 
artimiausia Pchenjano sąjun
gininkė Kinija bei pati Siaurės 
Korėja, kuri ketinim us pa
skelbti jai JT sankcijas įverti
no kaip įžangą į karą.

Derybų maratono išvarginti 
pasiuntiniai surengė kelias 
dvišales derybas, tačiau visų

tobulindamas šnekamąją anglų 
kalbą. Kaip pavyko sužinoti, 
tai patvirtino ir Lietuvoje poli
tikui retsykiais talkinanti anglų 
kalbos dėstytoja. Dvi savaites 
savo laisvalaikio anglų kalbai 
lavinti paskyręs Paulauskas ir 
pats buvo patenkintas įgytomis 
žiniomis bei patirtais įspū
džiais.

Seimo pirmininko bendra
moksliais buvo tapę 24 žmonės 
iš įvairių pasaulio valstybių, 
daugiausia - didelių įmonių ar 
korporacijų atstovai. Delfi

veikti ir neigiamai.
Zymūs Europos ekonomis

tai baiminasi, kad euro zonai 
kyla ir pavojai dėl lėtai vyks
tančių pensijų ir darbo santykių 
reformų Vokietijoje ir kai ku
riose kitose šalyse. Dėl šios 
p riežasties euro vertė gali 
smukti ir tai labai neigiamai 
paveiks Lietuvos ekonomiką. 
Kaip tik šiuo metu mes turime 
valiutų tarybą, kaip gerą sau
giklį. Didelės ekonominės kri
zės atveju, litą būtų galima ne
sunkiai “atrišti” nuo euro. O ką 
darysim, kai turėsim tik sąjun
ginę valiutą? Negi vėl spaus
dinsime litus?

Ketvirtas mitas. Įvedus eu
rą padidės darbo jėgos kaina.

Tad kodėl dabar kyla darbo 
jėgos kaina? Didžiausią įtaką 
jai ir toliau turės migracija, kva
lifikacijos kilimas, produktyvu
mas, o ne nuo to, kokia valiuta 
bus Lietuvoje. Juk ir panašioje 
dydžiu šalyje Airijoje įstojus jai 
į ES, darbo užmokesčio tarifas 
per pirmus metus pakilo 20-35 
procentų.

Penktas mitas. Augs pre
kyba ir didės investicijos.

Sį argumentą daugelis euro- 
zonos fanatikų laiko pagrindi
niu. Tačiau investicijos labiau
siai priklauso nuo palankių są
lygų verslui sudarymo, mokes
čių dydžio, palūkanų. Beje, 
palūkanos jau dabar yra vienos 
mažiausių Europoje.

Tad kur tie argumentai atsi
sakyti lito?

M artynas Nalsis, “Tau
tininkų žinios”, 2005 m., Nr.7.

akys atidžiai stebėjo Pchen- 
jano delegaciją, kuri atsisako 
pasirašyti net paprasčiausią 
pareiškimą dėl principų. Kini
jos pareigūnai parengė net ke
turis pareiškim o variantus, 
tačiau tai nedavė jokios nau
dos.

"Dabar visi žino taškų re
zultatą, - sakė vyriausiasis JAV 
derybininkas Christopher Hill. 
- Mes laukiame Siaurės Korė
jos atsakymo į Kinijos projek
tą, o jie geriausiai žino, kokia 
yra situacija". Delfi

NUŠAUTAS IRAKO 
VICEPREMJERO 

PATARĖJAS
Bagdadas, rugpjūčio 4 d. 

(ELTA). Ginkluoti užpuolikai 
nušovė Irako vicepremjero Ah- 
mado Chalabi patarėją, pranešė 
Bagdado policija . Policija  
naujienų agentūrai dpa sakė, 
kad A.Chalabi viešųjų ryšių 
specialistas Haidar Mohammed 
Ali al-Dujaili nušautas jo na
muose Bagdade. Užpuolikai po 
nusikaltimo pabėgo.

Praėjusią savaitę per išpuolį 
prieš A.Chalabi automobilių 
koloną nukautas jo  sargybinis. 
Tuo metu vicepremjero įvykio 
vietoje nebuvo.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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PREZ. VALDAS ADAMKUS:
IŠEIVIJA ŠIMTĄ METŲ NEŠĖ LIETUVOS LAISVĖS IDĖJĄ

LIETUVA Į EUROKONĄ 
įstos|2007-aisiais|

LR prezidentas Valdas Adamkus ir dr. Viktoras Stankus Prezidentū
roje 2005 m. liepos 5 d. Ritos Grumadaitės nuotr.

Dr. Viktoras Stankus, Vilties 
draugijos valdybos narys, 
lankėsi Lietuvoje VII Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių metu 
Vilniuje. Jų metu, liepos 5 d. 
susidarė proga prezidentūroje 
užklausti LR prezidento Valdo 
Adamkaus keletą klausimų apie 
žaidynių reikšmę ir svarbą bei 
ko geidžia Amerikos lietuvių 
jaunimas iš Lietuvos ir bendrai 
apie Lietuvos ir išeivijos san
tykius.

Dr. V. Stankus: Pone pre
zidente, jūs visuomet buvote 
aktyvus sportininkas ir spor
to propaguotojas. Kaip ma
note, kokia Vilniuje vykstan
čių sporto varžybų, dalyvau
jant kitų kraštų lietuvių jau
nimui, reikšmė? Ar tai yra 
priemonė išlaikyti lietuvybę 
užsienio lietuvių jaunim o  
tarpe, ar ir turi kitus, ne spor
tinius, tikslus?

Prez. V. Adamkus: Man at
rodo kad sporto prasmė išeivi
joje yra įprasminta, pripažinta 
dešimtmečiais. Nes jeigu ne 
sportas, aš labai abejoju, kad, 
daleiskime, Jungtinėse Ameri
kos Valstijose lietuvybė būtų iš
laikyta tokiame lygyje, kokia
me jinai buvo per penkiasde

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

šimts metų išugdyta. Per sportą 
atėjo ne tiktai ta karta, kuri ak
tyviai tuo metu dalyvavo, bet 
ir jų vaikai jau dabar atvažiavę 
į Vilnių.

Pasaulio sporto žaidynės 
buvo vienas iš tų renginių, kuris 
turėjo palaikyti lietuvybės 
dvasią, suvesti jaunimą, palai
kyti jaunus lietuviukus prie sa
vo lietuviško kamieno. Ir tai 
įrodė, kai per penkiasdešimt 
metų, kada sporto šventės su
traukdavo apie 800 šimtus, po 
tūkstantį jaunimo, tiek į New 
Yorką, tiek į Clevelandą, tiek į 
Čikagą.

Tai pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės toje dvasioje ir gimė. 
Kelios sporto žaidynės buvo 
pravestos JAV, Kanadoje, o 
1991 m. grįžo į Lietuvą. Ir šian
diena tai yra simbolis, tai yra 
vienintelė idėja, kuri suveda iš 
visų pasaulio kraštų lietuvių 
kilmės žmones kurie neabejin
gi Lietuvai, neabejingi jos tiks
lams, ir šiandien vykstančioj 
jau VII pasaulio lietuvių sporto 
šventėj, yra gražiausias pavyz
dys kaip galima suburti vienon 
šeimon, būtent į Vilnių sutrauk
ti pačią jaun iausią ją  m ūsų 
ateities lietuvybės kartą. Taip,

kad sporto vaidmuo buvo, yra 
ir bus ateities stiprus ryšys.

Dr.V. Stankus: Jaunimas 
išsireiškė, kad jiems sunku su 
lietuvių kalba. Ar yra būdų, 
pavyzdžiui, per internetą, ar 
kaip nors tiems jaunuoliams, 
padėti iš Lietuvos.

Prez. V. Adamkus: Ne, ne
manau. Čia internetas jokio 
vaidmens negali vaidint. Vaid
muo yra tiktai vienas -  tėvai. 
Tėvai, lietuviškos organizaci
jos, suburti išlaikyti juos vienoj 
vietoje ir tuo būdu puoselėti tą 
kalbą. O dar pridėtinis, galvoju 
kelias dabar, kurio niekad anks
čiau nebuvo, būtent tuos vaikus 
kaip tik ir atvežti į Lietuvą, pa
rodyt realiąją, kad jinai gyva, 
kad ji egzistuoja, o ne tėvų pa
sakose, ar savo tėvų sukurtuose 
kažkokiuose mituose.

Štai yra atsakymas į lietu
vybės išlaikymą. Štai yra atsa
kymas į lietuvių kalbos reika
lingumą. Jie savo tarpe bend
raudami Lietuvoje su jaunimu 
pajus, kodėl jiems reikalinga ta 
lietuvių kalba. Per jėgą tos lie
tuvių kalbos niekas į galvą ne
įkals.

Dr. V. Stankus: Kuo gali 
prisidėti Amerikos lietuviai 
Lietuvai, ar politinei, ar eko
nominei ar kultūrinei? Ar 
Lietuva ko pageidauja šiuo 
metu, ar ateityje?

Prez. V. Adamkus: Ką reiš
kia, Lietuva pageidauja? Aš 
manau kad išeivija per savo, sa
kyčiau šimtmetį egzistavimo, 
buvo jautri Lietuvos reikalams, 
jos kritiškomis valandomis per 
50 metų JAV, Kanadoj -  kitur 
mažesniu mastu, neleido pasau
liui užmiršti Lietuvos; už Lietu
vos teises, už Lietuvos žmonių 
teisę į laisvę, nepriklausomybę 
ir savo minčių reiškimą stovė
jo nepajudinamai. Rezultatai 
yra aiškūs: šiandien Lietuva gy
va pripažin ta tarptautinėje 
bendruomenėje, laisvajame pa
saulyje. Ir aš manau, kad tik tai 
tokių pastangų dėka užsienyje, 
kai Lietuva pati negalėjo kal
bėti, už ją  kalbėjo lietuvių tau
tybės žmonės. Man atrodo, kad 
šiandien Lietuva, kiek liečia ją 
pačią, tarptautinėse organizaci
jose dalyvavimu save atstovau
ja, tačiau išeivijai liko pagrin
dinė misija, apie kurią kaip tik 
prieš tai kalbėjome. Būtent, iš
laikyti tą gyvą lietuvišką dvasią 
visame pasaulyje, kur tiktai lie
tuviai bebūtų, ir tą dvasią puo
selėti, skiepyti ateinančiom kar
tom ir svarbiausia nenutraukti 
ryšį su pačia Lietuva.

Tai yra pagrindinė misija. 
Jeigu mes tą išlaikysime, tai 
apie bet kokią ten kitokią para
mą, aš nemanau, kad šiuo metu 
galima būtų, ar reiktų kalbėti.

Dr. V. Stankus: Ačiū pone 
prezidente už jūsų žodžius ir 
sėkmės jūsų darbuose.

V iln iu s , rugpjūčio  4 d. 
(ELTA). Didelė infliacija Lietu
vai neturėtų sutrukdyti 2007-ai- 
siais patekti į euro zoną, nes Eu
ropos Sąjungos institucijos la
biau vertins ne infliaciją, o ša
lies ekonomikos pasiekimus. 
Tuo įsitikinęs premjeras Algir
das Brazauskas.

“Mūsų ekonomika šiais me
tais ypatingai gerai atrodo (...) 
tai bus rimtas motyvas, kad ne
trukdytų niekas euro įsivesti 
nuo septintųjų metų. (...) Vien 
tik žiūrėti po kablelio, ar (inflia
cija yra) dvi dešimtosios, ar vie
na dešimtoji - aš manau, kad tai 
nebus pagrindinis motyvas”, - 
kalbėjo ministras pirmininkas 
Žinių radijo laidoje.

Pasak A. Brazausko, dėl 
greito euro įvedimo valdančioji 
koalicija kol kas vieninga. 
Tačiau tarppartinį susitarimą 
dėl euro pasirašyti dar būtų ank
sti, nes nėra baigti pasirengimo 
darbai. “Nėra tokio (koalicijos 
partijų) pasipriešinimo, kad ne, 
nereikia euro”, - sakė A. Bra
zauskas.

Rugpjūčio 4 d. į pirmąjį 
posėdį susirinks Euro įvedimo

SUSTOJO IGNALINOS
Rugpjūčio 4 d., vakare su

stabdyta Ignalinos atominė 
elektrinė. Šiuo metu Lietuvą 
elektra aprūpina vietos elekt
rinės bei iš Rusijos importuo
jama pigesnė elektros energija.

Tai rugpjūčio 5 d. pranešė 
elektrinės generalinis direktori
us Viktor Ševaldin. "Paleidimo 
darbus pradėsime šeštadienį, 
tikimės, kad iki pirmadienio 
antrojo bloko reaktorius vėl 
dirbs pilnu pajėgumu", - sakė 
jis .

Ignalinos atominė elektrinė 
buvo sustabdyta ketvirtadienį 
vakare, kai vykdant elektros 
perjungimo darbus dėl perso
nalo klaidos buvo sustabdytas 
vienintelis jėgainėje veikiantis 
antrasis blokas.

Radiacinė padėtis inciden
to metu nepasikeitė. "Lietuvos 
energijos" vadovas Rymantas 
Juozaitis teigė, kad antrojo blo
ko paleidimo darbai bus pradėti 
rugpjūčio 6 d.

"Šiuo metu 600 megavatų 
gauname iš Lietuvos elektrinės,

Studijų kokybės vertinimo 
centras (SKVC), tiriantis buvu
sio ūkio ministro Viktoro Us- 
paskicho aukštojo m okslo 
diplomo tikrumą, prašo Lietu
vos ambasados Rusijoje dėl šio 
dokumento kreiptis į aukštes
nes šios šalies institucijas. Kaip 
Eltai teigė SKVC direktorius 
Eugenijus Stumbrys. "Paprašy
sime ambasados kreiptis į Rusi
jos švietimo ir mokslo minis
teriją, kad pateiktų anksčiau G. 
Plechanovo akademijos pra-

koordinavimo komisija, vieni
janti visų koalicijos partijų mi
nistrus bei Lietuvos banko ir 
Statistikos departamento va
dovus.

Interviu Eltai eurokomisaro 
Joaquin  A lm unia kabineto 
narys Benjamin Angel, atsa
kingas už euro monetas ir bank
notus bei su Europos pinigų 
sąjunga susijusius klausimus, 
patvirtino, jog jei Lietuva nea
titiks visų Mastrichto kriterijų, 
Europos Komisija rekomen
duos Lietuvos į euro zoną ne
priimti. Tokią rekomendaciją 
Viršūnių Taryba galės atmesti 
tik vienbalsiai, o tai esą sunku 
pasiekti.

