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1991 metais Vingio parke tūkstantinės minios šventė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo šventę.

SEIMAS PRADĖJO ISTORINĖS 
NATO SUTARTIES RATIFIKAVIMĄ

1990 M. KOVO 11-ĄJĄ 
ATKURTA LIETUVOS 

V A L S H A L Ė S  

NEPRIKLAUSOMYBĖ!

Vilnius (ELTA). Kovo 5 d. 
prasidėjusioje neeilinėje Sei
mo sesijoje parlamentarai pra
dėjo Siaurės Atlanto sutarties 
ratifikavimo procedūrą.

Už šį istorinį dokumentą po 
pateikimo balsavo 85 Seimo 
nariai, prieš buvo 2, 1 parla
mentaras susilaikė.

Kovo 8 d. NATO sutartį ap
tars Seimo komitetai, kovo 9 
d. šį dokumentą planuojama 
svarstyti Seimo plenarinių po
sėdžių salėje. Galutinį balsavi
mą dėl Siaurės Atlanto sutar
ties ratifikavimo Lietuvos Sei
me numatoma surengti kovo 
10 dieną. Visateise NATO nare 
Lietuva taps tada, kai sutarties 
ratifikaciniai raštai bus depo
nuoti Jungtinėse Am erikos 
Valstijose. Si procedūra turėtų 
įvykti kovo pabaigoje.

“Įstoję į NATO, gauname 
tokias saugumo garantijas, ko
kių Lietuva dar nėra turėjusi. 
Mūsų valstybė to atkakliai sie
kė visą dešimtmetį”, - pažymė
jo  Seime pristatydamas ratifi
kavimui NATO sutartį užsie
nio reikalų ministras Antanas 
Valionis. Įstojusi į NATO, mū
sų šalis, anot jo, taps dar pa
trauklesnė užsienio investuo
tojams. “NATO - tai saugumas 
už mažiausią kainą. Jei Lietuva 
nestotų į Aljansą, ji už saugu

mą mokėtų daug daugiau” , - 
sakė ministras. Pasak jo, Lietu
vai tapus NATO nare, mūsų 
įmonėms ir kitiems verslo sub
jektams atsivers galimybės da
lyvauti visuose NATO skelbia
muose komerciniuose konkur
suose. Mūsų karinės pajėgos 
galės plėtoti ar atnaujinti savo 
infrastruktūrą naudodam os 
NATO saugumo investicijų ar 
karinio biudžeto lėšas.

Užsienio reikalų ministras 
A.Valionis pristatė parlamen
tarams ir svarbiausius Siaurės 
Atlanto sutarties principus. Tai 
- tarptautinių ginčų taikus spren
dimas, jėgos nenaudojimas ir 
kolektyvinė gynyba.

Sutarties 1-ame straipsnyje 
nustatyta, jog Sutarties šalys 
bet kokį tarptautinį ginčą, ku
riame jos gali dalyvauti, įsipa
reigoja spręsti taikiai, ir tarp
tautiniuose santykiuose susilai
ko nuo grasinimų jėga ar jėgos 
panaudojimo, jei tai nesuderi
nama su JT tikslais.

K olek tyv inės gynybos 
principas įtvirtintas Sutarties 
5-ajame straipsnyje, kuriame 
šalys susitaria vienos ar kelių 
NATO valstybių ginkluotą už
puolimą Europoje ar Siaurės 
Amerikoje laikyti visų NATO 
valstybių užpuolimu.

“Tai reiškia, kad NATO ša

lys, įgyvendindamos indivi
dualios ar kolektyvinės gyny
bos teisę, pripažintą Jungtinių 
Tautų Chartijos 51 straipsnyje, 
įsipareigoja nedelsdamos su
teikti pagalbą užpultai ar už
pultoms NATO šalims”, - sakė 
A. Valionis.

Sutarties 9-uoju straipsniu 
įsteigta Siaurės Atlanto Taryba, 
svarstanti Sutarties vykdymo 
klausimus. 9-ajame straipsnyje 
taip pat numatyta, kad Taryba, 
jei reikia, įsteigia pagalbines 
institucijas. Vadovaudamasi 
šiuo straipsniu, Lietuva siųs sa
vo atstovus į NATO politines 
ir karines struktūras.

Ministras A.Valionis atkrei
pė dėmesį į tai, kad Sutarties 
13-ajame straipsnyje numatyta 
galimybė išstoti iš Sutarties. 
Kita vertus, Sutartis, anot jo, 
nenumato valstybių narių pa
šalinimo iš NATO ir narystės 
sustabdymo galimybės.

Kaip primena ELTA, 2003 
metų kovo 26 dieną Briuselyje 
19-os NATO valstybių atstovai 
pasirašė protokolą dėl Lietu
vos prisijungimo prie Siaurės 
Atlanto sutarties. Protokole 
numatyta, kad jis įsigalios, kai 
jį ratifikuos visos NATO vals
tybės, o ratifikaciniai raštai bus 
deponuoti JAV Vyriausybėje.

Lietuvos prisijungimo prie

BALTIJOS VALSTYBĖS 
BALANDŽIO 2-ĄJĄ OFICIALIAI ĮŽENGS 

Į NATO SĄRANGĄ
Washington, D.C. (JBANC/ALT). NATO Generalinis sekre

torius Jaap de Hoop Scheffer šiomis dienomis pranešė, kad ba
landžio 2 d. Briuselyje, Belgijoje septynios naujos šalys, tarp jų 
Lietuva, Latvija ir Estija bus oficialiai priimtos į NATO Sąjungą.

Naujasis Generalinis Sekretorius vasario 23 d. susitikime su 
Lietuvos Užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu patvirtino, 
kad visos devyniolika NATO sudarančių valstybių teigiamai 
pasisakė už NATO plėtrą. Vasario 5 d. Prancūzija buvo paskutinė 
NATO valstybė, kuri pasirašė priėmimo protokolus. J. H. Schef
fer NATO Generalinio Sekretoriaus pareigas perėmė metų pra
džioje iš George Robertson.

NATO valstybių užsienio reikalų ministrai balandžio 2 d. 
suvažiuos Briuselyje, Belgijoje, kur vyks oficiali vėliavų iškėli
mo ceremonija, paženklinanti naujų narių priėmimą. Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai kartu su Bulgarija, Rumunija, Slovakija ir Slo
vėnija tapus NATO narėmis, sąjunga padidės iki 26 narių.

ALTo pirmininkas Saulius Kuprys pastebėjo, kad “Sep
tynioms Vidurio ir Vakarų Europos valstybėms įsijungus į NATO 
sąrangą jose bus įtvirtinta laisvė, demokratija ir nepriklau
somybė.” Lietuva, Latvija ir Estija jau kurį laiką de facto daly
vauja NATO veikloje. Jų kraštų kariai, pavyzdžiui, padėjo įgy
vendinti Sąjungos projektus Balkanuose ir Artimuosiuose Ry
tuose. Tai taip pat įsijungė į bendrą planą sustiprinti Jungtinių Ame
rikos Valstijų saugumą. “Priėmus šias 7 valstybes į NATO sąran
gą, geležinė uždanga liks tik kaip skaudus praeities prisimini
mas” , - sakė ALTo pirmininkas.

Amerikos Lietuvių Taryba ir kitos pabaltiečių organizacijos, 
dirbančios per Jungtinį Pabaltiečių Komitetą (JBANC), ilgai 
rėmusios NATO plėtrą Pabaltijy, entuziastingai sutinka oficialų 
Baltijos valstybių ir kitų narių priėmimą į Siaurės Atlanto Są
jungos Organizaciją. Amerikos Lietuvių Taryba, Amerikos Estų 
Taryba ir Amerikos Latvių Sąjunga 1961 m įkūrė JBANC ir 
išlaiko savo būstinę Vašingtone. Alto inf.

Aljanso protokolas jau įsigalio
jo. Kovo 1 dieną NATO gene
ralinis sekretorius oficialiai pa
kvietė septynias Vidurio ir Rytų 
Europos valstybes prisijungti 
prie Siaurės Atlanto sutarties.

“Kliūčių Lietuvos narystei 
Siaurės Atlanto Aljanse nebėra. 
Į NATO pakviesta valstybė dar 
turi prisiimti Sutarties įsiparei
gojimus. Tam būtina ratifikuoti 
Sutartį mūsų Seime. Visateise 
NATO nare Lietuva taps tada, 
kai Siaurės Atlanto sutarties ra
tifikaciniai raštai bus deponuoti 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se” , - sakė užsienio reikalų 
ministras A. Valionis.

Opozicinėms ir valdančio
sioms frakcijoms atstovaujan
tys parlamentarai savo kalbo
se rėmė NATO sutarties ratifi
kavimą, šia ypatinga proga 
Seimo narius pasveikino Tė
vynės sąjungos frakcijos se
niūnas Andrius Kubilius. “Aš 
didžiuojuosi, kad balsuodamas 
už šią sutartį tapsiu tam tikra 
prasme ir šios sutarties signa
taru”, - sakė A. Kubilius, pa
siūlęs NATO sutarties ratifika
vimą surengti kovo 11 dieną. 
Prieš NATO sutarties ratifika
vimą balsavo Seimo nariai Egi
dijus Klumbys ir Julius Vesel
ka, susilaikė Vasilijus Popovas.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ KULTŪROS ŽMONĖS RAGINA A. BRAZAUSKĄ 

GINTI DEMOKRATIJĄ
Vilnius, kovo 3 d. (ELTA). Dvidešimt žinomų Lietuvos me

nininkų ir mokslininkų pasirašė kreipimąsi į Ministrą pirmininką 
Algirdą Brazauską, ragindami jį principingai ginti demokratiją 
ir vakarietišką valstybės politikos kryptį.

“Manome, kad šiandien tiek vakarietiškai Lietuvos orientaci
jai, tiek krašto demokratijai ir nepriklausomybei yra iškilęs rim
tas pavojus. Atkurta Lietuvos valstybė dar niekad nebuvo taip grės
mingai priartėjusi prie visiško teisinio nihilizmo ir anarchijos 
ribos. Demokratiją ir teisinės valstybės principus branginantys 
piliečiai suglumę ir su dideliu nerimu stebi, kaip aukščiausias 
valstybės pareigūnas sąmoningai laužo Konstituciją ir įstatymus, 
griauna teisinės valstybės pamatus, nesulaukdamas deramo de
mokratinių politinių jėgų atsako”, - teigiama išplatintame kultū
ros žmonių kreipimesi.

Dokumento autoriai paragino A. Brazauską, kaip Vyriausy
bės vadovą, Socialdemokratų partijos pirmininką ir pirmąjį at
kurtos valstybės Prezidentą “užimti principingą ir aktyvią pozi
ciją ginant demokratinę, teisinę, vakarietišką Lietuvą” .

“Aplinkybės taip lėmė, kad Jums ir Jūsų vadovaujamos parti
jos nariams šiuo metu tenka didžiausia asmeninė atsakomybė 
už Lietuvos valstybės ir tautos likimą. Niekas kitas šios atsako
mybės naštos iš Jūsų perimti negali”, - pažymima kreipimesi.

Atviro laiško autoriai taip pat palinkėjo A. Brazauskui mora
linės tvirtybės, stiprios politinės valios ir išreiškė viltį, jog atsa
kingi ir ryžtingi jo  vadovaujamos partijos veiksmai užkirs kelią 
prasidėjusiai valstybės erozijai.

Tarp pasirašiusiųjų kreipimąsi yra Meilė Lukšienė, Vanda 
Zaborskaitė, Marcelijus Martinaitis, Bronislovas Genzelis, Lai
monas Noreika, Romas Pakalnis, Vytautas Sirvydis, Algimantas 
Nasvytis ir kiti žymūs meno bei mokslo žmonės.

■ K. BOBELIS ATSISTATYDINA
IŠ PARTIJOS PIRMININKO PAREIGŲ
Europarlamentaro mandato sieksiantis Lietuvos krikščionių 

demokratų pirmininkas Kazys Bobelis ketina atsistatydinti iš 
partijos pirmininko posto. Jeigu pavyktų pasiekti susitarimą dėl 
naujo partijos vadovo, tai, pasak K. Bobelio, jis pasitrauktų dar 
iki kovo 20 dieną planuojamos partijos konferencijos. Lietuvos 
krikščionių demokratų lyderis sakė, kad yra 100 proc. apsispren
dęs palikti šį postą, nors jis galėsiąs dar laikinai pasilikti, jeigu 
to prašytų partijos vadovybė. “Tačiau tokiu atveju po Seimo 
rinkimų tikrai atsistatydinsiu”, - sakė K. Bobelis. Krikdemų va
dovas tokį savo apsisprendimą motyvavo tuo, kad yra labai už
imtas, nes, būdamas stebėtoju Europos Parlamente, yra aktyviai 
įsitraukęs į tarptautinę politiką.

Kovo 20 d. vyksiančioje Lietuvos krikščionių demokratų 
konferencijoje laukiama pasikeitimų ir partijos taryboje bei val
dyboje. Seimo narys Petras Gražulis priminė, kad vasarį jis pra
nešė apie savo atsistatydinimą iš partijos valdybos pirmininko 
pareigų. “Tikiuosi, kad bus ir daugiau permainų, kurias greitai 
išvysime”,- sakė jis, nenorėdamas konkretizuoti galimų pasi
keitimų. Konferencijoje krikdemai taip pat ketina patvirtinti savo 
kandidatų į Europos Parlamentą sąrašą. Tikimasi, kad pirmasis 
sąraše bus partijos lyderis, parlamentaras K. Bobelis.

J. VESELKA ĮDARBINTŲ J. BORISOVĄ PATARĖJU
Radikaliomis pažiūromis garsėjantis parlamentaras Julius 

Veselka Lietuvos prezidentui Rolandui Paksui adresuojamus 
kaltinimus laiko nerimtais ir niekiniais bei giria Lietuvos piliety
bės netekusį verslininką Jurijų Borisovą, kurį įdarbintų savo 
patarėju. “J. Borisovas parodė, kad jis geriau žino Lietuvos bėdas 
negu visas elitas. Ir už tai aš, pavyzdžiui, irgi jį pasikviesčiau 
patarėju su sąlyga, kad jis išmoktų lietuvių kalbą” , - sakė spau
dos konferencijoje Seime J. Veselka. Sis politikas taip pat išvar
dino J. Borisovo privalumus. “Jis kalėjime nesėdėjo, saugumas 
jį seka nuo 1998 metų, išskyrus rašliavą, nieko daugiau neturi, 
tai kodėl jo nepaėmus patarėju?”

■ Premjeras ir Socialdemokratų vadas Algirdas Brazauskas 
savo partijos nariams atvirai pareiškė neįsivaizduojąs kitokios 
prezidento Rolando Pakso apkaltos baigties nei šalies vadovo 
nušalinimas. A. Brazauskas yra įsitikinęs, jog R. Pakso pergalė 
pakenktų socialdemokratams per artėjančius parlamento rinki
mus, o valstybę įstumtų į tarptautinę izoliaciją. 53 narius turinti 
Socialdemokratinės koalicijos frakcija yra didžiausia Seime. 
Būtent jos narių pozicija gali lemti R. Pakso apkaltos baigtį.

