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

Valdovų rūmai ir Aukštutinė pilis. Juozo Kamarausko akvarelė, 1894.

LIETUVOS IR LENKIJOS 
ŠVIETIMO MINISTRAI PASIRAŠĖ 
ĮSIPAREIGOJIMŲ KOMUNIKATĄ

JAV SVEIKINA NAUJĄ 
NATO IR RUSIJOS SANTYKIŲ ETAPĄ

Reikjavik, 2002 gegužės 
mėn. 16 d. (BNS). Baltieji rū
mai entuziastingai sveikino su
sitarimą dėl naujos NATO ir 
Rusijos tarybos ir sakė, kad 
Maskva “laikui bėgant” gali 
tapti pilnateise pertvarkyto Al
janso nare.

Jungtinių Valstijų preziden
tas George W.Bush “buvo pa
tenkintas, kad NATO Reikja
vike žengė didelį žingsnį link 
Rusijos integracijos į euroat- 
lantinę valstybių bendriją”, sa
kė G.W.Bush atstovas spaudai 
Ari Fleischer.

NATO generalinis sekreto
rius George Robertson apie 
“naują novatorišką instituciją” 
paskelbė po Rusijos užsienio 
reikalų ministro Igorio Ivano
vo ir 19 NATO valstybių užsie
nio reikalų ministrų susitikimo 
Islandijos sostinėje.

“Jungtinės Valstijos, kaip 
NATO narė, laukia, kada galės 
remdamasi šia pradine darbo
tvarke žengti toliau, jei ši Ta
ryba pasieks laimėjimų ben
dradarbiavimo srityje” , - sakė 
A.Fleischer. Paklaustas, kada 
Rusija gali tikėtis tapti pilna
teise NATO nare, jis atsakė: 
“Laikui bėgant bus padaryti 
kiti įvertinimai. Tai priklausys 
nuo bendradarbiavimo, nuo 
įvykių. Tai sodas, kuris bus pa
laistytas ir dabar pradės augti”.

JAV Valstybės sekretorius 
Colin Powell susitarimą dėl 
naujos NATO ir Rusijos tary
bos pavadino istoriniu. Sis su
sitarimas buvo sudarytas vos 
dvi dienos po to, kai buvusios 
priešininkės Rusija ir JAV pa
skelbė, kad vėliau šį mėnesį 
pasirašys sutartį per 10 metų 
dviem trečdaliais sumažinti 
savo branduolinius arsenalus.

Dėl naujosios NATO ir Ru

sijos tarybos susitarta baigian
tis pirmajai susitikimo Reikj
avike dienai. Susitikimo, tru
kusio dvi dienas, metu minist
rai taip pat susitarė transfor
muoti Aljansą, kad jis galėtų 
atsakyti į naujas terorizm o 
grėsmes. Susitarimas dėl šios 
institucijos bus iškilmingai pa
sirašytas per gegužės 28 dieną 
netoli Romos įvyksiantį Rusi
jos prezidento Vladimir Putin 
ir JAV prezidento G.W.Bush 
susitikimą.

Į nau josios in stituc ijo s 
veiklos programą įtrauktos ko
vos su terorizmu, ginkluotės 
kontrolės, kovos prieš bran
duolinių, cheminių ir biolo
ginių ginklų plitimą, krizių 
valdymo ir taikos palaikymo, 
saugumo jūroje užtikrinimo 
bei civilinių nepaprastųjų si
tuacijų valdymo sferos.

JAV nori “ sm ark ios” 
NATO plėtros

JAV Valstybės sekretorius 
Colin Powell pareiškė, jog su
griuvus senajai geležinei už
dangai, V ašingtonas nori 
“smarkios” NATO plėtros.

Reikjavike vykstančiame 
NATO viršūnių susitikim e 
C.Powell kalbėjosi su dešim
ties Rytų Europos valstybių 
užsienio reikalų ministrais. 
L apkrič io  m ėnesį Prahoje 
vyksiančio viršūnių susitikimo 
metu šios šalys tikisi gauti pa
kvietimą prisijungti prie de
vyniolikos aljanso narių. “Jis 
mums sakė, kad plėtra turi būti 
smarki, tačiau konkrečių ter
minų ir skaičių nenurodė, - sa
kė diplomatas iš Rytų Europos. 
- Tačiau mintis yra aiški”.

Rusijos užsienio reikalų 
ministras Igoris Ivanovas aiš
kiai leido suprasti, kad Maskva 
ir toliau priešinasi tolesnei

NATO plėtrai į rytus, po to, kai 
į Aljansą įstojo buvusios Var
šuvos Sutarties šalys Lenkija, 
Vengrija ir Čekija.

NATO pareigūnai iki lap
kričio mėnesį įvyksiančio Pra
hos viršūnių susitikimo nekal
ba apie narystės siekiančių ša
lių perspektyvas, nenorėdami 
sulėtinti šalyse vykdomų kari
nių ir kitų reformų.

Tačiau Vašingtonas yra lin
kęs paremti agresyvią NATO 
plėtrą, kadangi ji  padidintų 
Siaurės Aljanso įtaką pasaulyje 
ir leistų jam  spręsti saugumo 
problemas, kylančias toli nuo 
Europos ir Atlanto krantų.

SUGRĮŽTA BUVUSI VALDOVŲ RŪMŲ DIDYBĖ

V iln iu s , gegužės 10 d. 
(ELTA). Kiekviena tauta turi 
jausti atsakomybę už savo da
bartį, bet ne mažiau turi jausti 
atsakomybę ir už savo istoriją, 
turi palikti tos atsakomybės 
įrodymą, sakė premjeras Al
girdas Brazauskas Lietuvos 
D idžiosios Kunigaikštystės 
Valdovų rūmų atkūrimo pra
džios iškilmėse, praneša ELTA.

A tstatyti Valdovų rūmai 
kaip tik ir bus tas įrodymas, 
kuris visiems amžiams bylos 
apie garbingą mūsų valstybės 
praeitį. Premjeras dėkojo vi
siem s, kurie  ilgus dešim t
mečius čia po kruopelytę rinko 
m ūsų is to riją , išnag rinėjo  
kiekvieną surastą akmenuką. 
N esutikdam as su skeptikų 
abejonėmis, jis autoritetingai 
pareiškė, kad atkurti Valdovų 
rūmai bus tikrai geras statinys 
ir tuo galės įsitikinti kiekvienas 
- po kelerių metų, po dešimt
mečių, po šimtmečių.

V iln ius, gegužės 15 d. 
(ELTA). Lenkijoje lankęsis 
švietimo ir mokslo ministras 
Algirdas Monkevičius Varšu
voje susitiko su Lenkijos Res
publikos nacionalinio švietimo 
ir sporto ministre Krystyna 
Lybacka.

Kaimyninių šalių ministrai 
aptarė Lietuvos lenkų bei Len
kijos lietuvių švietimo proble
mas, šalių aukštojo mokslo 
kvalifikacijų bei mokslo laips
nių pripažinim o klausimus. 
Pasirašytas komunikatas, ku
riame numatyti šalių įsiparei
gojimai švietimo ir mokslo 
srityje, praneša ELTA.

Lenkijos pusė įsipareigojo 
stiprinti mokymą lietuvių kal
ba ir lietuviškas mokyklas Sei
nuose ir Punske. Numatyta 
pastatyti Punsko licėjaus prie
statą, o artimiausiu laiku bus 
pasirūpinta antru mokykliniu 
autobusu, kuris atvežtų vaikus 
į lietuvišką Punsko mokyklą. 
Rugsėjį Punsko licėjuje bus 
atidaryta nauja kompiuterių 
klasė.

Lietuvos pusė teiks metodi
nę pagalbą Lenkijoje leidžiant 
vadovėlius lie tuv ių  ka lba  
aukštesnių klasių m okslei
viams. Iki šiol Lenkijoje buvo 
leidžiami lietuviški vadovėliai 
tik pradinėms klasėms.

V ilniaus m eras A rtūras 
Zuokas pasidžiaugė, kad po 
ilgų diskusijų pagaliau pavyko 
sujungti ir m odernų, ir ro 
mantišką požiūrius ir pradėti 
Valdovų rūmų atstatymo dar
bus, kad pagaliau ši svarbiau
sia šalies sostinės vieta bus 
sutvarkyta.

Svietim o ir m okslo m i
nistras Algirdas Monkevičius 
Valdovų rūmus pavadinio vie
na iš nuostabiausių Lietuvos 
mokyklų. Ją lankys kiekvienas 
vaikas, kiekvienas moksleivis. 
Jau pats rūmų atkūrimas, pa
sak ministro, yra nuostabus 
ugdymo procesas, padedantis 
kiekvieno vaiko vertybių pira
midėje įtvirtinti meilę ir pagar
bą savo istorijai.

Valdovų rūmų tyrinėtojų 
vadovas hab. dr. Vytautas 
Urbanavičius prisiminė, kad 
jie čia atėjo plikomis rankomis 
ir nieko nebūtų pavykę nuveik-

Taip pat Lenkijos pusė įsi
pareigojo pakeisti nuostatą dėl 
pradinės mokyklos ir gimna
zijos egzaminų. Numatyta su
daryti sąlygas vaikams, besi
m okantiems lietuvių kalba, 
laikyti šia kalba egzaminus.

Lietuvos pusė įsipareigojo 
numatyti pereinamąjį laikotar
pį įgyvendinant Tautinių ma
žumų švietimo nuostatas dėl 
valstybinės kalbos egzamino 
suvienodinimo mokyklose tiek 
lietuvių, tiek tautinių mažumų 
dėstom om is kalbom is bei 
gimtosios (lenkų) kalbos bran
dos egzamino.

Įsipareigojo sudaryti sąly
gas lenkų bendrojo lavinimo 
mokyklose naudotis Lietuvoje 
reng ta is g im tosios kalbos 
vadovėliais bei iš lietuvių kal
bos išverstais mokomųjų daly
kų vadovėliais.

Tai pirm asis švietim o ir 
mokslo ministro A.Monkevi- 
čiaus vizitas Lenkijoje. M i
nistras pakvietė ministrę K.Ly- 
backa atvykti į Lietuvą. Nu
matoma, kad Lenkijos parei
gūnės vizitas įvyks rugsėjį. Iki 
to laiko bus suderinta šalių 
sutartis dėl dokumentų, sutei
kiančių teisę į aukštąjį mokslą, 
aukštojo mokslo kvalifikacijų 
bei mokslo laipsnių tarpusavio 
pripažinimo.

ti, jei nebūtų paramos iš visos 
Lietuvos, ir Kultūros ministe
rijos, ir techniškosios inteli
gentijos.

Valdovų rūm ų param os 
fondo steigėjų vardų dėkoda
mas visiems aukotojams, Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
atstovas Gabrielius Žemkalnis 
sakė negalintis perskaityti viso 
sąrašo, nes tai užtruktų taip il
gai, kad nebepavyktų numaty
tu laiku pradėti atstatymo dar
bų. Jis tik pabrėžė, kad nė vie
na auka nebuvo per maža. Vie
nas iš pirmųjų tūkstantį dolerių 
paaukojo profesorius iš JAV 
Stasys Vanagūnas ir beveik tuo 
pačiu metu buvo gauta tremti
nio iš Barnaūlo Bonaventūro 
Verbicko vieno dolerio auka. 
Hiutenfeldo Vasario 16-osios 
gimnazijos mokiniai sudėjo 
Valdovų rūm am s po vieną 
markę, Kauno moksleiviai -

(Nukelta į 6 p.)
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS TA R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

■ ISTORIKAI RAGINA SUSIDOMĖTI
1972 METŲ ĮVYKIAIS
Kaunas, gegužės 14 d. (ELTA). Kaune vykstantys renginiai, 

skirti Romo Kalantos žūties 30-osioms metinėms paminėti, 
prasidėjo šalies istorikų rengiama konferencija “Kaunas 1972: 
alternatyvioji kultūra, politinis protestas ir kultūrinė rezistencija”. 
To meto antisovietinius neramumus ir jų  pasekmes vertino net 
mūsų šalies mokslininkai, bet ir svečiai iš užsienio, praneša 
ELTA.

Vienas konferencijos organizatorių, Vytauto Didžiojo 
universiteto Senato pirmininkas profesorius Egidijus Aleksan
dravičius apgailestavo, kad ir R.Kalantos aukai, ir vėlesniems 
1972-ųjų įvykiams Lietuvoje dar skiriama per mažai dėmesio. 
Jis ragino jaunuosius šalies istorikus, mokslininkus nelaukti, kol 
nebeliks gyvųjų to meto įvykių liudininkų. Padėdamas rengti 
neseniai išleistą knygą “Romo Kalantos auka. 1972 metų Kauno 
pavasaris”, E.Aleksandravičius teigė pastebėjęs, kad žmonės jau 
atviriau ir ramiau vertina tuos reikšmingus 8-ojo dešimtmečio 
įvykius, nors daugeliui vis dar sunku juos prisiminti.

Kauną ir Lietuvą sudrebinę įvykiai tuo metu neliko nepa
stebėti ir užsienyje. Tą patvirtino Kaune viešinčios ir konferen
cijoje dalyvavusios Italijos parlamentinės ryšių su Lietuva grupės 
delegacijos vadovas Riccardo Migliori. Svečiais, atvežęs 1972 
metų gegužės mėnesio Italijos laikraščius, pažymėjo, kad Lietu
va ir tais laikais neatsiliko nuo kitų Europos valstybių, kuriose 
vyko masiniai susirėmimai bei protesto prieš sovietinį režimą 
akcijos. “Kai sužinojau, kad Romas Kalanta buvo pavadintas 
bepročiu, pagalvojau, jog ši tariama beprotybė kilo iš didelio 
laisvės troškimo”, - teigė italų delegacijos vadovas.

Svečio įsitikinimu, 1972-ųjų įvykiai lietuvių tautos viduje 
paliko didelę moralinę jėgą siekiant laisvės. Si valia ir dabar 
gali reikštis bendros Europos narystės siekiu.

■ R.KALANTOS SUSIDEGINIMAS
Prieš prasidedant iškilmingiems 1972 metų įvykių 30-mečio 

minėjimo renginiams, Kauno miesto valdžios atstovai, visuo
meninių organizacijų nariai pagerbė Romo Kalantos amžinojo 
poilsio vietą Romainių kapinėse, praneša ELTA.

Kuklioje pagerbimo ceremonijoje dalyvavo ir R.Kalantos 
brolis Arvydas su žmona Jolanta.Artimieji labiausiai dėkojo 
tiems žmonėms, kurie ryžosi ateiti į Romo laidotuves ir vėliau 
rinkosi miesto gatvėse bei dalyvavo protesto akcijose. Jie 
pasidžiaugė, kad susideginim o vietoje miesto valdžios ir 
menininkų pastangomis pagaliau pastatytas R.Kalantos poelgį 
įamžinantis memorialinis paminklas.

Brolis Arvydas taip pat pripažino, jog ir šiandien, praėjus 
30-čiai metų po tragiškų įvykių, artimiesiems lieka neaiški tikroji 
Romo susideginimo priežastis.