Šis kriterijus - tai trijų Eu
ropos Sąjungos šalių, kuriose 
infliacija yra mažiausia, inflia
cijos vidurkis, padidintas 1,5 
procentinio punkto. Lietuvos 
banko nuomone, infliacija Lie
tuvoje Mastrichto kriterijų vir
šijo dar balandžio mėnesį. 
“Nord/LB Lietuva” analitiko 
Rimanto Rudzkio nuomone, 
mažai tikėtina, kad artimiausius 
kelerius metus infliacija Lietu
voje mažės.

ATOMINĖ ELEKTRINĖ
dar 500 megavatų importuo
jame iš Rusijos, elektros ener
giją taip pat gamina Kauno ir 
Mažeikių elektrinės", - sakė R. 
Juozaitis. Jo teigimu iki penk
tadienio vakaro Lietuvos elek
trinės galingumas bus padidin
tas iki 900 megavatų.

Pirmasis Vakaruose nesau
gia laikomos atominės elekt
rinės reaktorius buvo sustabdy
tas 2004-ųjų gruodžio 31-ąją, 
vykdant Lietuvos įsipareigoji
mus Europos Sąjungai (ES). 
Antrasis turėtų būti uždarytas 
2009 metų gruodį.

IAE per pirmąjį šių metų 
pusmetį pagamino 5,603 mlrd. 
kilovatvalandžių (kWh), o par
davė - 5,358 mlrd. kWh elekt
ros - 28 proc. mažiau nei per
nai tuo pat metu.

Šiem et atom inė jėgainė 
planuoja parduoti apie 8,5-9 
mlrd. kilovatvalandžių elektros 
energijos - 35 proc. mažiau nei 
pernai, kai ji pardavė 13,917 
mlrd. kWh elektros (2,5 proc. 
mažiau nei 2003-aisiais). Delfi

šytos informacijos, kurios nesu
laukėme. Be to, suformulavo
me keletą papildomų klausimų 
apie akademinius dalykus - 
kaip vyko studijos ir panašiai", 
- teigė jis. Kreiptis nuspręsta dėl 
to, kad G. Plechanovo eko
nomikos akademija nepateikė 
jokios detalios informacijos 
apie Darbo partijos vado studi
jas. Rektorius V. Vidiapin tik 
ambasadai informavo, kad V. 
Uspaskichas 1988 m.įstojo ir 
1993 m. baigė akademiją. Delfi
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LIETUVIŠKOS MOKYKLOS GOLGOTA
Kaimyninis Karaliaučiaus 

kraštas pateikia daug lietu
viams aptartinų temų. Tai kultū
ros istorijos paveldo, tradicinių 
vietovardžių, senųjų gyventojų 
genocido, Potsdamo susita
rimų, ekologinio saugumo, 
gamtos turtų naudojimo teisė
tumo, karinės grėsmės, dabar
tinės lietuvių diasporos klausi
mai. Čia kalbėsime tik vienu -  
švietimo, konkrečiai, lietuviš
kos mokyklos steigimo Kara
liaučiaus krašte klausimu. Mat 
šiame, pirmųjų lietuviškų kny
gų krašte lietuviai iki šiol ne
turi nė vienos bendrojo lavini
mo lietuviškos mokyklos.

Vienas iš pirmųjų, dar 1960- 
aisiais metais laiškus dėl lietu
viškos mokyklos švietimo mi
nistrams į Maskvą ir į Vilnių pa
rašė Naujosios (Timiriazevo) 
gyvenvietės gyventojas, buvęs 
tremtinys Steponas Bubolas. 
Bet kas klausys represuoto par
tizano balso -  neatsakė Mask
va, neatsakė ir to meto LTSR 
Švietimo ministras Mečislovas 
Gedvilas su pavaduotoju Juo
zu Kavaliausku. Sovietinės Lie
tuvos “šeimininkai“ laikėsi to
kios politikos: socialistiniam 
turiniui suteikti nacionalinę for
mą. Tuo metu Karaliaučiaus 
srityje gyveno per 40 tūkst. lie
tuvių, daugiausia buvusių trem
tinių, kurie vargu ar nors kiek 
savyje turėjo socializmo...

Beveik po trisdešimties me
tų, 1989 metų rudenį LTSR 
Švietimo ministerijos mokyklų 
inspektoriaus Alfonso Kairio 
pastangomis pasiektas pirmas 
postūmis -  rusiškose srities 
mokyklose įsteigti bene septy
ni lietuvių kalbos būreliai, kurių 
vadovams algas mokėti įsipa
reigojo Lietuva. O 1990 m ba
landžio mėn. MLRT kreipėsi į 
naująjį Lietuvos Kultūros ir 
švietimo ministrą Darių Kuolį, 
kad jis imtųsi žygių jau 1990
1991 m. atidaryti srityje nors 
vieną lietuvišką pradinę mo
kyklą. Tuo pat metu jau minė
tas S.Bubolas ėmė surašinėti

tėvus, norinčius leisti savo 
vaikus į lietuvišką mokyklą ir 
taip surinko kelis šimtus pareiš
kimų. Ta jo veikla labai nepati
ko KGB. Netrukus Karliau- 
čiaus srities laikraščiai Kali- 
ningradskaja pravda, Leninskij 
putj, Znamia komunizma už
puolė Bubolą: “žudikas, ban
ditas ir šiandien pavojingas vi
suomenei” . S.Bubolą smer
kiančius straipsnius išspausdi
no ir to laikotarpio Lietuvos 
laikraščiai Tiesa bei Sovietska- 
ja  Litva. Iš lietuviškos mokyk
los steigimo nieko neišėjo.

Visgi, 1992 m. balandžio 
mėnesį tuometinis LR ministras 
pirmininkas Gediminas Vagno
rius pasiūlė Karaliaučiaus sri
ties administracijos vadovui 
Jurijui Matočkinui pasirūpinti 
lietuviškos mokyklos srityje 
steigimu, argumentuodamas, 
kad Lietuvoje yra daug bendro
jo lavinimo mokyklų ir ikimo
kyklinių įstaigų, kuriose vaikai 
mokosi ir yra auklėjami rusų 
kalba. G.Vagnorius šio klausi
mo spręsti n e sp ė jo . Tuomet 
pasitenkinta orientacija į kartą 
per savaitę, po pamokų, vos 
vienai valandai susirenkančius 
lietuvių kalbos ratelius ir fakul
tatyvus. Naujaisiais mokslo 
metais jų jau buvo dvylika, na 
o šiandien, 2004/05 m.m., kar
tu su taip vadinamomis lietuviš
komis klasėmis, kur lietuvių 
kalbos mokomasi kaip dalyko, 
tokių darinių yra net dvidešimt 
aštuoni. Tačiau prognozuoja
ma, kad nuo šiol jų  skaičius tik 
mažės. Mat, per lietuviškos 
mokyklos nebuvimo laikotarpį, 
oficialiais rusų duomenimis, 
lietuvių visoje srityje beliko vos 
18 tūkstančių.

Atrodo, 1999 m. Gastų (ki
taip -  Slavsko) lietuviai, gavę 
parama iš Tautos fondo, nusi
pirko namuką ir nutarė jame 
įrengti pirmąją pradinę lietu
višką mokyklą (iš Marijampo
lės atsivežė net mokyklinius 
suolus). Šios jų pastangos kitų 
lietuvių buvo sužlugdytos. Pa

galiau, 2000 m. tikros lietuviš
kos mokyklos steigimu rimtai 
susirūpino Remigijaus Motuzo 
vadovaujamas Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamentas 
prie LRV prieš penketą metų iš 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos perėmęs mokytojų -  ratelių 
ir fakultatyvų globą ir finan
savimą. Per 2001 m. lapkričio 
mėn. įvykusį Karaliaučiaus 
krašto lietuvių draugijų pirmi
ninkų pasitarimą buvo pasi
sakyta už pirmosios lietuviškos 
mokyklos steigimą Tilžės mies
te. Motyvuota tuo, kad neturė
dami bendrojo lavinimo lietu
viškos mokyklos lietuviai bai
gia nutautėti, užmiršta savo kal
bą, papročius, kad tik lietuviš
koje mokykloje galima išlaikyti 
lietuvybę.

TILŽĖS MOKYKLOS 
REIKALAI NEDOMINA 

A. BRAZAUSKO
Departamento atstovai -  

gen. direktoriaus patarėjas plėt
ros klausimais Algimantas Bal
čiūnas ir užsienio lietuvių sky
riaus vyriaus.specialistas Al
fonsas Kairys susitarė su Tilžės 
(Sovetsko) municipaliteto tur
to valdytoju Olegu Bryk, kad 
lietuviams bus perduotas ne
naudojamas triaukštis karinio 
miestelio pastatas mokyklai ir 
jos bendrabučiui įrengti.

2002 m. UAB “Ardeka” 
parengė mokyklos pastato re
konstrukcijos projektą. Nauja
sis minėto departamento direk
torius Antanas Petrauskas 2003 
m. pasiūlė Rusijos Federacijos 
Švietimo ministrui V. Filipo- 
vui kartu finansuoti lietuviškos 
mokyklos statybą. Beliko pasi
rašyti su rusų puse atitinkamą 
sutartį. Tačiau tuomet kariškiai 
atsisakė perduoti savo pastatą 
mokyklai.

Baigiantis 2003 metams 
paramos lietuviškos mokyklos 
statybos Tilžėje klausimu į LR 
ministrą pirmininką Algirdą 
Brazauską kreipėsi Karaliau
čiaus srities lietuvių kalbos

Lietuvos m okykla 1864-1904. Petras Rimša.

mokytojų asociacijos pirminin
kas Aleksas Bartnikas. Atsaky
mo nesulaukta iki š i o l .  Be pa
sirašytos tarpvalstybinės su
tarties mokyklos reikalai paky- 
bo ore.

Š.m. balandžio 28 d. Mažo
sios Lietuvos reikalų taryba į 
pokalbį “Ar Lietuvos Vyriau
sybė pagaliau pasirūpins, kad 
Tilžėje būtų įkurta lietuviška 
internatinė mokykla” pakvie
tėme Prezidentūros, Lietuvos 
Švietimo ir mokslo, Užsienio 
reikalų ministerijų, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento prie LRV, Seimo atsto
vus, PLB atstovą Lietuvoje G. 
Zemkalnį, PLB kultūros, moks
lo ir švietimo centro direktorių, 
LR regionų ir Kaliningrado sri
ties organizacijų asociacijos 
prezidentą R.Lopatą bei kitus. 
Iškalbinga, kad atvyko tik Švie
timo ir mokslo ministerijos bei 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento darbuotojai.

Aktualios informacijos pa
prašęs iš Lietuvos konsulato 
Karaliaučiuje, gavau tokį kultū
ros atašė Arvydo Juozaičio at
sakymą elektroniniu paštu:

“Diplomatija dažniausia turi 
patylėti, kad būtų bendra nau
da”. Ką gi, kol tylim, rusai mus, 
lietuvius, kelia pavyzdžiui lat
viams, kaip turi būti tenkinami 
jų tautiniai in te re sa i. Atrodo, 
mes savo tautinius interesus vis 
labiau ribojame Lietuvos vals
tybine siena.

Išvada būtų tokia. Akivaiz
du, kad Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamentas prie LRV 
vienas nepajėgus susidoroti su 
lietuviškos internatinės mokyk
los Karaliaučiuje užduotimi. 
Visuomenė, politinės partijos, 
turbūt, turėtų pasakyti Ministrui 
pirmininkui, o gal būt ir Prezi
dentui, kad remti Karaliaučiaus 
krašto lietuvių bendruomenę 
yra visų Lietuvos ministerijų 
bendradarbiavimo reikalas. To 
reikia bent jau tam, kad viena 
žinyba žinotų ką daro (ar ko 
nedaro) kita ir kad, pagaliau, 
būtų suformuota valstybinė 
švietimo politika.

Vytautas Silas,
Mažosios Lietuvos reikalų 

tarybos pirmininkas, Lietuvių 
tautininkų sąjungos vicepir
mininkas

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

Taip iš pagrindinės koncep
tualios Kovo 11-osios nuosta
tos kyla ar bent turėtų kilti tvir
ta Lietuvos valstybės politika ir 
pozicija, beje, ne tik tarptauti
niuose reikaluose ir ne vien Ru
sijos atžvilgiu. Ir Lietuvos vi
duje turime kur kas geriau iš
siaiškinti dalykus, kad laisvės 
kovotojai nebūtų vėl vadinami 
banditais, o draugai Rotomskis 
ir Randakevičius - Lietuvos 
valstybės veikėjais, kad moky-

Dr. Algimantas LIEKIS

(1988 - 1990 M.)
CVIII.

tojai nepriklausomos Lietuvos 
mokyklose nesidairytų į šalis, 
ar galima su mokiniais švęsti 
Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją - 
ir kad ilgoji antroji sovietinė 
okupaciją, kurią Prezidentas 
metiniame pranešime pavadino 
“ankstesniu Lietuvos istorijos 
tarpsniu”, bent nebūtų švenčia
ma kaip išvadavimas, o tokia 
tem a m okymo program ose 
nebesivadintų “Lietuva TSRS 
sudėtyje”. Reikėtų jau užbaigti

ir nusibodusią propagandinę 
mitologiją, esą nepriklausomy
bės atkūrimas nutraukęs nau
dingus ryšius su Sovietų Sąjun
ga. Nutrauktas buvo valdymas 
iš Maskvos, taip, o nelengvas 
lygiateisiškų partnerių ryšių 
atkūrimas, dėl kurio nemaža 
buvo padaryta, ir šiandien 
tebėra neužbaigta problema, 
pamažu virstanti nauju pririši
mu ir pajungimu.

Kartais pagalvoji, kad būtų

gera ir naudinga valstybei, kad 
Lietuvos Seimas pagarbiai žiū
rėtų į Nepriklausomybę atkū
rusią Aukščiausiąją Tarybą ir 
suvoktų, jog ten Kovo 11-ąją, 
o ne dar po pustrečių metų įvy
ko istorinis lūžis. Kitaip gali 
atrodyti, kad šiam Seimui arti
mesnis ne Kovo 11-osios, bet 
sovietmečio struktūrų bei sti
liaus tęstinumas. Nereikėtų 
klaidžioti nė pavadinimuose, 
verčiau žiūrėti turinio. Antai 
baigdami nepriklausomos Lie
tuvos vienintelės Aukščiausio
sios Tarybos kadenciją, priėmė 
Aktą dėl atkuriamo Lietuvos 
Respublikos Seimo. Ten prie 
ankstesnių Seimų paminėta ir 
1990 m. išrinktoji Aukščiau
sioji Taryba, “pagal Lietuvos

Respublikos Laikinąjį Pagrin
dinį Įstatymą 1990-1992 m. 
turėjusi šį sąlyginį vardą”. Tai
gi reiškinys buvo teisiškai, ko
kybiškai kitas, tik užsilikęs jo 
sąlyginis vardas. Manau, kuris 
nors susivokęs nepriklausomos 
Lietuvos parlamentas ateityje 
nutars vadinti 1990-1992 m. 
Aukščiausiąją Tarybą - pagal 
atliktą darbą - Atkuriamuoju 
Seimu.

