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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

B IR Ž E L IO 1 4 -O J I - G E D U L O IR VILTIES DIENA
LIETUVOS PREZIDENTO
RINKIMAI GRUODŽIO 22 D.
V iln iu s , b irž e lio 7 d.
(ELTA). T ėv y n ės sąju n g a
(Lietuvos konservatoriai) dar
kartą pakartojo nepritarianti
siūlymui Prezidento ir savi
valdybių rinkimus rengti kartu,
tačiau jei valdančioji dauguma
prim estų abejus rinkim us tą
pačia dieną, konservatoriai
pasiryžę laimėti vienus ir kitus.
ELTA prim ena, kad L ie
tuvos P rezid en to rin k im a i
oficialiai paskelbti šių metų
g ru o d žio 22 d. Seim e yra
užregistruoti socialdemokratų
parengti projektai, sudarantys
teisinį pagrindą tą pačią dieną
surengti Prezidento ir savi
valdybių rinkimus. Jiems pri
taria ir v aldančiosios d au 
gum os p a rtn e ria i s o c ia lli
beralai, tačiau projektai kol kas
Seim e nesvarstom i. O pozi
cinės Seimo frakcijos yra ne
kartą pareiškusios, kad nepa
laiko rinkim ų sudvejinim o
idėjos.
A not T ėvynės sąjungos
paaiškinim o, pasirašyto par
tijos pirmininko Vytauto Land
sbergio, socialdemokratų su
manymas savivaldybių rinki
mus skelbti anksčiau Konsti
tucijoje nustatyto laiko ir suta
patinti su Prezidento rinkimais
- “liaudžiai numestas apgau
lingas blizgutis, neva norima
tik sutaupyti pinigų” .
Konservatorių nuomone, iš
tik rų jų LSD P m otyvai yra
“grynai partiniai, parapijiniai
politiniai” .
“Normaliuose savivaldybių
rinkimuose žmonės atsižvelgia
į kandidatų sugebėjimus, pa
dorumą ir grožį, tad šiaip ar
taip balsuoja už jiems žinomus
kandidatus, kurie dirbs, jei
busišrinkti, savivaldybių ta
rybose. Sujungus Prezidento ir
savivaldybių rinkimus, dalis
rinkėjų pasiduos, - to tikisi
socialdemokratai, - raginimui
ir savivaldybėse “balsuoti už
Brazauską, taigi automatiškai
- už jo vadovaujamos partijos
atstovus savivaldybių rinkimų
sąrašuose, nors patys tie at
stovai būtų ir mažiau kam tikę
negu A. B razauskas. Tokiu
poveikiu būtų iškreiptas ir
piliečių pasirinkimas, ir atsto
vavimas”, - rašoma TS (LK)
paaiškinim e. Jam e taip pat

primenami paskutinieji Seimo
rinkim ai, po kurių daugelis
naivių žmonių stebėjosi, kodėl
taip reklamuotas ir “laimėjęs”
A. B razau sk as n ep asiro d ė
Seime.
Tai vienas iš argumentų,
kodėl TS (LK) nepritaria Pre
zidento ir savivaldybių rin 
kimų sujungim ui. Kiti kon
servatorių argum entai būtų
tokie: sudvejintuose rin k i
muose visas dėmesys teks kan
didatams į Prezidentus, o labai
m ažai tebus k albam a apie
konkrečias vietines žm onių
problem as, neatsiras nei iš
vadų, nei įpareigojimų būsi
moms savivaldybių taryboms.
Savivaldą reikia stiprinti, o ne
stumti į pašalį.
Be to, konservatorių nuo
mone, išrinkus savivaldybių
tarybas anksčiau Konstitucijos
nustatyto valdžios pasikeitimo
laiko, dar kelis mėnesius toliau
dirbantys teisėtas m eras ir
administracija bus paralyžiuoti
- valdininkai neišvengiam ai
dairysis į būsimą, jau žinomą
naują valdžią, stengsis įtikti;
tebedirbančių tarybų nariai bus
išskirti į geresnius - išrinktus
ir naujai kadencijai, ir pras
tesn iu s, n e išrin k tu s, ku rių
autoritetas jau menkesnis, jų
nebepaisoma.
Tokia sumaištis, anot kon
servatorių, būtų tikra darbo
negerovė, lengvai numatoma,
kaip ir materialiniai nuostoliai,
ne mažesni už siūlom ą “sutaupymą” ; bet buvusiems ko
munistams svarbiausia - val
džia.
“Jų svajonė: atakuoti prezi
dentūrą ir savivaldybes kartu,
n ep ralaim ėti ben t sa v iv a l
dybėse” , - rašoma opozicinės
partijos paaiškinime. Jame taip
pat pabrėžiama, kad “TS (LK)
yra prieš daugum iečių u ž 
mačias, nes nori tvarkos val
sty b ė je , n o ri s tip rin ti d e 
mokratiją”.
“Tegu savivaldybių rin 
kimai įvyksta atsakingai. Bet
je ig u daugum iečiai prim es
abejus rinkimus tą pačią dieną,
eisim e laim ėti ir vienus, ir
kitus”, - baigia paaiškinimą dėl
rinkimų sudvejinimo TS (LK)
lyderis Vytautas Landsbergis.

Laisvės varpas prie Lietuvos radijo ir televizijos pastato Vilniuje 1991 m. vasarą.

MIUNCHENE APTARTI LIETUVOS IR
VOKIETIJOS ATOMINIAI KLAUSIMAI
Miunchenas/Vilnius, bir
želio 7 d. (ELTA). Penktadienį
Miunchene susitikęs su Bava
rijos žemės m inistru pirm i
ninku, Krikščionių demokratų
partijos kandidatu į Vokietijos
kanclerio postą Edmund Stoiber, prezidentas Valdas Adam
kus pakartojo Lietuvos pozici
ją , kad Ignalinos atom inės
elektrinės antrojo bloko užda
rymas yra bendras Lietuvos ir
Europos Sąjungos klausimas.
Tuo tarpu Bavarijos žemės
vadovas, kaip praneša ELTA,
teigė neįsivaizduojąs Vokieti
jos be atominės energetikos.
E.Stoiber teigė, jog eurointegraciniai Lietuvos pasieki-

mai yra pastebimi ir vertinami,
jis užtikrintas, kad Lietuva bus
priimta į euroatlantines organi
zacijas. “Manau, kad Vokieti
joje nėra jokių abejonių dėl
Lietuvos narystės ES ir NATO.
Europa buvo ir yra Lietuvos
namai, todėl natūralu, kad Jūsų
šalis netrukus taps dviejų eu
ropinių organizacijų nare” , sakė Bavarijos premjeras.
V.Adamkus informavo jį,
jog Lietuva siekia stiprinti ry
šius su ekonomiškai pajėgia
V okietijos B avarijos žeme.
Prezidentas pasidžiaugė, kad
po Lietuvos verslo delegacijos
apsilankymo Miunchene 2000
m etais ja u yra įgyv en d in ti

konkretūs verslo projektai.
Lietuva, pasak V.Adamkaus,
yra suinteresuota perimti Ba
varijos patirtį valstybės regio
ninės politikos form avim o
srityje ir naudojantES fondus
regioninei plėtrai. Taip pat sie
kiama plėsti aukštųjų mokyklų
ryšius su analogiškomis Ba
varijos institucijomis. E.Stoiber labai gerai įvertino Lietu
vos potencialą infor-macinių
technologijų srityje ir susido
mėjo bendradarbiavimo plėto
jim u šioje srityje.
V.Adamkus atvyko į Bava
rijos sostinę su darbo vizitu
skaityti pranešimo Miuncheno
ekonomikos forume.

SUŠAUKTAS SEIMO NEEILINIS POSĖDIS
V iln iu s , b irž e lio 7 d.
(ELTA). Seimo valdyba nu
sprendė sušaukti Seimo neei
linius posėdžius birželio 10 d.
Kaip sakė Eltai Seimo pir
masis vicepirmininkas Ceslovas Ju ršė n a s, sv arb iau sias
vieno neeilinio posėdžio klau
sim as - K o n stitu c ijo s 119
straipsnio pataisos taikym o
tvarkos Konstitucinio įstatymo
pro jek to svarstym as. Jam e

num atyta, jog K onstitucijos
119-ojo straipsnio pataisos
n u o sta ta , su te ik ia n ti teisę
dalyvauti savivaldybių tarybų
rin k im u o se u žsien iečiam s,
n u o latin ia m s g y v en to jam s
įsigalios nuo 2004 metų, Lie
tuvos narystės ES pradžios.
Sį ko n stitu cin į įstatym ą
num atom a priim ti kartu su
Konstitucijos 119-ojo straips
nio pataisa birželio 20 d. Pasak

C.Juršėno, priimant konstitu
cinį įstatymą nuo jo svarstymo
iki priėm im o turi praeiti ne
mažiau kaip 10 dienų. Siekiant
išlaikyti šį reikalavimą Seime
rengiamas neeilinis posėdis.
Neeiliniuose posėdžiuose
taip pat bus svarstomas Valsty
bės apdovanojim ų įstatym o
p ro je k ta s, S eim o rin k im ų
įstatymo pakeitimai, kiti teisės
aktai.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ APKLAUSINĖJIMŲ DUOMENYS
Vilnius, birželio 7 d. (ELTA). Ministro Pirmininko Algirdo
Brazausko nebeliko palankiausiai vertinamų visuomenės veikėjų
trejetuke. Pirmoje vietoje išliko Prezidentas Valdas Adamkus,
o antroje - Krikščionių demokratų vadas Kazys Bobelis. Gerokai
smuktelėjus Premjero A.Brazausko reitingui, trečioje vietoje jį
pakeitė Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos
pirm ininkė, Seimo narė Kazim iera Prunskienė. Tuo tarpu
M inistras P irm ininkas, socialdem okratų lyderis d alijasi
ketvirtąja vieta su gerokai aukštyn šoktelėjusiu naujos Liberalų
demokratų partijos pirm. Rolandu Paksu.
Kaip praneša ELTA, gegužės pabaigoje atlikta visuomenės
nuomonės apklausa parodė, jog palankios nuomonės apie šalies
vadovą V.Adamkų yra 70 proc. respondentų, apie K.Bobelį 67, K.Prunskienę - 51. Po jų seka po 46 proc. gyventojų simpatijų
pelnę R.Paksas ir A.Brazauskas.
Lyginant su balandžio mėnesio apklausos rezultatais, 7 proc.
padaugėjo palankiai vertinančių R.Paksą, 4 - K.Bobelį, 3 V.Adamkų, 1 - K.Prunskienę. Tuo tarpu gyventojų simpatijų
A.Brazauskui sumažėjo 6 procentais.
L iberalų sąjungos pirm ininką E ugenijų G entvilą ir
socialliberalų lyderį Seim o Pirm ininką A rtūrą Paulauską
palankiai įvertino 44 procentai apklaustųjų, Centro sąjungos
v ad o v ą K ęstu tį G lav eck ą - 42, S eim o v ice p irm in in k ą
socialdemokratą Vytenį Povilą Andriukaitį - 38 ir jo bendrapartietį Seimo Pirmininko pirmąjį pavaduotoją Česlovą Juršėną
- 35 proc. apklaustųjų.
Apklausą gegužės 23-29 dienomis atliko bendra Lietuvos
ir Didžiosios Britanijos rinkos bei viešosios nuomonės tyrimų
kompanija “Baltijos tyrimai”, kurią skelbia dienraštis “Lietuvos
žinios”.
■ KAUNAS BE MERO
Kauno miesto taryboje - vėl sumaištis. Buvo skelbta, jog
birželio 3 d. vyksiančiam e m iesto Tarybos posėdyje bus
renkamas naujas Kauno meras, tačiau rinkimų nebus. Iš mero
pareigų atstatydintas socialliberalas Erikas Tamašauskas kreipėsi
į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti
miesto Tarybos sprendimą, kuriuo jis buvo atleistas iš mero
pareigų. Teismas vakar nutarė sustabdyti miesto Tarybos minėto
sprendimo galiojimą, kol bus priimtas sprendimas šioje byloje.
Dėl E.Tamašausko atstatydinimo, kurio vieni iniciatorių buvo
socialdem okratai, kilo nesutarim ų ir skilim o grėsm ė tarp
valdančiosios daugumos partnerių Seime - socialliberalų ir
socialdem okratų. Nepatenkinti partnerių veiksm ais social
liberalai mėgino spausti socialdemokratus, kad Kauno mero
postas išliktų socialliberalų rankose. “Kauno dienai” pavyko
g a u ti N a u jo sio s sąju n g o s (so c ia llib e ra lų ) a tsa k in g o jo
sekretoriaus Vaido Pliusnio pasirašytą raštą - pasiūlym ą
socialdemokratams, kuriame numatyta, kokią koaliciją kurti ir
kaip pasidalyti postus. Mero pareigos turėtų atitektų social
liberalams. Neoficialiomis “Kauno dienos” žiniomis, į šį postą
socialliberalai iš pradžių pasiūlė tą patį E.Tamašauską.
■ ŠIEMET PRIVATIZUOTA
256 MLN. LITŲ VERTĖS TURTO
Gegužės mėnesį, iš esmės dėl 34 proc. “Lietuvos dujų” akcijų
paketo privatizavimo, sudaręs sandorių už 126,9 mln. litų, per
penkis šių metų mėnesius Valstybės turto fondas privatizavo
turto už 256 mln. litų.
Kaip paskelbė Valstybės turto fondas, gegužės mėnesį buvo
pasirašyti 58 sandoriai dėl objektų pardavimo už 126,9 mln.
litų.
Gegužę už 119,4 mln. litų privatizuoti 39 nuosavybės teise
valstybei priklausantys objektai ir 19 savivaldybėms nuosavybės
teise priklausančių objektų už 7,5 mln. litų.
Didžiausias gegužės mėnesio sandoris, primena ELTA, buvo
AB “Lietuvos dujos” 34 proc. akcijų paketo pardavim as
strateginiam investuotojui už 116 mln. litų.
Per penkis šių metų mėnesius Lietuvoje privatizuotas 391
objektas už 256 mln. litų. Valstybės turto parduota - 237 objektai
už 221,8 mln. litų, o savivaldybių - 154 objektai už 34,2 mln.
litų.
■ PASITIKĖJIMAS
“Baltijos tyrimų” duomenimis, Lietuvos žmonės labiausiai
pasitiki žiniasklaida (73 proc.), bažnyčia (60 proc.), Lietuvos
banku (59 proc.), Krašto apsauga (57 proc.), Prezidento tarnyba
(54 proc.). Pasitikėjimas Lietuvos Seimu smuko 3 proc. iki 20
procentų.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
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MAŽIAU BUS GINKLŲ?