Tuo tarpu Kauno vicemeras Gediminas Budnikas, padėjęs 
gėles ant R.Kalantos kapo, neabejojo, kad 19-mečio kauniečio 
auka davė didžiulį impulsą tolesniems Lietuvos įvykiams, 
atvedusiems iki šalies nepriklausomybės.

■ CENTRISTAI NESAKO NEI “TAIP”, NEI “NE”
Aptakaus atsakymo iš centristų sulaukė krikščionys demo

kratai (LKD), pakvietę šią partiją bendradarbiauti artėjančiuose 
Prezidento ir Seimo rinkimuose, praneša ELTA.

Centro sąjungos valdybos ir skyrių pirmininkų pasitarime, 
apsvarsčius krikščionių demokratų pirmininko Kazio Bobelio 
atvirą laišką dėl bendradarbiavimo, konstatuota, kad iš tiesų 
Lietuvos partinėje sistemoje privalo būti sustiprintas centro - 
dešinysis blokas. Todėl centristai sutinka atvirai bendradarbiauti 
su Lietuvos krikščionimis demokratais taip pat, kaip ir su kitomis 
centro - dešinės krypties partijomis. Centristų požiūriu, tik 
vienybė ir savitarpio pagalba gali lemti stiprybę šiuo metu 
susiskaldžiusiai centro - dešiniajai politinio spektro pusei.

“Džiaugiamės, kad centro - dešiniųjų partijų vienybės svarbą 
suprantame ne mes vieni, bet ir kitos šiai krypčiai atstovaujančios 
partijos. Vardan idėjų, kurios, tikime, Lietuvą gali išvesti iš 
sąstingio, mielai eisime į dialogą su visomis centro - dešinės 
krypties partijomis”, - sako Centro sąjungos pirmininkas prof. 
K. Glaveckas.

Apie LKD kreipim ąsi dėl bendradarbiavim o centristai 
informavo artimiausius savo partnerius liberalus.

Praėjusią savaitę krikščionys demokratai pasirašė susitarimą 
dėl bendradarbiavimo su liberalais demokratais. Partijų lyderiai 
K. Bobelis ir Rolandas Paksas teigė kviesią bendradarbiavimui, 
kurį būtų galima sustiprinti dvišalėmis sutartimis, ir kitas centro 
dešinės jėgas.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Prancūzijoje gegužės 5 d. 
įvyko valstybės prezidento rin
kimų antrasis ratas. Su didele 
persvara buvo perrinktas lig
šiolinis prezidentas Jacques 
Chirac, 69 metų amžiaus, cent
ro ir dešinės politinių pažiūrų, 
naujųjų degolininkų partijos 
vadas. Už jį balsus atidavė 82 
procentai prancūzų balsuotojų. 
Sakoma, kad daug kairiųjų pa
žiūrų balsuotojų ne tiek balsa
vo už Chirac, kiek balsavo 
prieš Le Pen, nacionalinio 
fronto vadą, kuris pirmajame 
rinkimų rate, balandžio 21 d. 
gavo 17 procentų visų balsų. 
Tarp 16 prezidentinių kandi-

Laimėjęs Prancūzijos prezidento rinkimus didžiausia balsų daugu
ma valstybės istorijoje antrą kartą, Jacques Chirac, dešinėje, atsi
sveikina su buvusiu ministru pirmininku Lionel Jospin, kuris 
pasitraukė iš pareigų. Reuters

• A fganistano sostinėje 
Kabul naktim is patruliuoja 
britų kareiviai. Sakoma, kad 
mieste yra naktimis saugiau, 
negu Londone ar New Yorke.

• Bolivijoje buvo palaido
tas buvęs šalies diktatorius, 
vėliau įvedęs demokratinį reži
mą Hugo Banzer, miręs po šir
dies smūgio 75 m. amžiaus.

• Irano prezidentas Kha
tam i pasakė kalbą, kurioje 
prašė gyventojų kantriai laukti 
jo  įvedamų reformų, kurios 
duos daugiau laisvių ir įsta
tymų gerbimo.

• Rusijos branduolinės ener
gijos min. Rumyantsev lankėsi 
V ašingtone, tarėsi su JAV 
energijos min. Spencer Abra
ham. Kalbėta apie taikingą 
atominių jėgainių naudojimą ir 
pardavimą stočių Iranui.

PRANCŪZIJOS RINKIMAI
datų tik  rinkim us laim ėjęs 
Chirac buvo gavęs daugiau 
balsų už Le Pen (tik 20%).

Prancūzijoje Le Pen kandi
datūra sukėlė dideles demons
tracijas. Įdomu, kad jis savo 
kalbose išėjo prieš legalius ir 
nelegalius imigrantus. Iš isla
mo šalių prancūzų tarpe gyve
na apie 4 ar 5 milijonus imi
grantų. Nacionalinio fronto va
das savo kalbose daugiausia 
juos ir kaltino nusikaltimais ir 
darbų iš prancūzų darbininkų 
perėmimu. Jis savo kalbose 
nekritikavo  žydų tikėjim o 
žmonių, kurių Prancūzijoje esą 
apie 600,000. Tas paskatino 
daug žydų balsuoti už Le Pen, 
nors jo  priešininkai pravar
džiavo jį fašistu, naciu, rasistu.

Po prezidento Chirac per
rinkimo iš pareigų pasitraukė 
Prancūzijos premjeras, socia
listas Lionel Jospin. Jo parei
gas prezidentas Chirac atidavė 
mažai žinomam prancūzų se
natoriui Jean-Pierre Raffarin, 
53 metų. Jis jau baigia sudaryti 
naują vyriausybę, kurion kvie
čia įvairių partijų žmones. Bir-

Keliais sakiniais
• Nepalyje valdžios kariuo

menė puolė malūnsparniais 
kom unistinius sukilėlius ir 
skelbia, kad nušovė apie 200.

• Palestinos vyriausybės 
tarybos narys atidengė, kad 
Arafato vadovaujamoje tary
boje dažnai vyksta aštrūs gin
čai liečiantys palestiniečių po
litinę  s tra teg iją  ir planus. 
Hamas organizacijos vadai 
neklauso A rafato įsakym ų 
sustabdyti teroristinę veiklą. 
Betliejaus Viešpaties gimimo 
bažnyčioje jau nebeliko ten 
pasislėpusių palestiniečių po
licininkų. Jiems Izraelio val
džia leido išvykti į Gazos pa
kraštį. Iš ten planuojama pa
lestiniečius išsiųsti į Italiją.

• Kinijoje jau kelintą sykį 
Siaurinės Korėjos piliečiai 
bando perbėgti į Kinijoje esan-

želio mėnesį įvyks Prancūzijos 
parlamento rinkimai. Prezi
dentūros nelaimėjęs Le Pen 
žada pravesti balsavimuose į 
parlamentą daug savo partijos 
žmonių. Le Pen kaltina per
rinktą prezidentą įvairiais pra
sižengimais tuo metu kai Chi
rac buvo Prancūzijos sostinės 
meras. Aukščiausiasis Teismas 
nusprendė, kad jokių įtarimų 
negalima nagrinėti ar kelti by
las, kol Chirac eina prezidento 
pareigas. Prezidentas pasakė, 
kad jis tuoj pat pradės veikti, 
kad Prancūzija būtų saugi, 
stipri ir ekonomiškai pažangi. 
Kad būtų išspręstos socialistų 
valdžios atneštos problemos: 
nedarbas, per dideli pajamų 
mokesčiai, per trumpos darbo 
valandos.

Nors Le Pen partija savo 
vado į prezidentus ir neįstūmė, 
partijos vadovybė tikisi bal
suotojų paramos parlamento 
rinkimuose. Jos strategai tvir
tina, kad partijos veikla parla
m ente sukels valdantiem s 
dešiniesiems daug galvosūkių 
ir galvos skausmų. Tie galvo
sūkiai prasidėjo anksti ir ne
lauktai. Pakistano K arachi 
m ieste savižudis teroristas 
sustojo gatvėje prie autobuso, 
kuriame buvo į kelionę pasi
ruošę prancūzai inžinieriai. Jie 
turėjo vykti į pajūrį, kur buvo 
statomas Pakistanui skirtas 
povandeninis laivas. Prie au
tobuso sprogo galinga bomba. 
Žuvo 11 prancūzų, dar 12 buvo 
sužeisti, ligoninėje gydomi 23 
žmonės. Prancūzijos prezi
dentas kalbėjo telefonu su 
P akistano  p rez iden tu  M u
sharraf, pasiuntė į Pakistaną 
naują savo vyriausybės gy
nybos m inistrą. Pakistanas 
pirko prancūzų povandeninį 
laivą, kuris buvo baigiamas 
įrengti.

čias diplomatines atstovybes ir 
su jų pagalba išvykti į laisvąjį 
pasaulį ar į Pietinę Korėją. 
Paskutinis toks bandymas - 
pasislėpti Japonijos konsulate 
Shenysng mieste. Penki korė
jiečiai buvo sučiupti Kinijos 
sargybinių ir išgabenti. Japoni
jos ambasada pareiškė pro
testą.

• Jungtinių Tautų Genera
linė Asamblėja svarstė pasau
lio vaikų problem ą. Vaikų 
agentūra parinko dvi 17 ir 13 
metų jaunimo atstoves, kurios 
teigė svarstybose, kad vaikams 
pasaulyje trūksta sveikatos, 
taikos, mokslo, maisto.

• Netoli Tel Aviv miesto 
nežinomas piktadarys susprog
dino azartinių lošimų ir bili
jardo salę. Sprogdintojas pats

(Nukelta į 3 p.)
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LIETUVOS ISTORIJOS
PERRAŠYMAS

Beveik kasdien gaunamos žinios, jog Lietuvos Seimo 
valdančioji dauguma bando įteisinti, kad būtų mokamos 
pensijos buvusiems valstybės vadovaujantiems komunistų 
partijos nariams. Gegužės 7 d. Seimas pritarė valstybinių 
pensijų įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma panaikinti 
draudimą tas pensijas mokėti Visasąjunginės komunistų 
partijos ir Sovietų sąjungos komunistų partijos bei sąjunginėse 
respublikose vadovavusiems komunistų pareigūnams.

Siūloma taip pat panaikinti draudimą skirti pensijas 
buvusios Sovietų sąjungos vidaus reikalų komisariato, vidaus 
reikalų ministerijos, valstybės saugumo liaudies komisariato, 
valstybės saugumo ministerijos, valstybės saugumo komiteto, 
gynybos liaudies komisariato kontržvalgybos valdybos ir dar 
kai kuriems komunistų partijos pareigūnams.

Šioms pataisoms pritarė valdančioji Socialdemokratų 
koalicija, naujosios sąjungos - socialliberalų ir Valstiečių bei 
naujosios demokratijos frakcijų atstovai.

Jeigu Lietuvos Seimas tai patvirtintų, tai buvusieji 
bolševikų ir komunistų partijos vadovaujantys asmenys būtų 
prilyginti rezistencijos kovų dalyviam s, partizanam s, 
kovojusiems už Lietuvos laisvę, tremtiniams ir visiems, kurie 
yra žiauriai nukentėję nuo komunistų.

Politinių kalinių organizacija prašo Lietuvos prezidentą 
nepasirašyti šio įstatymo, jei būtų priimtas. Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga šį įstatymo projektą laiko Lietuvos 
laisvės kovų isto rijo s  k lasto jim u , sovietų  okupanto  
kolaborantų reabilitacija, Lietuvos genocido vykdytojų 
sulyginimą su mūsų tautos laisvės kovotojais. Šis įstatymo 
projektas parodo, kas valdo Lietuvos Seimą ir kaip jie žiūri į 
mūsų tautos istoriją. “Mėginama keisti vertybes, susidariusias 
per ilgus tautos kovos dėl išlikimo laisvės šimtmečius. 
Kolaborantas ir tiesiogiai ginklu kovojęs prieš valstybės 
nepriklausomybę statomas greta aukojusio save dėl laisvės. 
Kompartijos vadovybė buvo represijų ir genocido sumanytoja 
ir organizatorė, priėmė sprendimus dėl trėmimų ir tvirtino jų 
sąrašus” , - drąsiai kalbėjo Seimo nariai Povilas Jakučionis ir 
Antanas Stasiškis.

Šis įstatym o projektas iš pagrindų keičia Lietuvos 
valstybės santykį su Lietuvą okupavusios valstybės buvusiais 
pareigūnais. Jų dalyvavimas nusikalstamų organizacijų 
veikloje išteisinamas be teismo, nors jie savo noru tarnavo 
lietuvių tautos okupantui. Garbė Jakučioniui ir Stasiškiui, kad 
išdrįso Lietuvos Seime pareikšti protestą prieš genocido aukų 
sutapatinimą su tais, kurie juos persekiojo. Lietuvos genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Dalia Kuodytė 
pastebėjo, “jog tai yra bandymas perrašyti Lietuvos istorikų 
darbus”.

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus pareiškė, kad turi 
būti atšauktas pensijų skyrimas sovietiniams veikėjams: 
“Pensijų skyrimas už nuopelnus sovietų valdžiai - tai 
mėginimas perrašyti Lietuvos istoriją, pateisinti jos okupa
ciją”. Tai nieko gero nežadantys įvykiai Lietuvos Seime.

S. Tūbėnas

APIE KOKIĄ LAISVĘ IR 
NEPRIKLAUSOMYBĘ KALBAMA?

Praėjus dvylikai metų nuo 
atsiskyrimo iš Sovietų sąjun
gos, Seimas dar nubalsuoja vi
sų sovietinių represinių struk
tūrų tarnautojams mokėti pen
sijas. Tokiu būdu pastarieji bus 
prilyginti rezistencijos kovų 
dalyviams ir tremtiniams, nu- 
kentėjusiem s nuo m inėtųjų 
sovietinių tarnybų represijų 
(Vilnius gegužės 7 d. (BNS). 
Be to dar ne taip seniai, mažam 
skaičiui žmonių, po didelių 
vargų, pavyko atgauti naciona
lizuotas nuosavybes. Dabar 
kairiųjų (faktinai užsimaska
vusių komunistų) Seimas pra
vedė pakartotinos nacionali
zacijos įstatymą. Prezidentas 
tokį komunistinį Seimo pri
imtą įstatymą atsisakė pasi
rašyti ir jį grąžino Seimui per
svarstyti. Bet Seime, deja, 
dabar yra kairiųjų (faktinai bu
vusiųjų) didžiuma, ir jie, turė
dami balsų persvarą, prezi
dento įstatymo nepasirašymą 
balsų didžiuma užgožė.

Atrodo, kad Lietuvos laik
rodžiai neina pirmyn, bet atgal. 
Vietoje 2002 metų grįžtama į 
1926-tuosius metus, tik gaila, 
kad nebėra Plechavičiaus! Vis
kas ateina mažais žingsneliais. 
Pirmiausiai įteisino gegužės 1- 
mą dieną. Paskui tarptautinę 
moterų dieną, nurodant, kad ją 
rėmė Leninas ir Stalinas. Ma
tote, dabartinėje Lietuvoje dar 
tebėra Lenino ir Stalino kultas! 
Galbūt kitais metais jau bus

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

Atkelta iš 2 p.
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žuvo, tačiau žuvo ir 16 jaunų 
žydų bei 60 buvo sužeistų. Iz
raelio premjeras, tuo metu bu
vęs Vašingtone, pertraukė savo 
kelionę ir išskubėjo namo.