Istorijos nesuvokimo arba 
perrašymo elementų matome 
tada, kai pabrėžiamos tik 1992 
m. Lietuvos Konstitucija įtvir
tintos valstybės struktūros ir 
pastarųjų dvejų metų svarba, o 
menkinamas Aukščiausiosios 
Tarybos bei laikinosios konsti
tucijos laikotarpis. (Bus daugiau)
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Pirm oje eilėje iš kairės: Draugo  redaktorė Danutė Bindokienė, LF Valdybos ir Tarybos narys Vytas 
Vaitkus, LF Pelno Skirstymo kom iteto pirm ininkė Daina Kojelytė, LF valdybos narys bei Dirvos ir 
Darbininko  korespondentas Edvardas Šulaitis. Antroje eilėje: Lithuanian Heritage M agazine  redak
torius Valentinas Ramonis, LF adm inistratorė Laim a Petroliūnienė, Tėviškės žiburių  ir M argučio 
korespondentė A ldona Smulkstienė, ALTV vedėjas Arvydas Reneckis, LF Tarybos pirm ininkas Vy
tautas Kamantas, Am erikos lietuvio korespondentas Dainius Ruzevičius, LF Valdybos pirm ininkė 
Sigita Balzekienė, Bičiulystės korespondentas Algirdas Vitkauskas.

PRANEŠTA APIE LIETUVIU FONDO PELNO 
PASKIRSTYMĄ

Birželio 22 d. Pasaulio lietu
vių centre Lemonte įvykusioje 
spaudos konferencijoje buvo 
kalbėta apie įvairius Lietuvių 
fondą liečiančius klausimus, o 
daugiausia apie 2005 metų pel
no paskirstymą.

Šią konferenciją, kurioje 
dalyvavo 14 asmenų, pradėjo 
LF valdybos narys informaci
jai Edvardas Šulaitis. Jis pa
kvietė žodį tarti Tarybos pirm. 
Vytautą Kamantą, kuris papasa
kojo apie išvakarėse vykusį LF 
Tarybos posėdį. Jame, pagal 
padalintą jo darbotvarkę, buvo 
išklausyta įvairių pranešimų 
(be pačio Kamanto, kalbėjo S. 
Balzekienė, S. Cyvas, D. Ko
jelytė, V. Kirvelaitis, A. Ostis, 
M. Kasniūnas), būta nemaža 
diskusijų, priimta įvairių nuta
rimų.

Cia, šalia kitų dalykų, buvo

patvirtintas Pelno skirstymo 
komiteto pranešimas. Apie tai 
susirinkusiems kalbėjo pati 
pirmininkė Daina Kojelytė. Ji 
pranešė, jog bendrai paramai 
prašymų gauta 171 (patenkinta 
122, atidėti 8, o nepatenkinta 
41). Stipendijų prašytoju buvo 
139, iš kurių 84 gavo stipendi
jas, o 55 prašymai buvo atmes
ti. Stipendijų dydis nuo 500 dol. 
iki 1500 dol.

Iš viso stipendijoms išdalin
ta 120,688 dol. Daugumas pi
nigų -  34 tūkst. dolerių atiteko 
magistrantams bei doktoran
tams iš Lietuvos, antroje vie
toje -  JAV piliečiams 25 tūkst. 
dol.

DAUGIAUSIA PINIGŲ 
GAVO JAV LB

Kas liečia bendrą paramą -  
įvairioms organizacijoms bei

projektams paskirta 693,821 
dol. D augiausia pinigų (27 
proc. atiteko JAV Lietuvių 
Bendruomenei, konkreti suma 
187,977 dol.), o po to sekė -  
prašymai iš JAV (jiems paskir
ta 24 proc. Bendros sumos -  
173,250 dol. Reikia pažymėti, 
kad į šią sumą įeina ir stipendi
jom s paskirti pinigai. Beje, 
spaudos paramai atiteko 60 
tūkst. dol.

Konkrečios sumos, kiek 
įvairiems projektams paskirta 
pinigų, tada nepranešta, nes ne
suspėta išspausdinti tuos są
rašus. Kaip buvo pasakyta, tai 
bus galima padaryti kitoje spau
dos konferencijoje, gal būt po 
mėnesio laiko.

Žiniasklaidos atstovams bu
vo išdalinta gana kruopščiai 
paruošta informacija apie sti
pendininkus, pažymint jų var-

VATIKANO RADIJĄ KUNIGAS IŠKEITĖ Į 
TARNYBĄ KARINĖSE ORO PAJĖGOSE

Vatikano radijo lietuvių sky
riui vadovavęs Virgilijus Vei- 
lentas nebegrįš į Italiją -  lais
valaikiu lėktuvus pilotuojantis 
kunigas nuo rugpjūčio pradės 
kapeliono darbą Lietuvos kari
nėse oro pajėgose.

“Aviatoriai -  gerai dangų 
jaučiantys žmonės. Pagaliau, 
tarp lakūnų jaučiuosi savas, nes 
ir pats skraidau. Manau, supra
siu tuos žmones, viliuosi, kad 
jiems taip pat būsiu artimas”, - 
Eltai sakė vyriausiajam Karinių 
oro pajėgų vadui pristatytas 
kapelionas.

Dirbant radijuje V. Veilen- 
tui teko domėtis įvairiausiomis 
sritimis. Dalis lietuviškos pro
gramos laiko buvo skirta po
piežiaus veiklai ir kalboms, kita 
-  politinėms aktualijoms. Klau
sytojams buvo įdomu sužinoti 
ir apie misijas, svetimus kraš
tus. “Žinoma, dalį laiko skyrė
me Lietuvos naujienoms. Atro
dydavo keista, bet kartais žmo
nės sakydavo iš Vatikano radi
jo sužinantys daugiau, nei gy-

dus, pavardes, kur ir ką jie 
studijuoja ir kokio laipsnio 
siekia. Atskirai paminėta ir P. 
Amerikos lietuviai mokiniai, 
lankantieji Vasario 16 gimna
ziją Vokietijoje. Tokių yra 3 ir 
jiems atiteko 19,500 dol.

VILTINGAS 
DR. A. RAZMOS ŽODIS

Konferencijoje pranešimą 
padarė ir LF valdybos pirmi
ninkė S. Balzekienė kuri yra 
kartu ir LF dr. A. Razmos vardo 
2005 m. švietimo premijos ko
misijos pirmininkė. Ji pažymė
jo, jog buvo nominuoti 8 kan
didatai, o laimėtojas paaiškės 
po rugsėjo 1 d. 25 tūkst. dole
rių vertės premija bus įteikta 
per metinį LF pokylį lapkričio 
mėnesį. Pabaigoje dar kalbėjo 
vienas iš LF steigėjų, dr. A. 
Razma, kuris pasidžiaugė, kad

vendami Lietuvoje”, - prisimi
nė ilgametis radijo redaktorius.

14 metų Vatikane praleidusį 
V. Veilentą vyriausiojo lietuviš
kos programos redaktoriaus pa
reigose pakeis visus tuos me
tus drauge su juo dirbęs Jonas 
Malinauskas.

“Prieš keletą metų kolega 
apsigynė filosofijos daktaratą, 
nestokoja žurnalistinio darbo 
patirties, išmanymo. Esu visiš
kai ramus -  neišvažiavau nie
ko nepalikęs savo vietoje”, - 
sakė V. Veilentas.

Jis yra baigęs socialinių ko
m unikacijų studijas Romos 
popiežiškajame Saleziečių uni
versitete. Šių metų pradžioje 
minėto universiteto Misijologi- 
jos fakultete jis apgynė dakta
ro disertaciją apie Vatikano 
politiką Rytų Europoje komu
nistinės priespaudos metais.

Nuo rugpjūčio kunigas vil
kės kariškio uniformą ir rūpin
sis apie pusantro tūkstančio 
aviatorių sielovada.

LGITIC

į Fondo darbuotojų eiles vis įsi
jungia jaunoji karta. Jis padėko
jo Pelno skirstymo komisijos 
pirm. D. Kojelytei. Taip pat pa
brėžė, kad LF laukia šviesi atei
tis, nes jau artėjama prie 20 
milijonų kapitalo.

Šioje spaudos konferenci
joje dalyvavo ir tolimas svečias 
iš Lietuvos -  Lietuvos ryto 
dienraščio atstovas, tuo laiku 
viešėjęs Cikagoje A. Vaškevi
čius. Jis turėjo progą susipažinti 
su LF veikėjais, o taip pat konk
rečiai sužinoti apie šią didžiau
sią lietuvių finansinę instituciją 
užsienyje. Jis žadėjo apie tai 
parašyti į didžiausiąjį Lietuvos 
dienraštį.

Ž iniasklaidos atstovams 
konferencijos metu buvo at
sakyta į jiems rūpimus klausi
mus, kurių tikrai netrūko.

Edvardas Sulaitis

Aleksas Vitkus 

60 METŲ PO JALTOS 
XII.

Tarp tų šakų buvo Breslau 
miestas ir didelė dalis pramo
ningos ir anglimi turtingos 
Silezijos teritorijos, kurią so
vietai buvo užėmę, ir nei ne
galvojo jos atiduoti. Churchill 
norėjo protestuoti, bet reikalą 
turėjo perduoti naujam prem
jerui Attlee.

Kai prezidentas Truman at
vyko į Potsdam, jis jau sekan
čią dieną gavo pranešimą, kad 
New Mexico valstijoje liepos 
16 buvo sėkmingai atliktas 
atominės bombos bandomasis 
sprogimas. Tada jis atsargiai 
davė suprasti Stalinui, kad

Amerika turi naują nepapras
to stiprumo ginklą. Stalinas tik 
atsakė, kad jis esąs laimingas 
tai girdėti, bet nerodė jokio di
desnio intereso. Tai vakarie
čiams atrodė, kad Stalinas nie
ko nežinojo apie tą naują gink
lą, kas neatitiko tikrenybės. 
Sovietai, per savo šnipus paty
rę apie Manhattan projektą, jau 
buvo pradėję ir savo atominių 
ginklų vystymo programą, ir, 
padedant iš amerikiečių pa- 
vogtom paslaptim, jau 1949 m. 
išsprogdino savo pirmąją ato
minę bombą.

Kai virš Hiroshimos rug

pjūčio 6 sprogo pirmoji atomi
nė bomba, Stalinas, pamatęs 
progą palyginant lengvai per
galei ir Azijoje, pasiskubino 
pareikšti, kad Sovietų Sąjun
ga pradės karo veiksmus prieš 
Japoniją jau rugpjūčio 8 dieną. 
Sovietai, tikėdamiesi gero lai
mikio, šį kartą laikėsi savo žo
džio, ir pradėjo karo veiksmus 
kaip buvo žadėję. Karui netru
kus užsibaigus, sovietai nega
vo jų  prašytos okupacinės zo
nos Japonijoje, nors ir pirmie
ji įkėlė koją į Korėją. Naujasis 
Amerikos prezidentas Truman, 
nors ir nelabai patyręs užsie
nio politikoje sovietams nenu
sileido, ir jų  į Japoniją neįleido.

Roosevelt, Stettinius ir kiti 
buvo tvirtai įsitikinę, kad Jal
tos konferencija buvo didelis 
Vakarų laimėjimas ir triumfas.

Jie išvardino, kur rusai jiems 
nusileido. Jie sutiko su Ameri
kos form ule dėl balsavim o 
Jungtinėse Tautose. Jie sutiko 
nusileisti nuo 16 iki 3 balsų JT 
Generalinėje ansamblėjoje. Jie 
sutiko į JT priimti kaip steigia
mąsias nares valstybes, kurios 
iki 1945.3.1 dar nebuvo pa
skelbę karo Ašies valstybėms. 
Jie sutiko Prancūzijai duoti 
okupacinę zoną Vokietijoje. 
Lenkijos vakarinių sienų ir 
vyriausybės klausimas buvo 
atidėtas. Jie sutiko ten praves
ti laisvus rinkimus. Jie atsisakė 
20 milijardų dolerių vertės re
paracijų. Azijoje jie sutiko pri
sidėti prie Amerikos karo prieš 
Japoniją.

Jaltoje Stalinas jautėsi esąs 
padėties viešpats. Jis gerai ži
nojo, kad Vokietijai pasidavus,

sovietų divizijos galėjo užimti 
visą Europą, ir jų  niekas ne
sustabdytų. Rytuose jie tą patį 
galėjo padaryti ir su Man- 
džiūrija visiškai nekreipiant 
dėmesio į Chiang Kai-chek. 
Ilgo karo nuvarginta Anglija 
jau nebebuvo viena iš tikrųjų 
pasaulinių galybių. Churchill 
bijojo, kad Amerika atitrauks 
savo kariuomenę iš Vokietijos, 
ir kad Anglija būtų bejėgė su
stabdyti sovietus.

Nežiūrint visų tų tariamai 
taikingų konferencijų, tikros 
taikos ir sutarim o tarp de
mokratiškų Vakarų ir bolševi
kinio Stalino rėžimo niekada 
nebuvo pasiekta, ir jau 1946
1947 metais prasidėjo aiškus 
Šaltasis karas. Jis atrodo paga
liau baigėsi, bet kas žino?

(Pabaiga)
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GEDULO IR VILTIES 
DIENA

Praleidę audrą Arlene, kuri 
suteikė nemažai lietaus pietinei 
ir vidurinei Floridai, birželio 
mėn. 12 d. sekmadienio po
pietę St. Petersburgo lietuviai 
rinkosi į klubo salę paminėti 
trėmimus į Sibirą, kur dėl bado 
ir žiaurių darbo sąlygų išmirė 
dauguma ištremtųjų. Po pietų ir 
Mečio Silkaičio paruoštos Lie
tuvos įvykių apžvalgos prasidė
jo Gedulo ir Vilties dienos mi
nėjimas. Pirmininkė pranešė, 
kad minėjime panaudosime 
mūsų žinomo Čikagos “Daina
vos” ansamblio įdainuotas į 
VCR plokštelę dainas, prade
dant su “Egle” (Inos Anelės Ja- 
kelevičiūtės-Gorodeckienės 
žodžiai). Tada prie mikrofono 
buvo pakviesta belankanti arti
muosius St. Petersburge viešnia 
Ona Stašaitienė, kuri padek
lamavo porą Bernardo Braz
džionio eilėraščių ir daina: 
“Dieve, mano Dieve”, po ku
rios Šv. Kazimiero Misijos St. 
Petersburge vadovas kan. Ber
nardas Talaišis, praleidęs visus 
okupacijos metus Lietuvoje, 
papasakojo savo prisiminimus 
ir įspūdžius iš tų Lietuvai ne
lemtų dienų, pabrėždamas, kad 
beveik kiekvienas iš čia susirin
kusių buvo tų išvežimų palies
tas, netekęs šeimos narių, gimi
nių, kaimynų, artimųjų. Pasku
tinė ansam blio daina buvo 
“Tremtinio Lietuva” (Teresės 
Rubšytės-Ūksienės žodžiai). 
Visų dainų muzika parašyta 
Leono Abariaus.