Algirdas Pužauskas

JAV prezidentas George
Bush Atminimo dieną praleido
P ra n c ū z ijo je , ku r ap lankė
Amerikiečių kapines Norman
dijoje, kur vyko sąjungininkų
kariuomenės išsikėlimas 1944
metais. Čia palaidoti Europos
išlaisvinimo kariai, kurių ten
guli 9,387. Prieš tai p rez i
dentas aplankė pirmąsyk Rusi
ją, kur su Rusijos prezidentu
Vladimir Putin pasirašė svar
bią strateginės ginkluotės su
m ažinim o ir apribojim o su
tartį. Abu prezidentai drau
giškai susitiko per paskutinius
11 mėnesių jau penktą sykį.
Sutartis numato, kad abi bran
duolinės valstybės iki 2012
m etų dviem trečdaliais su
mažins strateginės puolam o
sios ginkluotės arsenalus. Bus
sumažinti tarpžemyninių rake
tų skaičiai, sum ažės sprog
diklių skaičiai. Prezidentai su
sitarė apriboti pasaulyje termo
branduolinio ginklo plitimą.
Rusijos Putin žadėjo JAV pre
zidentui prižiūrėti, kad Iranui
teikiama atominė technika bus
skirta tik taikingiems energijos
gamybos reikalams, o ne kovi
nei technikai stiprinti. Susitarta
tarpkontinentinės ginkluotės
raketų m ažinim o programos
reikalu. Bus atsisakyta bombo
nešių ir povandeninių atomi
nių laivų, kurie galėtų nešioti
branduolines bombas. Neabe
jojama, kad abiejų šalių prezi
dentai tarėsi ir dėl Ukrainos tu
rimų 130 branduolinių užtaisų
bei tarpžemyninių 13 raketų.
K rem liuje pasirašius šią
svarbią sutartį, prez. G. Bush
pareiškė, kad tarp abiejų val
stybių baigiasi ilgai užtrukusi
nesantaika ir prasideda drau
giškas bendradarbiavimas. Sis
pasikeitimas buvo pabrėžtas
Romoje, kur Rusijos preziden
tas Putin buvo oficialiai pa
kviestas į NATO valstybių vir
šūnių pasitarimą. Čia vėl Rusi
jai buvo atidaryti vartai į Va
karus. NATO valstybės sutiko
priimti Rusiją į šį karinį, politi
nį bloką lyg narį patariamuoju
balsu. Nors NATO buvo įsteig
ta gintis nuo Sovietinės agresi
jos, dabar Rusijai suteikiamas
vaidmuo pasitarti su šios At
lanto sąjungos tikriausiais na
riais, kai kyla visuotinio nusi
ginklavimo, revanšistinių kon-

fliktų klausimai, įvairios tarp
ta u tin io tero riz m o k riz ė s.
Įsteigta NATO-Rusijos taryba.
Sis NATO vadų pasitarim as
vyko netoli Romos esančioje
karo lėktuvų NATO bazėje.
Rusijos prezidentas Putin pa
sakė spaudai, kad vos prieš
metus niekas nebūtų galėjęs
įsivaizduoti šitokio susirinki
mo. Būdami realistai turime
pripažinti, kad santykiai tarp
Rusijos ir NATO nėra visai aiš
kūs, Rusija nėra ir gal nebus
pilnu NATO sąjungininku, bet
Romos deklaracija yra pirmas
žingsnis į pasikeitimus, pasakė
Putin. Valstybės sekr. Colin
Powell pareiškė Romoje, kad
nei Amerika nei Rusija šiuo
m etu nesidairo ieškodam os
konfliktų. Veikdamos kartu abi
valstybės gali daug pasiekti,
nors R usijos teisės NATO
organizacijoje yra ribotos ir ji
nėra pilnas partneris.

Kašmire. Musulmonai toje In
dijos administruojamoje šalyje
yra suskilę. Vieni pageidauja
jungtis su Pakistanu, o nemaža
islamo kovotojų grupė siekia
įsteigti savo atskirą, nepriklau
somą valstybę. Tos neužbaig
tos kovos kalnuose kenkia ir
a tg im sta n čia i A g fan istan o
valstybei, naujosios jos vyriau
sybės sudarymui. Indijos deši
niųjų partijų vadovai paskelbė,
kad Pakistano žodžiai nieko
nereiškia, jei nėra jos valdžios
veiksmų. Pakistanas valdomas
žm ogžudžių fanatikų ir Pa
kistano uždavinys juos sutvar
kyti, pasakė Indijos premjeras
Behari Vajpayee gegužės 22 d.
Indijos-Pakistano konflik
tas dar daugiau suartino aukš
čiau minėtus Rusijos ir JAV
prezidentus. Putin ir Bush abu
pasmerkė įtempimus spaudos
konferencijoje St. Peterburge.
Abu ragino Indiją ir Pakistaną

Italijos premjeras Silvio Berlusconi, vidury, nori juos išskirti ir
sako, jog JAV prezidentui G. Bush ir Rusijos prezidentui V. Putin
užtenka dažnai sveikintis, kai Romoje vyko Rusijos priėmimas
partnere be veto teisės...
AFP
Kalbos apie atominius gink
lus ir nusiginklavimą vyko gan
įtemptu metu. Pakistanas ir In
dija pasirengė karui, kuris ga
lėtų virsti m ilžiniška katas
trofa. Gegužės 27 d. Pakistano
prezidentas M usharraf pasakė
savo tautai svarbią kalbą. Jis
nenorįs karo su Indija, tačiau
jei Indija karą pradės, Pakista
nas kovos. Čia reikia atsiminti,
kad ir Indija ir Pakistanas turi
branduolinius ginklus Pakista
no kariuomenė šia proga jau
išbandė savo raketas, kurios
gali būti nukreiptos į tirštai ap
g y v en tu s In d ijo s m iestu s.
Įtempimai Indijos valdomam
Kašmire padaugėjo gegužės
14, kai musulmonų jėgos Kašmire puolė Indijos armijai pri
klausančius barakus, kur buvo
apgyvendintos Kašmire sto
vinčių Indijos kareivių šeimos.
Žuvo 35 moterys ir vaikai. Af
ganistane vykstančios kovos
tarp JAV koalicijos ir dar tebekovojančių Taliban karių su
silpnėjo dėl tų naujų įtempimų

ieškoti sprendimo taikingose
derybose. Rusijos prezidentas
pareiškė, kad jis birželio 3 su
sitiks regioniniame suvažiavi
me su Pakistano ir Indijos pre
zidentais ir bandys įtikinti
juos, kad dabar nelaikas pradė
ti atominį karą, o reikia ieškoti
dialogo ir taikos.
Abiejų valstybių preziden
tų draugystė sukėlė Europoje
daug komentarų. Kur Putin ve
da Rusiją, klausia kairiųjų par
tijų vadai. Ultradešinieji tvirti
na, kad Putinas veda Rusiją į
ekonominę nepriklausomybę,
į paskolų ir investavimų gavi
mą ir ekonominį augimą. Kai
Rusija sustiprės, ji gali pamirš
ti dabartinį bendradarbiavimą
su Vakarais ir ypač su JAV pre
zidentu Bushu. Rusija jau da
bar turi stiprius ryšius su Vi
suom enine grupe H elsinkio
nutarimų vykdymui remti. Ji
bando mokėti senas skolas Va
karų šalims, bando didinti Vi
suminį gamybinį produktą.
(Nukelta į 3 p.)
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TAUTOS TREMTIS
Galima ištremti žmogų iš Tėvynės, bet neįmanoma ištrinti
iš jo minties gimtojo krašto meilės.
Kodėl birželio 14-oji vadinama ne tik Gedulo, bet ir Vilties
diena? Lietuva nori, kad jos daugiau neokupuotų rusai, nekan
kintų, nežudytų, nebetremtų lietuvių, nekiršintų brolio su bro
liu, kaimyno su kaimynu, sesę su seserimi.
Lietuvos okupacija, kuri prasidėjo 1940 m. birželio mėn.
15 d., kai kieno buvo laikoma tik laikina, nes tai esanti tik įl
ojo Pasaulinio karo išdava. Mums žinoma, jog dar 1939 metų
vasarą prof. Kazys Pakštas su keliais mūsų veikėjais Lietuvos
vyriausybei įteikė jų numatomos okupacijos metui pasiruoši
mo planą. Patarė išvežti svarbiausius archyvus ir aukso atsar
gas į Ameriką, išsiųsti kiek tik galima daugiau studentų į užsie
nio universitetus, numatyti egzilinę vyriausybę, kuri perimtų
tautai vadovavimą, jei Lietuvą ištiktų okupacija ir vyriausybė
negalėtų pasitraukti. Tačiau to meto Vyriausybė patarė nekelti
krašte panikos, bet dalį aukso atsargų išvežė į Švediją, kuri
jas atidavė Sovietų sąjungai.
Birželis - tragiškiausias Lietuvos valstybei mėnuo. Kai
1939 m. spalio 10 d. Sovietų Sąjunga už sostinę Vilnių ir jo
kai kurias apylinkes išreikalavo sau teisę turėti Lietuvoje
20,000 karių įgulą, ji žinojo, kad vėliau okupuos ir visą Lietu
vą. Apkaltinusi tos įgulos karių dingimu, Sovietų Sąjunga
1940 m. birželio 14 dieną įteikė Lietuvos Vyriausybei ultima
tumą, į kurį turėjo atsakyti per 10 valandų. Nepaisant, koks
bus atsakymas, Raudonoji sovietų armija vis tiek įžygiuos į
Lietuvos teritoriją. Toks buvo įspėjimas tuometiniam Lietuvos
užsienio reikalų ministrui J. Urbšiui.
Lietuvos Vyriausybė ultimatumą apsvarstė 1940 m. birže
lio 15 d., 2 val. ryto, pas prezidentą Antaną Smetoną. Preziden
tas ir keli Vyriausybės nariai pasisakė už ginkluotą pasiprieši
nimą, bet dauguma buvo už ultimatumo priėmimą. Kariuome
nė buvusi neparuošta tokiam žygiui. Kariuomenės vadu tada
nebebuvo gen. S. Raštikis, bet gen. V. Vitkauskas, kuris pats
pasitiko įžygiuojančią priešo kariuomenę. Prez. A. Smetona,
perdavęs min. pirm. A. Merkiui įgaliojimą jį pavaduoti, pasi
traukė į Vokietijos pasienį.
Įvykiai toliau, kurie Kremliuje buvo suorganizuoti, vyko
dideliu greičiu. Buvo “išrinktas liaudies seimas” , kurio atsto
vai važiavo į Maskvą atvežti “Stalino saulės” . Jais buvo J.Paleckis, M.Gedvilas, L.Gira, L.Adomauskas, M.Mickis, A.Venclova, M.Šumauskas, Grosmanas-Didžiulis, P.Cvirka, K.Petrauskas, P.Zibertas, S.Vašneikienė, Meskupas-Adomas, V.Ditkevičius, P.Petrauskas, M.Kutraitė, J.Bembskis, B.Abdulskaitė, “lakštingala” Salomėja Nėris ir gen. V.Vitkauskas. Bet
Gedvilas nevyko, nes pavadavo Paleckį, tad jo vietoje vyko
G.Paleckienė. Šie Lietuvos duobkasiai prašė Lietuvą priimti
į Tarybų sąjungą ir parvežė “Stalino saulę”. Tuoj prasidėjo
žymiųjų lietuvių areštai, gen. K. Skučas ir A. Povilaitis sušau
dyti. Tuoj pat Gedvilas parašė raštą “Prezidentui”, palikdamas
vietą J. Paleckiui pasirašyti, tuoj deportuoti A. Merkį ir J.Urbšį. 1941 m. birželio 14 d. buvo pradėtas masinis lietuvių trėmi
mas į Sibirą, tačiau jis truko tik kelias dienas. Prasidėjo karas.
Bėgdamas Paleckis išsivežė ir “lakštingalą” Salomėją Nėrį.
Prasidėjo kita okupacija. 1944 m. birželį sovietai vėl grįžo. Ir
tik 1949 m. įvyko pats didysis lietuvių trėmimas: daugiau
negu 33 tūkst. žmonių buvo išvežti.
Tokią mūsų tautos dalią žino kiekvienas lietuvis ir visi
prisimename juos, nežiūrint kur mes begyventume
S. Tūbėnas
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KOKIA BUS KARALIAUČIAUS
KRAŠTO ATEITIS
Tai priklausys nuo to, kas
Lietuvos interesams atstovaus!
Sekant spaudą ir radijo prane
šim us, atrodo, kad L ietuva
valstybiniu mastu nerodo be
veik jokio susidomėjimo ir jo 
kios vizijos neturi! Jeigu Lietu
vos interesams atstovaus ta ta
riam oji “taryba” , tai aiškiai
matosi, kad ta “Taryba” atsto
vauja M askvos interesam s.
Betrūksta tik to, kad ji reika
lautų atplėšti Klaipėdos kraštą
nuo Lietuvos - kaip Rytprūsių
dalį ir Rusijai sugrąžinti. Tokie
reikalavimai, jau kuris laikas
girdimi Maskvos “Dūmoje” .
Praėjusio karo m etu, po
Stalingrado, ir ypač po Kurs
ko, pergalės svarstyklės pakry
po Rusijos naudai. Buvo daug
sykių rašyta, kad po Kursko
kautynių, vokiečių generolai
nebegalėjo jokių strateginių
ėjimų planuoti. Viskas, ką jie
tegalėjo daryti, tai stengtis atsi
palaiduoti ir su galimai mažes
niais nuostoliais trauktis. Kurie
mokėjo vokiečių kariuomenės
užmaskuotus pranešimus skai
tyti, tai pradedant 1944 m. sau
sio - vasario mėn., Wermachto
vadovybė apie pergalę nebe
galvojo ir jos nebeminėjo! Iš
kariuomenės pranešimų dingo
“sėkmingi priešo apsupimai” .
Tokiuose “katiluose” pavyk
davo susem ti po 5 0 0 ,0 0 0 
600,000 raudonarm iečių, su
visais sunkiaisiais ginklais.
Dabar didžiausią ir “pagrįstą”
pretenziją turi Rusija, nes kal
bėdami ar rašydami apie Kara
liaučiaus kraštą, tą kraštą vadi
na “sena rusų žeme”.
Dirvoje 2002-IV-23 d. bu
vo “Mažosios Lietuvos reikalų
tarybos anketa. Kokią Kara
liaučiaus krašto viziją mato
Lietuva? Karaliaučiaus kraštas
Lietuvai - ne tik ekonominis
partneris, bet ir visokių pavojų
šaltinis! Beveik visi jų siūlomi
variantai, man atrodo, kad yra
Maskvoje sudaryti.
Daug laiko sugaišau beieš
kodamas žmonių, kurie šį bei
tą apie tą tarybą žinotų. Zinojau, kad Algis Regis turėjo
operaciją, bet vis tiek išdrįsau
jam į namus paskambinti. Ir
mano laimei, pavyko su juo iš
sikalbėti. Pasirodo, kad jis tos

tarybos žmones žino. Ir jo nuo
mone, jie yra geri žmonės, bet
aš taip pat žinau pasakymą,
kad: “Kelias į pragarą yra ge
rais norais grįstas. Gerus žmo
nes reikia sodinti prie kasų, ar
ba sandėlių vedėjais! O tarp
tautinius reikalus tvarkyti - tai
vien gerų žmonių neužtenka su
rusais derėtis - tai kaip tik geri
žmonės visai netinka. Nes su
sukčiais tik sukčiai tegali derė
tis. Atsimenu, kuomet Nikita
Khriuschev, norėjo su Amerika
artimesnius ryšius užmegzti,
spaudoje ir per radiją buvo siū
loma, kad su rusais derėtis turi
ne diplomatai, bet senų auto
mobilių pardavėjai! Vienas ra
šė - “Zmogus, kuris man par
davė a u to m o b ilį, je ig u su
N .K h riu sc h ev d erė tų si tai
N.Khriuschev be kelnių liktų!”
Rusai jausdami, kad karo
laimėjimo svarstyklės krypsta
jų naudai, dar prieš Kursko
kautynes, pradėjo lietuviškai
transliuoti ir Rytprūsius Lie
tuvai žadėti. Zinoma, jie gal
voje turėjo sovietinę Lietuvą.
Maskva nebūdama visai tikra,
k ad V akarų są ju n g in in k a i
jiem s laisvas rankas paliks,
stengėsi Rytprūsių lietuvišką
praeitį iškelti ir ieškojo tinka
mo žm ogaus, kuris būtų su
Lietuvos istorija ir Rytprūsių
lietuviška praeitim i susipa
žinęs.
R em d am asis v o k ieč ių
mokslininkų šaltiniais, rusas
etnologas Pavel Ivanovitch
Kushner dar sykį patvirtina,
kad Mažoji Lietuva, arba kaip
jis vadina Pietvakarių Baltic,
visais atžvilgiais nuo priešisto
rinių laikų iki Antrojo Pasauli
nio Karo buvo ir pasiliko kraš
tas apgyventas lietuviais. (Ši
teritorija dabartiniu metu vadi
nama Kaliningrad oblast yra
dalis Rytprūsių, ką vokiečiai
vadino Mažąja ar Prūsijos Lie
tuva, buvusios Gum binės ir
K araliau čiau s p ro v in cijo s.
Kraštas į vakarus nuo šių rajo
nų iki Vislos upės buvo apgy
vendintas kitos lietuviškos
genties - prūsų.
Šis Kušnerio darbas buvo
išspausdintas Maskvoje USSR
M okslų Akademijos ir reda
guotas ruso istorijos daktaro S.