■ Seimo narys liberalcentristas Kęstutis Glaveckas pateikė 
skaičius, kad prezidentūros skandalas jau pareikalavo apie 5 
mln. litų biudžeto lėšų. Jis mano, kad prez. R.Pakso apkaltos pro
cesas kainuos dar 5 mln. litų, o galimi pirmalaikiai šalies vadovo 
rinkimai - apie 16 mln. litų.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

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

SVARBUS BALSAI
JAV prezidentas George Bush pradėjo savo rinkimų kam

paniją, išeidamas prieš stipriausią demokratų kandidatą senatorių 
John Kerry. Savo kandidatūrą paskelbė ir nepartinis kandidatas, 
buvęs “žaliasis” kandidatas Ralph Nader, paskelbęs, kad jis kan
didatuoja kaip jokiai partijai nepriklausąs, jokių aukų nerenkąs. 
Iš didžiųjų politinių partijų atsiliepimų galim spręsti, kad šis 
kandidatas gali tik pakenkti respublikonams ir demokratams, 
nes jo  uždavinys bus kovoti prieš korporacinius prasižengimus, 
prieš turtuolių reikšmę politiniame gyvenime. Sakoma, kad Na- 

_ der balsai garantavo Busho laimėjimą. Paskutiniuose pareiški-
Algirdas Pužauskas muose prezidentas Bush neminėjo senatoriaus Kerry pavardės, 

tačiau nevengė kritikuoti turtų, jo  žmonos Teresa Heinz Kerry 
milijoninės vertės meno paveikslų. Prezidentas juokais sakė, 
kad jis galėtų pats panaudoti tas senatoriaus lėšas savo kampa

nijai. Senatorius Kerry parašė laišką dabartiniam prezidentui, kuriame primena Vietnamo karo 
dienas, kurios buvo skausmingos ir sunkios. Prezidentas be reikalo panaudoja tas istorines dienas 
politiniams reikalams, rašo sen. Kerry. Jis kaltino dabartinę administraciją, kuri pakeitė turtų lai
kymą iš vidurinės klasės į turtuolių klasę, kokio dar nebuvo mūsų istorijoje. Tas pakeitimas dar 
nepasiteisino, nors jau pasitvirtino tarp delegatų Havaii, Utah ir Idaho.

Nauja kandidatūra gali pakenkti abiejų didžiųjų politinių partijų kandidatams. Komentarai 
tvirtina, kad respublikonai “myli Naderį” . Šiuo metu teisininkas gyvena Washington, DC. Pre
zidento rinkimuose Nader laimėjo apie 3 procentus visų balsų. Nader apskaičiavo, kad 25 procentus 
visų balsų jis gavo iš respublikonų ir 38 proc. gavo iš demokratų. Dviejose valstijose Naderio 
balsai buvo labai svarbūs. Floridoje prezidentas Bush laimėjo 537 balsais, o Nader surinko 97,488 
balsus. New Hampshire prezidentas Bush gavo 7211 balsų, o Nader laimėjo 22,198 balsus. Teisi
ninkas Nader yra baigęs Princeton universitetą ir Harvard Teisių mokyklą. Yra nevedęs, parašęs 
įvairių knygų.

—  Keliais sakiniais-----

• Jeruzalėje savižudis ara
bas susprogdino autobusą, žu
vo aštuoni keleiviai.

• Lenkijos kareiviai, kurie 
patruliuoja kai kuriuos Bagda
do priemiesčius, suėmė kelis 
įtariamuosius, kurie gamino 
sprogstamuosius užtaisus, nuo 
kurių žuvo 63 kovotojai. Len
kų žvalgyba skelbia, kad Sad
dam Hussein lojalistai visi tu
rėjo Jordano pasus ir kitus do
kumentus.

• Šiaurin iam e M aroke
įvyko gan stiprus žemės drebė
jimas, žuvo 560 žmonių, dau
giausia Al Hoceima mieste, 
daug sužeistų atsidūrė ligoni
nėse.

• Amerikoje įvyko pikti 
debatai, į kuriuos įsitraukė pre
zidentas Bush, išėjęs prieš ho
moseksualų reikalavimus kurti 
šeimas oficialiai tuokiantis. 
Konservatoriai sako, kad reikė
tų keisti valstijų konstitucijas 
ir derinti įstatymus su žmonių 
daugumos reikalavimais. Pre
zidentas tvirtina, kad normali 
šeima yra vyro ir moters san
tuoka.

• Gynybos sekretorius Do
nald Rumsfeld lankė Bagdadą 
kaip tik tuo metu, kai Bagda
de ir Kirkuk mieste vyko ira
kiečių teroristų kovos. Irakietis 
policijos vadas Torhan Yousef 
paskelbė, kad septyni savižu
džiai žuvo išsprogdintuose au
tomobiliuose. Dar 52 žmonės 
buvo sužeisti.

• Jungtinių Tautų Tarptau
tinės agentūros vadovybė pa
reiškė, kad Libija eina visiškai 
teisingu keliu, įsipareigodama 
sunaikinti atominių ginklų pla
nus ir programas. Tuos planus

Massachusetts senatorius John Kerry su savo žmona Teresa džiau
giasi pirminių balsavimų rezultatais, kad Demokratų partijos kon
vencijoje būtų nominuotas kandidatu JAV prezidento postui.

AP  nuotr.

su Libijos vyriausybe aptarė 
agentūros vedėjas Mohamed 
ElBaradei.

• Ugandoje tęsiasi civilinis 
karas. Sukilimą tęsia karinga 
“Viešpaties pasipriešinimo ar
m ija” , kurios naria i žudo 
Ugandos civilius, ypač vaikus, 
kurie dažnai deginami gyvi.

• Afganistane nežinomas 
teroristas apšaudė JAV sraigta
sparnį, nušovė australą lakūną, 
sužeidė keleivį. Grupė kelei
vių buvo pasirengusi išvykti 
apžiūrėjusi Thaloqan kaime 
statomą kliniką 40 m ylių į 
pietvakarius nuo Kandahar.

• Vietnamo karas baigėsi 
prieš 30 metų, tačiau ameri
kiečiai karo veteranai dar su
randa Vietnamo laukuose tūks
tančius nesprogusių minų, arti
lerijos sviedinių. Amerikoje

veikia Vietnamo veteranų fon
das, kurio nariai jau  seniai 
rinkdavo nesprogusias minas 
Kosove, Bosnijoje ir Afgani
stane. Sakoma, kad Vietname 
buvo išmėtyta dukart daugiau 
artilerinių sviedinių, negu Eu
ropoje per Antrąjį Pasaulinį ka
rą. Dabar, po ilgų pasitarimų, 
Vietnamo kariuomenės vado
vybė leido savanoriams ameri
kiečiams dirbti Vietnamo teri
torijoje renkant, “nuginkluo
jant” bombas, nuo kurių Viet
name kasmet žūva tūkstančiai 
žmonių.

• Trylika kubiečių, jų  tar
pe trijų metų mergaitė ir 6 me
tų berniukas, buvo pakrančių 
sargybos sulaikyti Floridos te
ritorijoje. Paprastai kubiečiai, 
kuriem s pasiseka atvykti į 

(Nukelta į 3 p.)
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KOVO 11-OJI - TAUTOS ŠVENTĖ

Prieš 14 metų - 1990 m. kovo 11-ąją, buvo priimtas ir 
paskelbtas pasauliui Lietuvos nepriklausomos valstybės at
kūrimo aktas. Mūsų valstybės istorijoje ši data reiškia naują 
ir vėl atkurtos valstybės pradžią. Ji tiek pat svarbi, kaip ir 
liepos 6-oji - Valstybės diena, kaip ir Vasario 16-oji - kai 
1918 metais tą dieną buvo paskelbta Lietuvos nepriklau
somybė. Tos datos simbolizuoja mūsų valstybės tęstinumą.

Bet yra ir kita data - 1949 metų vasario 16-osios deklara
cija. 1999 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas pri
ėmė įstatymą “Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 
1949 m. Deklaracijos” . Jame pabrėžiama, jog visų ginkluoto 
ir neginkluoto pasipriešinimo sąjūdžių tikslas buvo Lietuvos 
išlaisvinimas remiantis Atlanto chartijos nuostatais ir demo
kratinių valstybių pripažįstama suverenine teise kariaujant 
prieš vieną Antrojo pasaulinio karo agresorių. Sis įstatymas 
nustatė Lietuvos Laisvės sąjūdžio deklaracijos statusą Lietu
vos teisės sistemoje. Deklaracija yra teisės aktas. Jam penkias
dešimt penkeri metai ir ta šiemet sukaktis buvo minima Sei
me. Kalbėtojai iškėlė partizanų vadų labai gerą politinį su
pratimą ir Europos valstybių konstitucijų žinojimą. Toje De
klaracijoje skelbiama, kad valstybinė Lietuvos santvarka yra 
demokratinė respublika. Kitas Deklaracijos punktas nusako 
teigiamą religijos reikšmę keliant tautos moralę sunkiausiu 
Lietuvos laikotarpiu.

Švęsdami Kovo 11-ąją nesutinkame su tais lietuviais, kurie 
ir dabar teigia, kad nereikėjo skubėti su nepriklausomybe ir 
dar pasižvalgyti Rytų padangėje, kurios prezidentas oficialia
me pareiškime Sovietų Sąjungos subyrėjimą pavadino “di
džiausia šio meto tragedija”. Mus pasiekia žinios, kad vykdo
mas spaudimas Lietuvos kariuomenei ir aukštus postus turin
tieji karininkai yra su rusiškomis pavardėmis. Visi prisimena
me, kad Lietuvos prezidentas norėjo Vidaus saugumo departa
mento viršininku turėti Krašto apsaugos ministerijos pulkinin
ką G. Bagdoną, kurio tikroji pavardė rusiška. Jaunieji karinin
kai, baigę mokslus Vakaruose, skiriami į žymiai mažesnes pa
reigas, bet paaukštinami rusų karo mokyklas baigę karininkai, 
pav. G. Orlov, pasivadinęs Bagdonu. Kai kuriuose kariuome
nės daliniuose lietuvių kalba nepageidaujama, ypač tuose, 
kurių vadai rusiškomis pavardėmis. Vis kalbama, kad būtų 
gerai, jei Kariuomenės vadas būtų baigęs Rusijos karo aka
demiją. Verta neužmiršti, kad Lietuvos priėmimą į NATO 
dar galėtų sutrukdyti kilusios riaušės, - yra pastebėję Briu
selyje NATO viršininkai.

Savo sveikinime Lietuvos žmonėms Vasario 16-ąją prezi
dentas kalbėjo, jog ateina diena, kai sugrįšime į Europą, bet 
nieko neužsiminė apie NATO. Jis supyko ant žurnalisto, kai 
šis paklausė, kaip prezidentas vertina galimą NATO bazių 
buvimą Lietuvoje. Jis Vasario 16-osios proga įteikė apdova
nojimą aršiausiam NATO priešininkui R. Pavilioniui, kuris 
NATO šalininkus pavadino durniais. O kaip su tais Seimo 
nariais, kurie ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Parlamente kal
ba prieš NATO, kieno politiką vykdo jie? Ar ne Maskvos 
nurodymais apraizgyta Lietuva. Koks dar gilus sovietinis pa
likimas, rodo ir tai, kai laužoma priesaika už pinigus ir net 
gerbiamas tautos išdavikas Mokslų akademijos salėje. Tikė
kime, kad pirmosios Kovo 11-osios sąjūdis dar sugrįš į Lietu
vą, idant neišnyktų Lietuvos vardas iš pasaulio žemėlapio.

S. Tūbėnas

NELEISKIME PRAŽŪTI LIETUVOS VARDUI

Prieš 86 metus lietuvių tauta 
savo ate itį patikėjo  dv ide
šimčiai drąsių ir pasišventusių 
vyrų, kurių meilė ir pasiau
kojimas dirbti Lietuvos ir jos 
žmonių gerovei lydėjo juos per 
visas jų gyvenimo dienas.

Profesorius Mykolas Bir
žiška, L ietuvos n ep rik lau 
somybės akto signataras, yra 
išsireiškęs, kad Vasario še
šioliktosios aktas nebuvo koks 
tai neformalus dvidešimties 
žm onių pasirašy tas pa re iš
kimas, bet buvo ir vis dar te
bėra “didžiareikšmis ir dau
giareikšmis istorinis žygis”. Tai 
nebuvo kokios naujos vals
tybės kūrimas, bet jau ne vieną 
šimtmetį gyvavusios Lietuvos 
valstybės atgaivinim as. Tai 
darydam a L ietuvos Taryba 
atjungė Lietuvą ir nuo Mask
vos ir nuo Lenkijos įtakos ne
pasisavindama jokių buvusių 
D idžiosios L ietuvos K uni
gaikštijos plotų, kurie nebūtų 
buvę tvirtais ryšiais suaugę su 
lietuvių gyvenamu plotu. Šis 
aktas išreiškė visos tautos, visų 
jo s  žm onių, visų po litin ių  
partijų bei srovių sutarimą kurti 
ir gyventi demokratiniais prin
cipais pagrįstą Nepriklausomos 
valstybės gyvenimą.

Kaip įvairiaspalviai buvo 
šių signatarų politiniai įsiti
k in im ai, taip  skyrėsi ir jų  
gyvenimo nueiti keliai. Nors ir 
trumpas buvo nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpis, bet visi

Atkelta iš 2 p.

Floridą, yra leidžiami pasilikti. 
Tiems, kurie sulaikomi jūroje 
tenka grįžti atgal į Kubą.

• Kalifornijos gubernato
rius Schwarzenegger savo kal
boje pareiškė, kad jis jau gyve
na Amerikoje 20 metų, kaip 
Amerikos pilietis. Tas suteikia 
jam  ir kitiems buvusiems sve
timšaliams progą tapti renka
miems į prezidento vietą.

• Buvęs astronautas ir bu
vęs senatorius John Glenn apsi
lankė Toledo, Ohio demokratų 
susirinkime ir patvirtino, kad 
jis balsuos prezidento rinki
muose tik už senatorių John 
Kerry.

• Irake svarbus šijitų reli
ginis vadas Abdel Aziz al Ma- 
kim  pareikalavo, kad Irake 
būtų pravesti balsavimai, nebū
tų gaišinamas laikas, kaip buvo 
lig šiol.

• Paskutiniame Amerikos 
kariuomenės pranešime skel
biama, kad Irake iš viso žuvo 
545 kariai, iš jų 378 karo veiks
muose.

• Jungtinių  Tautų gen. 
sekretorius praleido penkias

jie  spėjo praturtinti jaunos 
valstybės gyvenimą savo sva
riu įnašu įvairiose jo  srityse. 
Gaila tik, kad ne visų jų  kūnus 
priglaudė Lietuvos žemelė. 
Pusė Nepriklausomybės akto 
signatarų atsigulė amžinam 
poilsiui svetimuose kraštuose 
- vieni svetinguose, kiti - ne. 
Penki iš jų  Maskvos okupanto 
buvo su im ti ir ištrem ti iš 
Lietuvos ir tik vienam iš jų  - 
Petrui Klimui - teko dar gyvam 
grįžti į Lietuvą. Vladas M i
ronas buvo sušaudytas Mas
kvos Vladimirovo kalėjime; 
Kazimiero Bizausko ir Prano 
Dovydaičio žuvimo vietos liko 
nežinomos, o Donatas Mali
nauskas liko palaidotas kažkur 
Altajuje.

Gi buvęs Lietuvos Tarybos 
pirmininkas ir pirmasis pa
dėjęs savo parašą ant nepri
klausomybės paskelbimo akto, 
dr. Jonas Basanavičius, praėjus 
vos 9 metams nuo tos istorinės 
dienos, užbaigė savo gyve
nimą kaip tik vasario 16-tąją, 
deja, lenkų okupuotame Vil
niuje.

Tad šių garbingų vyrų pri
siminimas, o kai kurių jų ypač 
tragiškas likimas, tesukelia 
mumyse dar didesnį padėkos 
jausm ą jiems už jų  drąsą ir 
pasitikėjimą savimi ir tauta 
privedusia juos prie šio is
torinio žingsnio. Jų vizija - 
laisva ir nepriklausoma Lie
tuva tapo įgyvendinta. Jų dėka

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYKIŲ  APŽVALGA

dienas Japonijoje, kur ragino 
Irako laikiną vyriausybę grei
čiau baigti Irako vyriausybės 
sudarymą iki JAV prezidento 
lapkričio mėnesio rinkimų. JT 
sekretorius Kofi Annan pasakė 
spaudai, jog galimas daiktas, 
kad Irako rinkimai įvyks tik 
2005 metų pradžioje.

• Prezidentas George Bush 
buvo sukvietęs pasitarti res
publikonus valstijų guberna
torius. Dalyvavo Frank Mur- 
kowski iš Alaskos, Mike Huc
kabee iš Arkansas, Arnold 
Schwarzenegger iš Californi- 
jos; Bill Owens iš Colorado, 
John Rowland iš Connecticut 
ir Jeb Bush iš Floridos.

• San Francisco mieste 
apie 2,500 homoseksualų porų 
gavo leidimus sudaryti vienos 
lyties šeimas. Beveik visos po
ros tuoj kreipėsi į vietinius 
teismus, kurie pažadėjo išaiš
kinti tokių vedybų teisingumą 
ir konstitucinę vertę.