Pirmininkė A. Karnienė pa
dėkojo deklamatorei, paskai
tininkui ir Zigmui Radvilai, 
kurio specialiai šiai dienai pa
ruošta garso aparatūra veikė 
pasigėrėtinai. Ji taip pat pra
nešė, kad valdybos nutarimu, 
galimo uragano atveju, kurių 
sezonas prasidėjo birželio mėn. 
1 d., klubo patalpos bus atidaro
mos, ir nariai, gyveną žemes
nėse vietose kur gresia apsėmi- 
mo pavojus, čia galės rasti prie
glaudą, nes klubo pastatas yra 
aukštoje vietoje ir apsėmimo 
pavojus jam negresia, tačiau 
priminė, kad per 100 mylių per 
valandą vėjas gali padaryti ki
tokių nuostolių: nunešti stogą, 
išdaužyti langus ir kt. Ji sakė, 
kad uragano audrą geriau pra
leisti pas aukštesnėse vietose 
gyvenančius draugus arba pa
sinaudoti miesto teikiama prie
glauda nurodytuose stipriuose 
pastatuose, kur yra ir sveikatos 
priežiūra ir kiti patogumai. Klu
bo direktoriai Elena ir Zigmas 
Radvilos įsipareigojo pagloboti 
narius, uragano atveju atvyks
tančius į klubą.

NAUDOKIMĖS MŪSŲ 
BIBLIOTEKA

Prasidėjus karštoms vasaros 
dienoms ne visada norisi eiti į 
lauką ar praleisti laiką paplūdi

myje, nes Floridos saulutė gali 
skaudžiai nudeginti odą ar ki
taip pakenkti. Norėtume pasiū
lyti aplankyti mūsų klubo bib
lioteką ir pasirinkti knygų, ku
rias skaitydami apvėsintuose 
namuose jausime pasitenki
nimą mūsų ar pasaulinių rašy
tojų kūryba. Mūsų biblioteka 
yra gausi knygomis -  romanais, 
kelionių aprašymais, meno lei
diniais. Knygas gali rekomen
duoti mūsų darbšti bibliotekos 
vedėj a Monika Andrej auskienė 
ar jos padėjėja Emilija Kiau- 
nienė. B iblioteka atidaryta 
kiekvieną sekmadienį nuo 2 iki 
4 val. p.p.

KNYGA APIE MUZIKĄ 
PETRĄ ARMONĄ

St. Petersburgo lietuvių tel
kinį pasiekė šiais metais Lietu
voje išleista knyga “Petras Ar- 
monas muzikinių kultūrų kryž
kelėse”. Knygą išleido Klaipė
dos universiteto muzikologijos 
institutas, parašė Danutė Pet
rauskaitė, redagavo Roma Nik- 
žentaitienė, dailininkas Algis 
Kliševičius. Knygos išleidimui 
padėjo dr. Vladas Kaupas ir 
prof. Saulius Sondeckis. Spaus
dinimas atliktas Klaipėdos uni
versiteto leidykloje.

Knygos autorė Danutė Pet
rauskaitė yra muzikologė, so
cialinių mokslų daktarė, Lietu
vos kompozitorių sąjungos ir 
Lietuvos katalikų mokslų aka
demijos narė. Anksčiau ji yra 
parašiusi knygą “Jeronimas Ka
činskas, gyvenimas ir muzikinė 
veikla” ir m okslinę studiją 
“Prudencija Bičkienė” . Šiuo 
metu ji profesoriauja Klaipėdos 
universitete.

Knyga apie P. Armoną para
šyta labai įdomiai. Pradėjus 
skaityti, nesinori padėti. Gal būt 
dėl to, kad muzikas P. Armo- 
nas ilgiausią savo išeivio gyve
nimo dalį praleido St. Peters- 
burge, kur 1997 m. mirė. St. 
Petersburgo ir kitų jo gyventų 
vietovių lietuvių muzikiniame 
gyvenime jis yra daug nusi
pelnęs, ką pastebi ir autorė savo 
pratarmėje! “Šios knygos tiks
las -  išanalizuoti Petro Armono 
gyvenimą bei muzikinę veiklą; 
uždaviniai: 1. publicistinės mu
zikologijos forma apibūdinti 
Petrą Armoną kaip violonče
lininką, chorvedį, dirigentą, 
vargonininką ir pedagogą; 2. 
nustatyti, kokią įtaką šio me
nininko darbai turėjo Lietuvos 
ir lietuvių išeivijos muzikinės 
kultūros plėtrai” . Pratarmėje 
autorė taip pat sumini eilę pa
vardžių, jai pagelbėjusių rašant 
knygą, sakydama: “Tegul ši 
knyga būna visų, troškusių įam
žinti Petro Armono atminimą, 
bendro darbo rezultatas”. Kny
gos pabaigoje anglų kalboje 4 
puslapiai nušviečia P. Armono, 
kaip muziko, veiklą.

ATSISVEIKINOME
Birželio mėn. 5 d. vakare 

Švenčiausio Jėzaus Vardo baž-

Lietuvių Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus gegužinėje š.m. liepos 17 d. Ateitininkų namų ąžuolyne 
prie vaišių stalo: iš k. Jeronim as Gaižutis, Jonas Variakojis, Jūratė Variakojienė, Vaclovas M ažeika, 
Zuzana Juškevičienė, M atilda M arcinkienė ir Jonas M. Variakojis.

C H IC A G O , IL

LIETUVIŲ
TELEVIZIJA PLEČIA 

SAVO VEIKLĄ
Čikagoje ir jos apylinkėse 

veikianti lietuviška televizijos 
programa, kuri oficialiai vadi
nasi “Amerikos lietuvių tele
vizija” (trumpai ALTV), nese
niai atšventusi savo gyvavimo 
dešimtmetį, sugalvojo išplėsti 
savo veiklą ir padidinti prog
ramų skaičių.

ALTV vadovas Arvydas 
Reneckis painformavo, kad iki 
šiolei ketvirtadieniais ir sek
m adieniais matomos laidos 
praturtės dar viena -  antradie- 
nine programa.

PER SAVAITĘ -  
6 VALANDOS

Atsiranda nauja antradie- 
ninė laida. Ji, kaip ir dvi anks
tesnės, prasidės 7 val. vakaro 
ir bus matoma per tą patį -  
Čikagos 48-jį kanalą.

Taip pat šios programos 
bus kartojamos dienos metu 
nuo 1:30 iki 2:30 val. po pietų. 
Sekmadieninė laida bus pakar
tota antradienio, antradieninė 
-  ketvirtadienio, o ketvirtadie- 
ninė -  penktadienio popietė
mis. Taigi, tie lietuviai, kurie 
neturi laiko vakarais, galės lie
tuviškas laidas stebėti po pietų. 
Šios pakartotinos laidos bus 
rodomos be jokių pakeitimų.

nyčios parapijos kom itetas 
Gulfporte surengė išleistuves 
savo klebonui kun. W illiam 
Swengros (parapijoje žinomas 
kaip “Father Bill”), kuris St. 
Petersburg diecezijos vyskupo 
yra perkeliamas į kitą, keletą 
kartų didesnę, parapiją. Kadan
gi šia bažnyčia naudojasi ir St. 
Petersburg lietuvių Šv. Kazi
miero misija, tai išleistuvėse 
dalyvavo ir misijos vadovas 
kan. Bernardas Talaišis, kun. dr. 
Matas Čyvas, Misijos komite
to pirmininkas Vilius Juška ir 
Loreta Kynienė. Lietuvių ži
nios, 2005, birželis, Nr.348.

PERDUOS IR KABELINĖ 
TELEVIZIJA

Dar kita didesnė naujiena 
yra ta, kad nuo rugsėjo mėne
sio pradžios LTV programą 
bus galima matyti ir per “Com
cast” bendrovės kabelinę tele
viziją tuo pačiu laiku kaip ir 
per 48-ją stotį. Čia ji bus trans
liuojama 248 kanale, kurį bus 
galima matyti iš “Comcast” 
bendrovės, už nedidelį mo
kestį, išsinuomavus taip vadi
namą “Digital Box” (ji yra 
reikalinga stebint vadinamuo
sius “premium” kanalus). Ka
dangi kabelinėje televizijoje 
vaizdas daugumoje perduo
damas geriau negu per regu
liarius kanalus, tai čia bus tam 
tikras žingsnis į priekį.

Šiuo metu ALTV vedėjas A. 
Reneckis naujų siužetų iš Či
kagos lietuvių gyvenimo dar 
nežada. Antradieniais numato
ma demonstruoti anksčiau per 
ALTV rodytas geresnes laidas, 
o rugsėjo-spalio mėnesiais per
duoti Andriaus Tapino jo ke
lionėje po Ameriką sukurtas 
programas. Kaip jau anksčiau 
rašėme A. Tapinas Lietuvos 
televizijai yra paruošęs 5 laidas, 
kurios “Amerika nematytoji” 
vardu jau pradėtos rodyti Lietu
voje ir ten susilaukia gerų at
siliepimų. Tik gaila, kad tas fil- 
muotojas patingėjo užsukti į 
Čikagą ir tose programose 
vaizdų apie šio miesto bei 
apylinkių lietuvius nematy
sime. A. Reneckis papasakojo 
ir apie kitus planus bei darbus, 
kuriuos reikalinga atlikti, ypa
tingai dabar prasiplėtus trans
liavimo laikui. Sakė, kad ieš
koma verslininkų, norinčių sa
ve reklamuoti programų metu. 
Taip pat laukia ir sumanių tau
tiečių talkos bei minčių -  kaip 
praturtinti programas naujomis 
laidomis ir pan.

Jis pažymėjo, jog vienas iš 
tokių atsirado -  tai aktorius 
Kęstutis Nakas, kuris galės 
duoti 10 minučių laidą. Lau
kiama ir daugiau kūrybingų -

žmonių prisidėjimo.
Be to, vis galvojama, kaip

paspartinti Lietuvos žinių ga
vimą tiesioginiu būdu, o ne per 
siuntimo kompanijas, kaip kad 
dabar daroma ir todėl kai kurie 
rodomi vaizdai yra maždaug 
savaitės senumo. Kadangi iš 
Lietuvos tiesioginiai vaizdus 
siųsti neįmanoma, tai bus sten
giamasi tai padaryti iš kitos 
valstybės. Yra galimybių, jog 
ateityje ALTV perduodamose 
programose matysime tos pa
čios dienos Lietuvos naujienas, 
panašiai kaip tai daro lie 
tuviškos radijo valandėlės. Tai 
tikrai būtų džiaugsmo šventė, 
visiems lietuvių televizijos žiū
rovams nes dabar ne vienas 
mūsų tautiečių rūgoja, ste
bėdamas senus vaizdus apie 
įvykius, jau senokai skaitytus 
lietuvių spaudoje ar girdėtus 
mūsų radijo programose.

Edvardas Sulaitis

SUIMTAS NARKOTIKŲ 
SIUNTĄ GAVĘS LIETUVIS

JAV teritorijoje, DuPage 
srityje, netoli Čkagos, suimtas 
lietuvis, įtartas didelio narko
tiko ecstasy kiekio įvežimu. 
Suėmimo operacija atlikta po 
to, kai lietuvis paštu gavo pa
kuotę su 300 “Ecstasy” tab
lečių. 23 metų Armanis Ne- 
krašius laikomas DuPage apy
gardos kalėjime, su galimy
be būti paleistam už 1,5 mln. 
JAV dolerių užstatą, pranešė 
pareigūnai.

DuPage apygardos polici
ja, bendradarbiaudama su JAV 
pašto tarnyba ir Imigracijos bei 
pasienio kontrolės tarnyba, A. 
Nekrašių suėmė liepos 27 die
ną degalinėje, kai jis priėmė 
pašto siuntinį iš Lietuvos, ku
riame buvo narkotikų už 7500 
JAV dolerių. Policijos atstovė 
spaudai Carol Roegner atsi
sakė komentuoti A.Nekrašiaus 
suėmimą. Lietuvis buvo apkal
tintas narkotikų turėjimu su 
tikslu perduoti ir prieš teismą 
stos rugpjūčio 23 dieną. Delfi
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LIETUVA IR PASAULIS
Didžiausią parduotuvių tinklą visame pasaulyje turinčiai 

kompanijai “Wal-Mart“ pakvipo teismu. Bylą šiam prekybos 
gigantui iškėlusios New Jersey, NJ, advokatų kompanijos “Co
hen, Weiss & Simon” atstovai tvirtina, kad “Wal-Mart“ par
duotuvėse JAV per ketverius metus buvo nelegaliai įdarbinta ir 
negailestingai išnaudota apie 10 tūkst. imigrantų, rašoma Lie
tuvos ryte. Išnaudotų darbuotojų Lenkijoje ieškančios firmos 
“R.A.Productions” direktorė Monika Borkowska Lietuvos ry
tui pareiškė žinanti, jog dalis nukentėjusiųjų buvo atvykę ir iš 
Lietuvos. Advokatai žadėjo pergalės teisme atveju skundus dėl 
“Wal-Mart” parašiusiems bei pagalbos paprašiusiems žmonėms 
pervesti po 12 tūkst. JAV dolerių.

Ukrainos muitų tarnybai vienašališkai iki 25 proc. pakėlus 
importo muitą vienintelės Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojos 
Alytaus "Snaigės" šaldytuvams, Lietuva Ukrainos ambasados 
atstovui įteikė notą. URM pareigūnai, dalyvavę konsultacijose 
su Ukrainos diplomatais ir valstybės pareigūnais, nekomenta
vo derybų rezultatų. Ukrainos muitų tarnyba pradėjo bendrovės 
"Snaigė" produkcijai taikyti kitą kodą, priskirdama juos buiti
nio naudojimo kategorijai, o kartu 2,5 karto didesnį nei iki šiol 
(10 proc.) importo muitą.

Ukrainos parlamentas yra nutaręs sumažinti importo muitą 
"Snaigės" šaldytuvams iki 5 proc., tačiau Ukrainos prezidentas 
Viktor Juščenka vėluoja jį pasirašyti. Gamyklas Alytuje ir Kara
liaučiuje turinti "Snaigė" daugiau negu 90 proc. pagaminamos 
produkcijos eksportuoja, daugiausiai - į Ukrainą. Investicijų 
bendrovė "Hermis Capital" kovo pabaigoje valdė 30,40 proc. 
pelningai dirbančios "Snaigės" įstatinio kapitalo, "Hansabank" 
klientai - 41,96 proc., SEB klientai - 6,17 procento.