Juozas Žygas

A.Tukarev 1951 m. Tai yra
praėjus jau gana ilgam laikui
po Sovietų Sąjungos okupaci
jos. Rusija okupavo šį kraštą
ir inkorporavo, kaip grynai
rusišką administracinį regioną.
Nors Potsdamo konferencijoje
(1945) - tik laikinai šį kraštą
administruoti iki Taikos Kon
ferencijos, pavedė Sovietų
Sąjungai.
Rusai kaltino kryžiuočius
dideliais nusikaltimais, vokie
čius už žiaurų sunaikinim ą
prūsų tautos. Už vokietinimą
lietuvių ir nepasotinamu impe
rializmu - sukuriant Rytprū
siuose karinę bazę, karinėms
operacijoms (Drang nach Osten). Bet rusų elgesys yra ne
geresnis. Jie nuėjo 500 kilo
metrų nuo savo teritorijos įkū
rim ui karinės bazės Rytprū
siuose, kuri graso taikingam
gyvenimui Lenkijai, Lietuvai,
Vokietijai ir likusiai Vakarų
Europai (Podhod na Zapad).
1944 metais Rytprūsiuose
gyveno apie 2,350,000. Iš jų
apie 1,850,000 savanoriškai
arba prievarta buvo evakuoti
prieš sovietinę okupaciją. Apie
500,000 pasiliko Rytprūsiuo
se. Apie 20,000 iš jų sėkmingai
pasiekė Lietuvą, kur jie išsi
gelbėjo nuo bado. (Elizabeth
Pheil. Badas, neapykanta ir
geros rankos, Elchland Verlag.
Goettingen, 1956). Bet apie
400,000 žuvo nuo ligų ar bado.
Arba ištrėmime Sibiro koncen
tracijos stovyklose. P avyz
džiui iš 100,000 gyventojų ir
15,000 užsieniečių darbininkų,
K araliaučiuje prieš užėjim ą
R a u d o n o sio s a rm ijo s, tik
25,000 teliko 1947 m. pava
sarį, kai jiems buvo leista iš
miesto išeiti. (Statistika paimta
iš “Ostpreussische Traoegedie
vor 30 Jahren” , Sontags Post,
Chicago, Kovo 9 1975). Ryt
prūsių tragedija prieš 30 metų.
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• Indija ir Pakistanas jau
nuo 1999 metų turi atominių
bom bų ir g iria si, kad gali
sprogdinti ne tik “švarias”
bombas, kaip tos numestos ant
Hiroshima ir Nagasaki, bet turi
ir hydrogeninių sprogdiklių.
Indija turinti 395 gryninto plu
tono ir šiek tiek urano, bombų
ji turinti apie 95. Pakistanas
turįs 13 kg. plutono ir 800 kg.
Urano. Bombų pakistaniečiai
gali turėti apie 52.

Keliais sakiniais

• Libija pasiūlė

sumokėti
lėktuvo nelaim ėje užm uštų
270 žmonių giminaičiams net
2.7 bilijonų dolerių sumą. Lėk
tuvą teroristai numuštė 1988 m.
• Izraelio kariuomenė vėl
įžengė į Vakarų krante esantį
Hebrono miestą, apsupo kelis
rajonus ir suėmė įtariamuosius
teroristus.
• Kongreso lėšų komiteto
įstaiga paskelbė, kad Irako val
džia nelegaliai yra pardavusi

nuo 1997 metų nevalytos naf
tos už daugiau kaip 6 milijar
dus dolerių. Tai nelegalus šmu
gelis. Už tą sumą Irako valdžia
gam inanti m asinio žudym o
dujas ir biologinius ginklus.
• Kinija pareiškė protestą
Pietų Korėjai, kuri mielai pri
ima iš Šiaurės Korėjos bėgan
čius piliečius, kurie slepiasi
Kinijoje įsteigtose diplom a
tinėse atstovybėse. Jau buvo
(Nukelta į 4 p.)
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V iln iu s , b irž e lio 3 d.
(ELTA). Žengdama į NATO ir
Europos Sąjungą (ES), Lietuva
naudojasi kiekviena galimybe
pristatyti savo poziciją sau
gumo klausimais. Šalies diplo
matams pavyko pasiekti, kad
vieno žymiausių pasaulio inte
lek tu alin ių centrų “W ilton
Park” konferencija įvyktų Lie
tuvoje. Tai vienas iš nedažnų
atvejų, kai “Wilton Park” kon
ferencija iškeliauja iš savo būs
tinės Didžiojoje Britanijoje, tai
rodo, jog britai teikia reikšmės
Baltijos valstybėms.
Kaip praneša ELTA, 676oji “Wilton Park” konferenci
ja, pavadinta “Besikeičianti
saugumo aplinka Baltijos šalių
reg io n e” , V ilniaus rotušėje
vyko tris d ien a s, p ra n e ša
ELTA.
K o n fe re n c ijo s d alyvius
pasveikino Prezidentas Valdas
Adamkus bei “W ilton Park”
centro vadovas C olin Je n 
nings. Tarp renginio dalyvių krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius, Latvijos gy-

VILNIUI PAVYKO PASIKVIESTI “WILTON PARK”
nybos m inistras Girts Kristovskis, Europos komiteto di
rektorius Petras Auštrevičus,
Lietuvos, Lenkijos, Norvegi
jos užsienio reikalų ministerijų
ir Europos Sąjungos p arei
gūnai. Į renginį taip pat atvyko
Danijos ir Rusijos mokslo ins
titucijų ekspertai, kiti žymūs
politikai, diplomatai bei aka
deminių sluoksnių atstovai.
Kaip padaryti Baltijos re
gioną saugesnį, kokios prie
monės gali padidinti Baltijos
valstybių ir Rusijos tarpusavio
pasitikėjimą, kokios Lietuvos,
Latvijos ir Estijos perspek
tyvos prisijungus prie NATO,
kokį įnašą regiono saugumui
duos narystė ES - šie ir kiti
klausimai bus nagrinėjami Vil
niuje vyksiančioje “W ilton
Park” konferencijoje. Iš viso
bus perskaityta dešimt prane
šimų, po to vyks diskusijos.
“Wilton Park” - tai nepri
klausoma akademinė institu-

cija, jos pavadinimas kilęs nuo
vokiečių belaisvių stovyklos
“Wilton Park”, kuri po Antrojo
pasaulinio karo buvo įsikūrusi
į Vakarus nuo Londono. D i
džioji Britanija, įkvėpta tuo
m etinio P rem jero W inston
Churchill idėjos, jog Vokietijai
reikia padėti pasukti dem o
kratijos keliu, nelaisvėje atsidūrusiem s vokiečiam s ėmė
rengti politines diskusijas.
“W ilton Park” konferen
cijos, kurios buvo pramintos
“kalinių universitetu”, startavo
1946 metų sausio mėnesį. Jose
vokiečių belaisviai dalyvavo
neverčiami, rinkdavosi disku
tuoti savo noru. Beje, kaip rašė
tuometinė spauda, “demokra
tiškoje” “Wilton Park” aplin
koje kaliniam s nebūtų buvę
sunku pasprukti iš nelaisvės,
tačiau nė vienas tuo nepasinau
dojo. 1946-1948 metais “de
m okratijos m o k slu s” išėjo
daugiau kaip 4 tūkst. kalinių.

A nuom etinis siekis kurti
Europos politiką ir diegti de
mokratiją išliko “Wilton Park”
misija iki šių dienų. 1948 me
tais vokiečių kaliniams sugrį
žus į laisvę, “Wilton Park” ta
po nepriklausomu akademiniu
centru. 1951 metais ši institu
cija persikėlė į Vakarų Saseksą
pietinėje Anglijos dalyje, kur
įsikūrė 16 amžiuje statytame
“W intston House” pastate ir
tebėra ten iki šiolei.
Per daugiau kaip 50 metų
“Wilton Park” tapo vienu žy
miausiu pasaulyje intelektua
linių centrų, kuriame nagrinė
jam os tarptautinės politikos,
saugumo ir ekonomikos prob
lemos. Konferencijos vertin
gos ne vien profesionaliomis

diskusijomis - tai puiki aplinka
užmegzti naujus kontaktus. Jo
se dalyvauja vyriausybių na
riai, žurnalistai, nevyriausy
binių organizacijų bei verslo
atstovai. “Wilton Park” kas
met surengia daugiau kaip ke
turiasdešimt konferencijų savo
būstinėje D idžiojoje B rita
nijoje bei kitose valstybėse.
Lietuvos diplom atai jau
keletą metų siekė, kad, artėjant
Lietuvai svarbiems sprendi
mams dėl NATO ir ES plėtros,
prestižinė “Wilton Park” kon
ferencija būtų suorganizuota ir
Vilniuje. Lietuvai tai puiki ga
limybė pristatyti savo poziciją
saugumo klausimais prieš ru
denį vyksiantį Prahos viršūnių
susitikimą. Konferenciją Vil
niuje “W ilton Park” rengia
kartu su L ietuvos užsienio
reikalų ministerija.
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Keliais sakiniais
pasinaudota: JAV, Japonijos,
Kanados ir Ispanijos konsula
tais. Iš Šiaurės Korėjos žmonės
bėga nuo bado ir politinės prie
spaudos.
• Kolumbijoje prezidentu
buvo išrinktas žinomas “vana
gas” Alvaro Uribe, kuris žadė
jo b alsuotojam s sunaikinti
įvairias komunistines karines
grupes. Naujas prezidentas ga
vo 52.8 procentus balsų. Civi
lin iam e k are šalis k asm et
praranda apie 3,500 žmonių.
• Izraelio kareiviai nušovė
palestinietę moterį ir jos 13
metų dukterį, įtardami, kad tai
teroristės, dirbusios laukuose
prie Izraelio-Gazos pasienio.
• Popiežius Jonas Paulius
II gegužės 18 paminėjo savo
82 metų gimtadienį, jis prašė
susirinkusių 7,000 jaunuolių
melstis už jį, nes jis serga. Jo
kalbą perskaitė jaunas kunigas.
• Prezidentą Bush nedrau
giškai sutiko m anifestacijos
Paryžiuje, su šūkiais “Tu esi te
roristas”. Rusijoje prezidentas
aplankė rusų ortodoksų bažny
čią ir žydų sinagogą St. Peter
burge. Išėjęs jis pasakė repor
teriams, kad žmonės Rusijoje
gali melstis, o tai reiškia, kad
jie yra laisvi. Vatikane prezi
dentas padovanojo popiežiui
sidabrinį, ranka dažytą Mado
nos medalį ir gavo popiežiaus
dovanotą rausvo koralo Mado
nos su Vaiku statulėlę. Išeida
mas prez. Bush išreiškė viltį
dar sykį susitikti su popiežium.
Šis papasakojo prezidentui sa
vo kelionės įspūdžius iš Bulga
rijos, kur jis pasakė prezidentui
Georgi Parvanov, jog jis neti
kėjo, kad bulgarai buvo įsivėlę
į p asik ėsin im ą jį nužudyti
1981 metais, kai į jį šovė tur-

kas Ali Agca. Tuomet ir teis
mas išteisino tris bulgarus dėl
kaltės įrodymo stygiaus.
• Kanados premjeras Jean
Chretien atleido iš pareigų gy
nybos ministrą Eggleton ir vie
šųjų darbų ministrą Don Bud
ria. Jie kaltinami valdžios dar
bų kontraktų skirstymu savo
draugams ir rėmėjams.
• K eli JAV la ik ra š č ia i
paskelbė, kad vyriausybė rūpi
nasi dėl naujų amerikiečių pi
liečių augimo. Išaiškinta, kad
tū k stan čiai A zijos m oterų,
ypač iš Pietinės Korėjos taupo
pinigus ir prieš pat gimdymą
skrenda su turistinėmis vizo
mis į JAV ir čia pagimdo kūdi
kį. Įstatymai laiko tokį vaikelį
Amerikos piliečiu. Motinai te
reikia vaiką tinkamai užregis
truoti ir gauti gimimo doku
mentus bei pasą. Pilietybė tam
pa vaikeliui suteikiama dovana.
• Gegužes 30 d. Amerikos
šiaurės vakaruose įvyko reta
tragedija. Aukščiausiame Ore
gono valstijos kalne netoli
Portlando m iesto, lipdam i į
Mount Hood kalną, alpinistai
pradėjo slidinėti ir įkrito į gilų
tarpeklį. Devyni vyrai staiga
dingo pasiekę vos 800 pėdų at
stumą nuo kalno viršūnės. Tarp
devynių dingusių buvo tėvas
su 14 metų sūnum. Kalno ste
bėtojai gavę telefoninį ryšį su
įkritusiais ir dar gyvais vyrais
iškvietė kelis gelbėjimo m a
lūnsparnius. Vienas karinis
malūnsparnis turėjo NBC tele
vizijos korespondentę, kuri
pranešinėjo žiūrovam s visą
gelbėjimo eigą. Vienas malūn
sparnis beskubėdamas gelbėti
sužeistuosius, pats atsimušė į
sniegą ir sudužo, ėmė riedėti
kalnu žemyn. Trys alpinistai

žuvo, kiti šeši buvo sužeisti, o
sužeisti buvo ir šeši gelbėtojai.
• Tą pačią dieną blogame,
miglotame ore žuvo trys alpi
nistai ir Vašingtono valstijos
Mount Rainier kalne. Du jų at
važiavo iš Oregono valstijos,
o vienas jaunuolis net svečia
vosi, atvykęs iš Vokietijos.
Kalnų žinovai teigia, kad ge
gužės mėnuo yra laipiotojams
gan pavojingas, nes dienos me
tu saulės spinduliai tirpdo snie
gą, jis darosi slidus. Nakties
metu aukštuose kalnuose gan
šalta ir dažnai laipiotojai už
miršta pasiimti šiltesnius dra
bužius, o įstrigę aukštumose
tiesiog sušala.
• Britanijos karalienė Eli
zabeth II gegužės 30 dieną
pradėjo švęsti savo karūnavi
mo 50 metų sukaktį. Vyriausy
bė yra paruošusi įvairią progra
mą. Šventė bus švenčiama 54
valstybėse, kurios priklauso
britų bendruomenei. Organi
zuojam i paradai, koncertai,
televizijos programos. Britani
jos monarchija šiemet paliesta
ir skausmingų įvykių. Vasario
mėnesį mirė karalienės sesuo
princesė Margaret, sulaukusi
71 metų, o kovo mėnesį mirė
karalienės motina, 101 metų.
Karalienė yra ilgiausiai savo
pareigas ėjusi monarchė Euro
poje.
• Izraelį sukrėtė žinia, kad
arabų palestiniečių bendra
darbė buvo tikra žydė, iš Ru
sijos atvykusi Medina Pinsky,
26 metų amžiaus. Ji ištekėjo už
palestiniečio ir kartu su juo
nuvežė automobiliu palestinie
tį teroristą į Izraelio kaimą, kur
jis susisprogdino, užm ušda
mas du žydus ir sužeisdamas
net 51.

Prisiminimo dieną Veteranų posto kapelionas kun.J.Bacevičius Šv.
Jurgio bažnyčioje perskaitė mirusių pavardes.
G.Juškėno nuotr.