• Prancūzijos, Vokietijos 
ir Britanijos vadovai sutarė 
nesiekti Europos dominavimo.

• Prancūzijos Nacionali
nio fronto vadas Jean Marie Le

lietuvių tauta džiaugėsi 22 
laisvo ir nepriklausomo gy
venimo metus; jų dėka tauta ir 
vėl džiaugiasi naujai atstatyta 
nepriklausoma Lietuvos vals
tybe, nes Vasario 16-tosios 
dvasios joks okupantas nepa
jėgė užslopinti.

Lietuva - tai ne vien tik 
mums mielai skambantis žo
dis. Jis turi ir gilią prasmę 
Vasario 16-tosios Lietuva tai 
yra vardas mums reiškiantis 
Laisvą kraštą  kurio  k rik š
tatėviai buvo Išmintingi, pilni 
Energijos dirbti Tautai, Uoliai 
ir sąžiningai atlikę savo pa
reigą Valstybininkai, tiesę kelią 
į tautos ir valstybės Am ži
numą.

Taigi šiandien mes turime 
daug pagrindo ir džiaugtis ir 
švęsti jo g  p rieš 86 m etus 
žengtas žingsnis -iššūkis tau
tai, buvo sėkmingai įgyven
dintas. Gi ateities kartom s 
telieka tik sekti tuo pavyzdžiu 
ir neleisti L ietuvos vardui 
niekuomet pražūt.

Te Dievas laimina mūsų 
Tėvynę Lietuvą!

(Kalba, pasakyta N epri
klausomybės šventės minėjime 
vasario 22 d.)

Vytautas Čekanauskas,

Lietuvos Respublikos 
Garbės Generalinis konsulas 

Los Angeles, CA

Pen buvo išskirtas iš regioni
nio balsavim o šiaurės rytų 
Prancūzijoje. Uždrausta kan
didatuoti ir dešinės partijos bu
vusiam Le Pen pavaduotojui 
Bruno Megret.

• Pietų Afrikos vyriausybė 
paskyrė apie du m ilijardus 
papildomų lėšų, kurios skiria
mos kovai prieš AIDS ligą ir 
kovai prieš nusikalstamumą.

• Tarptautinis Hagos teis
mas nutarė nagrinėti Izraelio 
statom os apsaugos sienos 
klausimą. Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius teigia, kad Izrae
lis laužo tarptautinius įstaty
mus.

• Serbijos buvęs preziden
tas Vojislav Kostunica sumanė 
sudaryti koalicinę vyriausybę 
su kairiųjų partija, vadovauja
ma Slobodan Molosevic, kuris 
šiuo metu yra teisiamas Hagos 
teisme.

• Peru nepopuliarus prezi
dentas Alejandro Toledo vėl 
pakeitė ministrų kabinetą, pa
skirdamas septynis visai nau
jus ministrus. Svarbiausias Pe
ru bankininkas tapo ekonomi
kos ministru.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Amerikos lietuvių tarybos surengtos Vasario 16-sios šventės Čika
goje kalbėtojai: buvęs JAV ambasadorius Vilniuje John F. Tefft ir 
Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos sekretorius ambasadorius 
Šarūnas Adomavičius. E. Šulaičio nuotr.

BRANGIEJI LIETUVOS ŽMONĖS!
Nuoširdžiai sveikinu Jus Lietuvos Nepriklausomybės at

kūrimo dienos proga. Nei laiko tėkmė, nei išbandymai nesu
menkins Kovo 11-osios didingos dvasios. Kaip viena iški
liausių mūsų valstybės istorijos datų, ji amžiais bylos apie 
1990 metų kovo 11-ąją išreikštą Tautos valią savarankiškai 
kurti šalies ateitį - demokratinę Lietuvą.

Kovo 11-oji - tai ir įsakmus priesakas branginti laisvės 
suteiktas vertybes, ir įpareigojimas ateičiai, nes keturiolika 
Nepriklausomybės metų ne visiems buvo lengvesni ir tei
singesni.

Dėkoju Jums, brangieji žmonės, už ištvermę ir kantrybę.
Tikiu, kad auštanti diena į kiekvienus namus atneš dau

giau gerovės, šilumos, vilties.Visiems linkiu stiprios sveika
tos, tarpusavio supratimo ir gerumo.

Rolandas Paksas 
Lietuvos Respublikos Prezidentas

VASARIO 16-OSIOS PROGA AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS IR GAUSIAI SUSIRINKUSIOS VISUOMENĖS 

MARIJOS GIMNAZIJOS SALĖJE PRIIMTA

REZOLIUCIJA
Mes, Amerikos lietuviai, 2004 m. vasario 15 dieną susirinkę 

Čikagoje, Illinois, iškilmingai švęsti laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos paskelbimo 86 metų sukakties, sutartinai 
skelbiame šią rezoliuciją:

Kadangi 1990 m. kovo 11 dieną Lietuva didvyriškai atgavo lais
vę, kuri buvo žiauriai Sovietų ir Nacių priespaudos atimta 1940 metais;

Kadangi Lietuva siekia pilnateisės narystės laisvų ir demo
kratinių šalių bendrijoje;

Kadangi kartu su Latvija ir Estija Lietuva buvo pakviesta į 
Šiaurės Atlanto Sąjungą (NATO) ir JAV Senatas šiam pakvie
timui vienbalsiai pritarė,

Sveikiname Lietuvos Valstybės gyventojus ir jos demokrati
nes institucijas, ragindami ryžtingai saugoti ir stiprinti sunkiai 
iškovotą laisvę;

Dekojame Jungtinių Amerikos Valstijų Administracijai, 
Valstybės departamentui ir Senato bei Kongreso nariams, rėmu- 
siems Lietuvos ir kitų šalių pakvietimą į NATO sąrangą;

Pritariame, kad JAV sostinėje Vašingtone būtų pastatytas 
paminklas komunizmo aukų atminimui ir sukurtas virtualus mu
ziejus, bei raginame visus remti šį kilnų sumanymą;

Raginame JAV Administraciją, ginant šio krašto interesus 
ir naujai į demokratiją sugrįžusių valstybių, tarp jų  ir Lietuvos, 
interesus, atidžiai sekti šių dienų sovietinio tipo antidemokra
tinius reiškinius, kad bet koks bandymas grąžinti priespaudą 
būtų ryžtingai užkirstas.

Minėjimo dalyvių sprendimu ši rezoliucija įteikta renka
miems valdžios atstovams ir išplatinta visuomenei.

Priimta 2004 metų vasario 15 dieną Čikagoje, Illinois

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

EUROPOS ŽVILGSNIS Į JAV PIRMINIUS RINKIMUS

Vilnius, kovo 3 d. (ELTA). 
Po demokratų pirminių rinki
mų galutinai paaiškėjo, kad 
George W. Bush varžovu pre
zidento rinkimuose bus John 
Kerry, tačiau aiškumas pirmi
niuose rinkimuose nereiškia, 
jog galima tvirtai prognozuoti 
Lietuvai svarbius JAV užsie
nio politikos pokyčius.

Vadinamojo superantradie- 
nio pirminiuose rinkimuose 
Amerikos demokratai rinko sa
vo kandidatą į prezidentus de
šimtyje valstijų. Jis užtikrintai 
nugalėjo devyniose valstijose 
nuo Niujorko iki Kalifornijos. 
“Senatorius J. Kerry praktiškai 
laimi demokratų nominaciją”, 
- skelbia dienraščio New York 
Times antraštė. Tai patvirtino 
prezidentas G.W. Bush, kuris 
paskambino būsimam varžo
vui pasveikinti su pergale.

Jo pergalė pirminiuose rin
kimuose nekelia abejonių, ta
čiau jo galima įtaka JAV užsie
nio politikai nėra lengvai prog
nozuojama, įskaitant Lietuvai 
svarbiausius klausimus - tai 
yra JAV san tyk ia i su ES, 
NATO ateitis ir Irakas.

J.Kerry kritikuoja JAV pre
zidentą dėl vienašališkos poli
tikos, nesugebėjimo remtis Jung
tinėmis Tautomis ir sąjungi
ninkais Europoje; priekaištau
ja prezidentui, esą šis savo po
litika sukėlė sumaištį NATO. 
Tokia kritika gali reikšti, jog J. 
Kerry pergalės atveju JAV pa
gerintų santykius su ES, nor
malizuotų ryšius su Prancūzija 
ir Vokietija, stiprintų transat
lantinius ryšius ir NATO.

Tačiau Londono Karališ
kojo koledžo profesorius Law
rence Freedman perspėja, kad 
Europa nebūtinai sveikins per
mainas. Britų dienraščio Fi
nancial Times paskelbtame 
komentare L.Freedman rašo, 
kad J.Kerry pirmavimas pirmi

Cicero lietuvių jūros Šiaulių kuopos “Klaipėda” nariai J. Mikulis ir Br. Bikulčius pasiruošę kelti 
trispalvę prie Cicero rotušės minint Vasario 16-ąją. E.Šulaičio nuotr.

niuose rinkimuose pataisė dau
gelio europiečių nuotaiką. Sun
ku perdėti panieką, kurią JAV 
prezidentui jaučia kai kurie 
sluoksniai Europoje. G. Bush 
vaizduojamas neracionaliai ka
ringu, interesų grupėms tarnau
jančiu pokvailiu politiku. Nei
giamas jo  įvaizdis priešprieši
namas šviesiam ir teigiamam 
JAV užsienio reikalų ministro 
Colin Powell paveikslui.

Nepaisant neigiamo įvaiz
džio, G. Bush yra kipšas, kurį Eu
ropa pažįsta, - tvirtina L. Fre
edman. Jis primena, jog euro
piečiai retai džiaugdavosi, kai 
JAV prezidentas neišrenkamas 
antrai kadencijai. Palankumas 
prezidentams, o ne juos ban
dantiems nuversti naujokams, 
pirmiausia aiškintinas tuo, jog 
prezidento patyrimą pakeičia 
entuziastingas naivumas. Ka
dencijos pradžioje naujas JAV 
prezidentas paprastai susitelkia 
į vidaus politiką, kaip tai iš pra
džių darė G. Bush. Sąjunginin
kų reikmėms pastebėti reikia 
laiko, ir jis tą jau pradėjo dary
ti. Į pirmosios kadencijos pa
baigą jis švelnino JAV vienaša
lišką politiką ir jau yra pasiruo
šęs atvesti į Iraką JT ar kviesti 
sąjungininkus imtis vaidmens 
Afganistane. Bus gaila, jei k i
toje G. Bush vyriausybėje ne
beliks C. Powell, tačiau grei
čiausiai pasitrauks ir gynybos 
ministras Donald Rumsfeld. 
Jei laimės antrą kadenciją, G. 
Bush vyriausybė bus nuosai
kesnė, - mano L. Freedman.

Tuo tarpu J. Kerry komanda 
ir politika nežinoma. Ar galima 
tikėtis, kad demokratų vyriau
sybė labiau spaus Izraelį dėl pa
lestiniečių, ko pageidautų Eu
ropos Sąjunga? Ar galima tikė
tis, kad atlėgs JAV ir Europos 
prekybiniai konfliktai, je i J. 
Kerry laikosi populistinių po
zicijų saugoti amerikiečių dar

bo vietas prekybos suvaržy
mais ir protekcionizmu? “Aps
kritai paėmus, dauguma Euro
pos vyriausybių sveikins naujo 
starto su nauja JAV vyriausybe 
galimybę po sunkaus Šiaurės 
Atlanto Aljansui periodo, ta
čiau bet kokį palengvėjimą at
mieš nerimas dėl to, kas bus” , 
- rašo L. Freedman. Sąjunginin
kai sunerimtų, jei Irako okupa
cijos nepopuliarumą išnaudo
jantis J. Kerry norėtų pasitrauk
ti ir paversti Iraką terorizmo sa
la. Tokiu atveju G.Bush va
riantas atrodo saugesnis.

Prieštaringas ES sostinių po
žiūris į pasirinkimą tarp G. 
Bush ir J. Kerry persiduoda ir 
Lietuvai. Dėl Irako pašlijus JAV 
santykiams su ES, lietuvių dip
lomatams tenka manevruoti 
tarp JAV ir kai kurių ES senbu
vių. Lietuva aktyviai remia JAV 
pastangas stabilizuoti Iraką, ko 
nedaro Prancūzija ir Vokietija. 
Kita vertus, likus keliems mė
nesiams iki ES narystės, Lietu
va ne mažiau aktyviai reiškiasi 
plėtros procese, kuriame Pran
cūzijos ir Vokietijos žodis daug 
reiškia. Abu lietuviškos diplo
matijos aspektai svarbūs Lietu
vos santykiams su Rusija. JAV 
parama reikšminga vykstant 
diskusijai dėl NATO pajėgų 
Baltijos valstybėse išdėstymo, 
pirmiausia oro erdvės gynybai; 
Lietuva suinteresuota, jog ES 
įtikintų Rusiją taikyti ES-Ru- 
sijos bendradarbiavimo sutartį 
naujoms ES narėms ir tuo bū
du padėti pamatus ilgalaikių 
Lietuvos santykių su Rusija 
ateičiai. Kol kas sunku numa
tyti, kaip vienas ar kitas Ameri
kos prezidento rinkimų rezul
tatas paveiktų šiuos pagrindi
nius Lietuvos diplomatijos rū
pesčius - bet kuriuo atveju po
veikis priklausys nuo būsimo 
JAV prezidento požiūrio į Eu
ropos Sąjungą.

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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Vasario 19 d. Lemonte 
(prie Čikagos) tris valandas 
trukusį darbingą L ietuvių 
fondo tarybos posėdį pravedė 
pirmininkas dr. Antanas Raz
ma. Dalyvavo 16 Tarybos na
rių, sekretorė Alė Razmienė, 
LF administratorius Ramū
nas Astrauskas ir valdybos 
narys Stasys Džiugas. Posė
džio pradžioje buvo išreikšta 
užuojauta ilgamečiui tarybos 
nariui dr. Gediminui Balukui, 
nedalyvavusiam posėdyje dėl 
jo  žmonos Vandos mirties.

Patvirtinus 2003 m. gruo
džio 2 d. posėdžio protokolą, 
valdybos pirmininkas Povilas 
Kilius pateikė 2004 metų 
biudžetą ir naujos LF valdy
bos sąstatą. Investavimo tvar
kymui, knygvedybai, įstaigos 
ir sandėlių nuomai, reikme
nims, paštui, telefonui, gautų 
palikimų sutvarkymui, tar
nautojų atlyginimui, apdrau- 
dai ir panašiems reikalams 
reikės apie 219,000 dol.; va
jams, skelbimams, praneši
mams - apie 39,000 dol.; turi
mo nekilnojamo turto (žemės 
nuosavybės) tvarkymui, re
montui ir mokesčiams - apie 
30,000 dol.

Naują LF valdybą suda
ro LF administratorius Ra
mūnas Astrauskas, sekretorė

Alė Razmienė, iždininkas Vy
tas Vaitkus, vicepirmininkai 
Vaclovas Kleiza ir Arvydas Ta
mulis, narys spaudai Stasys 
Džiugas, sekretorės padėjėja 
Ramona Žemaitienė ir admi
nistratoriaus padėjėja Regina 
Jonušaitė Scubiscz. Po klausi
mų ir diskusijų LF tarybos 
nariai patvirtino naują valdybą 
ir biudžetą. LF raštinė veikia 
kiekvieną darbo dieną, jos ad
resas yra Lithuanian Foun
dation, 14911 127th Street, 
Lemont IL 60439, tel. 630
257-1616, faksas 630-257
1647, e-p aštas: adm in@  
lithfund.org

Kiekvienų metų pradžioje 
Tarybos pirmininkas pateikia 
LF kom isijų pirm ininkus ir 
narius. Šiems 2004 metams 
buvo patvirtintos penkios ko
misijos ir vienas komitetas. 
Garbės komiteto, kurį sudaro 
visi buvę LF tarybų pirminin
kai ir kuris atlieka Nominacijų 
komisijos pareigas, pirminin
kas yra dr. Jonas Valaitis ir na
riai dr. Kazys Ambrozaitis, dr. 
Gediminas Balukas, Stasys 
Baras, Vytautas Kamantas, Po
vilas Kilius, Algirdas Ostis, dr. 
Antanas Razma ir Marija Re- 
mienė.