Uostamiestyje perlaidoti per Pirmąjį pasaulinį karą žuvu
sių ir Panevėžyje palaidotų vokiečių kareivių palaikai. Juos į 
Klaipėdą keturiomis mašinomis atvežė Karaliaus Mindaugo 
bataliono bei generolo leitenanto Motiejaus Pečiulionio arse
nalo II pėstininkų kuopos kariai. Panevėžio miesto J. Balčiko
nio gimnazijos stadione ekshumuoti 832 vokiečių karių palai
kai be ypatingų ceremonijų ar iškilmių palaidoti kapinėse 
Herkaus Manto gatvėje. Iškilminga karių pagerbimo ceremoni
ja  planuojama rugsėjo 20-ąją. Krašto apsaugos ministerijos 
duomenimis, per Pirmąjį pasaulinį karą žuvusių karių palaikai 
Lietuvoje ekshumuojami pirmą kartą. Šiems darbams Lietuvos 
Vyriausybė bei Panevėžio savivaldybė skyrė po daugiau kaip 
100 tūkstančių litų. Spėjama, jog vien Antrajame pasauliniame 
kare žuvusių vokiečių karių įvairiose Lietuvos vietose gali būti 
palaidota apie 20 tūkstančių. Visus juos stengiamasi perlaidoti 
Vilniaus ar Klaipėdos kapinėse. Gali būti, jog ir šalia Panevėžio 
miesto J. Balčikonio gimnazijos liko neekshumuotų palaikų.

Lietuva plečia dvišalę diplomatiją. Vyriausybė nutarė 
užmegzti diplomatinius santykius su dviem nedidelėmis Cent
rinės Amerikos valstybėmis - Bahamų Sandrauga ir Surinamu 
bei Afrikoje esančiu Beninu. Ministras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas per Vyriausybės posėdį nustebo, kodėl diplomati
nių santykių su šiomis šalimis užmezgimas užtruko kelerius 
metus. Dvišalių ir diplomatinių santykių su Beninu užmezgimui 
Seimo Užsienio reikalų komitetas buvo pritaręs 1999 metais, o 
su Bahamomis - 2001 metais. Santykių su Surinamu užmezgi
mas Lietuvoje buvo palaimintas dar 1992 metais. “Kodėl tiek 
ilgai šis klausimas užsitęsė? - per posėdį klausė A. Brazauskas. 
- Matyt, kaip kokiame sugedusiame seife gulėjo”.

Premjeras pareikalavo, kad Užsienio reikalų ministerija 
pateiktų informaciją, kodėl taip užsitęsė šis procesas. Dvišalių 
diplomatinių santykių su Bahamomis ir Surinamu užmezgimas 
esą prisidės prie politinių, ekonominių ir kultūrinių ryšių plėtros, 
taip pat atvers Lietuvai galimybes toliau plėsti garbės konsuli
nio atstovavimo tinklą. Daugiašalėje plotmėje mūsų šalis daly
vaus bendrojoje Europos Sąjungos užsienio politikoje, kurioje 
bendradarbiavimas su Amerikos ir Karibų jūros regiono valsty
bėmis užima reikšmingą vietą. Be to, svarbus bendradarbiavi
mas Jungtinių Tautų (JT) kontekste, apsikeitimas parama rin
kimuose į JT specializuotas agentūras.

Netoli Kubos esančios Bahamos yra nepriklausoma Britų 
Sandraugai priklausanti valstybė. Jai vadovauja generalinis 
gubernatorius, atstovaujantis Didžiosios Britanijos karalienei 
Elžbietai II. Salose išsidėsčiusios valstybės plotas siekia vos 5 
tūkst. 380 kv. km, joje gyvena beveik 300 tūkst. gyventojų, dau
giausia - išeivių iš Afrikos palikuonys. Tarp Brazilijos ir Ga- 
janos išsidėsčiusio Surinamo plotas - 163 tūkst. 270 kv. km, 
tačiau jis turi tik 437 tūkst. gyventojų. Ši šalis pasižymi itin 
didele etnine įvairove - čia gyvena anksčiau šalį kolonizavusių 
olandų, iš Afrikos atgabentų vergų, samdytų darbininkų iš Indi
jos bei Indonezijos, indėnų ir kinų palikuonys.

Zokniuose, netoli Šiaulių, oro uoste, šiuo metu budi Vokietijos karinių oro pajėgų reaktyviniai NATO 
naikintuvai. NATO nuotr.

ES SIŪLO IRANĄ KAIP NAFTOS TRANZITO SALĮ
Teheranas, rugpjūčio 5 d. 

(Delfi).Teheranas pranešė, kad 
Europos Sąjunga pasisiūlė pa
remti Iraną kaip pagrindinę naf
tos ir gamtinių dujų tranzito iš 
Centrinės Azijos šalį ir kad to
kia paskata yra įtraukta į pa
siūlymų paketą, kuriuo siekia
ma įtikinti iraniečius sustabdy
ti savo branduolinę veiklą. "Jie 
parėmė idėją, kad (per) Iraną 
(driektųsi) pagrindinis energi
jos tranzito maršrutas į Europą 
iš Centrinės Azijos", - sakė 
aukšto rango iraniečių pareigū
nas, artimas deryboms su ES.

Europos Sąjunga Iranui pa
teikė pasiūlymų paketą, siek
dama užbaigti ilgai trunkančią 
konfrontaciją dėl Teherano 
branduolinės programos, pra
nešė deryboms artimas šaltinis. 
Pasiūlymas buvo perduotas per 
vadinamojo ES trejeto - Brita
nijos, Prancūzijos ir Vokietijos, 
ambasadorius. Šios šalys jau il
gą laiką vedė derybas su Irako, 
siekdamos garantijų, jog jo  
branduolinė programa yra tai
ki. Tuo tarpu Iranas paskelbė, 
kad atnaujins darbus urano kon
versijos gamykloje netoli Isfa- 
hano miesto nepaisydamas Eu
ropos Sąjungos pasiūlymų dėl 
paskatų, kuriais siekiama įtikin
ti Teheraną sustabdyti branduo
linio kuro ciklo veiklą. "Net jei 
(pagal) jų pasiūlymus negalima 
atnaujinti darbų Isfahane, mes 
veiklą atnaujinsime", - žurnalis
tams sakė aukšto rango dery
bininkas Hossein Mousavian. 
Iranas pagrasino atnaujinti ura
no konversiją nepaisydamas, 
kad dėl to jis gali būti svarsto
mas net Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryboje ir už tai jam gali 
grėsti sankcijos.

JAV laikraštis The New York 
Times pranešė, jog ES ketino 
pateikti Iranui išsamų pasiūly
mą, kuriame mainais į numato
mos karinės programos likvida
vimą jam  būtų leista įsigyti 
branduolinių reaktorių bei kuro,

taip pat plėtoti visaverčius eko
nominius santykius su Vaka
rais. Neįvardytas Europos pa
reigūnas sakė, jog į pasiūlymą 
"įtrauktos pačios įvairiausios 
idėjos, kurios suformuotų pa
grindą Irano santykiams su li
kusiu pasauliu".

Europos atstovai paprašė 
surengti skubų JT branduo
linės priežiūros organizacijos, 
Tarptautinės atominės energe
tikos agentūros (TATENA), 
susitikimą, kad būtų išlaikytas 
spaudimas Iranui neatnaujinti 
konversijos. TATENA atstovė 
spaudai Melissa Fleming atsi
sakė patvirtinti ar paneigti, ar 
įvyks valdytojų tarybos susiti
kimas, taip pat komentuoti šį 
klausimą.

Iranas praėjusių metų lap
kritį sutiko sustabdyti urano 
konversijos ir sodrinimo dar
bus, kol vyks derybos su ES tre
jetu. Tačiau jo  derybininkas 
Hossein Moussavian pranešė, 
kad šalis atnaujins urano kon
versiją po dienos ar dviejų. "Jei 
europiečiai sušauks skubų 
(TATENA valdytojų tarybos) 
susitikimą, jie pažeis visas tarp
tautines taisykles, todėl jie ne
turėtų tikėtis, jog mes ir toliau 
nevykdysime jokios veiklos 
Natanco sodrinimo objekte", - 
sakė jis.

Iranas paskelbė per dvi die
nas atsakysiantis į europiečių 
pasiūlymus, kuriais siekiama 
užbaigti įsisenėjusį konfliktą 
dėl iraniečių branduolinės pro
gramos ir kurie buvo pateikti po 
to, kai Teheranas pagrasino at
naujinti branduolinio kuro cik
lo darbus. "Skirsime sau vieną 
ar dvi dienas europiečių pasiū
lymams išnagrinėti ir priim
sime sprendimą", - per valsty
binę televiziją sakė Užsienio 
reikalų ministerijos atstovas 
Hamid Reza Asefi.

Jungtinių Tautų branduoli
nės priežiūros agentūros valdy
ba Didžiosios Britanijos, Pran

cūzijos ir Vokietijos prašymu 
antradienį nusprendė sušaukti 
specialųjį posėdį, kuriame bus 
diskutuojama Irano branduo
linės programos klausimais, 
penktadienį pranešė TATENA 
atstovas spaudai.

Reuters žurnalistams diplo
matai pranešė, kad ES trejetas 
ketina sušaukti susirinkimą ir 
įspėti Iraną neatnaujinti urano 
sodrinimo darbų, kadangi Te
heranas šią savaitę ne sykį gra
sino tai padaryti.

"Prancūzijos, Vokietijos ir 
Jungtinės Karalystės prašymu 
valdybos pirmininkas kviečia 
susirinkimą rugpjūčio 9 d. 10 
val. 30 min. vietos laiku", - sakė 
TATENA atstovas spaudai.

JAV KARIAI BAIGS 
MISIJĄ IRAKE 

NEPAISANT SMURTO
JAV prezidentas George W. 

Bush pareiškė, kad nepaisant 
pastarųjų dienų smurto, parei
kalavusio 14-os jūrų pėstininkų 
gyvybių, Jungtinių Valstijų ka
riai Irake liks tol, kol užbaigs 
savo misiją. "Pastarųjų dienų 
smurtas Irake primena su ko
kiais priešais mums tenka susi
durti", - sakė jis, Texas teisinin
kų susitikime. "Šie teroristai ir 
sukilėliai naudoja žiaurią tak
tiką, nes mėgina palaužti Jung
tinių Valstijų valią. Štai ką jie 
bando padaryti. Jie nori, kad mes 
atsitrauktume. Jie nori, jog mes 
užmirštume savo rūpestį nekal
taisiais. Jiems nepavyks. Jie ne
suvokia Jungtinių Amerikos 
Valstijų būdo ir stiprybės. Jie ne
supranta mūsų noro apginti sa
ve, apginti savo draugus, savo 
sąjungininkus ir skleisti laisvę 
visame pasaulyje".

Spaudoje pasirodė praneši
mai, jog JAV kitais metais pla
nuoja sumažinti Irake dislokuo
tas pajėgas. Iki kitų metų vidu
rio planuoja sumažinti iki 80 
tūkst., o iki 2006 metų pabai
gos - iki 60 tūkst. karių. Delfi
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DUBINGIŲ PILIAVIETĖ -  RADVILŲ 
TĖVONIJA?

Dubingių piliavietės Molėtų 
rajone archeologinių tyrimų re
zultatai leidžia mokslininkams 
spėti, kad atrasta didikų Rad
vilų giminės tėvonija.

Pasak tyrimų darbo grupei 
vadovavusio dr. Albino Kunce
vičiaus, šiais metais vykdytų 
archeologinių kasinėjimų metu 
buvo atrastas ir atidengtas XV- 
XVII a. Radvilų rUmų pastato 
pamatų, rUsio ir pirmojo aukšto 
sienos fragm entas. Pam atų 
išorėje rasta daug XVI-XVII a. 
buitinės keramikos, langų stik
lo bei koklių, puoštų didikų 
Radvilų herbu -  ereliu, Zygi- 
manto Augusto monograma, 
Madona su kriauše ir kitais siu
žetais. Toje pat vietoje aptikta 
XV amžiaus moneta -  Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Kazi
miero denaras bei šachmatų 
figūrėlės fragmentas. Vertin
giausius archeologinius radi
nius restauruos Prano Gudyno 
muziejinių vertybių restauravi
mo centras.

Dr. Albino Kuncevičiaus 
teigimu, 2005 m. kasinėjimų re
zultatai leidžia spėti Dubin
giuose buvus Radvilų šeimos 
tėvoniją, iš kurios ir kilę visi 
žymiausi šios giminės atstovai.

Molėtų savivaldybės lėšo
mis taip pat buvo nuvalytos 
griuvenos buvusios evangelikų 
reformatų bažnyčios vietoje. 
Atidengti visi šio renesansinio 
kulto pastato pamatai, atlikti 
pirminiai numatomos Radvilų 
šeimos kapavietės vietos paren
gimo darbai.

2004 m. Dubingiuose buvo 
rasti Mikalojaus Radvilos Ru
dojo, Mikalojaus Radvilos Juo
dojo, Elzbietos Šidloveckos -  
Radvilienės ir Jonušo VI Rad
vilos palaikai, kuriuos numato
ma perlaidoti buvusiosios evan
gelikų reformatų bažnyčios 
vietoje įrengtoje kapavietėje.

Archeologinius tyrimus Du
bingių piliavietėje atliko Vil
niaus universiteto, Pilių tyrimo 
centro “Lietuvos pilys” ir Lie
tuvos etnokosmologijos muzie
jaus specialistai. Atidengtų mU- 
rų grafinį fiksavimą atliko Pilių 
tyrimo centro “Lietuvos pilys” 
architektai.

Dubingių piliavietės tyri
mus numatoma pratęsti ir 2006 
metais. Atidengtiems mUrams 
uždengti nuo aplinkos povei
kio, pasak archeologų, iš Vy
riausybės yra prašoma kelias
dešimties tUkstančių litų.

Pasak istorikų, lietuvių kil
mės didikų Radvilų giminė 
iškilo XVI a. pradžioje ir Lietu
vos didikų gyvenime domina
vo iki XVII a. pirmos pusės. 
Nors vėliau ją nurungė didikai 
Pacai, tačiau iki pat XVIII a. pa
baigos Radvilų įtaka buvo di
džiulė.

Istorikų teigimu, Radvilos 
yra kilę iš Kernavės apylinkių,

Astikų giminės. Radvila Asti- 
kas istorijos šaltiniuose pam
inėtas 1477-aisiais. Nuo 1547 
m. Radvilos turėjo Romos im
perijos kunigaikščių titulą. Iš 
viso šioje giminėje suskaičiuo
jama beveik 350 narių.