LIETUVOS AMBASADORIUS
LIETUVOS ŪKIO RAIDOS KLAUSIMAIS
Vašingtonas, 2002 m. bir
želio 3 d. Lietuvos ambasadoje
JAV surengtame Tarptautinių
strategijų instituto seminare
“Prekybos ir investicijų plėtra
pasaulinio ekonominio nuosmūkio metais” Lietuvos am
b a sa d o riu s JAV V ygaudas
Ušackas pristatė Lietuvos eko
nomikos pasiekimus bei pa
kvietė Amerikos verslininkus
aktyviau išnaudoti verslo Lie
tuvoje galimybes ir privalu
mus.
Lietuvos integracija į EuroAtlantines struktūras, geri kai
myniniai santykiai, sėkmingos
ūkio reformos bei naujų tech
nologijų pritraukimas sukuria
prielaidas sėkmingai tolesnei
šalies raidai bei konkuren
cingumo tarptautinėse rinkose
didinimui” , - sakė V.Ušackas.
Jis paragino Amerikos kompa
nijas dar aktyviau pasinaudoti
naujomis galimybėmis, kurios
atsiveria Lietuvai stojant į Eu-

ropos Sąjungą. Jis pažymėjo,
kad Lietuva tampa 500 mln.
dydžio rinkos dalimi. “Lietuva
jum s siūlo trampliną į ES ir
Rytų k raštų rin k a s” ,- sakė
V.Ušackas. Jis atkreipė dė
mesį, kad didėjančios JAV in
vesticijos Lietuvoje bei augan
ti tarpusavio prekyba rodo
didelių galimybių potencialą.
Tarptautinių strategijų ins
titutas - nevyriausybinė orga
nizacija, kartu su Vašingtone
reziduojamomis užsienio vals
tybių atstovybėmis rengianti
aukšto profesionalaus lygio
sem inarus adm inistracijos
pareigūnams, įmonių ir preky
binių asocijacijų vadovams,
žurnalistams. LR ambasadoje
JAV suren g tam e sem inare
dalyvavo tokių žinomų JAV
kom panijų kaip “B oeing” ,
“Texaco”, “Williams” atstovai,
taip pat pieno produktų bei
tekstilės asocijacijų vadovai.
Rolandas Kačinskas
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R espublikos P rezid en to
Antano Smetonos gyvenimo
bruožai yra plačiai žinomi, tad
jų kartoti čia nereikia. Pakaks
paminėjus, kad mūsų Tautos
Vadas eina dabar 62-sius me
tus. Daug svarbiau pažinti An
taną Smetoną, kaip visapusišką
asmenybę, kurios tautų gyve
nime, kad ir gausingesniųjų,
nedažnai pasitaiko.
Likimas lėmė jam gimti pa
prastoje vargingoje ūkininko
šeimoj. O sakoma, kad ūkininkija yra mūsų tautos pagrindas.
Tad Smetona yra kilęs iš pačių
tautos gelmių. Jis yra tikras
mūsiškis, be kokių svetimybės
priemaišų. Per savo gyvenimą
jam teko susitikti, dirbti ir skir
tis su įvairiausių pažiūrų ir luo
mų žmonėmis, tad nei vienam
lietuviškojo gyvenimo klausi
mui jis nėra tolimas, nuošalus.
Pradėdamas 1902 m. savaran
kiškai gyventi Vilniuje, Anta
nas Smetona iš karto atsistojo
pirmose visuomeninio darbo
eilėse. Tai buvo gera praktiš
kojo gyvenimo mokykla, pap ild a n č io ji įg y tas teo rin es
mokslo žinias. Lietuvių visuo
menė tada gyveno dar tik kul
tūriniais ir tautiniais interesais,
o politinės gairės buvo dar tik
pradedamos žymėti, tik nusta
tomos. Didysis Vilniaus Sei
mas 1905 m. savo rezoliucijose
pirmą kartą mėgino suformu
luoti lietuvių politinius reikala
vimus. Šių dienų akimis žiū
rint, tie reikalavimai buvo gana
kuklūs, tačiau, ano meto sąly
gomis, kaip pirmoji pradžia, jie
buvo žymūs. Jie sukrėtė kraštą,
p ask atin o p la č ią sia s m ūsų
tautos mases susidomėti savo
teisėmis, tačiau šviesuomenei
jie ypatingos įtakos nepadarė,
nes kad ir pakėlė ji politinius
reikalavimus, tačiau jais ypa
tingai netikėjo, laikydama tai

ANTANAS SMETONA VALSTYBĖS STATYTOJAS
gražiomis svajonėmis. Lig pa
saulinio karo lietuvių politiniai
reikalavimai nebuvo aiškiai ir
griežtai susikristalizavę. Vie
nos aiškios politinės progra
mos neparuošimas ir neturėji
mas neigiamai atsiliepė pasau
linio karo metu, kai teko pra
dėti politiškai veikti įvairiose
pasaulio vietose. Tada pasiro
dė liūdnas reiškinys, kad lietu
vių tarpe nebuvo politinės
minties vienybės. Jei toji vie
nybė būtų buvus, tai labai ga
limas daiktas, kad būtų buvę
daug daugiau pasiekta, nei kad
turime šiandien. Politinę pro
gramą kuriant, sudarant ir vyk
dant D. karo metu Vilniuje An
tanui Smetonai tenka pirmoji
vieta. Tai buvo pats sunkusis,
bet užtat ir pats žymusis Anta
no Smetonos gyvenimo laiko
tarpas, nes tiesiog iš nieko, ka
ro vėtroms ūžiant ir kraštui
kenčiant žiaurią vokiečių oku
paciją, buvo išugdyta laisvės
mintis ir ji praktiškai realizuo
ta kaip tik 1918 m. lapkričio
11 d., kada pirmoji Lietuvos
vyriausybė pasirodė su savo
deklaracija tą pat dieną, kai nu
stojo griaudę karo frontuose
patrankos.
Bet jei pirmiau, kol buvom
pavergti, reikėjo rūpintis laisvė
atgauti, tai, laisvę atgavus, te
ko galvoti apie jos išlaikymą
ir stiprinimą. Prasidėjo tikri
v alsty b in iai rū p esčiai. Tik
atgim usi jau n u tė L ietuvos
valstybė buvo silpna, gausingų
priešų apsupta. Ji buvo reika
linga tėviškos globos ir įgudu
sios auklėjamos rankos. Visai
teisingai ir nupelnytai tad 1919
m. pavasarį Lietuvos Taryba

Matas Bagdonas
savo nuolatinį pirmininką An
taną Smetoną išrinko pirmuoju
laisvos Lietuvos valstybės pre
zidentu. Iš vienos pusės, tai bu
vo tautos padėkos pareiškimas
didžiam nenuilstamam darbi
ninkui, laisvės kovotojui, o iš
kitos pusės - pasitikėjimo žen
klas jo vadovybei ir politinei
išminčiai. Atvedęs kraštą ligi
visų lauktojo Steigiamojo Sei
mo, Antanas Smetona laikinai

Antanas Smetona

DEMOKRATIJA YRA ŽODŽIO IR RINKIMŲ LAISVĖ
Vilnius, birželio 7 d. (ELTA). Krikščionių demokratų pirmininkas, Seimo narys Kazys Bobelis
atmeta kaltinimus, esą jis savo viešose kalbose šmeižiąs Lietuvą, Seimą, kitataučius. Triukšmą,
sukeltą aplink jo asmenį, ir kaltinimus K. Bobelis sieja su savo kandidatavimu Prezidento
rinkimuose ir nuolat didėjančiu rinkėju pasitikėjimu krikščionimis demokratais
ELTA primena, kad Lietuvos žiniasklaida pranešė apie K. Bobelio viešą kalbą JAV, pateikė
jos citatas. Dėl ten vartotų epitetų Seimo ir derybininkų iš Europos Sąjungos adresu K. Bobelį
svarstys Seimo Etikos ir procedūrų komisija. Seime taip pat suabejota, ar gali K. Bobelis dirbti
Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju.
K. Bobelis straipsnį spaudoje apie savo kalbą JAV pavadino “šmeižiančiu” , “iškraipytu”,
paremtu iš konteksto ištrauktais sakiniais. Jis taip pat apgailestavo, kad niekas lyg nemato, “kokius
pareiškimus konservatoriai ir jų rėmėjai: p. A.Vazbys, p.V.Škiudaitė ir kiti, spausdina Amerikos
lietuvių laikraštyje “Draugas” ar Lietuvos rajoninėje spaudoje, niekindam i dr. Bobelį ir
susijungusius Lietuvos krikščionis demokratus”. “Ką aš kalbėjau St. Petersburge (Floridoje),
lygiai tą patį kalbėjau Klaipėdoje, Ariogaloje, Biržuose ir t.t., iš Seimo tribūnos. Nieko aš
neįžeidinėjau, kalbėjau faktais, kas šiuo metu yraLietuvos sveikatos, mokesčių, nusikalstamumo
ir kt. srityse, ką reikia daryti ir ką aš darysiu, jei laimėsiu rinkimus. Net pagyriau mūsų užsienio
politiką ir Vyriausybės darbą, gerinant ekonominę, finansinę krašto padėtį”, - teigia K. Bobelis.
Anot K. Bobelio, dabartinis puolimas nėra pirmasis. Šmeižto kompanijos prieš jį , parlamentaro
teigimu, kartojasi nuolat kiekvienos rinkimų kampanijos metu, nuo pat to momento, kai jis,
grįžęs į Lietuvą iš JAV, nusprendė įsitraukti į politinį gyvenimą, dalyvauti 1992 metų Seimo
rinkimuose. Dabar krikščionims demokratams iškėlus jį kandidatu į Prezidentus, pasak politiko,
vėl kilo labai neigiama “ultradešiniųjų patriotų reakcija”.
K. Bobelis įsitikinęs, kad “tie, kurie neturi jokių šansų Prezidento rinkimuose, bet visomis
jėgomis bando suniekinti jiems nepriimtinus susijungusius LKD ir jų kandidatą, savo intrigomis
ir falsifikacijomis nieko nepasieks” .
“Lietuvos žmonės yra pakankamai kultūringi ir inteligentiški bei jie pajėgs išsirinkti tą
kandidatą ir partiją, kurie nėra susikompromitavę, turį švarią praeitį ir geriausiai jiems atstovaus.
Demokratija yra žodžio ir rinkimų laisvė”, - pabrėžia K. Bobelis.

pasitraukė nuo valstybės vairo,
kad vėl jį paimtų po 1926 m.
gruodžio 17 d. Šiemet sueis
dešimt metų, kai jis iš naujo
stovi valstybės priekyje. Per šį
dešimtmetį, jam vadovaujant,
valstybinė santvarka yra per
tvarkyta naujais pagrindais. Jei
ligi karo Antanas Smetona bu
vo tik visuom enės veikėjas,
karo metu - politikas ir kovoto
jas dėl laisvės, tai dabar jis yra
aukščiausias valstybės tvarky
tojas. Jo įtaka, jo akis yra žymu

visose svarbesnėse valstybinio
gyvenimo srityse. Ir visur jis
savo įtaką panaudoja bendrai
visos tautos gerovei, neprote
guodamas nei atskirų luomų
nei grupių interesų. Visiems jis
yra lygus, teisingas, palankus.
A. Smetonos veikla pagrįs
ta šiais principais: vienybe,
susiklausymas, teisingumas!
Viskas turi būti skiriama tautos
gerovei. Šiais principais Anta
nas Sm etona nuosekliai va
duojasi nuo pat pirmųjų visuo
m eninio darbo dienų. Savo
raštuose ir kalbose jis dažnai
tuos principus kelia aikštėn ir
pabrėžia. Vienoje savo kalboje
jis taip išsireiškė: “Valstybe
galima juk sulyginti su tau
tos namais, o tauta su didžiu
le šeim ynų šeim yna, kuri
laikosi teisybe, drausme, su
siklausymu, pasitikėjimu ir
darbštumu. Santaika joje tu
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ri vyrauti ir vieningas tiks
las”. Valstybės laisvei išsaugo
ti reikia ir mokslo ir ekonomi
nio pajėgumo, tačiau ir ginklo
reikšmė neturi būti pamiršta
ma. Jis sako: “Nepriklauso
mybės laidas yra ginklo pa
jėga, kariuomenė. Ji visuo
met turi būti tokio stiprumo,
kad kiekvieną valandą galė
tų atsispirti tautos priešams.
Kariai yra valstybės sargai,
kuriems yra įtikėta jos laisvė.
Kariuomenės stiprumas yra
drausm ė ir susiklausym as.
M aža tesveria tautos teisė,
jeigu jos neparemia tautos
k alavijas” . Praleidęs daug
metų Vilniuje, Antanas Smeto
na yra giliai pam ilęs senąją
Gedimino sostinę ir jos atvada
vimą laiko didžiausiu lietuvių
tautos uždaviniu. Jis sako:
“M es turime prisiekti, kad
niekuomet nepamiršime nei
savo sostinės Vilniaus, nei
Vilniaus žemės su Trakais ir
G ard in u , tu rim p r isie k ti
auklėti visą mūsų tautą tais
keliais, kurie veda Vilniun.
Šitos priesaikos šventai lai
kydamiesi, nuolat gaivinsim
Vytauto žemės vadavimo vil
tį. Mes ne koki prašaliečiai,
nes esame jos tėvonys, mūsų
pusėje yra tiesa ir teisė. Žiū
rėkime, kad mūsų gaida Mes
be Vilniaus nenurimsim atatiktų mūsų darbus, kad tie
mūsų dainos žodžiai, patekę
mūsų sielon ir ją suvirpinę,
visuomet iššauktų mūsų ge
rą, dorą žygį. Visos lietuvių
padermės srovės turi bėgti
vieninga Vilniaus vadavimo
tėkme”.
Antano Smetonos raštuose
ir kalbose yra p a lie sti visi
svarbesnieji mūsų gyvenimo
klausim ai. Tad geriau p asi
skaityti originalą nei vaizduoti
nuotrupomis, citatomis. O šių
trumpų eilučių tikslas yra kuk
liai pavaizduoti Antano Sme
tonos asmenį ir paryškinti tą
vaidmenį, kurį jis yra suvai
dinęs mūsų tautinio ir valstybi
nio atgimimo istorijoje. Istorija
vėliau tars savo objektingą
žodį apie Antano Smetonos
darbus. Tačiau, jei gera yra mi
rusiuosius garbinti, tai dar ge
riau yra gyvųjų nuopelnus pri
pažinti, juos vertinti ir gerbti.
Nei viena tauta negali pasigirti,
turinti per daug gabių, sumanių
žmonių, tinkančių vadovauti.
Geras vadas yra didelė brange
nybė tautai. Kaip brangenybių,
taip ir gerų vadų retai pasitai
ko. Mūsų Prezidentas Antanas
Smetona savo tautai yra nema
ža nudirbęs. Jo rodomu keliu
m ūsų tauta žengia į šviesų
rytojų.
“Trimitas” 1936 metų
birželio 11 d. N r 24

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

6

DIRVA • 2002 m. birželio 11 d.
ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TE LKINIU

Į Dievo Motinos parapijos
salę šeštadienį, gegužės 18 d.,
vėlyvo pavasario tradicinei
šventei suvažiavo gražus bū
rys mokinių, tėvelių, m oky
tojų, buvusių mokytojų, sene
lių, giminių ir draugų. Mokslo
metų užbaigimo apeigos pra
sidėjo 11v.r. Tėvų kom iteto
pirm ininkės Danutės Tuljak
sveikinimo žodžiu ir visų su
giedotu Lietuvos Himnu. Scenon buvo iškviestos Aušros
Aukštesniosios mokyklos pir
m osios laidos abiturientės:
Vaiva Bučmytė, Vesta Dvarec
kaitė, ir Teresė Paškonytė.
Kun. Gedim inas Kijauskas,
S.J. sukalbėjo šiai progai su
kurtą invokaciją.
Aldona Stempužienė LB
Clevelando skyriaus valdybos
vardu pasveikino abiturientes,
įtekdam a dovaną ir knygas,
dovanotas Genovaitės Karsokienės, savo motinos, mokyto
jos Onos Naumanienės prisi
minimui. Danutė Tuljak toliau
padėkojo šių metų darbščiam
Tėvų komitetui, kuriam pri
klausė Ina Biliūnienė, Daiva
Chmieliauskienė, Olga Capkevičienė, Rimvydas Čepulis,
Saulė ir Marius Narbutaičiai,