Finansų komisijos pirmi
ninkas Saulius Čyvas, nariai dr.

Lietuvių fondo Pelno skirstymo komisijos pirm. Kęstutis Jecius, 
Tarybos pirm. dr. Antanas Razma ir valdybos pirm. Povilas Kilius.

Gediminas Balukas, Stasys 
Baras, Vytautas Kamantas, dr. 
Vytas Narutis, Arvydas Tamu
lis ir Vytas Vaitkus.

Įstatų komisijos pirminin
kas advokatas Vytenis Kirve- 
laitis, dr. Kazys Ambrozaitis, 
Kęstutis Ječius, Vytautas Ka- 
mantas, Vaclovas Kleiza, ad
vokatė Daina Kojelytė, advo
katas Algirdas Ostis, Ramona 
Žemaitienė, Vytas Vaitkus.

Lėšų telkimo ir palikimų 
komisijos pirmininkas Algir
das Ostis, Sigita Balzekienė, 
Saulius Čyvas, Vytenis Kirve- 
laitis, Daina Kojelytė, Arvydas 
Tamulis.

M eno globos kom isijos
pirmininkas dr. Gediminas Ba- 
lukas, nariai dr. Kazys Ambro- 
zaitis ir Vaclovas Kleiza.

Pelno skirstymo komisiją 
sudaro septyni nariai ir du an
trininkai. Komisijos pirminin
kas yra Kęstutis Ječius, trys na
riai ir vienas antrininkas yra LF 
tarybos nariai: Algirdas Ostis, 
Arvydas Tamulis, Ramona Že
maitienė ir dr. Kazys Ambro- 
zaitis (antrininkas). LF taryba 
patvirtino JAV Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybos 
pristatytus tris kitus narius ir 
vieną antrininką: dr. Oną Dau
girdienę, Almį Kuolą, Marių

Laniauską ir antrininką Vytą 
Janušonį.

Taryba išklausė, diskutavo 
ir patvirtino LF valdybos ir 
visų tarybos komisijų pirmi
ninkų pranešimus. Labai geros 
žinios buvo, kad už Berlyne, 
Vokietijoje, parduotą nuosavy
bę šiais metais gauta 821,922 
dol., o baigus tvarkyti Alphon
se Šarausko palikimo reikalus 
papildomai gauta apie 160,000 
dol. Iš viso A. Šarausko paliki
mas į LF kapitalą atnešė apie 
2.6 milijonus dol. Iš Susane P. 
Shallna palik im o  atėjo  
102,905 dol., o iš Petro ir Onos 
Jonikų palikimo 59,308 dol. 
Tad tik šiems 2004 metams 
prasidėjus LF jau gavo apie 
1,144,000 dol. ir sėkmingai 
siekia 20 mil. dol. kapitalo 
tikslo. 2003 metų pabaigoje 
LF pagrindinį virš 15 milijo
nų dol. kapitalą buvo suaukoję 
7,226 nariai.

LF investicijų vertė per 
praėjusius 2003 metus pakilo 
apie 15.5% arba apie 
1,575,000 dol. 2003 metų pa
baigoje apie 10% LF kapitalo 
buvo pinigais (cash), apie 40% 
ko rpo rac ijų  ob ligacijo se  
(bonds) ir apie 50% korporaci
jų  akcijose (stocks).

Šiais 2004 metais yra pa
keista  prašym ų pateik im o 
tvarka ir pelnas bus skirstomas 
pagal paskutiniame praėjusių 

(Nukelta į 6 p.)

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)
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[...] Politinis biuras įsiti
kinęs: negalima, neleistina, 
kad komunistai pasiskirstytų 
pagal nacionalinį ir socialinį 
požymį, tai prieštarautų pačiai 
internacionalistinio socializ
mo esmei, prieštarautų liau
dies interesams. [...] Kiekvie
nos tautos nacionalinį atgimi
mą ir pažangą, kartu harmo
ningai plėtojant tarpnacionali
nius santykius, gali garantuoti 
tik vieninga internacionalistų 
partija, kuri atstovauja visoms 
SSRS tautoms. [...] SSKP turi 
turėti tik bendrą Programą ir 
Įstatus, remtis visų tautybių 
piliečių teisių lygybe [...]”

Laiškui apsvarstyti buvo 
skirtas lapkričio mėn. 1 d. įvy
kęs LKP CK XXII plenumas, 
kuriame dalyvavo V.Medve- 
devas su palydovais iš SSKP 
CK. Į plenumo tribūną sten
gėsi patekti daugiau radikalių
jų, kurie ir davė vyraujantį to
ną, kad kelio atgal nėra, kad 
pagaliau suvažiavimas, LKP 
pertvarkymas - tai ir pačios 
LKP labui, jeigu ji nori toliau 
išlikti partija. Plenume kalbė
jęs A.Brazauskas pripažino, 
kad ir LKP “yra atsakinga

Lietuvos partizanų atstovą Juozą Lukšą, prieš jam  išvykstant atgal 
į okupuotą Lietuvą, sutuokė monsinjoras Krupavičius, sėdįs 
jaunosios kairėje.

už padarytas klaidas, bet ji
kartu turi retą istorinę galimybę 
parodyti savo sugebėjimą ištai
syti jas. Ir viena svarbiausių - 
tai Lietuvos valstybingumo at
kūrimas. [...] Mūsų tikslas šia
me etape, įvertinant esamas 
ekonomines ir politines sąly
gas, - suvereni valstybė naujoje 
laisvų respublikų Sąjungoje 
[...]” Žodžiu LKP CK liko išti
kimas Lietuvos suverenitetui... 
SSRS sudėtyje. “Mūsų tikslas,

- baigdamas pasakė A.Bra- 
zauskas, - konstruktyvus dia
logas lygiateisiškumo pagrin
dais, sprendžiant nūdienos 
problemas, kurių pavieniui ne
išspręs nė viena partija.”. Tai 
kiek apramino ir V.Medve- 
devą. Jis savo kalbą plenume 
taip baigė: “Iš tikrųjų nėra 
tokių klausimų, kurių mes su 
jum is šiandien negalėtum e 
išspręsti vieningos sąjunginės 
Komunistų partijos sudėtyje.”

SENŲJŲ VADŲ ILGESYS
Lapkričio pradžioje pasiro

dė trečias LKP programos pro
jektas, parengtas grupelės žmo
nių, vadovaujamos LKP CK 
sekretoriaus V.Baltrūno. Iš es
mės tai buvo visiškai subolše- 
vikintas LKP CK komisijos pa
skelbtų “LKP programos met
menų” variantas. Lapkričio 14 
d. LKP CK įvyko tos progra
mos svarstymas dalyvaujant, 
be LKP CK komisijos ir Darbo 
grupės narių, dar ir kai kuriems 
Iniciatyvinės grupės bei Res
publikinės koordinacinės tary
bos nariams. Svarstyme kalbė
jęs šių eilučių autorius taip 
įvertino minėtąją programą: “Iš 
jos nematyti, kad ir ateityje 
LKP taptų lietuvių tautos, visų 
Lietuvos žmonių valios ir sie
kių išreiškėja. Tad neaišku, 
kam tada LKP reikalinga sava 
Programa; socializmas progra
moje kaip religija - reikia tik 
tikė ti; vėl akcentuojam as 
SSKP vadovaujantis vaidmuo, 
proletarinis internacionaliz
mas, klasinė visuomenės rai
dos samprata [...]” . Tačiau ne
maža dalis dalyvaujančiųjų 
svarstan t buvo nuom onės 
(akad. J.Minkevičius ir kiti), 
kad svarbu jau tai, jog pripa
žįstamas LKP “savarankišku
mas”.

Savo programą rusų kalba
buvo parengę dar ir “Jedins- 
tvos” šalininkai, bet ši pro

grama buvo vos ne ta pati 
funkcionuojanti SSKP pro
grama, pripažįstanti tik “vie
ningą” SSRS, tik “vieningą 
SSKP” , “vieningą tarybinę 
liaudį”. Tačiau pastarųjų dviejų 
programų nepasisekė įpiršti 
svarstyti partinėse organizaci
jose. Didžioji dalis jų rėmė Ini
ciatyvinės grupės prie MA pa
rengtą programą (ji visur va
dinta “Mokslų akademijos pro
grama”).

Lapkričio 21 d. įvykęs Vil
niaus m. daugiausia lietuvių 
partinių organizacijų atstovų 
susirinkimas, skirtas išrinkti 
delegatus į LKP XX suvažiavi
mą, priėmė tokią rezoliuciją: 
“Savarankiškos LKP svarbiau
sias tikslas turi būti: sukurti 
Nepriklausomą, demokratinę 
Lietuvos valstybę; tik savaran
kiška LKP su savo Programa 
ir Statutu gali iš tikro ginti dau
gelio Lietuvos žmonių tikruo
sius interesus; pasisakome už 
savarankiškos LKP Programos 
ir Statuto projektus, parengtus 
Iniciatyvinės grupės [...]”. Pa
našias rezo liuc ijas  priėm ė 
Kauno, Panevėžio ir kitų Lie
tuvos miestų bei rajonų parti
nės organizacijos. Tačiau buvo 
ir tokių, kurie, pritardami “sa
varankiškai LKP”, nebuvo lin
kę, kad visiškai būtų atsisa
koma ir nuo komunizmo, so
cializmo, marksizmo-leniniz
mo dogmų. (Bus daugiau)

lithfund.org
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Vasario 16-osios minėjime Clevelande meninę dalį atliko tautinių šokių sambūris “Švyturys”.

LIETUVIŲ FONDAS AUGA 
(Atkelta iš 5 p.)

metų tarybos posėdyje nusta
tytas gaires. Pilnai užpildyti 
prašymai stipendijoms ir pa
ramai turi pasiekti Lietuvių 
fondo raštinę - Lithuanian 
Foundation , 14911 127th 
Street, Lemont IL 60439 pa
gal šias datas: prašymai sti
pendijoms iki 2004 m. kovo 
15 d. ir prašymai paramai 
iki 2004 m. balandžio 15 d. 
Prašymų anketas galima gauti 
iš LF raštinės arba internete 
atsidarius www.lithfund.org

SLAPTA MISIJA Į ŠVEDIJĄ

Išskyrus faktą, kad mes ne
legaliai bėgome iš vis dar vo
kiečių rankose esančios Lietu
vos dalies (Vilnius, Šiauliai ir 
Kaunas tada buvo jau užimti 
sovietų) į neutralų kraštą, mes 
nieku kitu nebuvome kaltina
mi. Todėl nebuvome laikomi 
nei politiniais, nei kriminali
niais nusikaltėliais. Tokiu bū
du vis dar turėjome truputį vil
ties, kad, jei tik Gestapas neiš
aiškins mano ir Kairio asmens 
tapatybių, tai po keletos dienų 
vokiečiai mus gal paleis. Apie 
galimą “bėglių į Švediją” pa
leidimą kalbėjo ir kalėjimo 
prižiūrėtojai.

Diena iš dienos laukėme 
naujienų apie mūsų likimą, 
bet dienos bėgo ir vis nieko 
nesigirdėjo apie paleidimą. Po 
poros savaičių išgirdome, kad 
Aleksandro ir Jurgio Švedų tė
vui pasisekė  savo žm oną 
Anastaziją iš kalėjimo virši
ninko išpirkti ir ji buvo iš kalė
jim o paleista. Laukėme su 
Kairiu, kad gal ir mudu kas iš 
kalėjimo išpirks...

(A.Vokietaitis karo laivo 
Baltijoje sulaikytas, kalėjo 
Liepojoje ir Štuthofo koncen-

LF Įstatų kom isija daug 
dirbo kartu su amerikiečių spe
cialistų advokatų firma per vi
sus praėjusius 2003 metus ir tu
rėjo jau kelis posėdžius šiais 
metais. Kelis kartus buvo per
žiūrėti, detaliai diskutuoti, tvar
kyti ir derinti įvairūs LF doku
mentai, įstatai, tarybos nutari
mai, atskaitomybė bei atsako
mybė ir visa LF veikla, kad vis
kas pilnai atitiktų IRS (Inter
nal Revenue Service) reikala
vimams, Illinois valstijos kor
poracijų įstatymams ir federa
linės valdžios nuostatam s. 
Siame tarybos posėdyje nariai

Algirdas Vokietaitis

IX
tracijos stovykloje. Vos išlikęs 
gyvas, po karo jis  pateko į So
vietų armiją, iš kurios pabėgo, 
vėliau laimingai pasiekė Šve
diją.)

PABĖGU IŠ 
RAUDONOSIOS 

ARMIJOS
Naktį, prieš išvykstant į ke

lionę, prie kišeninės elektros 
lemputės šviesos, dar kartą sa
vo žemėlapyje išstudijavau 
kelionės maršrutą ir susiradau 
kelią, vedantį nuo mūsų vieš
kelio į miškuotas apylinkes. 
Tame miške tikėjausi saugiai 
praleisti pirmąją naktį.

Niekados nepamiršiu tos 
lem iam os mano gyvenim o 
dienos - 1945 m. spalio 30- 
sios - kada apie 6 val. ryto, dar 
patamsyje, vežimų kolona pa
judėjo  v ieškeliu  p ietryčių  
kryptimi. Juk tas reiškė man 
laisvę arba pražūtį.

Buvo tirštas rūkas - idea
lios oro sąlygos pabėgti, kas 
dar labiau sustiprino mano 
ryžtą.

Pradėjus važiuoti, patekau 
su savo vežimu į kolonos vi
durį. Norint nepastebimai išsi
jungti iš kolonos, reikėjo pir-

išsamiai išdiskutavo ir priėmė 
naują LF Įstatų projektą.

Lietuvių fondas yra padova
nojęs daugelį dailininko Prano 
Domšaičio (gyveno 1880-1965 
metais) tapybos darbų Lietuvos 
dailės muziejui. Klaipėdos pa
veikslų galerijoje yra nuolat vei
kianti Domšaičio galerija. Sis 
muziejus, su LF parama, rengia 
dailininko kūrybos parodas 
Diuseldorfe, Vokietijoje (2004 
m. kovo 1 - balandžio 18) ir 
Vilniuje (rugsėjo mėnesį).

Praėjusiais metais buvo su
daryta jau ketvirtos metinės Lie
tuvių fondo dr. Antano Razmos

miausia patekti į jos uodegą. 
Tad po poros valandų kelio su
stabdžiau arklius neva pakink
tams sutvarkyti ir leidau ki
tiems vežimams pravažiuoti 
pro mane, kol liko vos dveje
tas. Tada vėl įsijungiau į koloną 
ir tęsiau kelionę, kol pasiekiau 
kritišką punktą - num atytą 
vieškelio susikirtimą su keliu, 
vedančiu į miškus. Širdis pra
dėjo smarkiau plakti. Sustojau 
ir vėl pradėjau pakinktų “taisy
mo” komediją. Pravažiuojan
tys du rusų vežimai paklausė 
ar nereikia padėti ir ar aš norįs, 
kad jie manęs palauktų. Atsa
kiau, kad pagalbos nereikia ir 
kad nelauktų - aš juos pasivy
siąs. Atsikvėpiau, kai jiedu nu
važiavo ir prapuolė rūke. Da
bar likau vienas su ištikimais 
draugais arkliais, saugojamas 
vien rūko ir nežinomo likimo.

Buvo apie 9 val. ryto. Ne
buvo laiko ilgiau svarstyti savo 
padėtį. Reikėjo skubiai veikti. 
Tad, įšokęs į vežimą, persižeg
nojau ir, suplakęs arklius, šuo
liais pasileidau dulkėtu keleliu 
nežinion. Nuo šiol kelio atgal 
jau nebuvo - tik pirmyn, tik to
liau nuo rusų.