Radvilų giminei jos klestėji
mo laikotarpiu turtais nebuvę 
lygios Europoje. Radvilos val
dė 23 pilis, 426 miestus ir mies
telius, per 2 tUkstančius dvarų, 
daugiau kaip 10 tUkstančių kai
mų. Jie turėjo atskirą kariuo
menę, kuri kartais bUdavo pajė
gesnė už viso krašto kariuo
menę.

Radvilų giminė Lietuvai da
vė daug žymių žmonių, gerų 
karvedžių ir valstybės veikėjų. 
Iš Radvilų giminės Lietuva su
silaukė 37 vaivadų, 22 minist
rų, nemažai kanclerių, iždinin
kų, etmonų, maršalkų, 3 vysku
pų ir 1 kardinolo.

M ikalojus Radvila Juodasis 
(1515-1565)

Iš visos Radvilų giminės žy
miausias buvo Mikalojus Rad
vila Juodasis (1515-1565), ne 
tik užėmęs svarbiausius valsty
bės postus -  buvęs Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštytės (LDK) 
kancleris ir Vilniaus vaivada bei 
Livonijos vietininkas, bet ir 
faktiškasis Lietuvos valdovas, 
nevainikuotas karalius.

Radvilų giminės atstovai 
buvo reformacijos LDK rėmė
jai ir skleidėjai.

Protestantiškoji Biržų-Du- 
bingių linija pasibaigė 1669 
metais, o ilgiausiai išliko kata
likiškoji Nesvyžiaus (Naugar
duko) Radvilų linija.

Zymiausios Radvilų rezi
dencijos nuo XVI a. pabaigos 
buvo Vilniuje, Biržuose, Kė
dainiuose, Nesvyžiuje (Naugar
duke). LG0TIC

KELIONĖ Į LAS VEGAS
St. Petersburgo pensininkų 

klubas spalio mėn. 3 -  7 dieno
mis organizuoja kelionę į Las 
Vegas. Lėktuvu bus išvykstama 
iš Tampos ir tiesioginiu skri
dimu nusileidžiama Las Vegas. 
Apsistojimas numatomas Im
perial Palace viešbutyje. Dėl 
smulkesnių informacijų kreip
tis į Laimutę Alvarado, tel. 
(727) 360-1064. Kadangi ke
liautojų skaičius yra ribotas, tai 
tik anksčiau užsisakę vietas

Švenčiant dailininkės M agdalenos Stankunės gimtadienį -  M arija Remienė, JAV LB Kultūros tary
bos pirm ininkė, Dalia Šlenienė, M agdalena StankUnė, Aušrelė Sakalaitė, L ilija Jasaitė. L. Slėnionuotr.

Ne visiems skaitytojams yra 
tekę susipažinti su šio žinia
raščio pradžia bei išsivystymu, 
dėl to šia proga yra pateikiama 
trumpa jo apybraiža.

Nuo 1977 metų Juno Beach 
buvo leidžiam as žiniaraštis 
Floridos rytinio pakraščio lie
tuvių žinios. Jį redagavo ir leido 
Stasys BalčiUnas, pasitelkęs 
korespondentus: Gundą Koda- 
tienę (Miami) ir Andrių Mironą 
(Daytona Beach).

1985 vasarą S. BalčiUnas 
prikalbino neseniai Port St. 
Lucia apsigyvenusį Vincą Šal- 
čiUną perimti to žiniaraščio re
dagavimą. Tai buvo Lietuvių 
biuletenio pradžia, nežiUrint to, 
kad BalčiUnas (naujojo redak
toriaus paprašytas) sutiko iš
leisti dar vieną Lietuvių žinios 
laidą -  Nr. 41.

Pradžioje paliko tie patys 
korespondentai ir toks pat ži
niaraščio formatas. Buvo pa
keistas tik jo titulas su nauju pa
vadinim u: Floridos rytinio  
pakraščio lietuvių biuletenis 
(sutrumpintai -  “L. b.”), kad jį 
nesupainiojus su Floridos vaka
ruose leidžiamu žiniaraščiu Lie
tuvių žinios. LB Palm Beach 
apylinkės valdyba įsipareigojo 
bUti faktinu “L.b.” leidėju ir, 
norėdama pabrėžti jo tęstinumą 
nuo 1977 metų, sutiko pirmąją 
jo laidą paženklinti numeriu 42.

Trejetą metų “L.b.” tekstas 
bUdavo paruošiamas naudo
jant rašomąją mašinėlę, dėl to 
nei jo  tekstas galėjo bUti kei
čiamas, nei jo išvaizda gerina
ma. Tik kai 1988 metais buvo 
pradėtas naudoti kompiuteris, 
atsirado galimybė paįvairinti 
patį tekstą, panaudoti sim 
bolius, užsklandas bei iliust
racijas. Laikui bėgant ir kom
piuterinei technologijai pro
gresuojant, “L. b.” išvystė to
kią formą bei išvaizdą, kokia 
dabar yra.

galės pasinaudoti teikiamomis 
paslaugomis. Lietuvių žinios, 
2005, birželis, Nr.348.

“LIETUVIŲ BIULETENIUI” -  20 METŲ!
“L. b .” , pasipuošęs 241- 

muoju numeriu, sulaukė savo 
20-tojo gimtadienio! TurbUt 
nedaug panašių žiniaraščių yra 
sulaukusių tokio garbingo am
žiaus? Be to, ši yra 200-toji 
mano redaguojama “L. b.” lai
da! Dėl to aš, kaip vienintelis 
jo redaktorius, turiu pagrindo 
tuo džiaugtis ir didžiuotis. Toks 
jausmas turėtų skatinti šį reikš
mingą ir sėkmingą darbą toliau 
tęsti. Deja (dėl amžiaus) išse
kusios fizinės ir protinės jėgos 
neleidžia to daryti -  ši “L. b.” 
laida yra mano paskutinė! Šiuos 
žodžius rašau su liUdesiu širdy
je, kad nepajėgiu toliau dirbti 
per 20 metų pamėgto darbo, ir

Keturiasdešimt treciasis “Dirvos” 
NOVELĖS KONKURSAS

Organizatorius: Korporacijos Neo-Lithuania vyriausioji 
valdyba JAV-se

Finansavimas iš A.A. Simo Kašelionio palikimo

Tematika: Autoriams suteikiama neribota teisė pasirinkti 
novelės temą.

Reikalavimai: Konkursui siunčiamos novelės privalo 
bUti parašytos mašinėle ar kompiuteriu su lietuvišku 
raidynu dvigubais tarpais tarp eilučių ir dviejų su 
puse centimetrų lauku ir turi bUti neilgesnės kaip 
20 puslapių. Rašiniai privalo bUti pasirašyti slapy
vardžiu. Šis slapyvardis užrašomas ant pridėto 
užklijuoto vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikroji 
pavardė, adresas ir telefono numeris. Atplėšiami 
tik laimėjusių vokeliai. Nepremijuoti rankraščiai 
negrąžinami.

Rašiniai turi bUti atsiųsti iki 2005 m. lapkričio 1 d. 
(pagal pašto antspaudą).

Rankraščius siųsti adresu:
“Dirva”, Noveles konkursas,
P.O. Box 19010 
Cleveland, Ohio 44119-0010 
USA

Informacija: el. paštu: dirva@ix.netcom.com

Premijos: Pirmoji premija -  500 JAV dolerių,
Antroji premija -  300 JAV dolerių

Konkurso rašinių vertinimo komisija sprendžia 
paprasta balsų dauguma.

kad nežinau, kas ir kada mane 
pavaduos? Vienok, turiu vilčių, 
kad per vasarą atsiras vienas ar 
keli asmenys, kurie neleis “L. 
b.” palaidoti! Darbo nedirbau 
tik aš vienas -  žinutes teikė keli 
nuolatiniai bendradarbiai: G. 
Kodatienė, A. Mironas, J. Janu- 
šaitis, A.Šilbajoris, J. Savaitis, 
kiti -  rečiau. Dėkoju korespon
dentams, bendradarbiams, pla
tintojams ir visiems, kas redak
toriaus darbą lengvino. Paga
liau nuoširdus ačiU žmonai 
Onutei, kuri daugelį metų ieš
kodavo tekste klaidų ir padėda
vo man “L.b.” paruošti išsiun
timui. Vincas Salčiūnas, 
Lietuvių biuletenis redaktorius

mailto:dirva@ix.netcom.com
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APPLE VASARA 2005 PASIBAIGĖ -  
PLANUOJAME TOLIAU

“Šią naktelę, per naktelę nemi
gau, nemigau,
Su broleliu obelėlę sodinau, 
sodinau... ”

Pasodinome 15-tą obelaitę 
sodelyje prieky Pedagogų pro
fesinės raidos centro (PPRC). 
Sodinti obelaitę Vilniaus semi
narų direktorei dr. Barbara Hen- 
riques ir būsimam APPLE pre
zidentui dr. Karl Janowitz padė
jo ministras Remigijus Motu
zas. Vilniaus seminarų atidary
me sulaukėme gražių ir šiltų Jo 
Ekselencijos Lietuvos Respub
likos prezidento Valdo Adam
kaus žodžių, kurie skatino mus 
ir visus Lietuvos mokytojus to
liau dirbti auklėjant naująją 
kartą demokratiškais, atsakin
go piliečio principais. Jo Ekse- 
lencijai atvykus prie PPRC, pa
sitiko jį žurnalistai. Užklaustas, 
“Kokią reikšmę turi šiandieni
nis įvykis Lietuvos švietimui?”, 
prezidentas V. Adamkus atsake: 
“Be galo didelę. Aš manau, kad 
ši o rganizacija  davė naują 
kryptį Lietuvos švietimui.”

Buvo planuota, kad Prezi
dentas dalyvaus Švietimo ir 
mokslo ministerijoje suruošta
me simpoziume, kurio paskir
tis buvo aptarti APPLE bendri
jos su Lietuvos mokytojais 
bendrai nueitą 15 metų kelią ir 
išvystyti ateities gaires. Ne taip 
išėjo, bet mes džiaugėmės, kad 
Prezidentas mus aplankė Vil
niaus seminaro atidarymo iš
kilmių metu, nes Lietuvos mo
kytojai gavo progos išgirsti Pre
zidento kalbą, su juo, nors 
trumpai, pabendrauti.

Penkiolinkos metų pami
nėjimui skirtas simpoziumas,

kurio tema: “APPLE -  Lietu
vos švietimui, iniciatyvos ir 
iššūkiai”, vyko liepos 9 d. Švie
timo ir mokslo ministerijos rū
muose. Iš ministro Remigijaus 
Motuzo susilaukėme gražios 
padėkos ir pažado toliau ben
dradarbiauti. Iš Vilniaus Peda
goginio universiteto senato 
struktūros kom isijos pirm i
ninkės prof. habil. dr. Marijos 
Barkauskaitės -  labai šilto kvie
timo vesti seminarus ir Pedago
ginio universiteto studentams ir 
profesoriams. Užsakymas kitai 
vasarai -  bent vienas srautas 
skirtas studentams, o kitas -  jų 
dėstytojams. Buvo peržvelgta 
APPLE su Lietuvos švietimu 
nueitas ilgas kelias, pasikeiti
mai, kuriuos padėjo įvykdyti 
šie seminarai, ir Švietimo cent
rų tinklas, kurį pradėjo ir ku
riam davė kryptį bendrijos lek
toriai.

RIMTAS DARBAS
Po gražių atidarymo iškil

mių prasidėjo rimtas darbas. 
Jau pirmadienį po pietų pradė
jome darbą srautuose, susipaži
nome su savo srauto dalyviais, 
išgirdome jų pasisakymus, pa
aiškinome, kaip mes pasiruošę 
jų norus patenkinti. Aš, su And
riaus Kirkylos ir keturių Lietu
vos lektorių pagalba vadova- 
vom dviem nuotolinio moky
mo srautams, kuriuose daly
viai mokėsi, kaip kurti pamo
kas Internetiniam dėstymui. 
Pradėdavome paskaitas ir prak
tinį darbą 9 val., o baigdavome 
5:30 val. prieš pat vakarienę. 
Srautuose dirbome 4.5 val. 
Vyko vienos valandos bendra

paskaita seminaro pagrindine 
tema: “Švietimas darniam vys
tymuisi” ir po popietinių srau
to užsiėmimų -  dar valanda 
skirta pasirinktinėms paskaito
ms. Kelis vakarus bendravome 
su mokytojais, pasikalbėjome, 
dainavome ir šokome, vaidi
nome, vieni kitus linksminome. 
Vilniuje dirbo 9 srautai -  juose 
dėstė 12 lektorių iš JAV ir 8 lek
toriai iš Lietuvos. Pagrindinę 
temą per bendras paskaitas 
skaitė vienas lektorius iš JAV, 
viena lektorė iš Kanados ir vie
na lektorė iš Lietuvos. Klaipė
doje dirbo 7 srautai, jiems dėstė 
14 lektorių iš JAV ir 4 lektoriai 
iš Lietuvos. Bendras paskaitas 
vedė kanadietė ir lektorė iš Lie
tuvos.

Dar vyko dviejų savaičių se
minaras Utenos rajone, kur 
dėstė 4 amerikietės. Po pagrin
dinių seminarų pasiliko dar sa
vaitei dešimt lektorių, kurie dir
bo šešiose vietovėse. “Vilties” 
draugijos suorganizuota sto
vykla šeimoms, kuriose yra vai
kų su rimta negalia, ir mokyto
jams bei auklėtojams, kurie su 
specialiais vaikais dirba, tęsėsi 
dvi savaites, joje dirbo viena 
lektorė iš JAV, stovyklą lankė 
keli lektoriai, kurie dėstė Klai
pėdoje, o pagrindines paskaitas 
skaitė 4 lektoriai, ankstesnių 
tokių stovyklų dalyviai -  moky
tojai iš Lietuvos.

Docento Algirdo Grigonio 
ir Karl Janowitz suorganizuo
tuose specialiosios pedagogi
kos seminaruose, kurie vyko 
Kaune, Simne, Kazlų Rūdoje ir 
Ventoje, dirbo penki lektoriai iš 
JAV. Apgailestavome, kad šiuo-

LR prezidentas Valdas Adamkus, Švietimo ir mokslo ministras dr. 
Remigijus M otuzas ir prezidento patarėja Vaiva Vėbraitė klausosi 
APLLE simpoziumo atidarymo kalbą. Kitoje eilėje lektoriai iš JAV, 
toliau seminarų dalyviai. Algirdo Muliolio nuotr.

se seminaruose negalėjo daly
vauti pats docentas Grigonis, 
nes jis po sunkios operacijos 
buvo ligoninėje. Prieš operaciją 
jis buvo atvykęs į Vilniaus ati
darymą, kur visi jį sveikinome, 
nes prezidentas V. Adamkus jį 
apdovanojo Riterio Kryžiaus 
ordinu.