CLEVELANDO SV. KAZIMIERO LITUANISTINES MOKYKLOS
IR AUŠROS AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS MOKSLO METŲ
UŽBAIGIMAS
Diana Pyle, Kristina ir Alber
tas Sušinskai, Virginija Rubinski, Jonas Totoraitis, And
rius Venclauskas, ir prisiminė
ilgametį Tėvų komiteto narį,
neseniai į Anapus iškeliavusį
Andrių Raulinaitį.
Mokytojos dėkingumo ženklan buvo papuoštos pavasario
žiedais: vaikų darželio moky
toja Nomeda Vucianienė, dvi
kalbės klasės - Rena Vyšnionytė-Lee, pirmo sk. - Renata
D am asevičiūtė, antro/trečio
skyriaus - Marius Juodišius,
ketvirto sk. m okytoja Vilija
Nasvytytė-K lim ienė, penkto
sk. Danutė Belzinskienė, šešto
sk. m okytoja Vilma Khmaladze, šokių ir muzikos moky
tojos Audronė Majorovienė ir
Aušrinė Sirvinskienė, knygyno
vedėja Eglė Taraškevičienė,
pavaduotojos Livia Pollock ir
Virginija Rubinski.
Buvo malonu sužinoti, kad
ir šiais metais Sv. Kazimiero
mokyklos mokiniai ne tik da
lyvavo LB Švietimo Tarybos
konkursuose, bet ir nemažai

PRANEŠIMAS
2002 m. premijoms skirti sudarytos komisijos ir tų
komisijų pirmininkams prašoma siūlyti kandidatus:

• Tautinių

šokių m okytojos - Tautinių šokių
institutas pirm. Nijolė Pupienė 7355 S. Whipple Ave.,
Chicago, IL 60629

• Ž u rn alisto - spaudos darbu oto jo - pirm.
Vytautas Volertas 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075
• Muzikos - pirm. Stasė Pautienienė 4411 Los
Feliz Blvd., Apt. 608 Los Angeles, CA 90027
• Radijo ar Radijo darbuotojo - Teresė Gečienė,
pirm. 1357 Gantt Dr. Huntington Valley, PA 19006
2731
• Dailės - pirm. Dalia Šlenienė 12421 Archer Ave.,
Lemont, IL 60434
• Teatro ar Teatro darbuotojo - JAV LB Kultūros
taryba 2841 Denton Ct., Westchester, IL 60154
Premijoms kandidatus iš JAV-se gyvenančių tarpo
siūlo lietuvių visuomenė. Pasirašytame, su siuntėjo
adresu laiške, komisijai pristatoma: kandidato vardas,
pavardė, adresas, telefonas ir bent trumpai raštu
apibūdinama siūlomo kandidato asmens veikla.

• Lituanistinės mokyklos mokytojo premijai
komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, pirm. Dalilė
Polikaitienė, 1501 Valecroft Ave., Westlake Village,
CA 91361, e-paštas plik@ gte.net.
Kviečiame JAV lietuvių visuomenę siūlyti Švietimo
premijai kandidatus iš lituanistinių mokyklų mokytojų, kurie
ilgus metus dirbo arba tebedirba mokytojo/vedėjo darbą,
pasižymėjo lietuviško švietimo srityje ir vadovėlių bei
knygų leidime.

Visoms premijoms pasiūlymus siųsti atitinkamiems
komisijų pirmininkams iki rugsėjo 15 d.
Marija Remienė
JAV LB Kultūros tarybos pirm.

premijų laimėjo! Nomeda Vucianienė perskaite konkurso
išdavas ir pakviete laimėjusius
į sceną. Vaikų darželio ir 1-o
sk. mokinių piešimo konkurso
trečią vietą laimėjo Andrius
Biliūnas. Antro ir trečio sky
riaus rašinių konkurso pagyri-

UgnėVucianytė, 3 sk. Livija
R aulin aity tė, M onika Juodišiūtė, Katie Staškutė ir Silvi
ja Žvirblytė, 4 sk. Julija Totoraitytė, 5 sk. Ernesta Bartuškaitė, Ram unė B artuškaitė,
Alina Cepulytė, Daina Chmieliauskaitė, A istė D egesytė,
Elena Juodišiūtė, Neris Kli-

nos M iškinienės ir V ilijos
Nasvytytės Klimienės darbą ir
jas apdovanojo gėlėmis.
A u šros a u k šte sn io sio s
m okyklos baigim o apeigas
pravedė mokyklos vedėja Vida
B učm ienė. Jos ja u trio s ir
gražiai parinktos m intys ir
linkėjimai abiturientėms davė
ir jom s pačiom s ir publikai
daug apie ką pagalvoti. G a
vusios atestatus, mokinės tarė
savo žodį - prisiminė ilgą eilę
mokslo metų, ir pasidžiaugė

Aušros Aukštesniosios Mokyklos pirmosios laidos abiturientės: Vaiva Bučmytė, Vesta Dvareckaitė
ir Teresė Paškonytė.
Ed Klimo nuotr.
mą gavo Monika Juodišiūtė, o
iliustracijų pagyrimą - Ugnė
Vucianytė. Ketvirto, penkto,
šešto skyriaus rašinių konkursą
laimėjo: pirmą vietą Lina Majorovaitė ir Ramunė Bartuškaitė, antrą vietą Kristijonas
Vaitkus, trečią - Ernesta Bartuškaitė, o pagyrimą paskyrė
Nerytei Klimaitei. Ketvirto,
penkto, šešto skyriaus iliustra
cijų konkurso Pirmą vietą lai
mėjo Alytė Cepulytė, Antrą
vietą Eglė Širvinskaitė, o pa
gyrimai suteikti Julytei Totoraitytei ir Monikai Cepulytei.
Publika šiltais plojimais įver
tino visus laimėtojus!
G eriausiai besim okantys
studentai, kurių susidarė ne
mažas skaičius, ir mokiniai ku
rie stro p iau siai lankė litu 
anistinę mokyklą buvo toliau
pažymėti. Berods patys ja u 
niausieji mokiniai stropiausiai
mokėsi, kadangi buvo visi iš
vardinti geriausiai besimokan
čių sąrašuose: dvikalbės klasės
mokiniai Jenneta Lee, Sonata
Valaitytė, Andrius Venclauskas, Tomas Venclauskas, Sara
V erbylaitė, Vaikų darželio
m okiniai A ndrius Biliūnas,
Rimantas Mockapetris, Tomas
Pylė ir Izabelė Rubinski, ir
pirm ojo skyriaus m okiniai
Arbela Capaitė, Darius Cepulis, Aras Klimas, Erikas Raulinaitis, Em m a R aulinaitytė,
Aleksa Sušinskaitė ir Nikutis
T uljak. P irm ajam e garbės
sąraše: antrojo sk. m okinė

m aitė, A leksa N arbutaitytė,
Alina Raulinaitytė, Katerina
Stungytė ir Laura Tuljak, 6
sk. Lina Majorovaitė, Nijolė
Pollock, Kristė Sušinskaitė ir
Kristijonas Vaitkus. Antrajame
garbės sąraše buvo: 2 sk.- Kaja
K ijauskaitė, 4 sk. A leksas
Abriani, Laimis Belzinskas,
M onika Cepulytė, Eglė Sirvinskaitė, Larisa Sušinskaitė ir
Tadas Taraškevičius. Už stro
piausią m okyklos lankym ą
pažymėti mokiniai 2 sk. Kaja
K ijauskaitė, 4 sk. Laim is
Belzinskas, 5 sk. Elena Juodišiūtė.
Švyturio grupės vadovė
dr.Zivilė Vaitkienė trum pai
ap ib ū d in o Š v y tu rio darbo
metų veiklą, pristatė dalyvius
ir padėkojo kolegai Ričardui
Širvinskui už talką.
D anutė Tuljak padėkojo
tiems, be kurių pagalbos Li
tuanistinė m okykla sunkiai
išsilaikytų: klebonui G edi
minui Kijauskui, Clevelando
LB skyriui, LB Švietimo Ta
rybai, Lietuvių fondui, ir p.
Irenai Gedrienei; padekojo už
nuoširdžią talką Zivilei Vait
kienei, Ričardui Širvinskui ir
Švyturio dalyviam s, Lukui
Laniauskui, Ingridai Civinskienei, Greg Priddy ir Tėvynės
garsų vedėjai Aldonai Stempužienei.
Aldona Stempužienė per
skaitė LB Švietimo Tarybos
pažymėjimą ir padėką už gra
žų ir brandų mokytojų Aldo-

sukauptom žiniom, idėjom ir
įdiegta tėvynės m eile. D ė
kingos mokinės papuošė mo
kytoją B učm ienę pavasario
žiedų puokšte ir padovanojo
gražų ir simbolišką laikrodį.
Savo baigiam uoju žodžiu ir
gražiomis dainomis abiturien
tės pradžiugino susirinkusią
publiką. Šių abiturienčių atsiekim as teliks šviesus p a
vyzdys jau n esn iem s, kurie
nori tęsti savo lituanistikos
mokslus!
Tikra staigmena, bei šios
sielos šventės apvainikavimu
tapo Šv. Kazimiero Lituanis
tinės mokyklos mokinių atlikta
meninė programa! Mokytojų
Aušrinės Širvinskienės ir Au
dronės Majorovienės paruošti,
mokiniai sudainavo “Šypse
nėle, nepabėk” ir “Lietuva” ir
sušoko šokius “Noriu Miego”,
“Tek Saulelė” ir “Gyvataras”.
S tebint m okinių šypsenas,
buvo aišku, kad jie nuoširdžiai
džiaugėsi lietuvišku šokiu ir
daina. Tai tikrai dėka m o
kytojų, kurios per palyginant
trumpą laiką sugeba paruošti
m okinius gražiem s ir p ras
mingiems pasirodymams.
Svečiai ilgai dar žmonėjosi
ir džiaugėsi m okinių atsiekimais prie tėvų komiteto pa
ruoštų vaišių. Ši proga tikrai
įgyvendino poeto žodžius:
“Mano sieloj šiandien šven
tė...”
Vilija Nasvytytė Klimienė
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ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TELK IN IU

PRISIMINIMO DIENA
JURGINĖJE

Gerardas Juškėnas

Vėsų gegužės 27 d. pir
madienį Sv. Jurgio parapijos
katalikų karo veteranų 613-tas
postas pravedė Prisim inim o
dienos apeigas. K lebonijos
sode 8:30 val. ryto iškelta iki
pusės stiebo JAV v ėliava,
dviejų trim itininkų sugrotas
him nas ir šautuvų salvėm is
pagerbti karuose žuvę ir namie
mirę veteranai. Trumpu žodžiu
į apeigų dalyvius prabilo 613to posto kapelionas kun. J.Bacevičius. Trimitams aidint prie
vėliavos stiebo padėtas gėlių
vainikas.
Su vėliavomis nužygiavus
bažnyčion, prie Sv. Sebasti
jono statulos ir dail. V. Raulinaičio sukurtos paminklinės

Clevelando ramovėnai su jų vėliava dalyvavo Prisiminimo dienos
iškilmėse Sv.Jurgio bažnyčioje. Iš k: Jonas Rastenis, Vytautas
Januškis-L.K.V.S. Ramovė pirmininkas, Jonas Balbotas ir Zenonas
Dučmanas.
G. Juškėno nuotraukos
lentos Žuvusiems už laisvę de
gė žvakės. Klebonui skaitant
pastaraisiais m etais m irusių
karių pavardes, veteranų posto
vadas R.Williams gesino žva
kes. M išias aukojo ir dienai
skirtą pamokslą pasakė kun.
J.Bacevičius. Iškilmės užbaig
tos veteranų posto šeimininkių

parengtais pusryčiais parapijos
salėje. Šventės dalyvius svei
kino posto vadas R. Williams
ir ram ovėnų vardu prabilo
J.Jan u šk is. Šių m etų p a si
žymėjusia piliete pagerbta Jo
Ann Vehar. Su kun. J.Bacevičiaus malda ir palaiminimu
skirstėmės namo.

Veteranų 613 posto vadas R. Williams gesino simbolines žvakes.

IŠKYLA GIRAITĖN
Kai pavasaris ateina,
Puošiasi žiedais laukai,
Mes jauni užtraukiam dainą,
Aidi girios ir miškai.

Veteranai ir ramovėnai su vėliavomis Prisiminimo dienos apeigose.

POEZIJOS KONKURSAS JAUNIMUI
S k elb iam as lie tu v išk o s
p a trio tin es p o ezijo s k o n 
kursas išeivijos lietuvių jau
nimui. Konkursą globoja JAV
LB C le v e la n d o A p y lin k ės
valdyba ir mecenato rašytojo,
poeto Balio Gaidžiūno testa
mento vykdytojas Jonas Kaz
lauskas.
K onkurse gali dalyvauti
gimnazistai nuo 13 iki 18 metų
amžiaus ir baigusieji gimnaziją
iki 25 metų amžiaus.

Vertinimo komisiją sudaro;
dr. Jolita Kavaliūnaitė, Aldona
Miškinienė ir Rita Balytė.
Savo sukurtą ir niekur ne
sp a u sd in tą e ilė ra š tį reik ia
pasirašyti slapyvardžiu p a 
žymint grupę -- gimnazistų ar
vyresniųjų. Atskirame lapelyje
u žrašy ti slapyvardį, vardą,
p a v a rd ę , te le fo n o nu m erį,
amžių, įdėti į atskirą užklijuotą

v oką, ant jo u ž ra šy ti s la 
pyvardį ir drauge su eilėraščiu
siųsti iki 2002 metų gruodžio
1 dienos.
Siųsti vertinimo komisijos
pirm ininkei dr. Jo litai K a
valiūnaitei 3332 Boyne Rd.
Barberton, OH 44203
LB Clevelando Apylinkės
Valdyba
2002, birželio 6 d.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
Premijos: gimnazistams
I prem. 150.00 dol.,
II prem. 100.00 dol.
Vyresniesiems (18-25 m.)
premija 250.00 dol.

METAMS - $40,
PUSEI METU - $25,
PIRMA KLASE - $63,
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ
METAMS - $115.00

Atskubėjo dar vienas pa
vasaris 52-sius metus gyvuo
jančiai Clevelando Skautijai.
Šiemet gegužės mėnuo buvo
labai užgaidus - kas antrą
dieną sulaukdavome lietučio.
Ir šta i geg u žės 20 d. p ir 
m adienį lietutis pam iršo at
vykti skautiškon iškylon North
Chagrin Metroparko giraitėn.
Tą vakarą bendra Neringos
ir Pilėnų tuntų sueiga pradėta
su vienetų raportais, skautiškų
v ė lia v ų įn ešim u ir Tautos
himnu.
N erin g o s tu n te skautės
įžodį davė kandidatės: Alina
Cepulytė, Daina Chmieliauskaitė, Aistė Degėsytė, Elena
Juodišiūtė, N eris K lim aitė,
L ina M ajorovaitė ir L aura
Tulak. Jom s užrišti geltoni
kaklaraiščiai. Jaunesnių skau
čių įžodį davė ir raudonus kak
laraiščius gavo Kaja Kijauskaitė ir Ugnė Vucianytė. Vik
to rija i T arašk aitei įte ik ta s
pirmasis - Liepsnelių kakla
raištis, o liepsnelė Sara Verbyla tapo jaunesniąja skaute kandidate. Naujus kaklaraiš
čius gavusiom s vienetų va
dovės rišo gerojo darbelio

mazgelius, o Tėvynės meilės
mazgelius, rišo tėveliai arba
seneliai.
Lietuvių Skaučių Seserijos
vadovių lavinim o skyriaus
vedėjos s. R. Sušinskienės
pranešim u C levelando N e
ringos tunto skautės baigė LSS
“Gintaro” vadovių mokyklos
program ą ir turi teisę dėvėti
“Gintaro” vadovių mokyklos
ženklelį ir pilkos spalvos kak
laraištį: Venta C ivinskaitė,
Laura Rukšėnaitė ir Saulutė
Tamošiūnaitė. Pasveikintos ir
atžymėtos Neringos tunto sesės
- stropiai lankiusios sueigas.
Tuntininkė s.fil. Virginija
Juodišiūtė-Rubinski padėkojo
Neringos tunto vadijos narėms
už jų p a sišv e n tim ą e in a n t
pareigas vienetuose arba tunto
vadijoje.
P o tru m p ų u žsiėm im ų ,
Ąžuolo Lapo pastogėje pasi
vaišinta atsivežtais užkandžiais
ir ugniakure užkurtas laužas.
D ain o s ir v a iz d e lia i buvo
palydėti katutėm is. Visiems
rate susiėmus rankomis iškyla
buvo užbaigta tradicine “Atei
na naktis”.
P asid žiau g ėm e tuo, kas
buvo atlikta, 52-jų metų veik
loje. O dabar linkime sesėms
ir broliams smagių kelionių ir
n u o ta ik in g o s v asaro s s to 
vyklos.