Taip tie mano žirgeliai, su

vardo 25,000 dol. premijos ko
misija, kuri iš gautų iki 2004 
m. birželio 30 d. pasiūlymų pa
skirs visuomenininko premiją 
asmeniui arba visuomeninei 
organizacijai išeivijoje arba 
Lietuvoje. Komisijos pirmi
ninkas yra Vytautas Kamantas, 
nariai prof. dr. Benediktas 
Juodka, Angelė Karnienė, Da
lia Kuodytė, prof. dr. Julius 
Šmulkštys ir prof. dr. Antanas 
Tyla. Šiame tarybos posėdyje 
buvo paaiškintas premijos tai
syklių sakinys, kad “premijai 
gauti negalima rekomenduoti 
savęs arba savo organizaci
jo s”. Dėl savęs siūlymo tai vi
siems yra aišku, bet organiza-

POPIEŽIAUS PALAIMINIMAS 
Vytas Macys

Vasario mėn. 15 d. Sunny Hills Lietuvių bendruomenė minėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 86 metų ir jos atstatymo kovo 11- 
tos šventes. Minėjimas prasidėjo Sunny Hills parapijos baž
nytėlėje. Šaulišką uniformą apsirengęs Albertas Kvečas, pa
lydimas dviejų moterų, kurios dėvėjo tautinius rūbus, įnešė į 
bažnyčią Lietuvos vėliavą. Po jų ėjo trys kunigai. Mišias laikė 
kun. Izidorius Gedvila. Jam asistavo klebonas mons. Francis 
Szczykutowicz ir svečias kunigas. Choras, vedamas Genutės 
Beleckienės, giedojo gražiai tautiškais motyvais paruoštas 
giesmes. Aišku, visi choristai vilkėjo tautinius rūbus. Klebonas 
pasveikino su nepriklausomybės švente ir linkėjo išlaikyti Lie
tuvos nepriklausomybę niekad daugiau jos neprarandant per 
tūkstančius metų. Bet labiausiai visus nustebino klebono pra
nešimas, kad prieš pat jam  išeinant į mišias jis išgirdo telefoninį 
skambutį. Kaip jis išsitarė: “Na, ir kas gi dabar tokiu laiku 
skambina?” (Nukelta į 11 p.)

kuriais per pusę metų spėjau 
artimai susidraugauti, lyg nu
jausdam i, nešė mane pilnu 
greičiu keletą kilometrų. Pasi
jutęs saugesnis, sulėtinau žin
gsnį ir, atsigavęs nuo pagrin
dinio susijaudinimo, pradėjau 
spėlioti, kada mano kuopa ma
nęs pasiges. Galvojau, gal ne 
anksčiau vakaro, kai ruošis ke
lionei atgal. Pasigedę vieno ve
žimo, jie, greičiausiai, išsiunti
nės paieškos biuletenį. Taigi 
iki vakaro galiu būti saugus.

Taip besvarstant, pasirodė 
sunkvežimis, pilnas raudonar
miečių. Nusigandau. Bijojau, 
kad manęs nesustabdytų ir ne
patikrintų. Tada viskas būtų 
baigta... Laimei, sunkvežimis 
pravažiavo. Po trejetos valan
dų kelio pamačiau didelį miš
ką. Įvažiavęs sustabdžiau  
arklius poilsiui ir paleidau pa
siganyti pievelėje.

Į popietę tęsiau kelionę 
miško keliu vis dar tikrai neži
nodamas, kur jis mane nuves. 
Jau buvo laikas pagalvoti apie 
nakvynę.

Staiga miško viduryje prie
šais mane išdygo mažas, karo 
sugriautas kaimelis. Įvažiuo
jant jame nesimatė nė gyvos 
dvasios. Atrodė, lyg kaimas 
būtų gyventojų visiškai apleis
tas, bet štai - iš vienintelio dar 
nesugriauto namelio lango ple
vėsavo lenkiška vėliavėlė. Tai
gi jame turėtų gyventi lenkai.

cijos negali siūlyti tos organi
zacijos vadovai (pavyzdžiui 
pirmininkai, tarybos, valdybos 
ir panašiai), tačiau atskiri parei
gų neturintys nariai gali siūlyti. 
Paskirta visuomeninė premija 
bus įteikta 2004 m. lapkričio 6 
d. LF metinėje vakarienėje Le- 
monte, JAV.

LF tarybos nariai po disku
sijų ir pataisų patvirtino LF na
rių 41-ojo metinio suvažiavimo 
darbotvarkę ir darbo komisijas. 
Suvažiavimas vyks 2004 m ge
gužės 8 d., šeštadienį, Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte.

Kitas LF tarybos posėdis 
įvyks gegužės 20 d.

LF Informacija

------------------------

Pagalvojau, kad čia gal galima 
būtų įsiprašyti nakvynei. Priva
žiavęs namą, pamačiau viduti
nio amžiaus vyrą, kertantį mal
kas. Užkalbinau jį lenkiškai, 
klausdamas kelio į artimiausią 
miestelį. Jis lyg nusigando, pa
matęs uniformuotą raudonar
mietį ir, atsigręžęs į mano pusę, 
gražiai lietuviškai pašaukė:

- Juozai, eik čia! Kažkoks 
ruskis paklydo ir klausia kelio!

Negalėjau patikėti savo au
simis! Taigi čia ne lenkai, bet 
mano tautiečiai, apsimetę len
kais! Turėjau gerokai susival
dyti, nesušukęs iš džiaugsmo. 
Matyt, Apvaizda bus atvedusi 
mane į šį visų užmirštą kaimelį.

“Juozui” pasirodžius dury
se, pasisakiau esąs ne rusas, bet 
lietuvis ir kad jiems nesą ko 
manęs bijotis. Tada mane pa
kvietė į vidų, kur buvo ir dau
giau žmonių. Prisistačiau iš 
anksto susigalvota Antano Ole
kos pavarde (Bartkaus ar Vo
kietaičio pavardės saugumo su
metimais nenorėjau minėti). 
Pasiprašiau nakvynės. Jie mie
lai sutiko duoti man guolį ant 
aukšto.

Man rūpėjo kuo greičiau pa
slėpti arklius. Gavau sutikimą 
pastatyti juos tvarte. Palydėjo 
apie 20-ies metų jaunuolis - Al
gimantas Laužikas. Išsikalbė
jus paaiškėjo, kad aš Lietuvoje 
pažinojau jo  tėvą - gerą lietuvį- 
patriotą. (Bus daugiau)

http://www.lithfund.org
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ALTO surengtame Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjime Marijos aukšt. mokyklos salėje 
vasario 15 d., Cicero miesto prezidentas Ramiro Gonzalez (viduryje) su Lietuvos ambasadorium 
Vygandu Ušacku ir LB Cicero apyl. pirm. Mindaugu Baukum. E. Sulaicio nuotr.

ĮSPŪDŽIAI IŠ VASARIO 16-SIOS MINĖJIMO 
MARIJOS GIMNAZIJOJE ČIKAGOJE

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo 86-ją sukaktį 
vasario 15 dieną atžymėjo ne 
vien tik Cicero ir Lemonto lie
tuviai. Ji buvo taip pat prisi
minta ir M arijos gimnazijos 
aud ito rijo je  Č ikagoje , kur 
A m erikos lie tuv ių  tarybos 
(ALT’o) Čikagos skyrius su
rengė “pagrindinį” šios šventės 
minėjimą.

Jeigu prieš porą metų pana
šūs minėjimai šioje salėje su
traukdavo nedaug mūsų tautie
čių (apie 300), tai šį kartą atsi
lankiusiųjų būrys buvo gerokai 
didesnis (700-800).

Čia atvykusieji buvo pavai
šinti viso būrio kalbėtojų reikš
mingomis mintimis, kurios kar
tojasi beveik kiekvienais me
tais.

Sį kartą būta ir retesnių sve
čių, iki šiolei dar nematytų ir

KALBĖJO PARTIZANŲ VADO DUKTĖ
Audringa naktis ir lietumi 

pažliugęs rytas vasario 22-ą at
nešė vaiskią ir maloniai saulėtą 
dieną Kalifornijos lietuviams 
susirinkt ir nors savaitę pavė
luotai, iškilmingai ir nuotaikin
gai atšvęst 86-tą Lietuvos ne
priklausomybės šventę. Šias iš
kilmes tradiciniai bendromis 
jėgomis ruošia ALTo ir Ben
druomenės skyriai. Graži buvo 
šventė, nors šv. Kazimiero pa
rapijos salė jau nebe tokia skli
dinai pilna, kaip kad būdavo 
anksčiau. Bet tie, kurie dalyva
vo, buvo patenkinti ir dėkingi 
rengėjams.

Šventės įvedamąjį žodį pa
sakė LB vakarų apygardos pir
mininkas Antanas Polikaitis. 
Įneštos vėliavos, sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai, 
klebonas Anužis, per Mišias 
pasakęs patriotinį pamokslą,

Edvardas Šulaitis

negirdėtų Marijos gimnazijos 
auditorijoje. Jų tarpe minėtini 
- buvęs JAV ambasadorius 
Lietuvai John F. Tefft ir Lietu
vos Užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnas, ambasadorius 
Sarūnas Adomavičius.

Buvęs ambasadorius, o da
bar JAV Karo Akademijos ko
mendantas J. F. Tefft, kuris į 
minėjimą atvyko kartu su žmo
na ir dukra, šiltai prisiminė 
savo Lietuvoje praleistas die
nas. Jis čia paminėjo JAV pre
zidento G.W. Bush vizitą Vil
niuje ir jo ten pareikštą atmin
tiną šūkį, sakantį, kad “Lietu
vos priešas, bus ir JAV priešu”.

Jis geru žodžiu apibudino 
Lietuvos ambasadorių JAV 
Vygandą Ušacką, gyrė Lietu
vos karių dalyvavimą Afgani-

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

salėje pasakė turiningą invo- 
kaciją.

Jaunos mūsų viensėdijos 
lietuvaitės Daina Zemaitaitytė 
ir Simona Gajauskaitė, pasi
puošusios tautiniais rūbais, 
gražiai ir sklandžiai šventę 
pravedė. Pristatyti garbės sve
čiai, perskaityti pasveikinimai 
raštu. Zodžiu sveikino estų, 
latvių konsulai ir mūsų garbės 
generalinis konsulas Vytautas 
Čekanauskas. Šaulių vadas 
Kazys Karuža įteikė šaulių žy
menis pasižymėjusiems šau
liams. Gražiai pristatyta, trum
pai, bet įdomiai ir jautriai kal
bėjo šiuo metu Los Angeles 
viešinti partizanų vado A. Ra
manausko-Vanago duktė Auk
sė Ramanauskaitė-Skokaus- 
kienė.

Pagrindinę šventės kalbė
toją, JAV LB Krašto valdybos

stane ir Irake. Taip pat iškėlė 
ir Lietuvos prezidento apkal
tą, tačiau nesiūlė dėl to labai 
jaudintis, nes teigė, kad ir pa
tys amerikiečiai panašų įvykį 
pergyveno.

Savo dažnais plojimais per
trauktą paskaitą J. F. Tefft 
baigė lietuviškai. Jis pažymė
jo, jog dabar jau jis pradeda 
primiršti lietuvių kalbą, tačiau 
žadėjo niekada nepam iršti 
Lietuvos.

Reikšminga buvo ir amba
sadoriaus S. Adomavičiaus 
kalba, nors jis kalbėjo greitai 
ir ne visai į mikrofoną, tad 
publika negalėjo jo  žodžius 
gerai suprasti. Jis prisiminė ir 
Lietuvos konsulato Čikagoje 
80 metų sukaktį, į kurios mi
nėjimą jis kaip tik buvo iš Lie
tuvos atsiųstas.

(Nukelta į 10 p.)

pirmininkę Vaivą Vėbraitę ir 
jos plačios apimties veiklą pri
statė Violeta Gedgaudienė. 
Viešnia, atskridusi iš Vilniaus, 
kalbėjo apie valstybę ir tautą, 
išvardino visa, kas gera Lietu
voj, bet esą ir daug tamsybės. 
Jaunimas nesididžiuoja, kad 
yra lietuviai, trūksta pagalbos 
jos reikalingiems, žmonės ap
imti nerimo dėl ateities. Jau
čiasi skilimas - tai Lietuvos 
nedraugų priemonė, naudinga 
nepriklausomybės priešinin
kams. Kalbėtoja pabrėžė, kad 
ji nekritikuoja, nes valstybė tai 
yra MES, o trūkumų būna vi
sada. Kalbėjo ir apie išeivijos 
“bangų” būtinumą vienytis. 
Prelegentė baigė apie Valenti
no dieną, kad meilė viską reiš
kia ir nugali. Dėkingi klau
sytojai viešnią pagerbė atsi
stojimu ir ilgais plojimais.

C L E V E L A N D , O H

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 
Aurelija M. Balašaitienė

Š.m. vasario 15 dieną Dievo Motinos parapijos kieme buvo 
iškeltos vėliavos, o šv. Mišių metu, po kun. Gedimino Kijausko 
tai progai pritaikyto pamokslo, Ritos Kliorienės vadovaujamas 
“Exultate” choras sugiedojo Lietuvos ir Amerikos himnus bei 
eilę religinių giesmių.

1 val. po pietų Clevelando Lietuvių namų salę užpildė gausi 
publika, jos tarpe ir Clevelando miesto burmistrė bei kiti pareigū
nai. Programą trumpu žodžiu pradėjo Clevelando LB valdybos 
pirmininkas Algis Gudėnas. Mūsų populiarioji solistė Aldona 
Stempužienė sugiedojo Lietuvos ir JAV himnus ir Dievo Motinos 
parapijos klebonas kun. Gediminas Kijauskas perskaitė invokaci- 
ją. Po to buvo perskaitytos proklamacijos ir pristatyti svečiai. Pa
galiau scenon įžengė pagrindinis minėjimo kalbėtojas, plačiai 
žinomas rašytojas Algis Rukšėnas. Jis savo puikiai suplanuotoje 
kalboje nuosekliai nupasakojo Lietuvos nepriklausomybės at
statymų istorijas ir klausytojus nuteikė labai patriotiškai. Po jo 
susirinkusius sveikino svečiai - Clevelando miesto merė, miesto 
tarybos atstovas Mike Polensek ir Ohio gubernatoriaus atstovas.

Po pertraukos publikai susirinkus į salę, prasidėjo pramoginė 
programa. Publiką žavėjo folkloro ansamblis “Jorė”, kurio grakš
tūs šokėjai šoko scenoje ir paskui nusileido nuo scenos į salę. Jų 
šokiai buvo palydėti triukšmingomis ovacijomis. Kadangi mūsų 
visuomenės vadovai nepamiršta jaunimo, tai lituanistinės mokyk
los direktorė Augulytė paskelbė jaunimo poezijos konkurso lai
mėtojus. Jolita Kavaliūnaitė premiją įteikė Vaivai Bučmytei. Pre
mijomis buvo apdovanota Šv. Kazimiero mokykla, “Aušros” kur
sai, tautinių šokių grupės “Grandinėlė” ir “Švyturys” . Į progra
mos pabaigą scenoje susirinko “Švyturys” , kuriam vadovauja iš 
Lietuvos 1997 m. atvykusi Aušrinė Širvinskienė. Grupė sušoko 
penkis šokius. Publika reagavo triukšmingomis ovacijomis

Žodžiu, šių metų nepriklausomybės švenčių minėjimas praėjo 
jaunimo pagerbimo ženkle, kas yra nepaprastai svarbu, kad išei
vijos lietuviškos visuomenės prieauglis išliktų ištikimas savo 
kilmei, savo kalbai ir kultūrinėms tradicijoms.

“Švyturio” šokėjai Vasario 16-osios minėjime Clevelande.

Priimta rezoliucija. Įteiktos 
Lietuvių fondo, Švietimo tary
bos ir Bendruomenės aukos Li
tuanistinei mokyklai. Susirin
kusių dėmesys atkreiptas į sie
noje iškabintus mokyklos vai
kų konkursinius žaidimų pie
šinius.

Meninėje dalyje žiūrovus 
džiugino naujai įsikūręs mer
gaičių dainos vienetas, kuriam 
vadovauja Auksė Jackūnaitė. 
Taip pat visuomet laukiami 
puikiai pasirodė Spindulio tau
tinių šokių šokėjai. Vadovė Dan
guolė Varnienė priminė, kad 
visos grupės - nuo “pipirų” iki 
vyriausių, ruošiasi šokių šven

tei, kuri vasarą vyks Čikagoje. 
M inėjim ą baigė ALTo p ir
mininkas Albinas Markevičius, 
visiems padėkodamas. Už
sk landai v isi sugiedojom e 
“Lietuva brangi” .