• Burmos kovotoja už de
mokratines teises Suu Kyi bu
vo karinės valdžios paleista iš 
namų arešto. Gatvėse šimtai 
jos rėm ėjų (ji yra Nobelio 
taikos p rem ijos laureatė) 
džiaugsmingai ją sutiko.

• K om unistine Šiaurės 
Korėjos valdžia leido susitikti 
išskirtų abiejų Korėjų šeimų 
nariams. Pietų Korėja planuoja 
pradėti abiejų šalių prekybos 
derybas.

• Olandijoje buvo nušau
tas dešinio sparno politikas, 
kuris rengėsi laimėti vietą par
lamente, smerkdamas nusikal
timus ir imigrantų iš užsienio 
infliaciją.

• JAV vyriausybė įtaria, 
kad Kubos režimas stengiasi 
pagaminti biologinius, che
minius ginklus ir tiems rei
kalams leidžia nemažas pinigų 
sumas. Šį gandą paneigė Ku
bos valdžia, sakydama, kad tai 
didelė melagystė ir šmeižtas.

minima ir Spalio revoliucijos 
diena! Lietuvoje gal pritrūktų 
paraduotojų. Bet Gudija netoli 
- tai gudai gal galėtų suteikti 
draugišką patarnavimą. Pana
šiu ir tokiu keliu einant, gali ir 
vėl tankai su raudonom is 
žvaigždėmis šventės iškilmin
gumą pakelti. Yra labai aišku, 
kad einama į netolimą praeitį. 
Ir iš Maskvos girdėti sklin- 
dantieji seni reikalavimai. Jau 
nebesitenkina tik rusakalbių 
globa, bet prasideda reikala
vimai, kad rusų kalba būtų pa
skelbta antrąja valstybine kal
ba. Dėl to nereikėtų net stebė
tis. Tik atsiminti liaudies pasa
kymą, kad “durną ir bažnyčio
je muša”. Jeigu Maskva girdės 
tik porą balsų, vis tiek jų  pro
paganda mokės išpūsti, kad 
Lietuvos liaudis to reikalauja. 
O jų pareiga yra liaudį nuo iš
naudotojų ir skriaudėjų ap
ginti! Be to, jie nori gauti teisę 
žvejoti ir Lietuvos valstybės 
zonoje (Baltijos jūroje). Taip 
pat teisę pravesti dujotiekius ir 
koridorių beviziam susisieki
mui su Karaliaučiaus kraštu!

Na, o galop, pareikalaus 
bazių, tiems savo interesams 
apginti. Be Seimo ir buvusiųjų, 
Maskva, ypač pietryčių Lie
tuvoje, turi stiprią “penktąją 
koloną” . Tai aplenkėję lietu
viai, kurie šoka pagal lenko- 
manų pučiamą dūdelę, kurie 
laikui atėjus paprašys, kad 
Maskva juos gelbėtų nuo lietu-

• Jungtinių Tautų asamb
lėja priėmė arabų šalių siūlymą 
rezoliuciją, kuri smerkia Izra
elį už Jenin palestiniečių sto
vyklos puolimą. Asamblėja su 
189 balsais priėmė rezoliuciją 
74-4 balsais, o 54 šalys susilai
kė. JAV balsavo prieš.

• Izraelio premjeras Sha
ron atsivežė į Vašingtoną ilgą 
planą, kaip sugyventi su pa
lestiniečiais. Stipriai kaltina
mas Arafat kaip teroristų vadas 
ir planų žinovas. Taikos klau
simai bus svarstomi, kai pasi
baigs savižudžių  veik la ir 
sprogdinimai. Bus reikalinga 
skirti atskiras gyvenvietes, 
įrengiant buferio zonas, iška
sant ilgus, gilius griovius, sta
tant aukštas tvoras. Sugriauti 
palestiniečių namai, įstaigos, 
pastatai bus atstatyti Izraelio, 
jei juos sugriovė Izraelio ka
riuom enė. Teks reform uoti 
įvairias Palestinos įstaigas, 
kurios dabar turi apie 20 va
dovybių ir veikia nepaisyda
mos vienos kitų. Izraelis pa
rems ir kai kurias Saudo Arabi
jos plano dalis, pažadėjo prem
jeras Sharon.

Juozas Žygas

vių nacionalistų priespaudos. 
O faktinai, tame krašte, lietu
viai dar tebeneša lenkišką jun
gą! Nors Lietuvos prezidentas, 
beveik kas mėnesį pas Kwas- 
n iew skį važinėja , lie tuv ių  
padėtis visai dėl to negerėja, 
bet priešingai!

O Amerika ir kiti Vakarų 
didieji, kurie Potsdame ant 
Lietuvos kaklo girnų akmenį 
pririšo - tai Rytprūsių krašto 
pavedimas “laikinam Rusijos 
valdymui” ! Dabar visą laiką 
Lietuvą ragina palaikyti su 
R usija  gerus kaim ynin ius 
santykius. Tačiau pati pavyz
džio neduoda! Manyčiau, kad 
Cuba irgi yra artimas kaimy
nas, tačiau nuo 1959 m. su Cu
ba, beveik jokių santykių nėra! 
Pagal “D rauge” didelėm is 
raidėmis pirmame puslapyje 
atspausdintą lotynišką posakį: 
“Quod licit bovi, non licit 
Jovi” . Vietoje to “Kas galima 
Jupiteriui, negalima jaučiui”, 
pagal “Draugą” - “Kas galima 
jaučiui negalima Jupiteriui”. 
Romėnams Jupiteris buvo vy
riausias dievas.

• Japonijos premjeras Jo- 
nishiro Koizumi pareiškė, kad 
Japonijai teks susirūpinti savo 
saugumu, nes gresia puolimai 
iš kitų kraštų. Teks išleisti nau
jus krašto gynybos įstatymus.

• Nuo kovo mėnesio, kaip 
skelbia JT pabėgėlių agentūra, 
iš užsienio į Afganistano mies
tus sugrįžo 480,000 pabėgėlių.

• Britanijos karalienė Eli
zabeth II paskelbė parlamento 
kalboje, kad ji toliau tęs savo 
tarnybą valstybei, nežiūrėda
ma savo 76 metų amžiaus ir 
neplanuoja tarnybos perleisti.

• Europos Sąjungos Ko
misijos pirmininkas Romano 
Prodi subarė Britaniją, kad ji 
vis palaiko su Amerika specia
lią draugystę, bet nesirūpina 
sugyvenimu su Europos kraš
tais.

• Čilė po ilgų derybų su Eu
ropos Sąjungos šalimis susita
rė dėl laisvos prekybos sutar
ties.

• Venezueloje Hugo Cha
vez pašalino iš pareigų savo 
viceprezidentą ir pažadėjo pa
keisti kitus pareigūnus, kurie 
buvo įsivėlę į sukilimą prieš jį.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Lietuvių fondo įsteigėjas dr. A. Razma pradeda 39-jį LF narių suvažiavimą balandžio 20 d. Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte. Ed. Sulaicio nuotr.

Tačiau “autonom ininkų” 
globėjai - KGB, TSKP, atrodo, 
ne visai pasitikėjo jais. Tai iš 
dalies atspindi 1991 m. balan
dyje iš Vilniaus pasiųsta KGB 
generolo S. Čaplino telegrama 
“Apie Vilenščinos atgimimo 
galimus kelius” “A” tarnybos 
viršininkui generolui L.Ma- 
karovui. Joje rašyta, kad, KGB 
kompetentingo šaltinio, esan
čio tarp lenkų inteligentų, duo
menimis, “lenkų klausimas” 
Vilnijoje peraugęs į galimus 
pasiūlymus, kurie tenkina tris 
šalis: lietuvius, Vilniaus krašto 
lenkus ir Lenkijos Respubliką. 
Neabejojama, kad taip reikia 
aiškinti 1991 m. sausio mėn. 
įvykusį lietuvių ir lenkų dialo
gą Aukščiausiojoje Taryboje, 
kur lenkams padaryta daug 
nuolaidų. Tai didelis Lenkų 
frakcijos nuopelnas ir lenkai 
dėl to turėję džiūgauti, bet nie
ko panašaus neįvykę. Susida
ręs įspūdis, kad daugelis lenkų 
negeba praktiškai įvertinti au
tonomijos bei Lenkų frakcijos 
politinės veiklos Lietuvos par
lamente. Tai dar kartą įrodo, 
kad lenkų visuomenė Lietuvo
je neorganizuota, o sudarytoji 
Koordinacinė taryba, kuriai 
priklauso Lietuvos lenkų są
junga, Lietuvos lenkų kultūros 
fondas ir parlamentinė Lenkų 
frakcija, neturinti reikiamos 
įtakos ir negalinti atlikti skirtos 
užduoties. Todėl reikią ieškoti 
naujų organizacinių formų, to
bulinti Lenkų frakcijos, Lietu
vos lenkų sąjungos, o kartu ir 
Koordinacinės tarybos veiklą. 
Bet tam nedaug galimybių, nes 
nesą partijos, kuri remtų Lenkų 
frakciją, o įkurti tokią, nesant 
ir lenkų vienybės, neįmanoma, 
o įkūrus dar labiau būtų galima 
suskaldyti lenkus. Koordinaci
nės tarybos politinį veiksmin
gumą galima būtų padidinti 
pavertus ją Vilniaus krašto sei
mu. Bet taip bus galima pa
siekti, jei visos lenkų organiza
cijos ją  pripažins. Lietuvos 
lenkų sąjunga - tai, KGB duo
menimis, patikima organizaci
ja, bet jos esą negalima pa-

PASKUTINIS KOZIRIS
X

Algimantas Liekis

versti partija, nes sąjunga tu
rinti ir toliau stengtis atstovauti 
visiems lenkams.

Ir toliau - KGB iš Vilniaus 
prašo leisti įkurti naują organi
zaciją - Vilenščinos atgimimo 
piliečių judėjimą, ne partinę, 
bet panašią į Sąjūdį arba Soli- 
darnoscz, nes tokios organiza
cijos esančios efektyviausios. 
Sukūrus tokią organizaciją, į 
politinę veiklą galima būtų 
įtraukti įvairiausių pakraipų 
veikėjus. Be to, norin t su
stiprinti TSKP, LKP(TSKP), o 
taip “vieningos valstybės su 
TSR S” nuotaikas, siūlom a 
leisti nuo 1991 m. Vilniuje 
įkurti Slavų universitetą, kuris, 
be abejonės, padėtų rengti 
TSRS lojalius lenkų in teli
gentus.

Bet “autonomininkai” ir to
liau nenusileido. L ietuvos 
valstybei pradėjus steigti vals
tybinės sienos apsaugos pos
tus, 1991 m. gegužės 21 d. Sal- 
čininkų rajono taryba priima 
sprendimą: “Dėl muitinės pos
tų Krašto apsaugos departa
mento padalinių veiklos su
stabdymo Šalčininkų rajone.” 
Po poros dienų LR AT savo 
ruožtu priima nutarimą (Nr. 1
1367) “Panaikinti Šalčininkų 
rajono tarybos 1991 m. gegu
žės 21 d. sprendimą.” Panašiai 
atsitiko daugeliui kitų Šalči
ninkų, Vilniaus rajonų tarybų 
sprendimų, kuriuose buvo mė
ginama net pakeisti rajonų, 
apylinkių administracines ri
bas. Tokių sprendimų iniciato
riai buvo ir kiti veikėjai - TSRS 
ir Respublikos aukščiausiųjų 
tarybų deputatai, rajonų ir apy
linkių vadukai: - S. Akanovi- 
čius, S. Peško, V. Švedas, 
L .Jankelevičius, V. Subač, 
A.Brodavskis, J. Tichanovi- 
čius, C. Vysockis, S. Toma- 
ševskis, A. Monkievičius, I. 
Adamovičius ir kiti. Ir toks 
nutarimų karas tarp LR Aukš

čiausiosios Tarybos ir V il
niaus, Šalčininkų rajonų tary
bų truko iki pat 1991 m. rug
p jūčio  19-22 d. M askvoje 
įvykdyto pučo, iki TSKP ir 
LKP(TSKP), KGB paskelbi
mo antivalstybinėmis organi
zacijomis, okupantų įnagiais. 
Beje, pučo Maskvoje dienomis 
ypač išryškėjo Vilniaus krašto 
“autonomininkų” veidas: vos 
tik gavę žinią apie Maskvoje 
įsikūrusią pučistų vyriausybę, 
tą pačią dieną - rugpjūčio 19- 
ąją. Šalčininkų rajono vadukai 
irgi pasiskelbė įkurią GKCP 
(Valstybinį komitetą ypatingai 
padėčiai) ir uždraudė toliau 
leisti sąjūdietišką “Šalčios” 
laikraštį, Sąjūdžio organizaci
jas, vėl paskelbė, kad rajone 
galioja tik tarybiniai įstatymai, 
TSRS ir LTSR konstitucijos, 
ėmė atkurti senąsias bolševiki
nio tipo partines organizacijas. 
Šalčininkų bolševikais pasekė 
Sniečkaus ir dar kai kurių gy
venviečių viršininkai, nepai
sant, kad rugpjūčio 21 d. LR 
Aukščiausioji Taryba paskelbė 
nutarimą “Dėl teisinio perse
kiojimo už veiksmus, nukreip
tus prieš teisėtą Rusijos val
d ž ią” , kuriam e paskelb ta: 
“Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba konstatuoja, 
kad 1991 m. rugpjūčio 19- 
osios pučistų veiksmai Rusijos 
teritorijoje, nukreipti prieš tei
sėtą Rusijos valdžią, nėra geo
grafiškai ir politiškai izoliuoti 
nuo agresijos prieš Lietuvą. 
Šliaužianti okupacija Lietuvo
je prisideda prie perversmo 
pastangų Rusijoje. Už abiejų 
nusikaltimų stovi ir juos vykdo 
tos pačios jėgos. Todėl LR AT, 
veikdama pagal 1991 m. rug
pjūčio 19 d. ratifikuotą Sutartį 
tarp Lietuvos Respublikos ir 
Rusijos Tarybų Federacinės 
Socialistinės Respublikos dėl 
tarpvalstybinių santykių pa
grindų, nutaria:

1. Nustatyti, kad asmenys, 
kariškiai ir civiliai, priside
dantys prie agresijos ir repre
sinių veiksmų Lietuvos Res
publikos teritorijoje, taip pat

tie, kurie rėmėsi pučistų, sie
kusių prievarta užgrobti val
džią Rusijoje, įsakymais, bus 
traukiam i atsakom ybėn už 
valstyb in iu s nusikaltim us 
prieš Lietuvos Respubliką ar
ba išduodami RTFSR teisė
tvarkos organams.

[...]. 3. Pavesti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei su
stabdyti spaudos leid in ių , 
kurstančių prievarta nuversti 
teisėtą Rusijos arba Lietuvos 
valdžią, spausdinimą ir platini
mą Lietuvos Respublikos terit
orijoje.”