Vytautas Šeštokas
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LIETUVA IR PASAULIS
LENKIJA GRIEŽTAI ATMETA
KARALIAUČIAUS KORIDORIAUS IDĖJĄ
Londonas/Vilnius, birželio 7 d. (ELTA). Lenkijos prezi
dentas Alexander Kwasniewski ketvirtadienį griežtai atmetė per
L enkijos terito riją R usijos norim o tiesti “ko rid o riau s” į
Karaliaučiaus sritį idėją, praneša ELTA. “Kalbos apie koridorių
sugrąžina mus į Antrojo pasaulinio karo pradžią, kai Hitleris
pareikalavo laisvo priėjimo į Dancigą (dabar Gdanskas) per
Lenkiją”, - taip, anot Financial Times, sakė Maskvoje apsilankęs
A.Kvasnevskis.
Tarptautinis verslo dienraštis prim ena, kad, Lietuvai ir
Lenkijai netrukus įstojus į Europos Sąjungą, bus sugriežtintas
muito ir vizų režimas su Rusija, kurios piliečiams sunkiau bus
patekti į užsienio valstybių apsuptą Rusijos Karaliaučiaus sritį.
Jis patvirtino, kad susitikim e ketvirtadienį su Rusijos
prezidentu Vladimiru Putinu jiedu kalbėjosi ir apie Karaliaučių.
V.Putinui nutarus tiesiai ir viešai dalyvauti sprendžiant
Karaliaučiaus klausimą, šis tapo svarbiausia Rusijos ir Europos
Sąjungos santykių problem a, teigia Financial Times. M at
praėjusią savaitę per ES ir Rusijos vadovų susitikimą Maskvoje
V.Putinas pareiškė, kad Karaliaučius yra “lakmuso popierėlis”,
atspindintis Rusijos ir ES santykių būklę.
V.Putinas sakė visiškai nesuprantąs, kad susisiekimas tarp
atskirų Rusijos regionų netrukus “priklausys nuo užsienio šalies
sprendimo”.
LIETUVA SU PORTUGALIJA
Vilnius, birželio 7 d. (ELTA). Penktadienį dalyvaudamas
Euroatlantinės partnerystės tarybos gynybos ministrų susitikime
Briuselyje, krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius pasirašė
dvišalio gynybinio bendradarbiavimo sutartį su Portugalija.
Dabar Lietuva jau turi 25 valstybes partneres, su kuriomis yra
įteisinusi bendradarbiavimą gynyboje, praneša ELTA.
Jau parengta ir derinam a analogiška sutartis su L iuk
sem burgu. Pasirašius ją, L ietuva bus įteisinusi gynybinį
bendradarbiavimą su visomis NATO narėmis išskyrus Islandiją.
Islandija neturi savo kariuomenės, todėl sutartis dėl bendra
darbiavimo gynybos srityje su ja apskritai nebus sudaroma.
Lietuva šiem et taip pat planuoja pasirašyti analogiškus
susitarim us su Liuksem burgu, Arm ėnija, A zerbaidžanu ir
Uzbekistanu.
Be NATO narių, Lietuva jau turi teisinį pagrindą ben
dradarbiauti gynybos srityje su Bulgarija, Estija, Gruzija,
Latvija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija ir Ukraina.
D višaliuose susitarim uose dėl gynybos, atsižvelgiant į
valstybių galimybes ir poreikius, įvardijamos bendradarbiavimo
gairės ir p ersp ek ty v o s, pav y zd žiu i, m ok slin iai m ainai,
dalijimasis patirtimi, dalyvavimas pratybose ir pan.
PALIEKA ANT NATO SLENKSČIO
STOVINČIĄ LIETUVĄ
V ilniu s, birželio 3 d. (ELTA). K adenciją baigiančiam
Jungtinių Amerikos Valstijų gynybos ir armijos atašė plk.ltn.
Albert M. Zaccor pirmadienį krašto apsaugos ministras Linas
Linkevičius įteikė medalį “Už nuopelnus”. Lietuvą paliekantis
JAV karininkas sakė tvirtai žinąs, kad Lietuva stovi ant NATO
slenksčio ir pasidžiaugė, kad savo buvimu čia galėjo prie to
prisidėti.
Krašto apsaugos ministerijos lygmens apdovanojimas JAV
gynybos ir armijos atašė suteiktas už politinę paramą Lietuvai
siekiant narystės NATO ir didelį indėlį plėtojant dvišalį Lietuvos
ir JAV bendradarbiavimą bei organizuojant gynybinę techninę
paramą Lietuvos kariuomenei, praneša ELTA.
JAV yra strateginė Lietuvos partnerė gynybos srityje.
Jungtinės Valstijos rem ia Lietuvos kariuom enės karininkų
mokslus ir studijas JAV karo mokyklose, skiria finansinę paramą,
padeda reformuoti ginkluotąsias pajėgas, įgyvendina daugybę
dvišalių projektų. Iš JAV Lietuvos kariuomenė gauna perteklinę
įrangą ir perka modernią ginkluotę. Šios šalies parama padeda
Lietuvai įgyvendinti ginkluotojų pajėgų plėtrą bei integracijos
į NATO programas.
Darbą Lietuvoje JAV gynybos atašė plk.ltn. A.M. Zaccor
pradėjo 1999 m. rugsėjo 1 dieną. Lietuviškai dėkodamas už
apdovanojimą jis prisiminė, kad pirmą kartą Lietuvoje lankėsi
dar 1991 m., kai gatvėse stovėjo barikados.
Plk.ltn. A.M. Zaccor laukia naujas paskyrimas Jungtinių
V alstijų k arin ių p ajėg ų vadovybės b ū stin ėje Š tutgarte.
Numatoma, kad naujuoju JAV gynybos atašė Lietuvoje taps jo
kolega plk.ltn. Larry Beisel.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

LIETUVA - NAUJOJI NATO NARĖ
Š.m. gegužės 21 diena yra
isto rin ė. Ita lijo je , R usijos
prezidentas Vladimiras Putin,
p a sira šė įsto jim ą į NATO
pilnateisiu nariu. Jo narystę
savo parašu patvirtino, JAV
prezidentas George Bush.
Kitą dieną didžiosios Los
Angeles televizijos stotys sa
vo vakarinių žinių metu pra
nešė, kad trys Baltijos valsty
bės Lietuva, Latvija ir Estija,
kurios 1991 metais atgavo ne
priklausom ybes, dabar bus
priimtos NATO narėmis, Ru
sijai nesipriešinant.
Dabar naujoji NATO struk
tūra yra iš esmės kitokia. Ru
sija gauna sprendžiamojo bal
so teisę ir galės realiai daryti

Vytautas Šeštokas
įtaką NATO sprendim uose.
Skirtum as yra tik toks, kad
NATO sąjungoje Rusija negau
na veto teisės.
Jau dabar numatomas gali
mas karas bus Amerikos noras
sutvarkyti Iraką. Jeigu tai bus
daroma neatsiklausiant Jungti
nių Tautų, Rusija tuoj kreipsis
į UN Security Council, kuria
me ji turi veto teisę, reikalau
dama nenaudoti Amerikos ka
rinių veiksmų prieš Iraką.
D abar ja u m atom a, kaip
fundamentaliai keičiasi Ameri
kos ir Rusijos santykiai, jai ta
pus NATO nare. Šioje situacij
oje Lietuva veikiausiai išlošia.

Dabar jos įstojimas į NATO,
neturi pagrindo sukelti Rusijos
nepasitenkinim o. Nebėra ko
bijoti ir dėl galimų tylių eko
nominių Rusijos sankcijų. O ir
vidinis Lietuvos pasiprieši
nimas stoti į NATO nebetenka
pagrindo.
Lietuvos Seimo narys, iš
dergęs užsienio lietuvius, Ro
landas Pavilionis paskelbė rin
ksiąs parlam entarų parašus,
kad būtų paskelbtas referen
dumas dėl Lietuvos prašymosi
į NATO, nors jau buvo atsi
klausta, jog už NATO narystę
pasisakė 60 procentų Lietuvos
žmonių. Dabar R. Pavilionio
b alsas paliko tyruose ša u 
kiančio ir šaukštai po pietų.

Šv.Jurgio parapijos Motinos dienos vaišėse: dr. G. Matienė, M. Juškėnaitė-LoPresto, dr. N.Juškėnienė
ir M. Švarcienė; toliau matomi - kun. J. Bacevičius, dr. A. Bacevičius ir J. ir V.Šuopiai.
G.Juškėno nuotr.

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLA
II
Organizaciniai reikalai
Iki šiol JAV LB Tarybos
sesijos JAV LB sudėtyje veikė
penkios apylinkės neprijung
tos nei prie vienos iki tada vei
kusių devynių apygardų. Dr.
R om ualdo K riaučiūno, LB
KV-os vicepirm. organizaci
niams reikalams, pastangomis
pravestomis apylinkių apklau
somis ir diskusijomis buvo iš
studijuotas apygardų perorga
nizavimo klausimas. LB XVItoji Taryba savo antroje sesi
joje spalio m ėnesyje nubal
savo Alaskos LB apylinkę pri
skirti prie LB Vakarų apy
gardos, o kitas keturias “nepri
klausomas” apylinkes: Colo
rado (Denver), Kansas (Kan
sas City), Nebraska (Omaha)
ir Texas (Houston) bei Iowa
(Sioux City) įgaliotinę, suburti
į naują apygardą, kuri laikinai
buvo pavadinta “Plačiųjų ly
gumų” apygarda. Š.m. balan
džio pradžioje šių keturių apy
linkių atstovai susirinkę pir
mam organizaciniam suvažia
vimui išsirinko valdybą ir pa
sirinko tinkamesnį naujos apy
gardos vardą - Amerikos kryž
kelė (America’s Crossroads).
Valdybą sudaro apygardos
pirm. Liuda Čėsnaitė Flores
(H ouston), vicepirm . Kate
P o rte rfie ld (K ansas C ity),
sekr. Cecelia Lankutis (Den
ver) ir ižd. Artūras Bereiša
(O m aha). Inform acijai pa-

k v ie s ta R ū ta T alžūnienė
(Omaha).
Nauja apygarda yra pirmo
ji, kurios veikloje lygiomis tei
sėmis jau naudojamos abi kal
bos - lietuvių ir anglų. Ir apy
gardos ir apylinkių valdybose
yra nuoširdžių gilios lietuviš
kos dvasios asmenų, kurie nors
lietuvių kalbos negali lais-vai
naudoti, turi daug entuziaz-mo
lietuviškai veiklai. Apylin-kių
narių ir net valdybų tarpe taip
pat esama ir nesenai iš Lie
tuvos atvykusių. Tenka atsi
žvelgti ir į vienų ir į kitų porei
kius. Pati JAV Lietuvių Bend
ruomenės veikla bei ateitis yra
simbolinėje kryžkelėje, kaip ir
naujoji apygarda geografinėje
Amerikos kryžkelėje.
Su nekantrum u laukiame
LB konferencijos “Dainavos”
stovyklavietėje prie Detroit,
MI birželio 7-9 dienomis, ku
rios pavadinim as “Tikėkime
savo ateitimi” nusako ir jos va
dovaujančių asmenų sugebėji
mo įtraukti į aktyvią veiklą jau
čia gimusius Amerikos lietu
vius bei naujai atvykstančius ir
ilgesniam laikui besikuriančius
tautiečius. Konferencijos orga
nizacinis komitetas vadovau
jam as dr. Rom ualdo K riau
čiūno platino apklausos anketą
klausimo atidesniam išstudija
vimui, rašė žinutes spaudoje su
kvietimu konferencijoje daly-

vauti. Organizacinis komitetas
m etodiškai analizuoja prieš
kelis metus Clevelande vyku
sios panašaus pobūdžio konfe
rencijos išvadas, telkia prane
šimams jaunesniosios kartos ir
“trečiosios bangos” atstovus,
buria čia gimusiąją jaunesniąją
kartą. Viliamės, kad konferen
cija duos apčiuopiamų, kon
krečių pasiūlymų LB ateities
veiklos gairėms nustatyti ir į
veiklą atves naujų veidų. Kon
ferencijos ruošą įgalino Lietu
vių Fondo suteikta parama.
Krašto valdyba palaiko ar
timus ryšius su LB apygardų
ir apylinkių valdybomis. Per
šios valdybos pusantrų metų
kadenciją buvo paruošti ir iš
siu n tin ė ti se p ty n i a p lin k 
raščiai, atnaujintas tinklapis,
palaikomas abipusis kontaktas
internetu ir telefono skambu
čiais. G reitai reaguojam a į
valdybų pirmininkų klausimus
ir pageidavimus. Daugiau kaip
90% visų valdybų pasiekiamos
internetu. Šių metų pradžioje
visoje eilėje apylinkių keitėsi
valdybos ir atėjo nauji pirm i
n in k ai: N ew B ritain, CT Ju o zas L iū d žiu s, D aytona
Beach, FL - Danutė Kurauskienė, Sunny Hills, FL - Jurgis
S avaitis, San D iego, CA Saulius Lišauskas, San Fran
cisco, CA - Diane Rushing,
(Nukelta į 9 p.)
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KULTŪROS PUSLAPIS

Vivos Plango
gyvuosius apverkiu

P er bedugnes ir kalnus
Jūs žengiat kaip gigantai,
Išnardote marias
Ir kylat i padanges,
Ir spiaudot ugnimi,
Ir vemiate siera,
Ir Dievo žemėj jums nėra,
Gyvieji!

R ūsčių dienų kerštingi sūnūs,

Ž ėruoja plačios aikštės,

Nepalaimos herojai,
Visais keliais, visom kryptim
Su juoda prievartos mintim
Jūs žengiat nuožmūs ir pikti,
Likimo baimės pasmerkti.
Kur krinta jūs šešėlis,
Ten džiūsta skaisčios gėlės.
Po švinine jūs koja
Kantrus akmuo vaitoja.
Nuo jūs burnų nuodingo kvapo
Vaiduokliai keliasi iš kapo.
Klaikiam šios žemės pragare
Jūs trypiat sėkla nemaria
Ir žydit apgauliais žiedais,
Ir nokstat dvokiančiais nuodais,
Tvaiku to melo ir žabangų.
Vivos plango.

Liepsnoja kaitrūs laužai,
Suplūdo pilkos minios
Jums garbę atiduoti,
Valdovai!
Jau, aukurus sukrovę,
Žyniai jums gieda šlovę
Ir, gatvių dulkėse sukniubę,
Jums vapa maldą skubią
Ir vergiškai ekstazėj žada
Bučiuoti jūsų padą.
Ir džiūgauja tironai,
Ir budelių gauja,
Ir žemė žėri jau raudonai
Kraujuos ir ugnyje,
Ir švenčia piūti pabaigtuvių
Minia vergų ir paleistuvių
Naktovidžio naktiniam tango.
Vivos plango.

♦ J ūs žengiate i sostus

♦ V ieni kaip viešpačiai,
Kiti - vergai,
Visi rūstaus likimo sūnūs,
Kerštu pritvinusia dvasia.
Ir Kaino ženklas kaktose,
Ir ta pati klaiki dalia Kentėt apgaulėj ir mele
Ir žūti keikiant žydrą dangų.
Vivos plango.