Po minėjimo norintieji rin
kosi apatinėje svetainėje, kur 
šeimininkė Genovaitė Plukienė 
su savo padėjėjais buvo paruo
šusi puikius pietus.

Dėkui rengėjams už gražią 
šventę ir dabar lauksime Kovo 
Vienuoliktosios nepriklauso
mybės atstatymo minėjimo, 
kurį ruošia Tėvynės Sąjungos 
Kalifornijos rėmėjų skyrius.

Rūta Šakiene
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LIETUVA IR PASAULIS
TAUTINĖS NESANTAIKOS KURSTYMĄ
REIKIA VERTINTI ĮSTATYMŲ GRIEŽTUMU
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas tikisi, kad nesibai

giantiems bandymams toliau priešinti Lietuvos visuomenę bus 
duotas deramas atkirtis. “Ypač pavojinga kurstyti tautinę, rasinę 
neapykantą, priešiškumą, pažeisti civilizuotoje visuomenėje gi
namų mažumų teises ir žmogiškąjį orumą, todėl tokie Lietuvos 
Konstitucijos ir įstatymų pažeidimai turi būti kuo greičiau įver
tinti visu griežtumu”, pabrėžė A. Paulauskas.

Jo nuomone, plačiosios Lietuvos visuomenės, nevyriausybi
nių organizacijų, intelektualų ir žurnalistų etikos principais be
sivadovaujančios žiniasklaidos reakcija į antisemitinius išpuo
lius rodo, kad Lietuvoje pakankamai stiprios demokratijos jėgos, 
galinčios užkirsti kelią Lietuvoje gyvenančių tautų kiršinimui 
ir mūsų valstybės prestižo užsienyje menkinimui.

Tačiau pačios visuomenės pastangoms pasipriešinti negaty
vioms tendencijoms būtina ir valstybės institucijų parama, todėl 
A.Paulauskas ragina Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją at
sakingai įvertinti tokią reakciją sukėlusias Respublikos publika
cijas, o Generalinę prokuratūrą - neatidėliojant taikyti LR įstaty
mų numatytas sankcijas, praneša Seimo pirmininko atstovas 
spaudai Arvydas Žilinskas.

ŽYDŲ ORGANIZACIJOS
SMERKIA ANTISEMITIZMĄ LIETUVOJE
Vilnius, kovo 4 d. (ELTA). Amerikos dienraščiai Washing

ton Post ir New York Times savo interneto svetainėse skelbia 
JAV žinių agentūros AP korespondento Vilniuje Liudo Dapkaus 
pranešimą “Žydų organizacijos smerkia lietuviškus laikraščius”. 
Pranešime rašoma, jog žydų organizacijos pasmerkė lietuvišką 
dienraštį, pareiškusį, jog “žydai valdo pasaulį” . Organizacijų 
nuomone, tai vienas blogiausių antisemitizmo pavyzdžių Lietu
voje nuo nepriklausomybės atgavimo 1991 m.

Žinių agentūra AP rašo, kad Respublikos dienraščio redak
toriaus Vito Tomkaus parašytas straipsnis buvo iliustruotas gru
bia žydo, laikančio žemės rutulį, karikatūra, kurioje taip pat 
vaizduojamas homoseksualas. Pranešime cituojami V. Tomkaus 
žodžiai: “Mes turime būti ypač atsargūs su amerikiečiais, kadan
gi Ameriką valdo žydai”.

Žinių agentūra AP cituoja Lietuvos žydų bendruomenės va
dovo Simono Alperavičiaus žodžius, jog Respublika atvirai kurs
to antisemitinę isteriją. Pranešime atpasakojamas ir Simon Wie- 
senthal centro vadovo Efraim Zuroff laiškas Lietuvos ambasa
doriui Izraelyje Alfonsui Eidintui, kuriame smerkiamas Res
publikos antisemitizmas. Pažymima, jog Lietuvos URM pa
smerkė nepakantumą ir antisemitizmą, o Ministras pirmininkas 
Algirdas Brazauskas pareiškė, kad “tokios provokacijos gadina 
Lietuvos kaip demokratiškos ir pakančios visuomenės įvaizdį” .

Žinių agentūra AP rašo, kad Respublika ištikimai gina Lietu
vos prezidentą Rolandą Paksą, kuriam gresia apkalta dėl ryšių 
su organizuotais nusikaltėliais. Konkuruojantys Lietuvos laik
raščiai tvirtina, kad kurstančiais straipsniais Respublika siekia 
nukreipti dėmesį nuo Prezidento.

JAV ambasados Vilniuje spaudos atstovas Anthony Pahigian 
žinių agentūrai AP pasakė, kad tokių straipsnių neturi būti 
brandžioje visuomenėje pakeliui į Europos Sąjungą.

NATO VADOVAS SUSITIKS
SU PREZIDENTU R. PAKSU
Vilnius, kovo 4 d. (ELTA). Naujasis NATO generalinis sekre

torius Jaap de Hoop Scheffer su vienos dienos vizitu į Lietuvą 
atvyks kovo 12 dieną. Jis kovo mėnesį ketina aplankyti visas 
būsimąsias naujas NATO nares.

Preliminarioje vizito darbotvarkėje numatyti NATO vadovo 
susitikimai su aukščiausiais šalies vadovais ir pareigūnais, taip 
pat ir su apkaltos krečiamu prezidentu Rolandu Paksu.

Seime jis susitiks su Seimo pirmininku Artūru Paulausku, 
šiame susitikime taip pat dalyvaus Seimo užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Gediminas Kirkilas bei Seimo NATO reikalų 
komisijos pirmininkas Vaclovas Stankevičius. NATO generali
nis sekretorius taip pat turėtų pasakyti kalbą Seimo posėdyje, 
tikėtina, jog bus numatytas laikas Seimo narių klausimams 
naujajam NATO vadovui.

Vidurdienį numatyti jo pietūs su Premjeru Algirdu Brazaus
ku, užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu bei krašto apsau
gos ministru Linu Linkevičium.

Paskutinysis susitikimas prieš išvykstant - su Prezidentu R. 
Paksu. Preliminariai šiam susitikimui numatyta nepilna valanda 
laiko, jame taip pat turėtų dalyvauti krašto apsaugos ministras 
L.Linkevičius bei Lietuvos misijos prie NATO ambasadorė Gin
tė Damušytė. Prieš pat NATO generalinio sekretoriaus vizitą Lie
tuvos Seimas ratifikuos istorinę NATO sutartį. j r  f , ■ r

Bendras NATO valstybių ir būsimųjų narių atstovų posėdžio Briuselyje vaizdas. NATO nuotr.

MINISTRO PIRMININKO NUOMONĖ APIE 
ANTISEMITINIUS IŠPUOLIUS “RESPUBLIKOJE”

Daugiau kaip prieš savaitę 
aš išsakiau savo neigiamą nuo
monę apie Lietuvos žiniasklai- 
doje pasirodžiusius antisemiti
nio pobūdžio teiginius. Manau, 
kad visuomenėje vykstanti dis
kusija reikalauja tarti keletą pa
pildomų minčių.

“Respublikos” redaktorius 
Vitas Tomkus, kurio straips
niuose išspausdinti šie išpuo
liai, mėgina teisintis, prisideng
damas savo kolegos Vito Lin
gio tragedijos kaltininkais. Ta
čiau manau, kad dienraščio re
daktorius pats puikiai žino ele-

mentarų savo profesijos etikos 
reikalavimą - nusikaltėlių tau
tybė apskrita i negali būti 
mini-ma.

Ištisos tautos kaltinimui, 
išvedžiojimams apie “kolek
tyvinę atsakomybę” dėl ats
kiro nusikaltėlio negali būti 
jokių argumentų. Tai elemen
tarus postulatas, kurį kiek
vienas žmogus gauna jau šei
m oje, nekalbant apie m o
kyklą, o juo labiau - univer
site tą . Tokie nea tsak ing i 
veiksmai, kurie jokiu būdu 
negali būti toleruojami, dis
kredituoja mūsų valstybę ir 
mūsų tautą.

Sis Vito Tomkaus poelgis 
nuvylė ne tik mane, bet ir kitus 
“Respublikos” skaitytojus. 
Nacionaliniai dienraščiai turi 
būti profesionalumo ir žurna
listinės etikos etalonais, o ne 
atvirkščiai - žeminti visos ži- 
niasklaidos vardą, platinti ne
santaiką ir antikultūrą.

Atskirai noriu pakalbėti 
apie nepaprastai svarbų ir mū-

ŠIEMET LIETUVA MOKĖS 
2,5 MILIJONO LITŲ NATO 

MOKESTĮ
Tapusi Siaurės Atlanto su

tarties organizacijos nare, Lie
tuva šiemet sumokės 2,488 mi
lijono litų, kitais metais - jau 
5,068 mln. Lt tiesioginius mo
kesčius į tris NATO biudžetus. 
Tokius skaičius, Eltos prašymu, 
pateikęs krašto apsaugos minis
tras Linas Linkevičius teigė, 
kad “NATO narystės mokesčių 
nėra daug”.

Ministras nurodė, kad NATO 
turi trijų rūšių biudžetus: civili
nį, karinį ir investicijų. “Inves
ticijų biudžetas naudojamas 
steigti ir išlaikyti infrastruktū
ros objektus, naudojamus ben
droms reikmėms. Tokių objek
tų kol kas neturime, bet neat
metame ateityje tokios galimy
bės. Net tikimės, kad tokių ob
jektų Lietuvoje bus. Jiems pri
trauktos investicijos sukurtų 
darbo vietų, tai būtų naudinga 
šalies ekonomikai”, - sakė mi
nistras. Pasak jo , m okestis 
NATO narėms priklauso nuo jų 
bendrojo vidaus produkto, ša
lies ekonominio pajėgumo.

L. Linkevičius pažymėjo, 
kad NATO narystės mokesčiai 
yra numatyti Krašto apsaugos 
ministerijai skirtuose valstybės 
biudžeto asignavimuose.

sų šalyje ypač jautrų požiūrį į 
Lietuvos žydų bendruomenę, 
šimtų tūkstančių jų tragediją ir 
visų mūsų bendras pastangas 
įtv irtin ti išlikusią negausią 
bendruomenę mūsų daugiana
cionalinėje šalyje.

Lietuvos valstybė, mūsų 
intelektualai, mūsų demokra
tijos kūrėjai per pastarąjį de
šimtmetį daug nuveikė, kad 
Lietuvos žydai vėl pasijustų 
namuose. Sukurtos sąlygos jų 
kultūrai ir istorijai plėtoti. Tie
sa, pasakyta apie skausmingą 
ir tragišką Holokausto istoriją, 
dabar žinoma visiems, apie ją 
kalbama mokyklose. Šie po
slinkiai normalizavo Lietuvos 
santykius su Izraeliu, gausia 
pasaulio žydų bendruomene.

Aš kreipiausi į Generalinį 
prokurorą, prašydamas išaiš
kinti, ar tokie antisemitiniai iš
puoliai “Respublikoje” neturi 
būti persekiojami baudžiamąja 
tvarka.

Algirdas Brazauskas,
LR Ministras Pirmininkas

Lietuvos rašytojų sąjunga nuoširdžiai 
sveikina savo kolegas, kurie vasario 16 d. Lietuvos 
valstybės atkūrimo proga buvo apdovanoti Lietu
vos valstybės ordinais:

poetą, vertėją Alfonsą Maldonį - apdovanotą 
Vytauto Didžiojo ordino Komandoro kryžiumi,

prozininką Mykolą Sluckį - apdovanotą Vytauto 
Didžiojo ordino Karininko kryžiumi,

poetę Violetą Palčinskaitę - apdovanotą 
Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi,

rašytoją, žurnalistę, lietuvių išeivijos veikėją, 
Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkę (Jungtinės 
Amerikos Valstijos) Stasę Vanagaitę-Peterso- 
nienę - apdovanotą Vytauto Didžiojo ordino Riterio 
kryžiumi,

poetą, prozininką, vertėją Henriką Algį Čigriejų 
- apdovanotą Lietuvos didžio jo kunigaikščio 
Gedimino ordino Riterio kryžiumi,

poetą Aleksą Dabulskį - apdovanotą Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio 
kryžiumi.

&
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KULTŪROS PUSLAPIS

Specialiai iš Kauno

Vasario 20 Lietuvos mies
tuose pradėti rodyti apie penk
metį planuoto ir sukto filmo 
“Vienui vieni” seansai. Tai is
torinio pobūdžio filmas apie 
Lietuvos partizanus, su ypatin
gu dėmesiu beveik legendinio 
Juozo Lukšos - Skrajūno - 
Daumanto rezistencinei veiklai 
bei žygiams.

Filmą susuko, turbūt, spe
cialiai tam tikslui įkurta Dau
manto studija. Darbuotojai au
kų telkimo tikslais kelis kartus 
lankėsi JAV-se. Šią akciją JAV- 
se rėmė Lietuvių fronto bičiu
liai, nes J. Lukša laikomas LF 
asmenybe. Paramos reikėjo, nes 
prieš penkmetį matyti filmo 
planai bei apimtis buvo ambi
cingai dideli. Tuomet buvo sa
koma, kad filmo pastatymą rems 
Lietuvos Krašto apsaugos mi
nisterija bei kitos įstaigos. Fil
mą režisavo J. Vaitkus, produ- 
ceris - V. Viliamas, scenarijų 
parašė A. Bausys ir J. Vaitkus. 
Iškabintuose skelbimuose pir
moje vietoje įrašyti profesiona
lai aktoriai: S. Balandis vaidino 
J. Lukšą, o B. Bublytė - Nijolę 
Bražėnaitę - Lukšienę - Paro- 
netto. Filmo pavadinimas pa
imtas iš J. Brazaičio knygos 
“Vienui vieni”. Tai nuoseklus, 
studijinio pobūdžio veikalas, 
parašytas dar šaltojo karo me
tu, kai priėjimas prie archyvų 
bei nuotraukų buvo ribotas. Lei
dinys buvo pakartotas 1990 Lie
tuvoje. Seanso trukmė apie 80 
min., jį mačiau ir įspūdžius žy- 
mėjausi Kaune vasario 24 d., įėji
mas kainavo 8 lt.(apie 3.20 dol.).

Filmas prasideda be įpras
tos darbuotojų metrikos, vien 
pažymint, kad jis dedikuotas 
Lietuvos partizanams ir kad tai 
Lukšų šeimos istorija. Filmuo
ta nespalvotai, bet tas juoda - 
balta tik stiprina to meto auten
tiškumo įspūdį. Filmavimas at
liktas labai talentingai, gera mi
zanscenų režisūra (pvz., tėvo 
laidotuvių scena puiki net savo 
simbolika, kai laidotuvių pro
cesija slenka į vieną pusę, o į 
priešingą važiuoja rusų kariuo
menės sunkvežimis!).

Filmas prasideda su netoli 
Kauno esančios Lukšų sody
bos scenomis, po to Kalniškių 
mūšis, daug šiurpių okupanto 
žvėriškumo pavyzdžių. Mar
kulio epizodas ir, po kelių saki
nių, J.Lukša jau  Vakaruose. 
Kelios scenos su J. Deksniu, K. 
Pyplio - Mažyčio grįžimas, J. 
Lukšos vedybos Vokietijoje ir 
grįžimas lėktuvu į Lietuvą, jo 
žuvimas. Viskas baigiasi suvar
gusios Lukšų motinos žings
niais žiemą miške. Po to - Luk
šų šeimos sąrašas (trys iš pen
kių sūnų žuvo partizanauda
mi), dar kelios istorinės datos 
ir film o dalyvių, techninių 
darbuotojų išvardinimas.

Išėjau iš teatro su pirmau-

FILMAS “VIENUI VIENI
Antanas Dundzila

jantį, didžiausią įspūdį man pa
likusiomis okupacinio žiauru
mo scenomis, rodytu sadizmu.