Bendrija yra laim inga ,
galėdama suburti tokį gražų bū
rį kompetetingų lektorių iš JAV, 
Kanados ir ypatingai, iš Lietu
vos, kurie savo atostogas pra
leidžia dirbdami su Lietuvos 
mokytojais. Dauguma lektorių 
iš Lietuvos -  tai ankstesnių se
minarų dalyviai, kuriuos atpaži
no lektoriai iš JAV ir pasikvie
tė dirbti kartu.

Vilniaus seminarų uždary
me vėl nuskambėjo APPLE se
minaruose visada dainuojamas 
“himnas” apie obelėlės sodini
mą ir užsibaigė 15-toji vasara 
Vilniuje. Panašiomis dainomis 
užsibaigė ir Klaipėdos bei kiti 
regioniniai seminarai. Kaip ir 
kiekvienais metais, užbaigimus 
lydėjo dainos, atsisveikinimo

ašaros ir pasižadėjim as vėl 
atvažiuoti, vėl pasimatyti, pa
laikyti ryšius...

Ir ne be reikalo tikimasi vėl 
pasimatyti -  Vaiva Vėbraitė, 
APPLE prezidentė ir Švietimo 
ir mokslo ministras dr. Remigi
jus Motuzas jau pasirašė kont
raktą 2006-tų metų vasaros se
minarų pravedimui. Planai tam 
jau pradėti ir formuojasi. Perė
męs bendrijos prezidento parei
gas, ilgametis APPLE narys ir 
specialiųjų poreikių vaikų auk
lėjimo žinovas, dr. Karl Jano- 
witz jau turi ministerijos įsipa
reigojimą padėti finansuoti, 
planuoti, ir ruošti seminarus 
ateinančią vasarą. Rugpiūčio 
gale, kaip jau  įprasta, vyks 
APPLE vadovų pareigų per
davimo ir naujų darbo metų 
planavimo suvažiavimas.

APPLE bendrija nuoširdžiai 
dėkoja visiems užsienio lietu
viams, kurie, per savo nuolatinę 
finansinę paramą, įgalina mus 
vykdyti šį Lietuvos ateičiai 
svarbų darbą.

Amanda Muliolienė

VYRESNIEJI SUKŪRĖ, O 
JAUNESNIEJI BAIGIA PRARASTI

Kaip vyko Britanijos lietuvių visuomeninio turto naikinimas

Kazys Barėnas

XVIII.

Save gindamas pirmininkas 
Tamošiūnas užgavo sakyda
mas, kad ji niekur lietuviškoje 
veikloje nedalyvavo, tai dabar 
ji išvardija savo veiklos duome
nis. Tačiau panašūs įžeidinėji
mai atstūmė ir kitus. K. Tamo
šiūno pristatyti pirkti nauji Na
mai už 700.000 menki, O Ta
mošiūnas ir E. Šova jau įgalio
jo advokatą.

Praėjus 6 metams nuo tų 1
2 Ladbroke Gardens W.11 Lie
tuvių namų pardavimo, namų 
prekybos bizniu besiverčianti 
Londono agentūra pradėjo 
skelbti, kad Ladbroke Gardens 
Nr. 2, vadinas, tik pusė tų dviejų 
namų, kurie abeji buvo parduoti 
už 1.250.000 svarų, dabar pa
leisti į rinką už 4.600.000 svarų. 
Jei būtų bent šiek tiek pareigin- 
gesni ir jautresni tie DBLS-

LNB Valdybų nariai, kurių pa
reiga turėjo būti rūpintis tais na
mais, turėtų pajusti savo kaltę. 
O. ne, nepatikėčiau, kad jie 
galėtų savo kaltę pajusti. Jie 
veikė ir veikia ir tvarko Britani
jos lietuvių visuomeninį turtą. 
Vien tik Z.Juras per laikraštį 
klausė? Kur dingo pusė mili
jono, nes buvo skelbta, kad vie
nas pirkėjas siūlė 1.700.000. 
Tiesa, eiliniai lietuviai keikė 
valdybą, kad nepajėgė išlaikyti 
tų Namų. Keikė, žinoma, pri
vačiai, Valdyba jų  balsų ne
girdėjo, o jeigu būtų išgirdusi, 
tai tikriausiai teisindamasi sa
kytų, kad ji esanti šmeižiama. 
Kaip matome, Lietuvių ben
druomenės veiklai padarytas 
milžiniškas finansinis nuosto
lis tuo namų praradimu.

Kai 1996 m. rugsėjo 26 d.

Europos lietuvio  Nr. 21 iš
spausdinam as didžiulis K. 
Tam ošiūno atv iras laiškas 
DBLS Valdybai, nariams ir ak
cininkams, kuriame jis kalba 
apie dokumentais nepateisintas 
išlaidas Sodyboje, o tokių dar 
esą 900 sv., tai V.Juraitė atsi
sakė pasirašyti, kaip liudininkė, 
“Land registry” dokumentą, o 
po to ji pareiškė kaltinimus Ta
mošiūnui ir reikalavimą, kad jis 
atsistatydintų. Ji sujudino ir 
DBLS Londono I skyriaus na
rius, kurie priėmė rezoliuciją, 
kad atsistatydintų Tamošiūnas 
ir E. Šova. Tada 6 direktoriai 
pasisakė už jų  nem atytus 
Strathmore Gardens namus, o 
V.Juraitė nepritarė. DBLS Lon
dono I skyriaus susirinkime 
pasisakyta prieš tuos namus, 
sakyta, kad Tamošiūnas ir Šova 
nėra tinkami namų pirkėjai, ir 
nutarta, kad juos reikia paša
linti. Į tą susirinkimą su skun
dais nuėjo V. Juraitė ir V. Gas- 
perienė. Būta ir kitokių nepri
tarimų ir nesusipratimų.

V. Ju raitė  pasitraukė iš 
Valdybų (1996 m. spalio 12 d.

Europos lietuvio Nr. 22, nes 
negalin ti su tokiais dirbti. 
Grįžtu, jei būtų išrinkta kita 
Valdyba. Ir ją stebina K. Ta
mošiūnas, kuris “apšmeižia 
mano mamą Veroniką Jurienę”. 
Kuriai dirbant Sodyboj pelnin
gumas aukščiausiai pakilo. Ir J. 
Alkis nepasisakė dėl to prieš 
Tamošiūną.

Į tą pokalbį laikraštyje įsi
jungė ir V. Gasperienė straips
niu “Nedurkime peiliu į nu
garą”. Ji tvirtino, kad Sodybą 
tvarkyti sunku (ji truputį ten 
padirbėjusi). V. Jurienė vadovės 
darbą ištempė 9 mėnesius, ir 
pelnas pakilęs 700 proc. Taigi 
direktoriai turėtų būti dėkingi, 
o ne prisėlinę peiliu durti į nu
garą, paliekant gilią žaizdą.

Po to netrukus V. Gaspe- 
rienė atsistatydino ir Valdybos.

Jau minėjome, ką dėl LNB 
bendraraščio pasisakė Z. Juras. 
O štai DBLS pirm. Jaras Alkis 
pakaltina Tarybos pirmininką 
Z. Jurą, kad Taryba nematė 
reikalo siekti vienybės, o pats 
jos pirmininkas nerado reikalo 
dalyvauti Centro valdybos po

sėdžiuose, kur lengvai būtų 
gavęs informacijų. Tačiau Z. 
Juras Europos lietuvyje prašė 
informacijų pateikti visuome
nei, bet ne jam privačiai.

Alkis dar tvirtina, kad S. 
Kasparo pateiktas aprašymas 
esąs pilnas melo.

V.Gedmintas pasisako prieš 
cenzūrą. Jei nebus spaudoje 
praleidžiami pasisakymai dėl 
to, ką daro Valdyba, tai tada liks 
keturi senukai, kurie tvarkys 
sau viską.

DBLS Londono skyrius 
kaltina Alkį, kuris, sako, savo 
sugalvotais priekaištais remia
si, - tai skyrius reikalauja, kad 
jis atsiprašytų.

Viešbutis nupirktas, bet tuoj 
ir parduotas

O kol vyko tie barniai ir kal
tinimai vienų kitiems, K. Ta
mošiūnas 1997 m. vasario 24 
d. Europos lietuvyje paskelbė, 
kad po ilgo ieškojimo pagaliau 
pavyko surasti ir užpirkti na
mus, turinčius viešbučio teises, 
netoli dviejų požeminio trau
kinio linijų vakarų Londone.

(Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGPJŪČIO 14 d., sekmadienį 12 val., Lietuvių klubo tradicinis 
pokylis Amerikos italų vietovėje, 29717 Euclid Ave, Wickliffe, OH. 
RUGSĖJO 11 d. 11:30 v. ryto Šv. Jurgio parapijos gegužinė 
parapijos sodyboje.
LAPKRIČIO 13 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

AMŽINYBĖN PALYDINT 
HYPATIJĄ YČAITĘ-PETKUS

Vėl tenka atsisveikinti su 
viena senosios Amerikos lietu
vių kartos darbuotoja, kuri ame
rikiečių tarpe vadinosi Hypatia 
Ycas Petkus, o lietuviams buvo 
žinoma kaip Eglė Ona Hypati- 
ja Yčaitė.

Si žinoma lietuvių veikėja 
amžinybėn iškeliavo gana ty
liai -  toli nuo lietuviškų centrų, 
Albuquerque mieste, New Me
xico valstijoje 2005 m. gegužės 
22 d.

Mirusioji buvo reta asmeny
bė, gimusi 1920 m. sausio 6 d. 
Lausanne mieste, Šveicarijoje. 
Jos tėvas garsus Lietuvos vals
tybininkas, teisininkas, Lietu
vos pirmosios vyriausybės na
rys, finansų ministras, Marty
nas Ycas, o motina -  iš plačiai 
žinomos Šliūpų šeimos -  Hypa- 
tija Šliūpaitė. Jos gimimo vieta 
atrodo gerokai neįprasta, nes 
tuo metu jos tėvas dalyvavo 
Šveicarijoje vykusiose Lietuvai 
reikšmingose konferencijose ir 
ten buvo išvažiavęs kartu su sa
vo žmona.

Hypatija Yčaitė, baigusi 
Kauno “Aušros” gimnaziją, o 
po to pradėjo studijuoti (1937 
m.) teisę Vytauto Didžiojo uni
versitete Lietuvos laikinojoje 
sostinėje. Kai Lietuva atgavo 
Vilnių, ji tęsė studijas Vilniaus 
universitete iki pačios rusų oku
pacijos. Kai Lietuvą okupavo 
sovietai, 1940 m. rudenį jai su 
kitais Yčų šeimos nariais pavy
ko pasprukti į Vakarus ir pak
laidžioti po Europą ir Braziliją 
(čia mirė jos tėvas Martynas 
Yčas). 1941 m. pavasarį, po 
daugelio nuotykių patirtų Eu
ropoje ir Brazilijoje, Hypatija 
pasiekė Amerikos krantus. Čia 
įsigijo du magistro laipsnius -  
politinių mokslų iš University 
of Michigan, esančio Ann Ar
bor mieste, ir bibliotekininkys
tės iš Columbijos universiteto 
New Yorke.

Lietuvos pasiuntinio Ameri
koje ministro Žadeikio pakvies
ta, šešis metus Hypatija dirbo 
Lietuvos atstovybėje Washing- 
tone. Taip pat ji daugiau negu

30 metų dirbo kaip biblioteki
ninkė Los Angeles viešojoje 
bibliotekoje. Ji laisvai kalbėjo 
lietuvišai, angliškai, rusiškai, 
ispaniškai, prancūziškai.

BENDRADARBIAVO 
SPAUDOJE, REDAGAVO, 

PARAŠĖ KNYGĄ

Hypatija dar būdama gim
naziste pradėjo bendradarbiauti 
spaudoje ir jos rašinius spaus
dino “Lietuvos aidas” Kaune. 
Atvykusi į Ameriką, ji bendra
darbiavo čionykštėje lietuvių 
spaudoje, daugumoje evange
likų reformatų leidžiamame 
žurnale “Mūsų sparnai”, kurį ji 
redagavo iki pat savo mirties.

Taip pat parašė stambią sa
vo jaunystės 1920-1940 prisi
minimų knygą anglų kalba, pa
vadintą “Springtime In Lithua
nia”. Čia ji labai vaizdžiai ap
žvelgia savo gyvenimą Lietu
voje, nupasakodama daug vaiz
dų iš to meto visuomeninio, 
kultūrinio ir politinio pasaulio. 
Beje, šią knygą 2000 m. išleido 
Adams Press leidykla Čikago
je. Knygos antroji laida išėjo 
2005 m. Knygos pristatymą su
rengė Lietuvių rašytojų draugi
ja (autorė buvo jos narė) Čika
gos lietuviams Jaunimo Centre.

Hypatija daug reiškėsi lietu
vių ir pasaulio evangelikų baž
nyčios veikloje, nes ir jos tėvas 
(kilęs iš Biržų) bei kiti šeimos 
nariai joje dalyvavo. Ji buvo lie
tuvių evangelikų reformatų 
bažnyčios JAV kuratore. Kaip 
šios bažnyčios atstovė, yra da
lyvavusi pasaulinėse konferen
cijose Korėjoje, Izraelyje, Puer
to Rico, Jamaikoje. Dar gyven
dama Lietuvoje, Hypatija buvo 
delegate Pasaulinėje presbite
rionų konferencijoje, sureng
toje Amsterdame 1938 metais.

Velionies palaikai buvo su
deginti ir yra galvojama juos 
palaidoti Lietuvių tautinėse ka
pinėse Čikagoje. Albuquerque 
mieste po mirties vyko tik at
sisveikinimas su mirusiąja. Ten 
gyvena jos sesuo -  Evelyna Y. 
Taggart.

Edvardas Sulaitis

Prie a.a. kun. dr. Stepono M atulio kapo W illford Hill kapinėse, 
Anglijoje.

G.Lazdinis, Euclid, O H ............100
J. Jovaiša, San Diego, C A ............. 50
K. Phillips, Strongsville, O H ........50

KUN. DR. STEPONO MATULIO 
MIRTIES METINĖS

Š. m. birželio 18 d., Notting- 
hame paminėjome Didžiosios 
Britanijos lietuvių mylimo kun. 
dr. Stepono M atulio, MIC, 
mirties antrąsias metines. Pasi
meldėme prie jo  kapo Willford 
Hill kapinių lietuviškame kam
pelyje. Vėliau Londono lietu
vių parapijos klebonas kun. Pet
ras Tverijonas Lietuvių katalikų 
centre -  Židinyje laikė iškil
mingas žv. Mišias už kun. dr. 
Stepono Matulio sielą. Židinio 
sodelyje, prie kun. Stepono 
Matulio atminimui pasodinto 
ąžuoliuko, sugiedojome Mairo
nio “Lietuva brangi”. Dalyva
vo būrelis Nottinghamo ir Wol- 
verhamptono lietuvių.