Kitą dieną, 1991 m. rug
pjūčio 22 d., LR AT priėmė nu
tarimą “Dėl Sovietų Sąjungos 
karinių-represinių struktūrų 
Lietuvoje”, kuriame buvo pa
reikalauta iš TSRS nedelsiant 
išvesti iš Lietuvos Respub
likos visas TSRS karines-re- 
presines struktūras, visus KGB 
padalinius, visus desantinius ir 
specialiosios paskirties dali
nius, visus TSRS vidaus ka
riuomenės dalinius; pareika
lauta iš TSRS Vyriausybės ne
delsiant perduoti Lietuvai visą 
dokumentaciją ir archyvinę 
medžiagą, susijusią su TSRS, 
NKVD, MGB, KGB organiza
cijų veikla Lietuvos Respubli
kos teritorijoje. Lietuvos Res
publikos prokuratūra įpareigo
ta nedelsiant pradėti tirti visų 
TSRS k arin ių -rep resin ių  
struktūrų nusikaltimus, pada
rytus po 1990 m. kovo 1 d.

Tą pačią dieną LR AT pri
ėm ė nutarim ą “D ėl LKP 
(TSKP) struktūrų veikos Lie
tuvoje”. Buvo uždrausta LKP 
(TSKP) veikla Lietuvoje, Lie
tuvos Respublikos generalinis 
prokuroras įpareigotas p a 
traukti teisminėn atsakomybėn 
LKP(TSKP) padalinius, kurie

LENKŲ KALBĄ VILNIAUS RAJONE 
PRAŠOMA SULYGINTI SU VALSTYBINE

Lietuvos lenkų rinkimų ak
cijos (LLRA) Vyriausioji tary
ba pakartotinai prašo papildyti 
Švietimo, Tautinių mažumų 
bei Valstybinės kalbos įstaty
mus, kad lenkų tautinė mažu
ma Vilniaus krašte turėtų teisę 
varto ti savo gim tąją kalbą 
viešajame gyvenime ir švieti
me lygiai su valstybine kalba.

Anot pareiškimo, “daugelį 
amžių Vilniaus krašte kom 
paktiškai gyvenanti lenkų tau
tinė mažuma, kaip vietinė ma
žuma pagal tarptautinius stan
dartus turi konkrečias teises 
vartoti šioje teritorijoje savo 
gimtąją kalbą viešajame gyve
nime ir švietim e lygiai su 
valstybine kalba” .

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

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

1991 m. sausio 13 d. organiza
vo perversmą Lietuvoje, siekė 
sunaikinti Lietuvos Nepriklau
somybę, suverenumą, kėsinosi 
į Lietuvos teritorijos vientisu
mą, o nuo rugpjūčio 19 d. 
vykdė perversmo organizato
rių direktyvas vietose.”

Dar pučui tebevykstant, 
rugp jūčio  22 d., L ietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Ta
ryba priėmė nutarimą “Dėl 
Šalčininkų rajono tarybos ir 
Ignalinos rajono Sniečkaus 
gyvenvietės tarybos antikons
titucinės veiklos”, kuriame šių 
tarybų pirmininkai C. Vysoc
kis (Šalčininkų) ir A. Kulako
vas (Sniečkaus), “ėmėsi akty
vių veiksmų remti antikonsti
tucines grupuotes, siekusias 
įvykdyti valstybinį perversmą 
TSRS, RTFSR, taip pat Lietu
vos R espubliko je” , nutarė 
“Sustabdyti Šalčininkų rajono 
tarybos, jo  pirmininko C. Vy
sockio bei jo  pavaduotojo 
A.M onkievičiaus, Ignalinos 
rajono gyvenvietės tarybos, 
jos pirmininko A. Kulakovo 
bei jo  pavaduotojo S. Procho- 
renkos įgaliojimus” .

Kiek vėliau (rugsėjo 4 d.) 
buvo paleistos ir pačios Šalči
ninkų, Vilniaus bei Sniečkaus 
gyvenvietės tarybos, atleisti iš 
darbo jų vadovai - C. Vysockis 
ir A. Monkievičius, A. Bro- 
davskis ir V. Kirkevičius, A. 
Kulakovas ir S. Prochorenka.

1991 m. rugsėjo 12 d. LR 
AT nutarim u (Nr. 1-1798) 
Šalčininkų rajono ir Sniečkaus 
gyvenvietėje įvestas tiesio
ginis valdymas. Taip baigėsi 
TSKP, LKP (TSKP), KGB 
pastangos supjudyti lietuvius 
su lenkais, išlaikyti bolševikinį 
režimą Rytų Lietuvoje.

(Bus daugiau)

LLRA Vyriausioji taryba 
taip pat visiškai remia valsty
bės institucijų veiksmus, sie
kiant užtikrinti Lietuvos len
kams ir Lenkijos lietuviams 
teisę vartoti savo pavardes 
taip, kaip jos skamba ir rašo
mos gimtąja kalba, ir tikisi, 
kad atitinkama sutartis dėl pa
vardžių rašymo bus pasirašyta 
artimiausiu metu.

Kadangi Lietuvoje planuo
jama pakeisti pasus identifika
vimo kortelėmis, LLRA Vy
riausioji taryba yra už tai, kad 
būsima sutartis dėl pavardžių 
rašymo įsigaliotų jos pasira
šymo momentu.

Eltos inf.

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

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

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

Galiojimo ta iso  baigiasi 2002 metų gegužės 31 d*

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

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

Norint dalyvauti, nereikia nieko pirkti.

W E S TE R N
U N IO N

M ONEY
TRANSFER'

Žaidimo taisyklės ir smulkesnė informacija pateikiama žemiau.
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ILLINOIS ATSTOVU RŪMAI TAIP 
PAT PASISAKO UŽ 

LIETUVOS PRIĖMIMĄ Į NATO

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VIEŠAS KREIPIMASIS NEW YORKO 

LIETUVIŲ “KULTŪROS ŽIDINIO” REIKALU

S. m. gegužės 10 dieną Illinois valstijos Atstovų Rūmai 
taipogi priėmė rezoliuciją, pasisakant už Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos priėmimą į NATO.

Si rezoliucija buvo užkliuvusi Atstovų Rūmų “Rules” 
komitete kuris paskutines tris savaites neturėjo posėdžių, o artėja 
Atstovų Rūmų pavasario sesijos pabaiga.

Aptarus šį reikalą su valstijos atstove Patricia “Patti” Bellock 
(respublikone), ji kreipėsi į Atstovų Rūmų vadovą Michel 
Madigan (demokratą) ir ši rezoliucija buvo pateikta tiesioginiam 
Atstovų Rūmų balsavimui.

Džiugu kad Illinois valstijoje tiek Illinois Senatas, balandžio 
18 dieną, tiek Illinois Atstovų Rūmai gegužės 10 dieną, pasisakė 
už Pabaltijo valstybių įtraukimą į NATO.

Anatolijus Milunas
Pirmininkas, 

Illinois Lietuvių Respublikonų Lyga

A.L.T.S. Kovo 11 d. minėjime meninės programos metu eilėraštį 
“Lietuvai” skaitė “Geležinio vilko” būrelio mokinė Viktorija 
Biskytė. Vyt. JasineviCiaus nuotr.

SUGRĮŽTA BUVUSI 
VALDOVŲ RŪMŲ DIDYBĖ

Atkelta iš 2 p.

maironieCių draugijos nariai 
surinko 515 litų. Tai - jaudi- 
nanCiai didelės aukos, sakė 
G.Žemkalnis, reikšdamas pa
dėką ne tik tiems, kurie aukojo 
pinigus, bet ir tiems, kurie au
kojo savo darbą ir laiką, staty
bines medžiagas, paslaugas. 
Jis dėkojo visiems ir už Valdo
vų rūmų atkūrimo idėjos palai
kymą, sakė tikįs, kad ateityje 
parama dar labiau didės ir at
kurti Valdovų rūmai, monsin
joro K.Vasiliausko žodžiais, 
tikrai taps visos tautos rūmais.

Lietuvos dailės muziejaus 
direktorius Romualdas Budrys 
pabrėžė, kad atkurtų rūmų erd-

vėje bus sutelktos pačios svar
biausios šalies istorijos ir kul
tūros vertybės, valstybingumo 
ženklai. Atstatyti Valdovų rū
mai, sakė jis, susigrąžins visą 
buvusią savo didybę, taps svar
biausia mūsų valstybės vieta, 
kokia buvo nuo tryliktojo am
žiaus.

Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės Valdovų rūmų at
kūrimo pradžios aktas su Vil
niaus pilių globėjo, kadenciją 
baigusio Prezidento Lietuvos 
Respublikos Ministro Pirmi
ninko Algirdo Mykolo Bra
zausko parašu ir šiai progai 
skirtas Justino M arcinkevi- 
Ciaus eilėraštis “Lietuva”, įdėti 
į metalo kapsulę, buvo įbe- 
tonuoti aštuonių metrų gylyje 
į pirmąjį atstatomų rūmų polį.

1997 m. balandžio 7 dienos laišku, Lietuvių pranciškonų Sv. Kazimiero viceprovincijos 
provincijolas Tėvas Placidas Barius, O.F.M. pranešė New Yorko Kultūros Židinio tarybai Tėvų 
pranciškonų priimtą sprendimą neatnaujinti 1998 metų spalio 31 dieną pasibaigiančios patalpų 
nuomavimo sutarties ir siekti Kultūros Zidinio nuosavybės pardavimo.

Lygiai penkeriems metams praėjus po pasiuntimo sutartį nutraukianCio pranešimo, Kultūros 
Židinio klausimas tebėra neišspręstas. Amerikiečių teisme sprendimo laukia trijų konfliktuojančių 
pusių (Kultūros Židinio tarybos, New Yorko Lietuvių Atletų klubo ir Tėvų Pranciškonų) užvestos 
bei apeliuojamos bylos. Visuomenės naudojimasis Kultūros Židinio patalpomis yra sustabdytas. 
New Yorko lietuvių visuomenė skaudžiai išgyvena Kultūros Židinio netektį. Tapo paliesta jų 
kultūrinė, visuomeninė, lituanistinio švietimo bei sportinė veikla. Žiniasklaidoje spausdinami 
išpuoliai bei abipusiai pasikeitim ai kaltinim ais laiko tėkmėje nemažėja. Visuomeninio 
susipriešinimo ženklam stiprėjant, ir net pasiekiant Lietuvą, atsiranda balsų siūlančių suabejoti 
paramos teikimu išeivijos lietuvių religinėm bendrijom, išeivijos istorijoje suvaidinusioms ypač 
svarbų vaidmenį tautiškumo palaikyme. Kritika ima paliesti ir lietuviškajai išeivijai ypač svarbią 
Vyskupo lietuviams katalikams išeivijoje instituciją.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba yra susirūpinusi ginčo šalių nepajėgumu pačių 
jėgomis taikingai išspręsti New Yorko Kultūros Židinio klausimą. Asmenys bei organizacijos, 
praeityje artimai dalyvavę Kultūros Židinio kūrime bei jo išlaikymo darbuose, šiandiena “teisybės” 
ieško amerikiečių teismuose. Ieškoma “savosios teisybės” , pamirštant anksčiau vieningai 
puoselėtą visuomeninį gerbūvį bei tautinį solidarumą. Įskaudinančiais pareiškimais apeliuojama 
į lie tuv iškąją  v isuom enę iš a tm inties išb rauk ian t tuos laikus, kai buvo su tariam a, 
bendradarbiaujama ir aukojamasi Dievo ir savosios tautos labui.

JAV LB Krašto valdyba imasi iniciatyvos Kultūros Židinio klausimo ginče dalyvaujančias 
puses - Kultūros Židinio tarybą, New Yorko Lietuvių Atletų klubą ir Tėvų Pranciškonų provinciją 
- sukviesti intensyvaus pobūdžio pasitarimams. Pasitarimų tikslas, rasti ilgai uždelstą, visus 
daugiau ar mažiau patenkinantį sprendimą. Krašto valdybai prašant, Lietuvos generalinis konsulas 
New Yorke dr. Rimantas Morkvėnas yra sutikęs tarpininkauti taikingo susitarimo paieškoje. 
Norima pastebėti, kad dr. Morkvėnas yra pakviestas siekti klausimo išsprendimo šalių geranoriško 
susitarimo, o ne arbitražo būdu. Tuo pačiu, dr. Morkvėno tarpininkavimas nėra sąlygojamas 
reikalavimu šalims nutraukti ar sustabdyti užvestus teisminius procesus. Savo ruožtu, JAV LB 
Krašto valdyba, iki šiol stengusi išlikti neutralia stebėtoja, yra pasiruošusi dr. Morkvėnui ir 
besitariančiom šalim, pagal reikalą, visokeriopai talkinti.

JAV LB Krašto valdyba viešai kreipiasi į Tėvų Pranciškonų viceprovincijos JAV-se vadovybę 
(tėvus Placidą Barių, O.F.M., Pranciškų Giedgaudą, O.F.M.), vyskupą lietuviams katalikams 
išeivijoje J.E. Paulių Baltakį, O.F.M., Kultūros Židinio tarybos ir New Yorko Atletų klubo 
vadovybes (abiejų pirm. Praną Gvildį) su kvietimu dalyvauti Lietuvos generalinio konsulo dr. 
R. M orkvėno tarpininkavim u pravedam uose pasitarim uose. Vadovybės savo sutikimą 
pasitarimuose dalyvauti yra prašomos pranešti iki 2002 m. birželio 1 d., savo atsakymą nukreipiant 
sekančiai: JAV LB Krašto valdyba, Algimantas S. Gečys, pirm., 1357 Gantt Drive, Huntingdon 
Valley, PA 19006

Teigiamai atsiliepus į kvietimą tartis, vadovybės paskirai dr. Morkvėno bus kontaktuojamos 
dėl pasitarimo vietos bei laiko. Tikimasi, kad kvietimas pradėti pasitarimus Kultūros Židinio 
klausimu bus priimtos geranoriškoje dvasioje. Šią iniciatyvą skatina J.E. vysk. Pauliaus A. 
Baltakio, O.F.M. laiške rašytame 2001 m. lapkričio 21 d. JAV LB Religinių reikalų tarybos 
pirm. ses. Margaritai Bereikaitei išreikšta viltis, kad “... su pozityviu Lietuvių Bendruomenės 
vadovybės tarpininkavimu, grįš per 50 metų puoselėtas nuoširdus bendradarbiavimas ir vėl visi 
vieningai darbuosis dėl bendro visos išeivijos ir tėvynės gerbūvio”.

Algimantas S. Gečys
2002 m. gegužės 10 d. JAV LB Krašto valdybos pirmininkas

Kreipimasį gauna: Lietuvos gen. konsulas dr. R. Morkvėnas, J.E. vysk. Paulius Baltakis, 
O.F.M., Tėvas Sigitas Benediktas Jurčys, O.F.M., Lietuvos Šv.Kazimiero provincijos provincijolas, 
Tėvas Placidas Barius, O.F.M., Tėvų pranciškonų JAV-se vyresnysis, Tėvas Pranciškus 
Giedgaudas, O.F.M., Brooklyno Pranciškonų vienuolyno viršininkas, Pranas Gvildys, Kultūros 
Židinio tarybos ir New Yorko Lietuvių Atletų Klubo pirmininkas, dr. G. Kumpikaitė, JAV LB 
New Yorko apygardos pirmininkė, periodinės lietuvių spaudos JAV-se leidėjai/redaktoriai.