Pavadinime naudoto “Vie
nui vieni” visiškai nejaučiau, 
nors atmintyje buvo išlikę tra
faretiniai, aktorių trumpučiai 
dialogai apie paramą iš Vakarų 
ir t.t. Taip pat man reikėjo fil
mo pabaigoje pamatyti Lukšų 
šeimos narių sąrašėlį, kad su
grįžtų prieš valandą matytas 
teigimas apie Lukšų šeimos is
toriją. Tie trys žuvę Lukšų sū
nūs - bene didžiausia Lukšų šei
mos auka - tarp daugybės ekra
ne rodytų mūšiuose mirties sce
nų filmo eigoje išliekančio 
įspūdžio nepaliko. Todėl saky
čiau, kad filmo vizualinė me
džiaga ir pavadinimas Lukšų 
šeimos istorijai menkai pasi
tarnavo. Ypač nežinantieji par
tizanų epo ar Lukšų tragedijos, 
filme tematys šiais laikais tele
vizijoje ir kai kuriuose filmuo
se žiūrovams pumpuojamus 
žiaurumo bei žudynių vaizdus.

Turbūt, jau taip norėta, kad 
filmas nebūtų dokumentinis 
(pvz., neparodytas užsienin 
neštas Lietuvos rezistencijos 
laiškas popiežiui, net nepami
nėta J. Lukšą išgarsinusi, jo 
parašyta knyga “Partizanai”), 
o tik atskirų, trumpučių epizo
dų virtine. Jei filmo dokumen
tinė vertė menkoka, tai, turbūt, 
nereikia galvoti apie dialogų 
vertimą į svetimas kalbas ir, 
kaip prieš penkmetį buvo ža
dama, jo  rodymą Vakarų vals
tybių karininkijai. Ne tik sveti
miesiems, bet ir mažiau su par
tizanų kovomis susipažinu- 
siems saviesiems, pvz., Deks- 
nio ar Markulio paviršutiniš
kai sukurtos scenos liks nesu
prastos, be įspūdžio. Sakyčiau, 
kad čia buvo užgriebta per pla
ti, labai sudėtinga medžiaga. 
Filmo siužete pasigedau aiš
kaus, per vyriausią veikėją J. 
Lukšą parodyto veiksmo siū
lo, kuris įtikinančiai, beveik 
bet kokiam žiūrovui supranta
mu būdu, nuosekliai pasakotų 
norimus įvykius nuo pradžios 
iki galo. Supraskime, kad vi
zualine medžiaga trafaretiniai, 
prabėgomis suminėtiems ano 
meto VLIKo - VLAKo trinties 
niuansams lengvai nesiduoda. 
Galų gale, ji šiandien ir nebe
atrodo labai svarbi.

Rusiškai nemokančiam lie
tuviui filme trukdė platoki, lie
tuvių kalbon neišversti dialo
gai. Keista, kad čia nepasimo
kyta iš pvz., šimtų kad ir anglų 
kalboje filmų, kur vaizduoja
ma vokiečių kariuomenė. Ste
bėjausi, kodėl (mano Wash- 
ingtone pažintas) Vilniuje nu
miręs Lietuvos diplomatas St. 
Bačkis filme vienintelis kalbė

jo su ryškiai svetimu akcentu... 
Džiaugiausi, kad buvo atsisa
kyta vienu metu planuotos te
roristinės prievartos scenos, 
kai lėktuvas skrido į Lietuvą. 
Atrodo, nepanaudotos liko 
nuotraukose matytos detalės iš 
J. Lukšos vestuvių... N. Bražė
naitė juk susituokė tautiniais 
rūbais, ne su lapų vainiku ant 
galvos... Šiais laikais matomų 
ilgų sijonų 1947-1950 Europo
je moterys nenešiojo... Kun. 
M. Krupavičius, gimęs 1885 ir 
anuo metu turėjęs 65 metus 
amžiaus, pavaizduotas jaunu, 
lieknu, Steigiamojo seimo lai
kų vyruku... K. Širvį pozuojan
tis artistas buvo parinktas labai 
gerai, visai panašus! O K. Pyp
lio išvaizda filme visiškai ne
atitiko nuotraukoms... Gi tas 
JAV kariuomenės leitenantas 
ant kairės rankovės nešiojo 
“Ranger” ženklelį - irgi netei
singa smulkmena. J. Lukšos 
susirašinėjime su N. Bražėnai
te (buvo net išleista knyga!) 
yra begalės nepanaudotos, dė
kingos filmui medžiagos. Ne
išnaudota labai dėkinga ir svar
bi medžiaga iš 1947 J. Lukšos 
žygio į Lenkiją, vėliau mūšio 
prie Romintos upelio...

Vyriausiais filmo veikėjais 
reikia laikyti patį J. Lukšą ir jo 
motiną. Motinai net buvo pa
skirta paskutinė filmo scena. 
Tuomet iš tikrųjų gal tiktų 
klausti, ar ane visus sūnus ir 
vyrą praradusi motina buvo 
parinkta būti pavadinimo “Vie
nui viena”? Jei taip, tai kur J. 
Brazaičio “Vienui vieni”?

Šio filmo laukėme. Išmin
čiai sako, kad vienas vaizdas 
vertingesnis už šimtus žodžių. 
Cia rūpimas filmo vizualinis 
efektas (o tai juk kino filmo es
minis bruožas!) vis tik nebuvo 
efektingai išnaudotas. Sėdėjo
me kino teatre, bet lyg vartėme 
atskirų, savaip sudėliotų nuo
traukų rinkinėlį ir klausėmės 
prabėgomis pabarstytų komen
tarų bei muzikos. Šiam filmui 
dar toli iki, sakykime, “Dakta
ro Živago” filmo siužete bei 
vaizduose perduotos įdomios 
asmeninės, plius Rusijos revo
liucijos istorijos. Neabejoju, 
kad talentingi profesionalai su
ko “Vienui vieni”, tačiau šiuo 
kart savo pasirinktą medžiagą 
jie vis tik nepataikė į taikinio 
patį vidurį. Pagalvojus apie 
žiūrovus, reikia pasakyti, kad 
filmą su susidomėjimu ir senti
mentu žiūrės tą laikotarpį as
meniškai išgyvenę.

Vasario 28 d. Kauno diena 
filmą paminėjo. Straipsnyje la
bai suglaustai papasakota apie 
partizanus, paminėta Lukšų 
šeimos istorija ir Garliavoje 
gyvenančio Antano Lukšos (šiuo 
metu jau vienintelio Lukšų bro
lio) bei iš JAV N. Bražėnaitės- 
Paronetto trumpi pasisakymai.

Straipsnyje nebandyta filmą 
kokiu nors požiūriu vertinti, 
net susilaikyta nuo siūlymo pa
matyti. Galima abejoti, ar kores
pondentė pati filmą matė.

Kultūros savaitraštyje 7 
meno dienos, vasario 27 d. lai
doje jau tilpo išsamesnis Ž. Pi- 
pinytės filmo vertinimas “Ne
peržengti barjerai” . Rašinys 
savo priėjim u ir apim tim i

Saulius Balandis filme atliko Juozo Lukšos-Daumanto vaidmenį.

S. Laucius

Partizanai

- Kas už lango šaukia? 
Ko įsiuto audros?
- Partizanai brangūs, 
Partizaną gaudo...

Ak, tu mūsų žemė, 
Dobilais nusėta, 
Blaškosi lietuvis,
Kaip dvasia be vietos,

- Ei, neverkit mūsų, 
Mylimi namiškiai. 
Brolis - karabinas,
O nameliai - miškas!

Vargo žemė dunda, 
Laisvės rytas švinta. 
Bėga partizanas,
Lūpos surakintos.

Kurgi bolševikui 
Pasislėpti krūmuos: 
Partizanai budrūs, 
Partizanai ūmūs.

Su kiekvienu šūviu 
Turi gero pelno: 
Naujas šautuvėlis 
Ir neblogas balnas.

Duontarbėje plutos 
O ant kojų klumpės. 
Apkabinęs beržą 
Partizanas klumpa...

Pasikišęs delną, 
Apsiklojęs rūku 
Ilsis partizanas 
Laukdamas švilpuko.

Prie kiekvieno kaimo 
Svyra kelios galvos. 
Ant krūtinės kraujas, 
Ant rankovės spalvos...

Eina eilės, eina,
Daug ir pasilieka. 
Partizanai miršta, 
Jiems negaila nieko.

smarkiai skiriasi nuo mano pa
stabų, tačiau aišku, kad autorė 
filmą matė ir apie jį galvojo. 
Jos išvada susumuota paskuti
niame sakinyje: “Bijau, kad 
filmo apie Daumantą ir jo ben
dražygius dar teks palaukti”

Neabejoju, kad artimoje 
ateityje skaitysime dar ne vie
ną “Vienui vieni” vertinimą ar 
bent turinio atpasakojimą.

Liūdi sengalvėlė,
Ilgisi rišėja.
Buvo bernužėliai,
Bet seniai išėjo...

Nebelaukia Ona 
Diržo, auksu lieto; 
Nebemato šarkos 
Buriančios ant mieto.

Nebežvengia kaimas, 
Liūdnos jaunos godos.
Iš rytų šalelės 
Skrenda varnas juodas...

- Ak, Dievuliau mielas, 
Laiško neatrašo...
Priešui reikia kraujo 
Paskutinio lašo.

Pelkėse sugulę 
Partizanai miršta...
Kad atneštų varnas 
Nors be žiedo pirštą...

Neliūdėk prie kapo, 
Karžygių močiute. 
Kraujas jų  pražydo!
Taip turėjo būti.

Vienas prie Giedraičių, 
Kitas prie Kalkūnų 
Gynė savo žemę 
Ir dvasia ir kūnu.

Ant kapų raudonos 
Rožės puikiai auga 
Vienas Vilniaus miestą, 
Kitas jūrą saugo.

Turi dar ketvirtą,
Tokį žvalų, tvirtą,
Jis įstoti turi 
Į Merkinės būrį.

Saulė nubučiavo,
Mėnuo naktį migdė. 
Nebaigtąjį žygį 
Jis turės įvykdyt!

(1936 metų vasario 13 d.)
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PARAMA NELAIMINGIESIEMS 
VISADA REIKALINGA

Edvardas Šulaitis

Kas yra BALF as, labiau
siai žino antrosios bangos atei
viai, taip vadinami “dypukai”. 
Tai Bendras Amerikos Lietu
vių Fondas (angliškai - “Unit
ed Lithuanian Relief Fund of 
Am erica”), įkurtas 1944-jų 
metų pavasarį. Jos pirminis 
tikslas rūpintis šalpos ir švieti
mo reikalais užsienyje, o taip 
pat ir Lietuvoje.

Sios organizacijos dosnią 
ranką pajuto nuo Raudonosios 
Armijos pasprukę pabėgėliai iš 
Lietuvos, po II-jo pas. karo ap
sigyvenę D.P. stovyklose. Ten 
jie gaudavo visokių gėrybių iš 
tautiečių Amerikoje ir šį šalpos 
darbą kaip tik  organizavo 
BALF’as su savo skyriais vi
soje Amerikoje.

BALF’as per amerikiečių 
šalpos organizacijas yra parū
pinęs daug darbo ir buto garan
tijų tiems mūsų tautiečiams, 
kurie pokario metais atvykda
vo į JAV, taip pat šios organiza
cijos atstovai pasitikdavo juos 
uostuose, nes tada emigruojan
tieji į Dėdės Samo kraštą ne-

BALFO Cicero sk. narių susirinkime buvo laiko ir pasivaišinti. Dešinėje stovi skyriaus valdybos 
vicepirmininkas Algirdas Stepaitis su žmona. Ed. Šulaičio nuotraukos

skrisdavo lėktuvais, o plauk
davo laivais. Šios organiza
cijos centras šiuo metu yra 
Čikagoje, įsikūręs dienraščio 
D raugo  pa ta lpose, kur jis  
persikraustė iš Brooklyno, NY. 
Organizacijos skyriai yra išsi
mėtę po visą Ameriką, nors jų 
skaičius dabar yra gerokai 
sumažėjęs (1954 m. jų  buvo 
140).

Vienas iš veiklesniųjų orga
nizacijos skyrius Čikagos apy
linkėse veikia Ciceroje, kur jis 
gyvuoja nuo 1944 m. vasaros. 
Ankščiau jo didžiuoju darbuo
toju buvo šv. Antano parap. 
klebonas prel. Ignas Albavi- 
čius, o paskutinius 14 metų 
skyriaus valdybai pirm inin
kavo dr. Bronė Motušienė, tas 
pareigas ėjo žinoma skaučių 
veikėja Ona Zailskienė.

Į BALF’o praeitį žvilgsnis 
buvo mestas šv. Antano para
pijos pastate sausio 25 d. įvy
kusiame metiniame narių susi
rinkime. Čia į organizacijos 
nueitą kelią pažvelgė skyriaus 
ilgametė pirm. dr. B. Motušie-

Sausio 25 d. įvykusiame BALFO Cicero skyriaus narių susirinkime dalis dalyvių klauso kun. dr. 
K.Trimako maldos. Ši organizacija šiemet mini savo veiklos 60-metį .

nė, kurios pareigas dabar per
ėmė naujasis pirmininkas Juo
zas Mikulis. Sekretorės parei
gas taip pat iš Česlovos Ba- 
činskienės perėmė amžiumi 
jaunesnė Vida Kuprytė.

Kiti šio veiklaus skyriaus 
valdybos nariai pasiliko tie pa
tys: Algirdas Stepaitis, Algir
das Didžiulis, Sigutė Zemai- 
tienė, Albinas Mickus. Revizi
jos kom isiją sudaro Stasys

Bernatavičius, Olimpija Bau- 
kienė ir Viktoras Motušis.

Iš valdybos iždininko pra
nešim o paaiškėjo, kad per 
2002 m. aukų rinkimo vajų 
gauta 5,759 doleriai (šiek tiek 
aukų susilaukta vėliau), o 
2003-siais 5,532 dol. Aukojo 
196 žmonės, kurie gyvena ne 
vien tik Ciceroje, bet yra išsi
mėtę ir po kitus priemiesčius.

Buvo išreikšta padėka ne vien 
tik aukotojams, bet ir aukų rin
kėjams kurie sugaišta nemaža 
laiko šiam reikalui. Tačiau dar

SKRYDIS

IS NEW YORKO Į VILNIŲ 
IR ATGAL

(sugrįžti iki birželio 1 d.)

$ 399 plius mokečiai

vis atsiranda žmonių, kurie 
nepavargsta ir aukojasi kilniam 
tikslui.

Reikia pažymėti, kad šiuo 
metu dauguma BALF’o aukų 
yra nukreipta į Lietuvą nors da
bar ten eina ir kitų, gerokai vė
liau įsteigtų, labdaros organiza
cijų siuntos.

Tačiau paramos nelaimin
giesiems niekada nebus per daug 
ir ji visada bus reikalinga. O tą 
darbą BALF’as kaip tik atlieka 
jau 60 metų ir reikia manyti, 
kad jo  dar greitai nenutrauks.

ĮSPŪDŽIAI IŠ MINĖJIMO 
ČIKAGOJE
(Atkelta iš 7 p.)

•  .A dom avičius taip pat 
perskaitė ir Lietuvos Užsienio 
reikalų ministro Antano Valio
nio sveikinimą.

Ambasadoriaus žodis
Minėjimo kalbos buvo pra

dėtos Lietuvos ambasadoriaus 
JAV V.Ušacko žodžiu. Jame 
kalbėtojas prisiminė artėjantį 
Lietuvos įstojimą į Europos 
Sąjungą bei NATO, tačiau jis 
nepamiršo ir Lietuvos vadovo 
apkaltos. Ambasadorius taip 
pat prabilo ir angliškai tiems, 
kurie nesupranta lietuviškai.

Su savo trumpomis minti
mis čia prisistatė ir Lietuvos ge
neralinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius bei Il
linois valstijos senatorius Dan 
Rutherford.

Taip pat pasirodė ir Cicero 
m iesto prezidentas Ramiro

Gonzalez, kuris čia perskaitė 
Cicero miesto valdybos Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
proga priimtą proklamaciją ir 
šį dokumentą įteikė ALT’o Či
kagos skyriaus pirm. Evelinai 
Oželienei.

Program os vedėja Vida 
Brazaitytė perskaitė sveikini
mus raštu. Tokių tarpe buvo JAV 
senatoriaus Richardo Durbin 
draugiški žodžiai, kuriuose jis 
iškėlė faktą, jog jo  motina gi
musi Lietuvoje.