Norėtume trumpai primin
ti, kad kun. dr. Steponas Matu
lis, MIC, vienas šviesiausių ir 
iškiliausių Jungtinės Karalystės 
ir Europos lietuvių, mirė Kara
lienės medicinos centre Not- 
tinghame 2002 metų birželio 18 
d. sulaukęs 85-rių metų am
žiaus. Jis gimė 1918 m. vasa
rio 21 d. Daujočių kaime, Svė
dasų valsčiuje, Rokiškio apskri
tyje, lietuvių ūkininkų šeimoje. 
Mokėsi Svėdasuose ir Užpa
liuose, Marijampolės Marijonų 
gimnazijoje, kurią baigė 1939- 
aisiais. Studijavo Lietuvos Vy
tauto Didžiojo Universitete 
Kaune techniką, filosofiją ir 
teologiją, Eichstatt seminarijoje 
filosofiją ir teologiją (Vokieti
joje), Romos Angelicum do
minikonų universitete teolo
giją, suteiktas licencijato (1945) 
ir daktaro (1946) laipsnis už 
disertaciją “Archiepiscopus 
Georgius Matulaitis -  Matu
levičius MIC, Apaštalinis Vi
zitatorius Lietuvai: 1925-1927, 
išversta į lietuvių kalbą, Not- 
tinghame Šaltinio išleista 2000- 
aisiais). Tęsė daktaro kursą 
Romos Gregorianumo univer
sitete Bažnyčios istorijos fakul
tete, kur gavo licencijato laipsnį 
(1947) ir parengė antrąją dak
taro disertaciją “Archiepisco- 
pus Georgius Matulaitis -  Ma
tulevičius, Renovator Maria- 
norum ” (Steponas M atulis, 
MIC “Palaimintasis Archivys- 
kupas Jurgis Matulaitis, MIC 
M arijonų gaivintojas, 1909
1927” -  Šaltinio išleista 1997- 
aisiais).

Nuo 1933 metų kun. Stepo
nas Matulis bendradarbiavo 
lietuviškoje spaudoje. 1953 m. 
Romoje M arijonų generali
niame name paskirtas naujo
kyno vedėju, Marijonų gene
ralinio namo kolegijos virši
ninku, 1957 m. paskirtas Mari
jonų dvasios vadovu. 1958 m. 
išvyko klebonauti į Londono 
lietuvių parapiją. 1961 m. at- 
kurė Pasaulio lietuvių tautinės 
minties katalikišką žurnalą Šal
tinis ir jį redagavo. Nuo 1970 
metų Šaltinis buvo spausdina
mas nuosavoje įsteigtoje spaus
tuvėje apytikriai 2000 egzemp
liorių tiražu. Buvo skaitomas ne 
tik Anglijoje ir kituose Vakarų 
Europos kraštuose, bet ir Ame
rikoje, Australijoje, Azijoje. 
Šaltinio leidykla redagavo ir 
išleido per 30 knygų ir paskaitų 
atspaudų.

Dar kartą dčkojame visiems 
aukojusiems paminklo statybai, 
vyskupui Juozui Žemaičiui, 
MIC ir Lietuvos Marijonų Pro- 
vinciolui kun. dr. Vytautui Bri- 
liui, MIC, pernai pašventinu
siem s pam inklą ir visiem s 
atvykusiems ir atvykstantiems

Staigi mirtis pakirto

A.f A.
RIČARDO RINGIO

gyvybę. Liūdime drauge su miela Velionio žmona, 
mūsų skyriaus nare LAIMA RINGIENE ir reiškiame 
nuoširdžią užuojautą jai, visiems šeimos nariams, 
artimiesiems ir draugams.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius

Penkių metų sukaktį į amžinybę išėjusią 
Algirdaitę:

A.f A.
ANASTAZIJĄ SAMUOLYTĘ- 

MACKUVIENĘ

Liūdi jos dėkinga bei mylima šeima

DIRVAI
AUKOJO

A.Mažeika, Marina Del Rey, CA .. 40
A. Pečiulis, Santa Monica CA 3 .... 8
O. Kremeris, La Grange PK., IL .. 30
J.Stankūnas, Cos Cob, C T ........... 30
I. Alantas, Redford, MI ................ 26
G.Trečiokas, Union, N J ............... 26
L.Dubray, Portage, M I................. 25
J. Leonikas, St. Pete B., F L ..........25
P. Svarcas, Oceanside, C A ........... 25
Anoniminis, Newton, PA ............  25

J.Gutauskienė, St. Pete., F L .........22
B. Navikas-Timms, Mentor OH .. 20
V.Kilius, Valley, Stream N Y ........ 16
D. Kasakaitis, Baltimore, M D ......15
A.Grushnys, Wichita, KS ............ 10
J.Gumbelevičius, Vancouver, WA . 10
Z.Janušis, Fort Myers, F L ............ 10
J.Siaučiūnas, Cicero, IL ................10
V.Šilėnas, Euclid, O H ...................10
E. Šilgaliai, Euclid, O H .................10

A.Vytuvis, Woodhaven, N Y ........ 10
S.Mykolaitis, Oak Lawn, I L ..........8

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

į Nottinghamą pagerbti švie
saus neblėstančio Jungtinėje 
Karalystėje kun. dr. Stepono 
Matulio, MIC atminimo.

Nuoširdžiausiai dėkojame 
visiems aukojusiems kun. Ma
tulio, MIC atminimui.

Dr. Darius Furmonavicius
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SPORTO ŽINIOS

PLAUKIMO PIRMENYBĖS 
CLEVELANDE

2005 metų S. Amerikos lie
tuvių plaukimo pirmenybės 
įvyko š.m. gegužės 14 d., John 
Carroll Universiteto uždarame 
25 jardų baseine, University 
Heights, OH. Varžybas vykdė 
Clevelando LSK Žaibo plauki
mo sekcija, vadovaujama Pi
lypo Taraškos. Talkininkavo 
ŠALFASS-gos plaukimo ko
miteto narys Algirdas Norkus 
iš Čikagos. Sklandžiai sekre
toriavo Sharon Taraškienė su 
savo štabu.

Pirmenybėse dalyvavo 24 
plaukikai: 11 vyrų-berniukų ir 
13 moterų-mergaičių. 19 daly
vių buvo iš Clevelando apylin
kių, 2 iš Čikagos, 2 iš Daytono 
ir 1 iš Cincinnati. Dalyvių gy
venamai vietovei atžymėti bu
vo vartojama: (Cl)-Clevelan- 
dui, (Ch) -  Čikagai. (D) -  Day- 
tonui ir (Cn) -  Cincinnati.

Nors ir mažokas dalyvių 
skaičius, tačiau dauguma pa
sekmių buvo geros, ypatingai 
vyrų ir moterų klasėse. Buvo 
pagerinti 7 ŠALFASS-gos pir
menybių laimėjimai:

Algis Aukštuolis, 19 metų 
(Cl) pagerino 200 jardų laisvu 
stiliumi 1:57.95 min. ir 100 j 
krūtine 1:05.22 min. rekordus 
vyrų klasėje. Jis taipogi laimė
jo 100 j laisvu st. (54.81 sek.) 
ir buvo antras 50 j laisvu st. 
(23.42 sek.).

Veronika Taraškaitė, 26
m. (Cl) pagerino moterų sen- 
jorių (25 m. ir vyresnių) kla
sėje: 200 j laisvu st. -  2:12.25 
min., 100 j krūtine -  1:19.90 
min. ir 200 j kompleksiniai -  
2:19.67 min. rezultatus.

D iana N ork u te , 13 m. 
(Ch) pagerino savo mergaičių 
13-14 m. klasėjė: 100 j pete
liške -  1:05.18 min. ir 100 j 
krūtine -  1:19.74 min. duo
menys.

TECHNISKOS PASEKMĖS

Pateikiame vyrų ir moterų 
atviros klasės (absoliučias) 
pasekmes, kurios yra išveda
mos pagal laiką, nežiūrint am
žiaus bei klasės. Šių klasių 
pirmų 3-jų vietų laimėtojai 
kiekvienoje rungtyje buvo ap
dovanoti ŠALFASS žaidynių 
medaliais.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:00-9:30 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: amberwings@mac.com

NUOMOJAMAS NAUJAS BUTAS 
SU VISAIS PATOGUMAIS, 
NIDOS MIESTO CENTRE

Prašome skambinti: Tel.: 1-781-784-9318 
arba Tel.: 1-781-784-6876

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)

Vyrų atvira klase 
50 j laisvu  stilium i: 1)

Kęstutis Aukštuolis, 21 metų. 
(Cl) 23.27 sek., 2) Algis Aukš
tuolis, 19 m. (Cl) 23.42 sek., 
3) Šarūnas Taučas, 31 m. (Ch) 
24.69 sek. 100 j laisvu st.: 1) 
Algis Aukštuolis 54.81 sek., 2) 
Šarūnas Taučas 55.76 sek., 3) 
Vincas Taraška, 35 m. (Cl) 
1:15.21 min. 200 j laisvu st.:
1) Algis Aukštuolis 1:57.95 
min., 2) Matthew Dorsh, 22 m. 
(Cl) 2:03.62 min., 3) Pilypas 
Taraška, 25 m. (Cl) 2:44.44 
min. 100 j nugara: 1) Antanas 
Taraška, 37 m. (Cl) 1:27.20 
m in., 2) V incas Taraška 
1:32.86 min., 3) Tadas Bart
kus, 26 m. (Cl) 1:37.16 min. 
100 j krūtine: 1) Algis Aukš
tuolis 1:05.22 min. (Rekor
das), 2) M atthew  D orsh 
1:17.26 min., 3) Tadas Bartkus 
1:40.53 min. 100 j peteliške:
1) Matthew Dorsh 57.79 sek.,
2) Kęstutis Aukštuolis 1:02.46 
m in., 3) P ilypas Taraška 
1:18.08 min. 200 j kom ple
ksiniai: 1) M atthew Dorsh 
2 :08 .94  m in., 2) K ęstu tis 
Aukštuolis 2:10.82 min., 3) Pi
lypas Taraška 2:37.98 min.

Moterų atvira klase 

50 j laisvu st.: 1) Diana
Norkutė, 13 m. (Ch) 27.50 
sek., 2) Adrija Taraškaitė, 13 
m. (Cl) 30.07 sek., 3) Viktori
ja Taraškaitė, 8 m (Cl) 44.71 
sek. 100 j laisvu st.: 1) Akvili- 
na Vaičaitytė, 22 m. (Cn) 56.54 
sek., 2) Diana Norkutė 1:00.25 
m in., 3) A drija Taraškaitė 
1:11.58 min. 200 j laisvu st.: 
1) Ann Skerkoski, 22 m. (Cl) 
2:12.07 m in., 2) Veronika 
Taraškaitė, 26 m. (Cl) 2:12.25 
min. 100 j nugara: 1) Akvilina 
Vaičaitytė 1:05.12 min., 2) 
Milda Žilinskaitė, 21 m. (D) 
1:06.82 min., 3) Ann Skerkos
ki 1:16.62 min. 100 j krūtine: 
1) D iana N orkutė 1:19.74 
min., 2) Svetlana Nepocatych, 
22 m. (D) 1:19.90 min., 2) 
Veronika Taraškaitė 1:19.90 
min. 100 j. peteliške: 1) Diana 
Norkutė 1:05.18 min., 2) Svet
lana Nepocatych 1:10.18 min.,
3) Milda Žilinskaitė 1:20.39 
min. 200 j kompleksiniai: 1)

Veronika Taraškaitė 2:19.67 
min., 2) Svetlana Nepocatych 
2:21.53 m in., 3) A kvilina 
Vaičaitytė 2:30.77 min. Pas
taba: 100 j krūtine buvo lygio
sios tarp Svetlanos ir Veroni
kos dėl 2-ros vietos.

Paskirų klasių laimėtojai
Vyrų ir moterų reguliarios 

(17-24 metų) klasės, senjo- 
rų(rių) (25 m. +) klasės ir mer
gaičių 13-14 m. klasės laimė
tojų pasekmes nesunku atrinkti 
iš atviros klasės pasekmių pa
teiktų aukščiau. Pridedame 
jau n u č ių  k lasių  la im ėto jų  
pasekmes. Įvairiose jaunučių 
klasėse dalyvavo 8 plaukikai, 
5 mergaitės ir 3 berniukai, visi 
iš Clevelando apylinkių:

Mergaičių 6 m. ir jaunes
nių: Silvija M. Taraškaitė, 5 m. 
-  25 j laisvu st. 36.27 sek.

Mergaičių 7-8 m.: Viktori
ja Taraškaitė, 8 m. -  25 j lais
vu st. 18.47 sek.; 50 j laisvu 
st. 44.71 sek.; 100 j komple
ksiniai 1:54.88 min. Lana Iver
son, 7 m. -  25 j laisvu st. 32.08 
sek.

Berniukų 7-8 m.: Kovas 
Kijauskas, 7 m. -  25 j laisvu st. 
33.14 sek.; 25 j nugara 31.45 
sek.; 25 j krūtine 31.46 sek.

Mergaičių 11-12 m.: Kaja 
Kijauskaitė, 11 m. -  50 j. lais
vu st. 46.14 sek.; 50 j peteliške 
1:10.53 min.

Berniukų 9-10 m.: Nicho
las B. Taraška, 10 m. -  50 j 
laisvu st. 37.70 sek.; 50 j 
peteliške 51.44 sek.; 100 j ko
mpleksiniai 1:48.56 min.

Berniukų 11-12 m.: Vytas
B. Aukštuolis, - 50 j laisvu st. 
41.18 sek.; 50 j nugara 47.01 
sek.; 50 j krūtine 52.15 sek.

Sekančios plaukimo varžy
bos -  2005 m. Š. Amerikos 
baltiečių pirm enybės įvyks 
2005 m. spalio 8 d., Brampton, 
Ont. Kanadoje.

SALFASS informacija

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS 0 TAUPĄ

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą, 
prieš priimdami galutinį sprendimą apsilankykite 

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
UINU1 MUU1OLIUI - 216-387-3204

linas@fixlerrealty.com
www .ClevelandHousingMarket.com 

wwW.LyndhurstOhioHomes.com 
www.Euclid-Homes.com

www.Richmond-Heights-Homes.com
www.MayfieldHomes.net

www.Pepper-Pike-Homes.com
www.SouthEuclidHomes.com

www.Beachwood-Ohio-Homes.com
www.FixlerRealty.com
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