Valdovų rūmų maketas. V. Dulkės nuotr.

VAŠINGTONE STIPRINAMAS 
BENDRADARBIAVIMAS SU LENKIJA

V ašin gton as , 2002 m. 
gegužės mėn. 7 d. Lietuvos 
ambasadoriaus JAV Vygaudo 
Ušacko bei Lenkijos amba
sadoriaus JAV Przem yslaw 
Grudzinski kvietimu, šiandien 
Baltijos šalių ir Lenkijos am
basadoriai JAV bei jų  draugai 
Vašingtone prie pietų stalo 
aptarė šalių kandidačių pa
siruošimą artėjančiam NATO 
aukščiausio lygio susitikimui 
Prahoje.

Susitikimas Lenkijos am
basadoje surengtas pažymint 
Lenkijos ir Lietuvos valstybės 
1791 m. gegužės 3-osios Kons
titucijos dieną bei įgyvendi
nant š.m. kovo 22 d. keturšalio 
Lenkijos bei Baltijos šalių pre
zidentų susitikimo Vilniuje 
metu priimtą nuostatą suinten
syvinti savo šalių ambasadorių 
JAV bendrus veiksmus, sie
kiant Amerikos paramos Lie-

tuvos, Latvijos ir Estijos pa
kvietimui į NATO.

Susitikime dalyvavo Bal
tijos valstybių, Lenkijos, Šiau
rės Europos šalių am basa
doriai bei JAV Nacionalinės 
saugumo tarybos, Valstybės 
departam en to , P entagono 
aukšti pareigūnai, Amerikos 
lietuvių ir lenkų bendruo
m enių bei A m erikos žydų 
komiteto atstovai.
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

C H I C A G O , IL

■ Architektų ir inžinierių  
meno paroda

Š.m. gegužės 26 d., sekma
dienį, 1 val. p.p. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, bus 
atidaryta Amerikos lietuvių 
inžin ierių  ir architektų  są
jungos (ALIAS) Čikagos sky
riaus ruošiama meno ir kūry
bos paroda. Joje dalyvaus 15 
vienaip ar kitaip su sąjunga 
susijusių  m ėgėjų ir p ro fe 
sionalių menininkų. Bus proga 
pamatyti, kad “kietose” tech
ninėse profesijose dirbantys 
žmonės sugeba save išreikšti ir 
meninėm priemonėm. Daly
vaus ALIAS žurnalo “Techni
kos žodis” redaktorius Vytau
tas Peseckas, Čikagoje ir už jos 
ribų žinomas kaip architektas, 
dabar jau pensininkas, buvęs 
lakūnas. Parodoje atsiskleis ir 
kiti jo  talentai - pamatysime 
puikias akvareles ir galėsime 
pasiklausyti jaunystės laikų 
poezijos.

■ Kas naujo Lietuvių fonde
L ietuvių fondo valdyba 

posėdžiauja kiekvieną mėnesį. 
Balandžio 30 d. įvyko posėdis, 
kuriame LF pirmininkas Po
vilas Kilius pristatė du naujus 
narius - Ramūną Astrauską ir 
Vaclovą K leizą. Jų k and i
datūros vienbalsiai buvo pa
tvirtintos Tarybos posėdyje. 
Valdybos narė S ig ita  Bal- 
zekienė p raėjusiam e narių 
suvažiavime buvo išrinkta ir į 
Fondo tarybą. Pirmininkas sa
vo pranešime lietė finansinius 
klausimus, tikėdamas, kad, kai 
pagerės ekonom inė krašto  
padė tis , pagerės ir Fondo 
finansinė pusė. Posėdyje buvo 
d iskutuota  B erlyne turim o 
namo pardavimas, tačiau ten 
problemą sudaro nuomininkai,

kurių laukiam a išsikėlim o.
Suvažiavime buvo pranešta, 
jog gautas A. Sarausko pa
likimas ir jau gauta 2,1 mi
lijonai dolerių, bet galutinis 
sumos pervedim as dar ne
gautas dėl teismo nebaigtos 
eigos. Stasio Baro pranešimas 
lietė Dr. Antano Razmos vardo 
premiją, kuri šiemet bus skirta 
už muzikinės kūrybos veikalą.
Lietuvoje ši premija esą su
kėlusi didelį susidomėjimą. Dr.
A. Razma, LF Tarybos pir
m in inkas, pageidavo , kad 
ruošiamos dailininko Dom- 
šaičio parodos kataloge būtų 
tinkamai aptarta Lietuvių fon
do istorija, minint Fondo 40 
metų sukaktį. Posėdis praėjo 
labai darbingoje ir kultūringoje
nuotaikoje. Lietuvių Fondo metinio narių suvažiavimo Lemonte prezidiumas. Dešinėje - sekretorė A.Smulkštiene.

Ed. Sulaičio nuotr.

L O S  A N G E L E S ,  CA

SVARBUS PRANEŠIMAS

Clevelando skautai prie savo darbų. Iš kairės: Nicholas Hallal, 
Tadas Taraškevicius, Laimis Belzinskas, Matas Hallal.

Lietuvių tautos dainiui po
etui Bernardui Brazdžioniui 
šių metų vasario mėnesį su
kako 95-eri metai ir Lietuvos 
Rašytojų Sąjunga Vilniuje šio
mis dienomis išleidžia gražų 
album ą, pavadintą “Poetas 
Bernardas Brazdžionis grįžta į 
Lietuvą”. Albume yra pavaiz
duotas ne tiek Poeto fizinis ap
silankymas Lietuvoje, bet jo 
dvasinis grįžimas su kūrybiniu 
lobiu ir Poeto grįžimo išsiilgu
sios tautos pagarba.

Šia proga JAV LB Vakarų 
Apygardos vadovaujamas ko
mitetas rengia iškilmingą albu
mo pristatymą ir Poeto pager
bimą.

Šventė įvyks š.m. birželio 
mėn. 1 d., šeštadienį, 2:00 val. 
p.p., Šv. Kazimiero parapijos

salėje, 2718 St. George St., Los 
Angeles, CA.

Iš Lietuvos atvyksta Rašy
tojų sąjungos Kauno skyriaus 
pirmininkas poetas Petras Pali- 
lionis, kuris atveš Lietuvoje 
pagamintą apie poetą Braz- 
džionį vaizdajuostę. Jis prista
tys ir knygą-albumą. Šventėje 
dalyvaus JAV LB Kultūros 
Tarybos pirm ininkė M arija 
Remienė. Meninę dalį atliks 
komp. Darius Polikaitis, muz. 
Vidas Neverauskas ir Los An
geles lituanistinės mokyklos 
mokiniai.

Ta proga galima pasveikinti 
poetą Bernardą Brazdžionį 
raštu. Sveikinimai bus išspaus
dinti programoje.

Angele Nelsiene 
Pirmininkė

S IN G E R  IS L A N D ,  FL V O K IE T IJ A

PASKIRTOS ŽURNALISTIKOS 
STIPENDIJOS

EUROPOS PREMIJA VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJAI

Lietuvių Žurnalistų Sąjun
ga išeivijoje globoja du žurna
listikos fondus: žurn. Henri
ko Blazo vardo fondą, sudary
tą Ingos ir Alfonso Tumų, ir 
žurn. Salomėjos Narkėliū- 
naitės - sudarytą jos artimųjų. 
Iš tų fondų kasmet, Lietuvos 
Žurnalistikos Instituto vado
vybei rekom enduojant, yra 
skiriamos dviem pažangiau
siems studentams vienkartinės 
stipendijos po 300 dolerių.

Šiemet tos stipendijos yra 
paskirtos dviem LŽI trečio 
kurso studentėm. H. Blazo sti
pendija gauna Janina Raz- 
m ytė, o S. Narkeliūnaitės - 
Inga Navickaitė.

Tų dviejų žurnalistikos 
fondų p in igai yra laikom i 
Tautos fonde. Kad tie du

fondai išliktų neribotą laiką, 
jiems yra reikalingi papildomi 
įnašai. Norintieji juos aukomis 
parem ti yra prašom i rašyti 
čekius Lithuanian National 
Foundation vardu ir siųsti 
sąjungos valdybai ad resu : 
Lithuanian Journalists Asso
ciation, 4200 No. Ocean Drive, 
Suite 2-206, Singer Island, FL 
33404.

Kęstutis K. Miklas
LZS pirmininkas

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $40, 

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

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 
METAMS - $115.00

Europos federalistų Unijos 
Bergštrasės apskrities skyrius 
šiais metais Europos premiją 
paskyrė Vasario 16-osios gim
nazijai. Premija buvo įteikta 
gegužės 4 d. Tuo metu gim
nazijoje vyko Heseno žemės 
vyriausybės rengiamos Euro
pos savaitės atidaromasis ren
ginys, kuriame dalyvavo Eu
ropos, Vokietijos ir Heseno 
parlamentų atstovai, Heseno 
vyriausybės atstovai ir 200 
kviestų svečių.

Gimnazistai jau visą ba
landžio mėnesį ruošėsi šiam 
renginiui, kurio metu jie bandė 
vokiečiams parodyti Lietuvą. 
Buvo net pravesta apklausa 
Vokietijoje ir Lietuvoje. Net 6 
Lietuvos gim nazijos ta lk i
ninkavo. Šia apklausa gim
nazistai norėjo patirti žmonių 
nuotaikas dėl Europos Są
jungos p lėtros ir L ietuvos 
įsijungimo. Rezultatai buvo 
pakelb ti atvykusiem s sve
čiams. Gegužės 2 ir 3 dienomis 
vyko gimnazistų inscenizuotos 
viešos Lietuvos ir Europos Są
jungos derybos. Paskutinis 
“derybų” posėdis buvo šeš
tadienį, gegužės 4 d. ryte, 
suvažiavus svečiams. Tada 
visiem s atvykusiem s buvo 
pakelbta, ar Lietuva, gimna
zistų nuom one, turėtų būti

priimta į Europos Sąjungą, ar 
ne. Po to Europos parlamento 
nariai dr. Udo Bullmann ir 
Thomas Mann, Lietuvos už
sienio reikalų ministro pava
duotojas Justas Paleckis, bu
vęs generalinis prokuroras 
Europos teisme Carl Otto Lenz 
ir Hesseno parlamento narys 
R.von Hunnius viešoje disku
sijoje įvertino mokinių insce
nizuotas derybas.

Po pietų mokiniai pristatė 
Lietuvą lietuviškais eilėraš
čiais su vokiškais vertimais, 
liaudies šokiais, dainomis ir 
muzika. Turizmo departamen
to ir “Visit Lithuania” agen
tūros pagalba buvo rodomos 
turistinės galimybės, svečiai 
buvo vaišinami lietuviškais 
patiekalais.
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVA - KOVOS UŽ DEMOKRATIJĄ PAVYZDYS
Atėnai, gegužės 16 d. (ELTA). Lietuva yra kovos už laisvę 

ir demokratiją pavyzdys, Graikijoje su valstybiniu vizitu vie
šinčiam Lietuvos Prezidentui Valdui Adamkui teigė demokra
tijos tėvynės Graikijos Parlamento Pirmininko pavaduotojas 
Constantinos Geitonos. Jis Lietuvos vadovą ketvirtadienį ap
dovanojo Graikijos Parlamento aukso medaliu, praneša ELTA.

V.Adamkus patikino vicepirmininką, kad Lietuva neišdavė 
Graikijos išugdytų demokratijos principų, kad mūsų šaliai yra 
labai naudinga senas parlamentarizmo tradicijas turinčios Grai
kijos patirtis. Jis sakė tikįs, kad šis vizitas dar labiau paskatins 
abiejų valstybių parlamentų bendradarbiavimą.

Susitikime prisiminta, kad prieš mėnesį suburta Graikijos 
ryšiams su Lietuva parlamentinė grupė, kurios nariai artimiausiu 
metu ketina atvykti į Lietuvą. O šį kartą Graikijos Parlamente 
kartu su Lietuvos delegacija  apsilankė Lietuvos graikų 
bendruomenės narys, Seimo tarpparlamentinės ryšių su Graikija 
grupės vadovas Nikolajus Medvedevas.

Graikijos, kaip ir kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių 
parlamentų, palanki nuomonė apie Lietuvą bus reikalinga 
netolimoje ateityje, kadangi visos ES narės turės ratifikuoti 
Lietuvos stojimo į ES sutartį. Šią sutartį Lietuva tikisi pasirašyti 
kitų metų pradžioje, kai ES pirmininkaus Graikija.

Antrasis oficialus V. Adamkaus vizito darbotvarkės susitiki
mas - su Graikijos gynybos ministru Yannos Papantoniou. Mi
nistro vardu Lietuvos Prezidento ir ponios A. Adamkienės garbei 
surengtų pietų metu aptarti euroatlantinės integracijos klausimai, 
bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityje. V. Adamkus pa
dėkojo Graikijos gynybos ministrui už paramą rengiant Lietuvos 
karius bei pakvietė jį apsilankyti mūsų šalyje.

V.Adamkus ir į Graikiją atvykusi Lietuvos verslininkų 
delegacija tą pačią dieną dalyvavo Atėnuose surengtame verslo 
forume.

Darbo pietų, verslo forumo bei individualių susitikimų metu 
pastebėta, jog žvalgytuvės neturėtų likti bevaisės - Lietuva turi 
produktų, kurie gali sudominti graikus. Pasak tarptautinių 
prekybos rūmų “Lietuva” direktoriaus Algimanto Akstino, grai
kus ypač domina tai, ko jie patys turi mažai. Tai - pieno produk
tai, mediena, mėsa. Pasinaudoję proga kai kurių Lietuvos įmonių 
atstovai Atėnuose pradėjo derybas. Pavyzdžiui, “Marijampolės 
pieno konservų” atstovas pasirašė ketinimų protokolą su Graiki
jos prekybos įmone, kurią domina lietuviškas sutirštintas pienas.

Forume dalyvavęs Prezidentas V. Adamkus, pažymėjo, kad 
Lietuvos ir Graikijos ekonominiai santykiai atsilieka nuo esamų 
galimybių, ir ragino abiejų šalių įmonių atstovus ne tik rašyti 
laiškus, bet ir susitikinėti, kalbėtis, derėtis. Prezidentas tikino 
graikus, kad Lietuvoje jie gali daug atrasti. Beje, Lietuvos amba
sadorius Graikijoje Dainius Junevičius pastebėjo, kad Lietuva 
ir Graikija prekiavo dar senovėje. Tai liudija archeologų Lietu
voje iškasta Graikijos moneta. O Graikijoje rasta gintaro, kuris, 
manoma, atkeliavo iš Baltijos jūros regiono.