PAŽAISLIO MUZIKOS FESTIVALYJE
SKAMBĖS IR KLASIKA, IR DŽIAZAS
Pažaislio vienuolyno bokš
to varpas paskelbė septintojo
Pažaislio muzikos festivalio
pradžią. Visą vasarą truksian
čios muzikos fiestos programą
pristatė šio renginio organiza
toriai, praneša ELTA.
A not P ažaislio m uzikos
festivalio meno vadovo Petro
Bingelio, sudarant šių metų
programą, buvo stengtasi išlai
kyti ankstesnių festivalių tra
dicijas ir atsižvelgti į klausy
tojų pageidavimus bei naujau
sias muzikos tendencijas.
Pirmą kartą į Lietuvą pa
vyko pasikviesti pasaulinio
garso žvaigždę - Cheryl Stu
der. Si Jungtinių A m erikos
Valstijų atlikėja 1994 metais
buvo pripažinta geriausiu so
pranu pasaulyje. Kaune taip
pat koncertuos vieni žin o 
m iausių pasaulio pianistų austras Paul Badura-Skoda,
laikomas W.A.Mozart kūrinių
atlikimo virtuozu, bei Lazar
Berman iš Italijos.
Simfoniją “Septyni Jeruza
lės vartai” Pažaislio vienuoly
ne pristatys žinomiausias šių
laikų kompozitorius bei diri
gentas Krzysztof Penderecki,
su kuriuo kartu į Kauną atvyks
vieni geriausių Lenkijos so
listų.

Valstybės dienos išvakarė
se festivalio lankytojai bus
kviečiami prie Kauno pilies,
kur bus pristatom a Vytauto
Grigolio režisuota istorinė kro
nika “Karūnos vėtra” , Balio
Sruogos dramos “Milžinų paunksmėje” ir Juozo Grušo dra
mos “Švitrigaila” motyvais.
Pažaislio festivalyje šiais
m etais skam bės ir džiazas.
Vieną žinomiausių džiazo pro
jektų “Klasika džiazo spalvo
mis” atliks Jacques Loussier
trio iš Prancūzijos.
Iš viso 30-tyje festivalyje
koncertų pasirodys 1 tūkst.
100 atlikėjų iš 13 pasaulio
šalių. Jiem s pritars 3 sim 
foniniai bei 2 kameriniai or
kestrai, 6 kvartetai, 2 kvintetai,
3 trio. Koncertuose dalyvaus
apie 90 solistų, diriguos 7
dirigentai.
Birželio 1-ąją prasidėjęs
festivalis klausytojus pakvietė
į jau tradicines erdves - Pa
žaislio vienuolyną, gotikinę
Zapyškio Šv.Jono Krikštytojo,
Šv.Jurgio ir Vytauto Didžiojo
bažnyčias, Kauno rotušę bei
Filharmoniją, Vytauto Didžio
jo universitetą. Kaip ir pernai,
festivalis trumpam persikels į
Plungę, Pociūnų aerodrom ą
bei Lietuvos nacionalinę fil-

~ I r mes, ir mes, kur kenčiame,

Ir minate altorius.
Nuo jūs istatymo sugriuvo
Ir nuodėmės, ir doros;
Karūnos niekšų valiai,
O dulkėse karaliai.
Ir tribunoluos išdidžiai
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai.
Ir sūnūs nebeverkia,
Jei mirti motiną pasmerkia:
Nereikalinga ir tuščia
Žmogaus paniekinto kančia.
Ir vakaruos užgeso saulė Vien piktas melas ir apgaulė.
Pakalnėj žiežirbos sumirgo,
Praskrido raitelis ant žirgo,
Ir dalgis sutemoj sužvango.
Vivos plango.

Pilkieji milijonai,
Ar didmiesty, ar kaime
Su rūpesčiu ir baime:
Vieni vergijoj užguiti,
Neišmintingam lūkesty kiti
Sukniubę.

<• O iš rasotų rūsių
(Ir mes, ir mes ten būsim)
Per nakti juodą, nykią
Kažkas likimą keikia,
Kažkam numirti reikia.
Bedugnėj skausmo sielvartingo
Gyvenimas kaip lašas dingo
Už geležim apkalto lango.
Vivos plango.

Nuoširdžiai sveikiname
Gerb. Prelatą Joną Kučingi
65 - jų kunigystės metinių
proga,
dėkojame už nuveiktus didžius
darbus pasiaukojančiai ir
nepailstamai tarnaujant
Dievui, žmogui ir
lietuvių tautai,
ir linkime visokeriopos
Viešpaties palaimos.
“Vilties” draugijos valdyba., Dirvos leidėjai

harmoniją. Pirmą kartą kon
certas, skirtas Gedulo ir Vilties
dienai paminėti, šiemet vyks
K auno IX forto m uziejaus
salėje.
Muzikos festivalio sąmata
- 1,5 mln. litų. Daugiau kaip
pusę lėšų skyrė renginio rėm ė
jai, 30 proc. - Kultūros minis
terija, Kauno miesto savival
dybė bei K auno apskrities
viršininko administracija. Apie
15 proc. renginio išlaidų turėtų
padengti festivalio lankytojai,
įsigiję bilietus, kainuojančius
nuo 10 iki 60 litų.

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS
VEIKLA
Atkelta iš 8 p.

Houston, TX - John Knasas,
Omaha, NE - Danguolė A n
tanėlis.
Su artėjančia vasara LB
veikla šiek tiek aprims, bet ne
sustos. Rugsėjo 19-22 dieno
mis Washington, DC įvyks tre
čioji XVI-sios JAV LB Tary
bos sesija. Sesiją globos Washingtono LB apylinkės valdy
ba vadovaujama pirm. Rūtos
Kalvaitytės - Skučienės. Sesija

įvyks prieš pat NATO viršūnių
su sitik im ą P rahoje. D ieną
prieš Tarybos sesijai praside
dant, V isuom eninių reikalų
taryba ruošia visuom eninę
konferenciją NATO plėtrai
apžvelgti ir naujiems NATO
reikalu veiklos uždaviniam s
užsiangažuoti. Nei Washingtono LB apylinkės valdybai
nei Krašto valdybai nei LB Ta
rybos prezidiumui ramių, be
veiklos rū p esčių , atostogų
nebus.
Teresė Gečienė
(JAV LB inf.)
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ŠIMTMEČIUI PRAĖJUS

“Kasdienybės rožinis” - trečioji aktorės Doloresos Kazragytės eseistikos ir apmąstymų knyga
( “Tiltas be turėklų” -1 9 8 6 m., “G yvenim asprieš Gyvenimą” -1994 m.).
Šioje knygoje su žmogiškuoju orumu, skausmu ir meile pasakojama, kokie reikšmingi mūsų
pasaulyje yra - kiekviena gyvybė, grumstas, žiežirbėlė, kokia nepakartojama kasdienio mūsų
gyvenimo akimirka. Tik per savo žmogiškuosius siekius, atvirus tiesai ir grožiui, galime
surasti pilnatvę ir drąsą būti.“Visa, kas gera, skaidru, dora, teisinga, atvira, nuoširdu, visa,
kas yra iš meilės - nemirtinga”.

I

apie r ojaus ilgesį
Doloresa Kazragytė

Vytautas Alantas
N eg ailestin g as ir n e su 
stabdomas laikas beveik kas
dien savo glėbyje nesugrą
žinamai nusineša į amžinybę
daug iškilių, Lietuvai ir lie
tuvybei brangių ir atmintinų
asmenybių. Viena tokių asme
nybių buvo Vytautas Alantas
(Jakševičius). Nuo jo gimimo
šį mėnesį sukanka šimtas metų
(1902.VI. 5., Sidabrave, Nau
jamiesčio valsčiuj, Panevėžio
apskrity - 1990.IV.23. D e
troite, MI.; palaidotas 1992 m.
Kaune).
Tai buvo plačių kultūros
barų ir šakotos visuomeninės
veiklos asmenybė: rašytojas,
žurnalistas, dramaturgas, pub
licistas, poetas, vienas ryš
kiausių tautininkų kultūrinės
politikos puoselėtojų, rėmėjų,
skleidėjų. 1923 m., baigęs
Šiaulių gim naziją studijavo
VDU Humanitarinių mokslų
fakultete (1923-24). 1924-25
m ok y to jav o Plungės g im 
nazijoj. 1925-29 studijavo ir
baigė Montpellier universitetą
Prancūzijoj. 1930-34 Eltos
re d a k to riu s. 1933 m. p a 
gerbtas Vytauto Didžiojo or
dinu. 1934-39 Lietuvos Aido
vyriausias redaktorius. 1940
Lietuvos žurnalistų sąjungos
pirmininkas. 1941-44 Vilniaus
M iesto Teatro direktorius.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją,
o 1949 m. atvyko į JAV ap
sigyvendamas Detroite kur 18
m etų dirbo Fordo įm onėj.
G yvendam as A m erikoj jis
n e n u sto jo k ū ręs ir v isu o 
m eninės veiklos neapleido.
1967-71 buvo Lietuvių žur
nalistų sąjungos pirmininkas.
Priklausė Lietuvių rašytojų
draugijai, buvo jo s garbės
narys. Laikraščiuose ir žur
naluose paskelbė daug straips

1902-1990
nių liečiančių lietuvių lite 
ratūrą, nagrinėjančių politikos,
kultūros ir tautinės m inties
klausimus.
Jo kūrybinis palikimas gau
sus ir įvairus: novelės, dramos,
k o m e d ijo s, ro m a n a i, e ilė 
raščiai, publicistika, monogra
fijos, ir t.t. apimantis 60 našių
metų pradedant novelių rin
kiniu Artisto širdis (1930) ir
baigiant publicistikos knyga
Tauta istorijos vingiais (1990).
Du jo kūriniai, romanas Aušra
Paliūnuose (1986) ir novelių
rinkinys Gelmių balsai (1984)
buvo įvertinti Dirvos premija.
Savo romanuose Vytautas
Alantas ypač iškelia Lietuvos
senovę, senovės lietuvių ti
kėjimą, baltų kultūrą. Jo di
džiausiam e kūriny Pragaro
prošvaistės (1951) veikėjai
kaip tik ir semiasi jėgų iš se
novės lietuvių tikėjimo - jame
glūdi jų išlikim o šaknys. Jo
scenos ir prozos veikalų stilius
tikroviškas. Juose atsispindi ir
nepriklausomos Lietuvos gy
venimas ir partizanų kovos ir
išeivijos vargai. Kartais šiurkš
ti tikrovė sušvelninam a ro 
m an tišk o s m eilės įtarp ais:
tikrovė ir rom antika tam pa
neatsiejamai suaugusiomis ir
viena kita papildančiomis bei
išryškinančiomis veikalo da
limis.
Akivaizdu, kad Vytautui
Alantui kiekvienas lietuvybės
atspindys buvo k ibirkštim i
įžie b u sia tą k ūrybinę ugnį
kurios liepsna užgeso tik pa
čiam kūrėjui iškeliavus į ana
pus. Turime būti tik dėkingi,
kad šio rašytojo vaizduotės
įkarštyje gimė ir subrendo tiek
daug lietuvio dvasiai brangių
ir artimų kūrinių.

Neduok Dieve būti
prašmatniu išpuoselėtu
rožės žiedu,
kurį prižiūri vilkšuniai...
Duok Dieve būti lauko žole,
kad ir kiaulpiene,
bet užtat panašia į saulę...
Doloresa Kazragytė

Kodėl kartais nei iš šio, nei
iš to norisi verkti? Kodėl nei
iš šio, nei iš to vaik išk as
džiaugsmas užplūsta sielą, kai
rytą pabudus pro langą pama
tai žydinčią obelį, skęstančią
saulės spinduliuos? Pasidarai
tyras lyg angelas, gerdamas
rytmečio grožį: ribuliuojantį
ežerų vandenį, berželių skaid
rią žalumą. O žemuogių lape
liai, mėlynių žaliuojantys stagarėliai, o vabalų, visokių gy
vių judėjim as, zvimbimas...
Visi kapstosi, kruta, gyvena.
Viskas tvinsta. Pulsuoja. Vis
kas su visais, su viskuo, visur
sutaria. Ir taip ilgu...

kovų, blogio ir tai - gyvenimas,
tai ir būk laimingas tokiame
gyvenime. Kodėl nesi? Kodėl
tau vis kažko trūksta? Kodėl
keiki tą gyvenimą? Keiki, nes
nori, kad jis būtų tau geras,
švelnus, dosnus. Juk nori geru
mo? Stovi žmogus piktas, pasi
pūtęs, o tik prakalbink jį malo
niai, dar pasidomėk vaikais ar
anūkais, ar jo ligomis - ir iš
tirpsta kaip vaškas žmogaus kie
ta širdis. Ir pasakojasi. Atsive
ria. Juokauja. Taigi ir jis nori ge
rumo. Ir jis ilgisi. Tegul bukas,
piktas, pavydus. Vis tiek ilgisi.
Mano šeimininkas - grubus,
primityvus kaimietis. Girtuok

aukso veršį, taip ir mes bando
me tą ilgesį “užkimšti” daik
tais, pinigais, politika, kom 
fortu, malonumais, visom gy
venimo gėrybėm. O troškulys
nenustoja kamavęs. Ir niekas
niekada jo nenumalšins.
Išeikime į lauką. Tegul ir į
miestą. Tegul į asfaltuotą gat
vę. Štai darželis prie namo:
n eu žm irštu o lės, n ašlaitės.
Paukštukas-žvirblis čirškia. O
štai pienės žiedelis vidury
prospekto žydi iš po perskilu
sio asfalto. N am uose turiu
pavalgyti. Esu sveika. Galiu
nupėdinti kur nors už miesto.
Prie upės. Ir gerai. Ir ramu. Ir

“Verkiau iš džiaugsm o” ,
“taip gražu” , “net apsiver
kiau”, “buvau tokia laiminga,
kad pradėjau raudoti”, “ju o 
kiuos ir verkiu” - tokie ir pa
našūs išsireiškimai lydi mus
visą gyvenimą. Tos būsenos Rojaus atšvaitas, o ašaros Rojaus ilgesys. Zinai, jog tai
truks neilgai, pasikartos ne
greit, neprisišauksi to palai
mingo išgyvenimo, nepasiga
m insi, nenusipirksi. Tad ir
verkiame. Iš ilgesio.
Matyt, kažkada tikrai bu
vome Rojuje. Palaimos išgy
venimai, sekundės harmonijos
leidžia suvokti, kad buvome
laisvi, ram ūs, nepažinom e
piktybės, keršto, gėdos, aistrų,
godumo. Atpažįstam e save:
tokie buvome, tokie trokštame
vėl būti. Mes buvome skaistūs.
Buvom e laim ingi. K okioje
egzistencijoje? Kokioje realy
bėje? Viskas nebesuvokiama,
tik “užrašyta” mūsų sąmonės
gelmėse. Kas nors pasakys: ar
tai gyvenim as be aistrų, be
kovos, be blogio?
Atsakyčiau: tai kodėl, mie
lasis, tūkstančius kartų sakai
“linkiu laimės!” Jei nori aistrų,

lis. O kai atsisėda ant kalnelio,
įsmeigia akis į ežerą ant kelių
pasisodinęs mažą baltą katinė
lį, taip švelniai jį glosto, taip
atsargiai glaudžia... O, kiek il
gesio jaučiu tame jo sėdėjime,
kiek sielos šauksmo, kiek liū
desio... Ko jis ilgisi, pats neži
no. Kodėl taip žiūri į tolumas
ir tyli, pats nežino. Zinau: tai
Rojaus ilgesys degina sielą.
Ir kodėl taip skubame gy
venti? Kodėl taip “vejame” lai
ką? Rodos, jei žinai, kad gyve
nimas baigsis, tai neskubėk.
Nelauk, kad greičiau ateitų pa
vasaris, vasara, Kalėdos, Nau
jieji metai, greičiau užaugtų
vaikai, greičiau baigtų moks
lus. Vis greičiau ir greičiau.
Vieną kitą kartą apstulbstame:
kaip lekia laikas! Kaip paseno
draugai! Kaip m iršta pažįs
tami! Bet vis tiek laukiame ir
laukiame, kad tik greičiau... Ir
tikėjimas: bus geriau, vargai
baigsis, prasidės kažkas gera,
ateis ramybė. Ar tai ne Rojaus
ilgesys? Kas daugiau? Jis ir yra
ta energija, ta veikla, ta kova.
Visi siekiam e to paties, bet
kaip tie judėjai, kurie vietoj tik
ro Dievo garbino pasidarytą iš

ko rūpintis? Ši diena gera. To
užtenka. Kaip gera, kad pa
vasaris. Kaip gera, kad gyveni
taip, kaip gyveni. Kaip gera,
kad neilgai gyvensi. Ir kaip
nuostabu, kad mokame ilgėtis,
kad turime tą Rojaus ilgesį,
k ad p a ž įstam e ja m e savo
ateitį.
Šiandien pavakary užėjau
pas mielą savo draugę, kuri la
bai dideliame skurde augina
sūnų. Viena. Liūdna, švelni ir
tokia “turtinga” mano bičiulė.
Jos sūnelis, pasiėmęs centi
metrą, žirglioja po kambarį ir
matuoja grindis.
- Ką čia darai, Rapoliuk?
- Matuoju ilgesį... - atsako
4-erių metukų Rapoliukas.
O, mažiau! Nesuvoki, ko
kią tiesą pasakei. Matuosi, ma
tuosi ir matuosi, kol suprasi,
kad Ilgesys neišmatuojamas,
nesunaikinamas. Reikės susi
draugauti. Reikės su juo gy
venti.
Gegužis “kraustosi iš pro
to” kaip visada, ir mes pabū
kime bepročiai, kaip visada...
gegužio tyrais vakarais.
Džiaukimės. Sulaukėme.
(Bus daugiau)
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ZENONO IR STASĖS OBELENIŲ
60 METŲ VEDYBŲ SUKAKČIAI
Kiekvienas žemėj turi savo dalią
Jau taip sutvėrė Dievas žmogų,
Kad išsirinktum vieną, savo kelią
Kaip paukštis skrendantis i tolį.