V.Adamkus įvertino Akropolio būklę
Prezidentas Valdas Adamkus antrąją valstybinio vizito Grai

kijoje dieną pradėjo nuo pasivaikščiojimo po Graikijos pasi
didžiavimą - ant šventos uolos stūksantį Atėnų Akropolį. Šį prieš 
Kristų sukurtą istorijos, civilizacijos ir mitų paminklą Lietuvos 
vadovas įvertino ir aplinkosaugininko akimis. “Gaila žiūrėti, 
kaip amžiai daro savo. Reikia džiaugtis, kad dedamos visos 
pastangos tai išlaikyti ateities kartoms”,- sakė Prezidentas.

V.Adamkus su žmona Alma pirmą kartą Atėnuose viešėjo 
prieš penkiolika metų Graikijos aplinkos ministerijos kvietimu, 
kai jis dar dirbo JAV aplinkos apsaugos agentūros adm i
nistratoriumi. Lygindamas pirmąjį ir dabartinį apsilankymą šioje 
istorinėje vietoje, Eltos korespondentei V.Adamkus apgailestau
damas sakė, kad pasikeitė ir Atėnai, ir Akropolis. “Tuo metu, 
kai lankėmės, Akropolis buvo mažiau paliestas gamtos ir oro 
taršos. Tai matyti iš kolonų būklės”.

Lietuvos vadovo nuomone, visas pasaulis turi būti dėkingas 
graikams už tai, ką jie daro stengdamiesi išsaugoti autentišką 
istorinę aplinką. kuriais ir šiandien galime džiaugtis. “Taigi ar 
tikrai mes tiek daug pasiekėm?”, - svarstė Prezidentą vizito metu 
lydinti ponia Alma Adamkienė.

“Atrodo, tiek daug pasiekėme, tiek daug nuėjome, o iš tikrųjų 
turbūt stovime vietoje” , - apie Graikijos simbolį - prieš kelis 
tūkstančius metų statytą Akropolį įspūdžiais dalinosi Alma 
Adamkienė. Pasak jos, senovės graikai, neturėdami tokių 
šiuolaikinių technologijų, kokias turime mes, sugebėjo pastatyti 
tokius paminklus, kuriais ir šiandien galime džiaugtis. “Taigi ar 
tikrai mes tiek daug pasiekėm?”, - svarstė Prezidentą vizito metu 
lydinti ponia Alma Adamkienė.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Lietuvos Respublikos Prezidentui VALDUI ADAMKUI
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui ARTŪRUI PAULAUSKUI
Lietuvos Respublikos Seimo nariams

DĖL VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO PATAISŲ

Akivaizdu, jo g  LR Valstybinės pensijos turi būti skiriamos tik už nuopelnus Lietuvos 
valstybei. Todėl bandymas prilygin ti sovietines represijas vykdžiusius su kovotojais ir 
nukentėjusiais už Lietuvos Nepriklausomybę Valstybinių pensijų įstatyme yra atviras cinizmas, 
nepagarba valstybei ir jos istorijai.

R E I K A L A U J A M E :
1. Nepritarti įstatymo pataisai, pagal kurią siūloma panaikinti draudimą nukentėjusiųjų asmenų 

pensijas skirti buvusios Sovietų Sąjungos vidaus reikalų komisariato (NKVD), valstybės saugumo 
liaudies komisariato (NKGB), valstybės saugumo ministerijos (MGB), vidaus reikalų ministerijos 
(MVD), valstybės saugumo komiteto (KGB), gynybos liaudies komisariato Vyriausiosios 
kontržvalgybos valdybos (“ Smerš”) ūkio ir techninių dalių darbuotojams.

2. Nepritarti įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma panaikinti draudimą valstybines pensijas 
m okėti VKP(b) ir SSKP bei jos padalinių sąjunginėse respublikose vadovaujantiem s 
darbuotojams.

Gerb. PREZIDENTE, Prašome vetuoti įstatymo pataisas, jei jos būtų priimtos.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkas Antanas Lukša 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto pirmininkas Arimantas Dumčius

Lietuvos namų ir žemės sklypų savininkų sąjungos pirmininkas Mykolas Vitkauskas 
Lietuvos žemės savininkų sąjungos tarybos pirmininkė Antanina Venckūnienė

Lietuvos pensininkų sąjungos “ Bočiai” Kauno m. bendrijos pirmininkė Marija Garšvienė 
Lietuvos moterų Lyga, Ona Voverienė

DARBDAVIAI IR PROFSĄJUNGOS 
PRIEŠ LIETUVIŲ KALBOS DISKRIMINAVIMĄ

Trišalė taryba pirm ąkart 
nusiteikusi svarstyti ne ekono
minį ar socialinį, o valstybinės 
kalbos klausimą - darbdavių ir 
profsąjungų atstovų pasiūly
mu šis klausimas įtrauktas į 
artimiausio Trišalės tarybos 
posėdžio darbotvarkę.

“V ienąkart reik ia  apsi
spręsti, ar Lietuvoje galioja 
valstybinės kalbos įstatymas. 
Gyvenimas rodo, kad privalo
mos tampa visos kitos kalbos, 
bet ne lietuvių. Nemoki anglų 
ar vokiečių - nebūsi priimtas į 
darbą, tuo tarpu užsienio ka
pitalo įmonių vadovai nemoka 
lietuviškai, o kai kuriose įmo
nėse situacija darosi absur-

V ilnius, gegužės 16 d. 
(ELTA). Ketvirtadienį Naujoji 
sąjunga (socialliberalai) pa
siūlė politinėm s partijom s 
pasirašyti susitarimą bei įsi
pare igo ti rink im ų kam pa
nijose populistiniais tikslais 
nenaudoti ir neeskaluoti Lie
tuvos užsienio politikos strate
ginių siekių.

Šią iniciatyvą palaikė de
vynių partijų atstovai, nors ir 
turėjo pastabų dėl susitarimo 
projekto kai kurių nuostatų. 
Jas tobulins redakcinė komi
sija, kurią  sudarys įvairių  
partijų  a tstovai, p raneša 
ELTA.

Ketvirtadienį inicijuotame 
susitarimo projekto aptarime 
dalyvavo L ietuvos laisvės 
sąjungos, Liberalų sąjungos, 
Krikščionių demokratų, Res
publikonų partijų, Moderniųjų 
krikščionių demokratų, Poli-

diška - pavyzdžiui, “Panevė
žio stiklo” savininkai lenkai 
reikalauja, kad darbuotojai 
mokėtų lenkų kalbą”, - pikti
nosi Eltai Trišalės tarybos 
narys Rimantas Jagėla, inicija
vęs, kad šį klausimą svarstytų 
Trišalė taryba. Anot jo, kont
rolieriai, suradę įmonėje dar 
nuo sovietinių laikų užsilikusi 
rusišką užrašą, tuoj pat liepa jį 
nuplėšti ir grasina baudomis, 
tuo tarpu anglišk i užrašai 
niekam neužkliūva. Laikraščių 
skelbimai, siūlantys darbą, - 
beveik išvien angliški arba su 
privalomu reikalavimu mokėti 
anglų kalbą, nors darbas siū
lomas Lietuvoje.

“Jeigu nemokant užsienio 
kalbų darosi sudėtinga susi
rasti darbą, tai kodėl gi prie
volė mokėti lietuviškai netai
koma užsienio kapitalo įmonių 
vadovams?”, - klausia R.Jagė- 
la. Trišalės tarybos sekreto
riato vadovas Mindaugas Ku
raitis sako, kad Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos at
stovai palaiko tokią iniciatyvą 
ir linkę išklausyti visus pa
siūlymus, o jeigu prireiks, ir 
inicijuoti įstatymo pakeitimus.

Klausimą dėl valstybinės 
kalbos vartojim o Lietuvos 
įm onėse Trišalėje taryboje 
planuojama svarstyti gegužės 
29 dienos posėdyje.

PARTIJOS ŽADA ATSISAKYTI POPULIZMO

tinių kalinių ir tremtinių są
jungų, Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių), Vals
tiečių ir Naujosios demokra
tijos partijų sąjungos atstovai. 
Pasak dokum ento projektą 
pateikusio Seimo Naujosios 
sąjungos frakcijos seniūno 
Alvydo Ramanausko, susitari
mui pritaria ir socialdem o
kratai. Prie šios iniciatyvos 
kviečiamos prisijungti ir kitos 
partijos.

Seimo narė konservatorė 
Rasa Juknevičienė siūlė par
tijoms susitarti ir neeskaluoti 
kai kurių jautrių klausimų, pvz. 
žydų, mirties bausmės, “Ma
žeikių naftos”, Ignalinos ato
minės elektrinės ir kitų. Tuo 
tarpu L ietuvos krikščionių  
demokratų vadovas parlamen
taras Kazys Bobelis ragino 
neįrašyti tokių specifinių prob
lemų, o apsiriboti kardinaliais

dalykais. Liberalas Klemensas 
Rimšelis tikisi, kad pavyks 
šiam e susitarim e įtv irtin ti 
tinkamiausias nuostatas. Šią 
iniciatyvą turėtų apsvarstyti ir 
Liberalų sąjungos valdyba.

Pasitarime dalyvavęs Lie
tuvos laisvės sąjungos lyderis 
Vytautas Šustauskas social
liberalų iniciatyvoje įžvelgė 
“norą pažaboti kitas partijas” . 
E lta i j is  sakė dalyvausiąs 
rengiant susitarimo projektą, 
tačiau abejoja, ar jį  galėsiąs 
pasirašyti. Tai, pasak jo, pri
klausys nuo dokumento turi
nio.

Inicijuoti partijų susitarimą 
dėl Lietuvos užsienio politikos 
strateginių siekių nenaudojimo 
populistiniais tikslais rinki
minės kampanijos metu social
liberalai nusprendė, siekdami 
užtikrinti Lietuvos užsienio 
politikos tęstinumą.
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KULTŪROS PUSLAPIS

LIETUVIŲ OPEROS SPEKTAKLIS 
NUOTRAUKOSE

Gegužės 12 d. įvyko G. Donizetti operos “Lucia di Lammermoor” spektaklis, kurio klausėsi 
pusantro tūkstančio žmonių.

Garsiojo seksteto scena: kairėje dainuoja lordas Enrico - Arūnas Malikėnas, scenos vidury Edgardo 
- Audrius Rubežius, prie stalo Liucija - Irena Zelenkauskaitė, Artūro Bucklaw - Jonas Valuckas, už jų 
Liucijos palydovė Alisa - Genovaitė Bigenytė, pilies kapelionas - Liudas Norvaišas ir choras.

Jono Kuprio nuotraukos

2005 METAIS LIETUVOJE VYKS 
PASAULINIS ESPERANTININKŲ 

KONGRESAS
2005 metų liepos mėnesį 

Lietuvoje bus surengtas pasau
linis esperantininkų kongresas. 
Pasak Pasaulinės esperan
tininkų sąjungos prezidento 
Renato Corsetti, šį jubiliejinį, 
90-ąjį, kongresą nutarta su
rengti mūsų šalyje, nes espe
rantininkų sąjūdis iš esmės 
kilo Lietuvoje. “Šia prasme 
lyg tai turėtum e sugrįžti į 
namus”, - pažymėjo jis spau
dos konferencijo je  Seime, 
praneša ELTA.

Svečias pridūrė, kad Lie
tuva yra labai geroje geogra
finėje padėtyje tarp Rytų ir 
Vakarų. Jam taip pat susidarė 
įspūdis, kad lietuviai labai 
gerai supranta esperantinin
kus, kurie pasisako už visų 
kalbų ir tautų lygiateisiškumą.

Pasaulinės esperantininkų 
sąjungos viceprezidento tarp
tautiniams ryšiams Lee Chong

-Yeong iš Korėjos teigimu, 
2005 metų liepos 23-30 die
nomis į Lietuvą atvyks apie 3 
tūkstančius kongreso dalyvių 
iš maždaug 70 šalių. Šis kon
gresas vyks be vertėjų. “Visa 
Lietuva pamatys, kiek daug 
žmonių iš daugelio pasaulio 
šalių, skirtingų kultūrų, kalbų 
gali laisvai bendrauti ir dirbti 
kartu” , - sakė jis . Svečias 
pridūrė, kad 2005 metais Lie
tuva jau bus ES narė ir todėl 
turės gerą progą kaip ES narė 
parodyti save pasauliui.

Spaudos konferencijo je 
vertėjavęs Lietuvos esperan
tininkų sąjungos pirmininkas 
Povilas Jegorovas pažymėjo, 
kad Lietuvos esperantininkų 
lauk ia  d idžiu lis  kongreso  
paruošiamasis darbas. Pasak 
jo, planuojama išleisti nemažai 
leidinių, kurie pristatytų espe
ran to  kalbos idėją , supa-

Nuotrauka kairėje. Liucija - 
Irena Zelenkauskaitė skaito 
suklastotą raštą, kad ji išteka už 
nemylimo vyro.

LATVIJOS SOSTINĖJE - LIETUVOS 
EKONOMIKOS IR KULTŪROS DIENOS

Gegužės 22 dieną Latvijoje 
prasidės Lietuvos dienos, ku
riose bus pristatom a mūsų 
šalies ekonomika ir kultūra.

Kaip inform uoja ELTA, 
gegužės 22 d. Latvijos istorijos 
muziejuje Rygoje bus atida
rytos parodos “Lietuvos ordi
nai ir medaliai 1918-1940 me
tais” ir “Lietuvos ordinai ir 
medaliai 1991-2002 metais” iš 
Lietuvos Respublikos Prezi
dentūros ir privačios Viliaus 
K avaliausko kolekcijų . Tą 
pačią dieną Didžiojoje Gildi
joje vyks iškilmingas Lietuvos 
dienų atidarymas. Ceremonijo
je numato dalyvauti Ministras 
pirmininkas Algirdas Brazaus
kas, ūkio ministras Petras Cės- 
na, kiti Vyriausybės nariai, 
Lietuvos ambasadorius Latvi
joje Petras Vaitiekūnas, Lietu
vos verslo atstovai. Vakare 
muzikos centre “Vernisažas” 
koncertuos Lietuvos grupės 
“Delfinai”, “Merlin” ir daini
ninkė Atlanta.

Gegužės 23 dieną tarptauti
niame parodų centre bus ofi
cialiai atidaroma paroda “Lie
tuvos eksportas” . Jos metu

žindintų kongreso dalyvius su 
mūsų šalimi.

Seimo nario Stasio Kruži- 
nausko duomenimis, pasaulyje 
apie 3 milijonus žmonių kalba 
ir rašo esperanto kalba. Pasak 
jo, Lietuvos vadovai, minis
terijų atstovai geranoriškai yra 
pasiruošę padėti surengti jubi
lie jin į esperantin inkų kon
gresą.

Liucija ir Edgardo - I. Zelenkauskaitė ir A. Rubežius - pasižada 
nesiskirti ir visada būti kartu.

vyks forumas “Sėkmingas kai
mynų bendradarbiavimas: pre
kybos ir investicijų plėtra tarp 
Lietuvos ir Latvijos” , verslo 
kontaktų mugė, bus demons
truojamos lietuviškos mados, 
veiks lietuviško alaus baras.

Gegužės 24 dieną parodoje 
organizuojami seminarai, ku
riuose bus kalbama apie Lietu
vos muitus ir tarifus, sienos 
kirtimo procedūrą, užsienio 
kapitalo valdymo patirtį, pla
taus vartojimo prekių rinkos 
tendencijas, įmonių finansų 
valdymą Latvijoje, taip pat 
apie Lietuvos inform acinių 
technologijų rinkos tendenci
jas, telekomunikacijų rinką ir 
politines iniciatyvas kuriant 
informacinę visuomenę. Lietu
vos dienoms Latvijoje kultūri

PARODA ATSKLEIDŽIA 1972-ŲJŲ ĮVYKIUS
Gegužės 13 d., Romo Kalantos žūties 30-ųjų metinių minėji

mo išvakarėse, Kauno apskrities archyve atidaryta unikali au
tentiškų archyvinių dokumentų paroda.

Kauno apskrities archyvo direktoriaus Gintaro Dručkaus tei
gimu, pirmą kartą šalies istorijoje vienoje parodoje eksponuo
jama tiek daug autentiškų dokumentų iš trijų bylų. Viena jų  buvo 
iškelta dėl Romo Kalantos žūties, antrojoje aštuoni asmenys 
buvo kaltinami “kalantinių” įvykių organizavimu, o trečioji - 
reabilitacijos byla, užvesta jau 1989 metais. Visi šių bylų doku
mentai iki šiol buvo saugomi Lietuvoje.

Parodos lankytojai gali susipažinti su ištraukomis iš apklausų, 
kaltinamąja išvada, paskutiniais kaltinamųjų žodžiais, to meto 
įvykių nuotraukomis. Taip pat eksponuojamos Romo Kalantos 
dienoraščio ištraukos, konfiskuotų laiškų fragmentai. Didžioji 
dalis eksponatų plačiajai visuomenei pristatomi pirmą kartą. 
Parodos organizatoriai ekspoziciją pavadino “Auka laisvei”. 
Anot G.Dručkaus, atidžiau susipažinus su daugiau kaip 2 
tūkstančiais trijų bylų lapų, nekyla abejonių, kad 1972 metų 
gegužės 14 dieną įvykdytas susideginimas ir vėlesni įvykiai buvo 
sąmoninga atsidavusių laisvei žmonių auka.

nę programą parengė Lietuvos 
institutas. Gegužės 23 dieną 
Fotografijos muziejuje bus ati
dary ta  nuo traukų  paroda 
“Miestas”, parodoje “Lietuvos 
eksportas” koncertuos Lietu
vos valstybin is pučiam ųjų 
orkestras “Trimitas” ir Lietu
vos nacionalinės filharmonijos 
simfoninio orkestro kvintetas. 
Gegužės 24 dieną Naujajame 
Rygos teatre bus rodomas re
žisieriaus Rimo Tumino spek
taklis “Revizorius” . Visomis 
renginio dienomis viešbutyje 
“Reval Hotel Latvija” veiks 
lietuviškų patiekalų virtuvė. 
L ietuvos d ienos L atv ijo je  
baigsis gegužės 25 dieną pa
rodos “Lietuvos eksportas” 
uždarymu ir Dainiaus Pulaus- 
ko džiazo seksteto koncertu.
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Okupacijos Lietuvai daug 
nelaimių atnešė, kraštas dėl jų 
daug žmonių neteko, bet per 
tuos penkiasdešimt metų buvo 
draudžiama rašyti apie viso
kias negeroves, tarytum šimtai 
tūkstančių Sibire nežuvo, ir te
roro nebuvo, ir žmonės ramiai 
valgė sau skanią kukurūzinę 
duonelę ir laukė, kol komuniz
mas pasieks savo tobulybės 
laipsnį. O kai dabar Lietuva at
gavo nepriklausom ybę, tai 
pradėta leisti knygą po kny
gos, kurios iki smulkmenų at
skleidė išgyventąją tiesą. Ro
dos, jau dabar viskas parašyta 
apie tuos okupacijų metus ir 
Lietuvos žmonių kančias.

Taigi, kad dar nebaigta 
atskleisti. Štai baigiantis 2001 
metams Kaune išleista stambi, 
net 670 puslapių Stasio Gvil
džio istorinių dokumentinių 
apybraižų ir prisiminimų kny
ga Kruvini likimai. Joje 418 
puslapių skirta Vietinei rinkti
nei, kuriai vadovavo gen. Po
vilas Plechavičius ir kurios da
lyviai, tie plechavičiukai, ne 
tiek galėjo ginti tėvynę, taigi 
vykdyti tą tikslą, kuris buvo 
numatytas šiai karinei organi
zacijai, kiek vis susilaukti per
sekiojimų, ypač kai rinktinė 
buvo panaikinta.

Stasys Gvildys pasirašo savo knygą.

Vietinė rinktinė suorgani
zuota, kai vokiečiam s rytų 
fronte ėmė nesisekti. Tada jie 
pradėjo mobilizuoti užimtųjų 
kraštų žmones. Lietuvoje tokie 
mobilizacijos bandymai jiems 
nepasisekė. Nusistatyti, kaip 
Lietuva galėtų prisidėti prie 
karo, vokiečiams spaudžiant 
dar 1943 m. lapkričio mėn. su
šauktas susirinkimas Lietuvos 
visuomenės ir kariuomenės at
stovų, kuriame svarstytas ka
riuomenės atkūrimo klausi
mas. Gen. S. Raštikis siūlė su
daryti 160,000 visų ginklų rū
šių armiją, bet vokiečiams tai 
buvo nepriimtina. Po ilgo tam
pymosi ir vis už ko nors už- 
kliūvančių derybų sutarta or-

VIETINĖ RINKTINĖ IR KAI KURIE RYŠKESNI 
PARTIZANINIO KARO BRUOŽAI

ganizuoti Vietinę rinktinę, ku
ria i vadovauti su tiko gen. 
P.Plechavičius. Rinktinės dali
niai turėjo veikti tik Lietuvoje, 
tokia sąlyga išsiderėta, nors vo
kiečiams rūpėjo turėti papildy
mų frontuose ir karo reikalams 
dirbančių Vokietijoje.

Lietuviai, aišku, tikėjo, kad 
tai bus pradžia atkuriamos ka
riuomenės. O kol kas svarbiau
sias uždavinys buvo tvarkyti 
plėšikaujančius banditus. Pra
dėjo tos jų gaujos veikti 1943 
m. pradžioje, o 1944 m. plito 
tolyn į Panevėžio, Šiaulių, Tau
ragės, Raseinių, Kauno ap
skritis. Žudė tos gaujos lietu
vius tarnautojus, ūkininkus, 
sprogdino geležinkelius, pjaus
tė telefonų stulpus. Dėl to jų 
siautėjimo žmonės net mies
tuose bijodavo jų, ypač nakti
mis. Būdavo žaginamos mote
rys, žudomi žmonės, degina
mos sodybos, ir tų gaujų aki
plėšiškumas vis didėjo, nes 
vokiečiai nesirūpino persekioti 
jų  o lietuvių policija nebuvo 
pajėgi. Tai tikėta, kad rinktinė 
aptvarkys plėšikų banditizmą. 
Vokiečiai vis toliau nuo Lietu

vos laikė 20 (apie 14,000 ka
rių) savisaugos batalionų, vadi
nas, viltys dėtos į Vietinę rink
tinę.

Stasys Gvildys toje savo 
knygoje pateikia daug duome
nų apie plėšikaujančius bandi
tus. Štai Vilniaus apygardoje 
siautėjo 9 rusų banditų gaujos, 
turinčios nuo 3 iki 30 narių. 
1944 m. kovo 15 d. lenkų parti
zanai nuginklavo Krėvos poli
ciją. Maišiagalos valsčiaus Bū
dų apylinkėje pastebėta žy
giuojančių 500-600 lenkų ban
ditų. Levielionų kaime jie su
mušė tris lietuvius ir dar pagra
sino, kad už sužalotą vieną len
kų partizaną bus nužudyta 100 
lietuvių. Vokiečiai už nužudytą

K. Barėnas
Londonas, Anglija

karį savo nuožiūra nuspręsda
vo, kiek sušaudyti žmonių iš 
tos vietos, kur karys žuvo. Vil
niaus Gebietskomisaro įsaky
mais šitaip už banditų nužudy
tus vokiečių karius sušaudyta 
apie 1,000 gyventojų. Tokie pat 
iškalbingi plėšikaujančių ban
ditų skaičiai nurodyti ir kitose 
vietose. Kai kur šimtai jų  būta.

Dalis rinktinės bataliono 
buvo priskirta prie komendan
tūrų, ir jų  uždavinys buvo ko
voti su banditais, kurių Lietu
voje iš viso buvę 10-11 tūks
tančių. Pats gen. P. Plechavi
čius buvo paskyręs komendan
tus, iš viso 25.

Į Vietinę rinktinę skubėjo 
registruotis lietuviai. Per trum
pą laiką susiregistravo 19,500, 
daugiau jau neberegistruota. O 
kaip lietuvių viltingai žiūrėta į 
tos karinės organizacijos ateitį, 
galėtų paliudyti ir tasai faktas, 
kad žmonės jai aukojo pinigus, 
o Velykų metu kariams stalus 
apkrovė skaniais valgiais.

Neilgam  tasai karių pa
skirstymas tvėrė. Vokiečiai vis 
kreiva akim žiūrėjo, kaip tiems 
lietuviams sekasi, ir atsisakė 
savo duoto žodžio, kad Vietinė 
rinktinė bus naudojam a tik 
Lietuvoje. Jie ryžosi tuos ba
talionus siųsti kitur. Bet gen. 
P. Plechavičius užprotestavo, 
tai jis ir kiti vadovybės nariai 
buvo patalpinti Salespilio kon
centracijos stovykloje. Dalis 
kariūnų paskubėjo išbėgti net 
su ginklais, o likusieji kartu su 
sugaudytais bataliono kariais 
išsiųsti dirbti į Oldenburgo ir 
Berlyno aerodromus. Dalis net 
sušaudyta.

Daugiausia visokių nuoty
kių teko išgyventi tiems, kurie 
nelaukė, kad bus suimti. Jų 
nuotykiai tik labai retais atve
jais buvo sėkmingi. Pvz., kurie 
prašė prancūzus priimti juos į 
svetimšalių legioną, buvo per
duoti sovietams ir atsidūrė Si
bire. Patekę amerikiečiams ir 
suvaryti į didelę stovyklą alkį 
ramino trindami kviečių var
pas ir virdami grūdus. Vynuo
gynuose dirbusieji valgė srai
ges. 304 bataliono karius vo
kiečiai nuginklavo, o pabėgu
sius sugaudė ir vėliau atidavė 
rusams. Vokiečiai sušaudė Pa
neriuose 13, paskui 17 kito ba
taliono. Bombardavimo metu 
žuvo 3, Graužiškių kautynėse 
žuvo 7, kita proga ten 18, kau
tynėse su Armija krajova 9. Be 
kita ko, nemaloniausia dalia 
atiteko tiems, kurie buvo nu
siųsti į Vilniaus kraštą. Mažai 
ginkluotus juos didžiuodamie
si persekiojo lenkų Armijos 
krajovos daliniai. Prisirišę ba
sus varydavo. Labiausiai tie 
vadinamieji lietuvių lenkiški 
broliai bus didžiavęsi, kai Vie

tinės rinktinės karius nuogus ir 
basus paleido.

Nemažai plechavičiukų po 
karo apsigyveno D. Britanijo
je. Pavardėmis knygoje pami
nėti keletas, o Jono Lekešio iš
spausdintas anuometinę padėtį 
nušviečiantis didelis pluoštas 
atsiminimų. Plechavičiukas 
buvo ir vysk. Paulius Baltakis.

Gen. Povilas Plechavičius.

Antroji knygos dalis skirta 
rezistencijai. St. Gvildys pri
rinkęs nemaža tokios medžia
gos, kuri tūlais atvejais net ste
bina, kad taip galėjo būti. Mat 
jis vis pasinaudojo sovietinio 
saugumo archyvais, nors stebi
na ir kai kurie iš buvusių daly
vių pasakojimo surašyti daly
kai. Štai kad ir tasai Zigmas 
Piečaitis. Jis 1945 m. Barzduo
se įkūrė pogrindžio organiza
ciją, kuri sovietinio saugumo 
dokumentuose vadinama Lie
tuvos partizanų sąjunga. Į tą 
organizaciją jis  surinko 25 
asmenis. Jie visi buvo suimti 
ir ilgiems metams išsiųsti į Si
birą. Piečaitis sakėsi esąs klie
rikas, kuriam neleista baigti 
seminarijos. Ne visi tikėjo jo 
pasakojimais, o kai tie 25 as
menys atsidūrė saugumo ran
kose, tai paaiškėjo, kad tas 18m. 
amžiaus vaikinas yra provoka
torius, kuris ir dingo iš Barzdų.

1947 m. 16 Kauno aukštųjų 
mokyklų ir gimnaziją baigusių 
jaunuolių apkaltinta veikla po
grindžio organizacijoje. Juos 
suorganizavo ir, matyt, pagal 
sąrašus atidavė saugumui Zig
mas Sankūnas, o jo ir jo  tėvo 
vardai tokie, kaip Piečaičio, 
kuris po daugelio metų apsigy
venęs Vilniuje, miesto centre 
gavęs butą ir kaip aukštas pa
reigūnas dirbęs kultūros srityje.

Kaip knygoje spausdina
m ieji dalykai rodytų, daug 
žmonių atsidūrė Sibire išduoti 
tų, kurie patekdavo į saugumo 
įstaigų rankas. Tokiais atvejais 
dažnai atsitikdavo taip, kaip 
Stasiui Puskunigiui: “Tardyto
jui reikalaujant S. Puskunigis 
išvardino jo  žinioje esančius 
partizanus ir jų pareigas. Buvo 
daug klausinėta apie partizaną 
Zigmą Laukelaitį. Išvardino 
ryšininkus. Turbūt šitaip dary

dami jie tikėdavosi susilaukti 
švelnesnės bausmės. Bet tie
siog sunku spėlioti, ar ko nors 
gero galėjo tikėtis iš sovietinio 
saugumo toks Juozas Jankaus
kas, išbuvęs partizanų gretose 
septynetą metų. Jis bendravo 
su užsienio žvalgybos agen
tais, jaunimo šokiuose vertė 
nuogus šokti ir mušė diržais, 
su kitais išžudė 32 rusus kolo
nistus, apiplėšė miško pramo
nės ūkį Kaliningrado srityje, 
nužudė važiuojančius tris ir t.t.

Ir jis saugumui išdavė net 47 
asmenis, kurių vieni lankėsi 
bunkeryje, kiti slėpė Jankaus
ką, remontavo partizanų gink
lus, davė maisto, grūdų. Vi
siems jiems rado, kuo galėtų 
būti kalti.