RENGINIŲ KALENDORIUS
BIRŽELIO 16 d. sekmadienį 3:00 val. p.p. tragiškojo
birželio (1941) pam inėjim as ir ekum eninės pam aldos 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.
RU G PJŪČIO 18 d., 4 val. p.p. C levelando BALFo
skyriaus gegužine, Beachland piknikų vietovėje, ant Erie ežero
kranto. Mielai kviečiame visus atsilankyti.
RUGSĖJO 8 d.,
gio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.
SPALIO 26-27 dienomis “Tradicines lietuvių dienos”
šeštadienį 6:30 v.v. Dievo M otinos parapijos auditorijoje
“A ukuro” choro koncertas. R engia JAV LB C levelando
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.
SPORTAS

LAUKO TENISO PIRMENYBĖS
2002 m. SALFASS-gos Lauko Teniso Pirmenybės įvyks
2002 m. liepos 27-28 d.d., Clevelande, Ohio. Vykdo Clevelando
LSK Žaibas. Programoje numatoma: Vienetai - vyrų atvira klasė
(neriboto amžiaus), vyrų senjorų (45 m. ir vyresnių), vyrų
veteranų (65 m. ir vyr.) moterų (neriboto amžiaus) ir jaunių (18
m. ir jaunesnių). Dvejetai - vyrų, moterų ir mišrus (visų amžius
neribotas). Galutinė programa bei klasifikacija bus nustatyta
po išankstinės registracijos (liepos 13 d.), atsižvelgiant į
pageidavimus.
Išankstinė dalyvių registracija - iki liepos 13 d. imtinai, šiuo
adresu Algis Gudėnas, 104 East 199 th St., Euclid, OH 44119.
Tel. 2 1 6 -4 8 1 -0 4 6 5 . F ak sas: 2 1 6 -4 8 1 -6 0 6 4 . E -m ail:
linrik@core.com. Papildomas ryšys: Eugenijus Krikščiūnas,
105 Anndale Dr., Willowdale, Ont., Canada, M2N 2X3. Tel.
416-225-4385. E-mail: dkrik3@rogers.com
Dalyvauti kviečiami visi lietuvių kilmės žaidėjai. Daugiau
informacijos bus vėliau. Suinteresuoti, prašomi kreiptis į A.
Gudėną ar E. Krikščiūną.
SALFASS-gos Lauko Teniso komitetas
SALFASS-gos Centro valdyba

LENGVOSIOS ATLETIKOS
VARŽYBOS CLEVELANDE
Tradicinės Clevelando LSK Žaibo lengvosios atletikos
varžybos ir 2002 m. Vid. Vakarų Sporto Apygardos pirmenybės,
vykdomos USATF Lake Erie Assoc. 2002 m. Junior Olympics
pirmenybių rėmuose, įvyks 2002 m. birželio 22 d., šeštadienį,
15-16 m. (Intermediate)ir 17-18 m. (Young Men and Women)
klasėms, o birželio 23 d., sekmadienį, 10 m. ir jaunesnių (Ban
tam), 11-12 m. (Midget) ir 13-14 m. (Youth) klasėms, Cuyahoga
High School stadione, Cuyahoga Heights, Ohio. Pradžia abi
dienas 10:00 val. ryto. Registracija - nuo 9:00 v.r.
V aržybos bus vykdom os berniukam s ir m ergaitėm s.
Klasifikacija - pagal dalyvio amžių 2002 m. gruodžio 31 d.
Vyrų, moterų ir visų klasių senjorų/veteranų varžybos bus
liepos 6 d. Apie tai bus pranešta vėliau.
Informuoja: Algirdas Bielskus, 3000 Hadden Rd., Euclid,
OH 44117-2122. Tel. 216-486-0889. Faksas: 216-481-6064.
E-mail: Vyts @VPAcct.com.
l SK Žaibas

Gyvenimo kely nutinka visko
Juk jis ne visada tiems ir lygus
Todėl šalia svarbu turėti tvirtą ranką
Kuri padėtų pasikelt suklydus.
Ir taip mes ieškome žmogaus
Sau artimo dvasia ir mintimis,
Ir prašome palaimos iš dangaus
Kai meilės kibirkštis paliečia širdis.
Tačiau gyvenimo kelionė netrumpa
Ir didis menas juk yra išsaugot
Tos meilės kibirkšties sukurtą laužą,
Kurio šiandieną jubiliejų tenka švęsti.
Tad leiskit palinkėt Jums laimės,
Sveikatos, džiaugsmo ir ilgiausių metų,
Kad dar ilgai neblėstų ir liepsnotų
Tas laužas meilės, išminties ir supratimo.

DIRVAI
AUKOJO
L. Kazlauskas, Chicago, IL ... 40
G.Amonas, Ashland, O R .......35
A.Brizgys, Kingwood, TX ... 25
J.Stepas, Wlby. H. O H .........25
M. Aukštuolis, Clev. O H .......20
M.Kriščiūnas, Canton, MI .... 20
M.Jasėnas, Mount Dora, FL ..15
V.Seštokas,
Los Angeles, C A ..................15
J.Dautas, Wlby. H., O H ..........10
V.Jomantas, Redford, M I .....10
V.Kleiza, Lockport, I L ............ 10
J.Palšis, Palos Hills, I L ...........10
S.Valukas, New Haven, CT .. 10
A.Vytuvis, Woodhaven, NY . 10
M.Lipas, Oceanside, CA ......... 5
Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Irute - Ieva Ziemelienė

ROMANUI VODOPALUI
80 METŲ PROGA
Žmogaus gyvenimas - tai atversta knyga,
Kurios kiekvienas lapas - tai nauja diena.
Ir duota žmogui pasirinkt laisva valia
Kaip ir su kuo geriau praleisti ją.
Taip bėga dienos, mėnesiai ir metai
Ir lieka praeity aistrų ir nerimo verpetai.
Ateina metas kai sustoji, pamąstai
Kiek perlų patirties ir išminties tu surinkai.
Ir šilumos banga užlieja širdi Tau,
Kai supranti ką reiškė meilė artimo žmogaus;
Kurio palaikomi mes pildome kiekvienas
Nepakartojamo gyvenimo istorijos naujus lapus
Irutė - Ieva Ziemelienė

Tauriam Tautininkui

A. f A.
ANTANUI VIKTORAI
mirus, liūdesyje likusią žmoną GRAŽINĄ,
sūnus ALGĮ, RIMĄ ir AUDRIŲ, dukrą DAIVĄ
su šeimomis, seserį ONĄ ir švogerį BRONIŲ
ZABUKUS, podukrą RIMĄ KNASIENĘ su
šeima bei visus draugus ir artimuosius,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
A.L.T. Sąjungos St. Petersburgo skyriaus
valdyba ir nariai
St. Petersburg, Florida

Po menesio senos laidos 100
litų banknotus priims tik
Lietuvos bankas
Nuo liepos 1-osios senos
laidos 100 litų banknotai bus
priimam i tik Lietuvos banko
kasoje Vilniuje ir jo skyriuose
Kaune bei Klaipėdoje.
Rem dam asi banko infor
m acija, ELTA praneša, kad
naujieji 100 Lt banknotai į
apyvartą buvo išleisti 2000 m.
spalio 16 d. Jie dabar sudaro 98
proc. visų apyvartoje esančių
100 Lt nominalo banknotų. Iš
viso apyvartoje dabar yra 14,4
mln. vnt. 100 Lt banknotų. 100
L t b a n k n o ta s yra p o p u lia 
riausiais ir sudaro 46 proc. nuo
visų apyvartoje esančių bank
notų sumos.
Naujuosius 100 Lt bankno
tus spausdino Šveicarijos bank
notų spaustuvė “Orell Fussli
Security Printing” . Spausdi
nant šiuos banknotus, jų apsau
gai kartu su tradicinėmis pa
naudotos ir naujos efektyvios
apsaugos priemonės: optiškai
kintantis nom inalo skaičius
(lėtai vartant banknotą keičia
spalvą iš auksinės į žalią),
mikroperforacija (skaičius 100,
sudarytas iš mažų skylučių ir
m atom as pakėlus banknotą
prieš šviesą), taip p at p o r
tretinis vandens ženklas, ap
sauginis siūlelis ir kt.
1991 m. laidos 100 Lt ban
k n o tai L ietuvos banke bus
keičiam i be u žm o k esčio ir
neribotą laiką.
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LEIDINYS APIE LIETUVOS LENGVAATLEČIUS
Edvardas Šulaitis

Du trimitininkai atliko muzikinę dalį Prisiminimo dienos iškilmėse.
G. Juškėno nuotr.

EUROPA TRAVEL 692-1700
LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL
TO EAST EUROPE
pasipūru, vtta$- prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY
FOR OVER 35 YEARS

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

Gavome Lietuvoje išleistą
Rimgaudo Lukausko knygelę
- “Lietuvos lengvaatlečiai am
žių sandūroje”, kuri yra skirta
Lietuvos lengvosios atletikos
80-mečiui. Siame 95 puslapių
leidinyje yra sakoma:
“Pasibaigus antrajam tūks
tantmečiui ir švenčiant Lietu
vos lengvosios atletikos 80
m etų ju biliejų galim e pasi
džiaugti, jog per tuos metus
mes išaugom e nuo pirmųjų,
dabar atrodančių vaikiškų pa
siekimų iki pasaulio rekordų ir
olimpinių čempionų, nuo ne
didelės entuziastų grupelės iki
tūkstančio lengv. atletikos mė
gėjų ir kelių šimtų trenerių.
M ūsų geriausieji lengvaat
lečiai sporto karalienei skyrė
gražiausius savo jaunystės me
tus, išliejo daug prakaito vien
tik todėl, kad išgarsintų savo
tėvynę pasaulyje, kad užsienio
stadionuose skambėtų Lietu
vos himnas ir kiltų trispalvė” .
Leidinio pradžioje taip pat
pažvelgiama į 80 metų kelią ir
sužym im os reikšm ingosios
datos, žmonės bei rezultatai.
Čia sakom a, kad L ietuvos
lengv. atletikos pradžia lai
koma 1921 metai, kai liepos
mėnesio 30-31 dienomis Kau
ne Lietuvos fizinio lavinimo ir
sporto sąjunga surengė pirmąjį
šalies čempionatą. Leidinyje
paminima, kad 1926 m. Lie
tuvos sportininkai pirmą kartą
d aly v av o ta rp v a lsty b in ė se
varžybose - Pabaltijo studentų
pirmenybėse Helsinkyje.
Yra sužymėti geriausiųjų
rezultatų pasiekusieji Lietuvos

lengvaatlečiai visose rungtyse,
nurodant ir jų pasekmes. Kny
ga iliustruojama Alfredo Pladžio darytomis nuotraukomis.
Pateikiami ir geriausieji pra
ėjusio šim tm ečio L ietuvos
lengvaatlečių dešimtukai mo
terų ir vyrų grupėse. Mes čia
duodame po 5 kiekvienoje gru
pėje. Štai jie: pas m oteris Birutė Zalagaitytė-Kalėdienė,
Nijolė Sabaitė-Razienė, Vil
helm ina Bardauskienė, L ai
mutė Baikauskaitė, Ana Ambrazienė.
O vyrų grupėje jie rikiuo
ja s i taip: R om as U b artas,
Antanas M ikėnas, Virgilijus
Alekna, Rem igijus Valiulis,
Jonas Pipynė.
Šiame leidinyje geru žo
džiu prisimenami ir JAV lie
tuviai sportininkai. Reikšmin
gas įvykis Lietuvos lengvosios
atletikos tolimesniam kilimui
buvo pirmoji tautinė olimpiada
(Kaunas, 1938 07 17-20), kur
pasižymėjo pajėgūs JAV lie
tuviai - P. Bernotas (šuolis į
aukštį - 1.92 m) ir J. Beinorius
(rutulio stūmimas - 14.03 ...
Antroji Lietuvos tautinė olim
piada įvyko tik 1998 Kaune.
Čia gerus rezultatus pasiekė
taip pat JAV lietuviai: Tomas
Motiejūnas (200 m 21.2 sek.;
400 m - 46.77 sek. ir ieties
metikas Tomas Pukštys (ieties
metimas - 82.16 m.).”
Čikagietis Tomas Pūkštys
pasitraukė iš aktyvaus
sporto
Vienas iš geriausiųjų lie
tuvių kilmės lengvosios atle

tikos atstovų Čikagoje gimęs
ir augęs, o taip pat ir šiuo metu
Čikagos priemiesčiuose gyve
nantis ieties m etikas Tomas
Pukštys jau baigė savo aktyvų
sportavimą, kurį jis pradėjo
p rieš b e v e ik 20 m etų, dar
besimokydamas “Stagg H.S.”
Čikagos pietvakarinėje dalyje.
Mūsiškis net 13 metų buvo
vienu iš geriausiųjų JAV ietininkų ir pasaulyje (jis du metus
yra buvęs 5-ju pagal klasi
fikaciją pasaulyje). Jis net 6
kartus iškovojo JAV čempiono
vardą, laimėjo 8 vietą 1996-jų
metų olimpiadoje ir atsistojo
9-ju 1993 m. pasaulio pirme
n y b ėse. 1993-1997 la ik o 
tarpyje 6 kartus pagerino JAV
ieties metimo rekordą. Vėliau
sias jo geriausias m etim as
(285-10 pėdas) dar ir šiandien
nėra viršytas. Nuo 1991-jų
Tomas yra dalyvavęs daugiau
negu 130 tarptautinių varžybų
visame pasaulyje ir daugelyje
iš jų iškovojo prizines ir šiaip
gana geras vietas. Du kartus
(1992 ir 1996 m etais) buvo
JAV lengv. atletikos olimpinės
rinktinės nariu.
Yra baigęs “University of
Florida” (Gainesville mieste),
kuriame specializavosi santy
kių su v isu o m en e srity je .
Studijuodamas buvo to uni
versiteto lengv. atletikos rinkti
nės kapitonu.
Apie jo našią sportinę kar
jerą rašė JAV lengv. atletikos
žurnalas savo 2002 m. gegužės
mėnesio laidoje.

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)