Dar labai būdingas ir parti
zanus prapuldąs dalykas yra 
tasai dažnas lietuvio didelis 
noras visą ką išplepėti net ir 
mažai pažįstamiems. O tų sau
gumui norinčių padėti agentų 
štai ir “Dobilas”, ir “Aidas”, 
“Choziain”, “Roza”, “Petraity
tė”, “Gražina”, “Vilkas”, “Tat
jana” , “Vėjas” , “Charandaš”, 
“Elena”, “Gandras”, ir kiti, ir 
kiti. Užtat vieno ataskaitinio 
mėnesio pabaigoje saugumas 
pasisakė, kad turėjo 42 agen
tus, du rezidentus, 259 infor
matorius. Per mėnesį užver
buota dar 5 agentai, 1 reziden
tas, 4 informatoriai. Taigi no
rinčių išdavinėti buvo nemaža. 
Buvo, žinoma, ir tokių, kuriuos 
suimtus daužė, spardė ir visaip 
kankino, o jis nieko neišdavė. 
Gražiausias tokio kankinio pa
vyzdys gal bus Audrelė. Ji sa
vo tą atkaklią laikyseną yra ap
rašiusi ilgokame pasakojime.

Iš viso ši knyga reta. Joje 
plačiau negu kur kitur pa
pasakota apie vietinės rinkti
nės organizavimą ir likvida
vimą ir jo je  buvusių narių 
perm ainingą likim ą. O tie 
puslap ia i apie partizan inę  
veiklą kitur toki tikrai reti, 
ypač tie, kuriuos St. Gvildys 
surado sovietinio saugumo 
archyvuose.

N et sakyčiau , kad toje 
didelėje knygoje daug ir skai
tymo, leidžiančio susipažinti 
su anais neramiais ir kruvinais 
laikais, kuriuos turėjo išgy
venti Lietuva.
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽĖS 27 d., 8:30 v.r - Prisiminimo dienos (Memorial 

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

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

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

RUGSĖJO 8 d., gio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.

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

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

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

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

Amerikos lietuviai kariai veteranai
Šv. Jurgio parapijoje,

pirmadienį, gegužės 27 dieną (Memorial)
8:30 ryto minės

mirusiųjų karių pagerbimą.

Programoje: Apeigos, šv. Mišios ir pusryčiai.

Lietuviai ramovėnai kviečiami dalyvauti.
L.K.V.S. Ramovė Valdyba

Patikslinimas. Kristinos Jonušaitės pranešime “Dėmesys 
jaunimui ir lietuviškai visuomenei” gegužės 7 d. laidoje buvo 
klaidingas e-pašto adresas. Turi būti: kjonusas@javljs.com

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

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

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

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

ĮV A IR IO S  Ž IN IO S

PASKUTINIS SKAMBUTIS
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose aidi paskutinis 

skambutis. Šiais metais 578 vidurines mokyklas ir gimnazijas 
baigia per 30 tūkst. dvyliktokų. Praėjusiais mokslo metais 
dvyliktą klasę baigė kiek mažiau - 26 tūkst. abiturientų.

Gegužės 21-ąją prasidės brandos egzaminų sesija. Vals
tybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ketina laikyti45 
tūkst. 970 kandidatų. Į šį skaičių įeina ne tik šių metų bendrojo 
lavinimo mokyklų absolventai, bet ir profesinių mokyklų 
moksleiviai, suaugusiųjų mokymo centrų klausytojai, ankstesnių 
laidų abiturientai.

ĮV A IR E N Y B Ė S

Shalins Funeral Home
Woodhaven, N Y .................. 25

V.Gruzdys, Cleveland, OH .... 20
J. Stuopis, Sharon, M A ...........20
K. Zimmerman, Pnsvl. O H  20
B.Liaudanskienė,

Camano, W A .......................... 15
B.Banaitis, Abington, M A ....  10
K.Palubinskas,

Cleveland, OH ......................10

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Florijono, ugniagesių globėjo, stovyla Raguvoje.
Dalios Puškorienės nuotr.

SV. FLORIJONO DIENĄ KAUNO 
UGNIAGESIAI MINĖJO KARTU SU 

KOLEGOMIS IŠ UŽSIENIO

Kauno ugniagesiai gegužės 
4 d. jau dešimtus metus iš eilės 
šventė savo globėjo Sv.Florijo- 
no dieną. Iškilmėse dalyvavo 
ir kolegos iš Švedijos bei Vo
kietijos gelbėjim o tarnybų, 
praneša ELTA.

Ugniagesių profesinė šven
tė prieš vidurdienį prasidėjo 
Šv.Mykolo Arkangelo (Įgulos) 
bažnyčioje, kur buvo aukoja
mos šv. Mišios. Po pamaldų 
šalia šventovės pagerbtas at
minimas tų priešgaisrinės gel
bėjimo tarnybos pareigūnų, 
kurie žuvo vykdydami savo 
pareigą. Panašiu metu iškil-

mingos žuvusiųjų pagerbimo 
ceremonijos vyko visuose ša
lies miestuose.

Vėliau Kauno ugniagesiai 
bei kartu šventėje dalyvavę jų 
kolegos iš Švedijos bei Vokie
tijos eisena patraukė per visą 
Laisvės alėją ir iškilmingai ri
kiuotei susirinko prie Prieš
gaisrinės apsaugos tarnybos 
pastato. Rikiuotės metu buvo 
apdovanoti labiausiai nusi
pelnę ugniagesiai gelbėtojai. 
Šventės metu taip pat paminė
tas Kauno ir Linčiopingo (Šve
dija) ugniagesių bendradar
biavimo 10-metis.

Buvusiam Jurų Skautui

A. f  A.
ŠARŪNUI STEMPUŽIUI

mirus, jo žmonai RAMONAI, vaikams ESTHER, 
KRISTINAI, TIFFANY, MICHAEL, ANTANUI, 

LUKUI ir visiems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Buvę Clevelando Jūrų, 
Skautininkai ir skautai

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos nariui

A. f  A.
ALEKSUI URBONUI

mirus, jo žmoną BRONĘ, sūnų BENIŲ, 
dukrą DANGUOLĘ su šeimomis bei visus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

A.L. Tautinės Sąjungos St. Petersburgo skyriaus 
Valdyba ir nariai

Kaimo jaunimas stovyklaus 
kartu su jaunaisiais šauliais

Jau antrą vasarą Lietuvos 
šaulių sąjunga (LŠS) rengiasi 
organizuoti vaikų vasaros sto
vyklas, kuriose kartu su jaunai
siais šauliais poilsiaus socialiai 
remtinų bei asocialių šeimų at
žalos, kaimo jaunimas, rizikos 
grupėms priskiriami paaugliai. 
Šis bendras Krašto apsaugos 
ministerijos, kariuomenės ir 
Šaulių sąjungos projektas bu
vo pristatytas Kaune, praneša 
ELTA.

Anot LŠS vado Juozo Šir- 
vinsko, per vasarą visose Lie
tuvos apskrityse planuojama 
organizuoti daugiau kaip tris 
dešimtis stovyklų. Jose, truk
siančiose po 7 dienas, iš viso 
turėtų dalyvauti 5 tūkst. vaikų 
nuo 12 iki 18 metų amžiaus. 
Didžioji dalis stovyklų organi
zuojamos mažuose apskričių 
miesteliuose, kur prie jaunųjų 
šaulių pageidauja prisijungti 
gana daug vietinio jaunimo.

Vaikai turės patys pasista
tyti palapines, įsirengti stovyk
lavietes, vėliau jas sutvarkyti. 
Stovyklų metu specialius se
minarus, paskaitas, mokymus 
ves įvairių karinių dalinių ats
tovai, policijos, pasienio tarny
bos pareigūnai, Raudonojo 
Kryžiaus draugijos nariai.

Šiuo metu LŠS vienija 10 
tūkst. narių, iš kurių du treč
daliai - jaunieji šauliai. Praėju
siais metais šiai organizacijai 
iš valstybės biudžeto buvo 
skirta 1,5 mln. litų.

KOLDŪNAI
MĖSOS, VARŠKĖS, 

GRYBŲ, RŪKS. 
KOPŪSTŲ, BULVIŲ

Skambinkite: 
Jodi Apanavičius 

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

Susitaruspristatomįnamus

mailto:kjonusas@javljs.com
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ĮV A IR IO S  Ž IN IO S

KARININKŲ RAMOVĖJE ATKURTA 
IŠKILMIŲ SALĖS AUTENTIKA

VILNIAUS ROTUŠĘ 
PAPUOŠ DIDYSIS HERBAS

NEATSIRADO NĖ 
VIENO TINKAMO

K aunas , gegužės 15 d. 
(ELTA). Lygiai prieš mėnesį 
buvo baigti Kauno karininkų 
ramovės Reprezentacinių rū
mų didžiosios salės restaura
vimo darbai. Restauratorių 
darbą įvertino ir Kauno miesto 
bei apskrities valdžios atstovai, 
praneša ELTA.

Kauno karininkų ramovėje, 
šiemet mininčioje 65-erių me
tų jubiliejų, kol kas restauruota 
tik  D idžioji išk ilm ių  salė. 
Konkursą laimėjusios UAB 
“Avona” restauratoriai darbus 
pradėjo 2001 metų rugsėjo mė
nesį ir baigė šių metų balandį. 
Per 8 m ėnesius D idžiojoje 
salėje buvo restauruoti auten
tiški lubų ir sienų šviestuvai, 
radiatorių, langų žalvarinės 
grotos, dirbtinis marmuras, 
mediniai langai ir durys, tera- 
ciniai laiptai ir 680 kv. metrų 
parketo.

A tnaujinta iškilm ių salė 
paliko įspūdį net tik ją apžiū
rėjusiems vietos valdžios atsto
vams, bet ir prieš tris savaites 
čia apsilankiusiam šalies Prezi
dentui Valdui Adamkui.

Prieš restauravimo darbus 
Kultūros vertybių apsaugos 
departamento atstovai pripaži
no, jog itin prastos būklės yra 
dirbtinio balto ir raudono mar
muro apdailos elementai. Mar
muro kolonos, palangės, karni
zai, laiptai aptrupėję, apdailos 
sluoksnis daug kur išbyrėjęs, 
suskilęs.

Iškilmių salės atnaujinimo 
darbai įvertinti 1 mln. 340 
tūkst. litų. Restauracijos laukia 
ir kitos Karininkų ramovės pa
talpos - Prezidento kambarys, 
Vytauto seklyčia, Kunigaikš
čių menė. Visam 4 tūkst. 700 
kv. metrų dydžio pastatui re
stauruoti reiktų dar 5 mln. litų.

Ramovės viršininkas kapi
tonas Gediminas Reutas pasi
džiaugė, kad prieškariu statytą 
pastatą ir sovietiniais metais 
pavyko išsaugoti kaip tautinės 
dvasios, tradicijų ir kultūros 
židinį. Nuo 1937 metų ba
landžio 23 dienos, kai įvyko 
iškilmingas rūmų atidarymas, 
iki šių dienų pagrindinį pastato 
fasadą tebepuošia granitinė 
“Trijų milžinų” grupė. Si seno
vės karžygių skulptūra tapo 
Ramovės simboliu.

G.Reuto teigimu, sovieti
niais metais pavyko išsaugoti 
beveik 80 proc. visų autentiškų 
Karininkų ramovės vertybių 
bei daiktų. Bene daugiausiai 
pastatas nukentėjo karo me
tais, kai čia veikė karo ligoni
nė. Vėliau rūmuose buvo įkurti 
sovietinės armijos karininkų 
namai. Iš Pabaltijo karinės 
apygardos pastatas buvo per
imtas tik 1992 metų birželį. 
Nuo tada Ramovės patalpose 
vyksta tautinių, valstybių ir 
bažnytinių švenčių minėjimai, 
valstybės apdovanojimų tei
kimo iškilmės, įvairūs visuo
m eninių organizacijų  ren 
giniai.

Vilniuje Rotušės frontoną 
jau kitais metais papuoš Vil
niaus miesto Didysis herbas. 
Tokiam sumanymui, kaip in
formuoja ELTA, pritarė Vil
niaus miesto valdyba.

Sum anym ui įgyvendinti 
netrukus bus sudaryta specia
listų komisija. Ji parengs kon
kurso nuostatus. Konkursas 
V ilniaus D idžiajam  herbui 
Rotušės fasade įrengti bus 
skelbiamas artimiausiu metu.

Vilniaus m iesto Didysis 
herbas sostinės savivaldybės 
užsakymu buvo sukurtas dar

ANYKŠČIŲ VYNAS” PRADĖJO PILSTYTI “REAL SCOTCH WHISKY

“Anykščių vyno” bendrovė 
pradėjo pilstyti pirmą žinomo 
prekės ženklo  viskį “Real 
Scotch Whisky”. Žaliavos tie
kėjai iš Speyside srities Skoti- 
joje nėra apriboję šio alkoholi
nio gėrimo platinimo, todėl jis 
gali būti pardavinėjamas ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje, jei 
ten bus paklausus.

“Pasiūlymų išpilstyti viskį 
turėjome užtektinai, tačiau nu
sprendėme pasirinkti šį. Ka
dangi stipriųjų gėrimų parda
vimai auga, tikimės, kad šis 
viskis suras savo vartotoją” , - 
Eltai sakė “Anykščių vyno” 
rinkodaros ir pardavimų direk
torius Albertas Pipiras. Pasak 
jo, kokybiškas, “švaraus” sko
nio viskis “Real Scotch Whis
ky” gali būti pardavinėjamas 
ne tik Lietuvoje, bet ir ekspor
tuojamas. Vyno bendrovė ne
atmeta galimybės plėsti škotiš
kų viskių pasiūlą pateikiant

1990 metais. Jo autorius daili
ninkas Arvydas Každailis yra 
rekonstravęs ir Lietuvos vals
tybės herbą. 1996-aisiais, kai 
Vilniaus miestui buvo grąžinta 
senoji Rotušė, Vilniaus miesto 
Didįjį herbą planuota įkompo
nuoti pastato frontone. 2001 
metų pavasarį herbo autorius 
A. Každailis parengė Didžiojo 
rotušės herbo pritaikymo Ro
tušės fasadui projektą. Pastara
jam  pritarė Lietuvos heraldi
kos kom isija prie Lietuvos 
Respublikos Prezidento.

vartotojams ir ilgiau nei šis 
išlaikytų viskių.

Dabartinis “Anykščių vy
no” išpilstomas viskis ąžuolo 
statinėse brandinamas ne ma
žiau kaip trejus m etus. 40 
laipsnių stiprumo viskis “Real 
Scotch Whiskey” pilstomas į

L ietuvoje vykstan t va l
dymo reformai paaiškėjo, kad 
tarp 120 žmonių, įtrauktų į 
valstybės tarnautojų rezervą, 
neatsirado nė vieno, tinkamo 
užimti naujai įsteigtas vals
tybės sekretorių ir ministerijos 
sekretorių pareigas.

Vidaus reikalų ministerija 
gavo 12 prašymų leisti skelbti 
valstybės sekretorių bei 21 
prašymą - m inisterijos sek
retorių konkursus ir, neradusi 
rezerve tinkamų pretendentų, 
išsiuntė 33 teigiam us atsa
kymus.

plokščius 0,5 ir 0,35 litro tal
pos butelius, apipavidalintus 
škotiškam viskiui būdingo di
zaino etiketėm is. Žaliavos 
tiekėjai numato periodiškai 
lankytis “A nykščių vyno” 
bendrovėje, kad būtų sekama 
išpilstomo viskio kokybė.

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

mailto:TAUPA@AOL.COM