Kiti minėjimo akcentai
Minėjimo pradžioje buvo su

giedoti JAV ir Lietuvos him
nai, (prie mikrofono giedojo 
Don Varno karo veteranų posto 
kepurę dėvintis Vaclovas Mom- 
kus); invokaciją  sukalbėjo 
“Tėviškės” evangelikų parapi
jos klebonas, kun. Jonas Lio- 
renčas.

Nepriklausomybės paskel
bimo ir Valstybės atkūrimo ak
tus perskaitė Čikagos Lituanis

tinės mokyklos mokiniai Zivi- 
lė B adaraitė ir G edim inas 
Bielskus.

Prieš akademinės progra
mos pabaigą kalbėjo ir ALT’o 
pirmininkas Saulius Kuprys, 
taręs padėką visiems minėjimo 
dalyviams.

Dainavo moterų choras
Pasibaigus akademinei da

liai po trumpos pertraukos vy
ko šio minėjimo šventinis kon
certas. Joje pasirodė retai gir
dimas Čikagos Lietuvių Ope
ros moterų choras. Diriguojant 
Jū ra te i G rab liausk ienei ir 
akompanuojant M anigirdui 
Motekaičiui šis moterų daini
ninkių kolektyvas dainavo 8 
kūrinius - liaudies dainas ir 
estradinio pobūdžio muziką.

Programa buvo baigta tra
dicine lietuvių daina - giesme 
“Lietuva brangi”, kuri yra ta
pusi lyg ir antruoju Lietuvos 
himnu.

VYTIS TOURS
40-24 235th St. 

Douglaston, NY 11363

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

E-mail vyttours@earthlink.net

mailto:vyttours@earthlink.net
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RENGINIŲ KALENDORIUS
KOVO 14 d. 10:30 v.r. Nepriklausomybės Kovo 11-sios 

šventės Mišios Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje.
KOVO 14 d. sekmadienį 11:00 v.r. tuojau po mišių įvyks 

tradicinė Kaziuko muge - Dievo Motinos parapijos salėse. 
Rengia Clevelando skautija.

KOVO 27 d., šeštadienį, 6:00 v.v. Lietuvos Karo akademi
jos vyrų choro “Kariūnas” koncertas, rengiamas Dievo Motinos 
parapijos didžiojoje salėje.

BALANDŽIO 18 d. 11:30 v.r. Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

GEGUŽĖS 2 d. Clevelando Ateitininkų Šeimos švente
Dievo Motinos parapijoje. Sv. Mišios 10:00 v.r., akademija 
11:30 v.r. Rengia Ateities klubas.

GEGUŽĖS 9 d. 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

GEGUŽĖS 31 d. 8:30v.r. Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo vete
ranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

BIRŽELIO 20 d. 11:30 Tėvų dienos priešpiečiai Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

RUGSĖJO 12 d. o parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.

SPALIO 9 d. 5:30 v.p.p. Sergančių patepimo mišios Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

LAPKRIČIO 14 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

POPIEŽIAUS PALAIMINIMAS
(Atkelta iš 6 p.)

Pakėlęs telefono ragelį, jis buvo labai nustebintas, nes atsilie
pė arkivyskupas iš Vatikano, vienas iš popiežiaus pagalbininkų. 
Jis pranešė, kad klebonas perduotų Sunny Hills apylinkės lietu
viams popiežiaus palaiminimą švenčiant šią šventę. Aišku, 
tas visus mus nuteikė labai ir labai maloniai...

Antroji dalis šio minėjimo įvyko šv. Teresės parapijos salėje. 
Programą pravedė parengimų vadovė Elena Zebertavičienė. Ji 
paprašė visus atsistoti pagerbiant įnešamas vėliavas: JAV ir Lie
tuvos. Po to buvo pagiedoti JAV ir Lietuvos himnai. Julė Čepu- 
kienė uždegė žvakę pagerbti ir prisiminti mūsų bendruomenės 
mirusiuosius ir visus žuvusius už Lietuvos nepriklausomybę. 
Apylinkės pirmininkas Jurgis Savaitis, tardamas žodį priminė 
šių švenčių prasmę ir jų reikšmę mums visiems ir gailėjosi da
bartinių neigiamų reiškinių Lietuvoje. Jis ypač minėjo Vytauto 
Petkevičiaus išdavikišką veiklą prieš Lietuvą. Bet jis tikėjo, 
kad visa tai praeis ir tuos tamsius debesis prašvitusi saulė išsklai
dys nuo mūsų tėvynės padangės. JAV LB Floridos apygardos 
atstovė vyriausioje taryboje Laima Savaitienė paskaitė angliškai 
paruoštą rezoliuciją, kurią visi plojimu priėmė. Rezoliucija bus 
pasiųsta JAV vyriausybei.

Invokaciją paskaitė ir palaimino susirinkusius kun. Izidorius 
Gedvila. Po to vadovė paprašė visus tylos minute pagerbti žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. Vėliavos buvo išneštos ir prasidėjo 
meninė dalis. Bronė Nakienė deklamavo Ingos Valaitytės “Lie
tuvai” ; o Vincas Zebertavičius paskaitė Adolfo Zalėno “Aš su
grįžtu”. “Antrosios Jaunystės” choras, vadovaujamas Genės Be
leckienės, padainavo labai puikiai šešias dainas: “Sugrįžau” - 
muz. A. Motuzos ir žodžiai S Žlibino, “Brangiausia žemė” - 
muz. A. Brazinsko, ž. S Žlibino, “Brangiausios spalvos” - auto
rius nežinomas, “Tėvynės maršas” - muz. G. Gudauskienės, 
“Žemė Lietuvos” - muz. K. Vasiliausko, ž. S. Gedos, “Gimtinės 
dangus” - muz. T. Makačino, ž. S. Zlibino.

Po malonių dainų buvo galima pasivaišinti vynu, kava ir po
nių suneštais pyragais. Na, ir kas be ko, buvo smagu pasidalinti 
prisiminimais ir naujienomis. Didžiausia padėka už taip sklan
džiai pravestą parengimą tenka parengimų vadovei Elenai Ze- 
bertavičienei. Na ir aišku tenka padėkoti visoms ponioms, kurios 
prisidėjo prie šio parengimo vienokiu ar kitokiu būdu.

XII LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Jau užsiregistravusios 43 šokių 
grupės. Dalyvaus maždaug 1800 šo
kėjų (nuo 7 iki 70 metų amžiaus). Da
lyviai atvyks iš Lietuvos, Brazilijos, 
Švedijos (pirmą kartą), ir, žinoma iš 
Kanados ir JAV. Jie pašoks 25 šokius.

Per Stanley Balzeko pastangas 
Chicago-Vilnius “Sister Cities” pro

grama buvo įtraukta į bendradarbių eiles. Ši organizacija mums 
galės padėti garsinti šventę amerikiečių tarpe.

Marytė Meškauskaitė organizuoja atidarymą kuris įvyks 
Daley Plaza birželio 30 d. Dalyvaus Lietuvos Respublikos, JAV 
Bendruomenės, ir Čikagos miesto atstovai. Pasirodys kelios tau
tinių šokių grupės. Yra galimybė lietuviams menininkams ir vers
lininkams parodyti ir parduoti savo kūrinius/prekes. Norintys 
dalyvauti gali kreiptis į M. Meškauskaitę sužinoti apie dalyvavi
mo taisykles ir pateikti savo dalyvavimo planus 312-226-5705.

Prasidėjo lėšų telkimo vajus. Tokios šventės išlaidas yra ne
įmanoma padengti iš bilietų kainos. Didžiausios išlaidos yra salės 
nuoma. (O salė turi būti didelė, kad sutalpintų šokėjus.). Šokių 
mokytojai ir šokėjai patys užsimoka savo išlaidas - kelionės, vieš
bučio, tautinių drabužių. Komiteto nariai taip pat negauna jokio 
atlyginimo. Reiškia be aukų nebūtų šventės. Šiam darbui vado
vauja Jūratė Budrienė.

Jonas Gražys organizuoja susipažinimo vakarą. Jis įvyks lie
pos 2 d. Navy Pier.

Daina Dumbrienė ruošia šventės pokylį ir jaunimo šokius su 
vakariene kurie įvyks po pačios šventės Hyatt Regency O’Hare.

Bilietai bus parduodami kovo mėnesio pabaigoje.
Dalia Anysienė

SPORTAS

DIRVAI
AUKOJO

R.Veitas, Milton, MA .......  100
A.Simonaitis, Rockford, IL ... 45 
K.Marcinkevičius,

Chagrin, OH .......................25
J. Ališauskas, Orland Park, IL .. 20
G.Dragūnas, Phila., PA .......  10
R.Kazemėkaitė, Racine, WI ... 10 
A.Kazakaitis, So. Boston, MA . 5
K. Šventoraitis, Jamaica, NY .... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

PRASIDĖJO LIETUVIŲ
KREPŠINIO LYGOS 

ŽAIDIMAI
Vasario 15 d. Lemonte pra

sidėjo naujai įkurtos Čikagos 
lietuvių krepšinio lygos ko
mandų rungtynės, kurios 9 
sekmadienius vyks Lemonto 
Parko distrikto salėje, 16028 
127 gatvėje, visai netoli Pa
saulio Centro. Čia varžosi 10 
komandų, kurių dauguma pa
sivadinę Lietuvos miestų ar 
rajonų vardais. Dauguma žai
dėjų irgi naujai iš Lietuvos at
vykusieji krepšinio entuzias
tai, kurie nori kultivuoti pa
mėgtąją sporto šaką ir nauja
me krašte. Tik “Lituanicos” 
komanda yra sudaryta iš Ame
rikoje gimusiųjų jaunuolių.

Iškilmingai atrodė šių pir
menybių atidarymo iškilmės 
vasario 15 d., kuriose dalyva
vo ir Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone Vygaudas Ušac- 
kas, kuris ne vien tik pasakė 
kalbą išsirikiavusiems sporti
ninkams ir gausiems žiūro
vams, bet ir bandė mesti iš už 
tritaškių linijos. Reikia pažy
mėti, kad trečiasis jo  metimas 
buvo tikslus. Čia kalbėjo ir 
ŠALFASS-gos pirm. Riman
tas Dirvonis, lygos garbės pir
mininkas dr. Donatas Šiliūnas, 
kun. Jaunius Kelpšas, “Ame
rikos lietuvio” savaitraščio, 
dėl kurio įsteigtos taurės ko
mandos kovoja, leidėjas ir vyr. 
redaktorius Bronius Abrutis.

Sveikinimus raštu lygos 
dalyviams atsiuntė Lietuvos 
krepšinio federacijos prezi
dentas Vladas Garastas, Lietu
vos krepšinio rinktinės buvę

gana stambų taškų kapitalą. 
Paskutinėmis minutėmis sve
čiai buvo priversti gerokai susi
imti, norint iškovoti pergalę. Ji 
buvo laimėta, tačiau tik 91-83.

Prie pergalės Darius prisi
dėjo su 10 taškų (įmetė 5 iš 9 
dvitaškių). Jis atkovojo net 11 
kamuolių ir pagal tai susilygino 
su centru Divaču. Tačiau serbas 
pelnė tik 5 taškus, nes prametė 
net 10 dvitaškių.

Songaila Čikagoje žaidė star
tiniame penketuke, į kurį jis pa
teko prieš savaitę, kuomet trau
mas gavo keli komandos žaidė
jai. Pažymėtina, jog Darius į jį 
dėtas viltis pateisino ir pasirodė 
gana tvirtai. Beje, jo  Čikagoje 
žaistas rungtynes stebėjo ir ne
mažai lietuvių.

Iš Čikagos Darius su savo 
komanda skrido į Torontą Ka
nadoje, kur įveikė vietos “Rap
tors” penketuką 96-81. Šį kartą 
lietuvio sąskaitoje buvo 15 taš
kų ir 10 atkovotų kamuolių. Tai 
jau buvo penktosios Songailos 
rungtynės iš eilės startiniame 
penketuke. Dabar jo atstovau
jama ekipa turi absoliučiai ge
riausią rezultatą iš visų 29 
NBA lygos klubų.

Edvardas Sulaitis

žymūnai Šarūnas Marčiulionis 
ir Artūras Karnišovas.

Sporto mėgėjai yra kviečia
mi sekmadienius praleisti mi
nėtoje salėje, stebint Čikagos 
lietuvių krepšinio lygos susiti
kimus, o jų kiekvieną sekma
dienį būna penki. Ypatingai da
bar, kada baigsis salės futbolo 
pirmenybės, čia galės ateiti ir 
lietuvių futbolo ekipos sirgaliai.

DARIUS SONGAILA
ŽAIDĖ ČIKAGOJE

Sakramento “Kings” profe
sionalų krepšinio klubo ekipa 
su lietuviu Dariumi Songaila 
buvo atvykusi pirmą kartą šį 
sezoną į Čikagą ir čia rungty
niavo su vietos “Bulls” žaidė
jais, Sakramento komanda, o 
joje šalia dviejų serbų - Stoja- 
kovič ir Divač žaidžia ir mūsiš
kis - Lietuvos krepšinio rinkti
nės narys, kuris pernai laimėjo 
Europos krepšinio čempionatą, 
paskutiniame ketvirtyje gero
kai atsipalaidavo ir iššvaistė

Fixler R ealty Group, Inc.
For First time home buyers, 

investors, or for those who wish
lo sell their homes, contact 

LIKAS MULIOLIS 
216-387-3204  

linas&fixle rreahy.com
or visit o u r hom e 
on the web a t 
www. fi xl erren I ty .co m .

Fbtler R e a lty  
G roup, Itie,

Lyndhurst, Ohio

rreahy.com
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Gerardas Juškėnas

JURGINĖS
PADANGĖJE

Vasario 22 d., sekmadienį, Sv. Jurgio 
parapijos tarybos tradiciniai Užgavėnių blynų 
priešpiečiai salėje puikiai pavyko. Sulaukėme 
ne vien parapijiečių, bet ir gausių svečių su 
šeimomis ir atžalynu. O blynai buvo tikrai ska
niausi Clevelande.

Patarlė sako: viena bėda - ne bėda. Sausio 
mėn. mūsų klebono ranka lūžo, o štai dabar 
vasario mėn. sprogo vienas šildymo vamzdis. 
Sužeista ranka kasdien gerėja, o vamzdis 

laikinai pataisytas, bet teks jį pakeisti. Vasario mėnesio šildymo sąskaita siekė 
3,882.38 dol. - pati didžiausia dujų sąskaita Jurginės istorijoje. Teks visiems 
pasistengti padidintomis aukomis gelbėti.

Sv. Jurgio parapija reiškia nepaprastą padėką Kliorių šeimai, kuri neseniai 
įteikė mums 2,000 dol. auką a.a. Petro Kliorio prisiminimui.

Nuo vasario 25 d., trečiadienio, kun. Juozas Bacevičius aukoja kasdien 
Mišias. Tos Mišios, kurios buvo atidėtos dėl jo  sužeidimo, bus aukojamos 
ateinančiais mėnesiais.

Į Jurginės užgavėnes buvo atvykę kun.William Mačiulis su seserim Zita McCarthy.

Mažasis Darius Čepulis dvi lėkštes užgavėnėms pasirinko, stebi 
Kęstutis ir Ingrida Čivinskai. G. Juškėno nuotr.

VANAGAS VĖL 
GIRIOJE

Aną savaitę rašėme apie 
vanagą kuris North Olmsted 
mieste apsigyveno Home De
pot prekyvietėje. Į ten vanagą 
atv ilio jo  gausūs karveliai, 
kurie tūnojo aukšto pastato 
gegnėse. Karvelius patraukė 
lesalo m aišai ir gėlių la is
tytuvai.

Aišku, karveliai tapo ska
nėstas ten atskridusiam va
nagui. Bet neilgam  - gam 
tininkai ir “sakalininkai” nu
tarė pagauti vanagą ir išvežti 
girion. Tam jie  įrengė tin 
klinius spąstus su gyvu žiur
kėnu (“ham ster”). N akčiai 
uždarius prekyvietę, vanagas 
susidom ėjo vakarienei tuo 
žiurkėnu ir pateko į tinklinius
spąstus. Ryte Ohio sakalininkų draugijos nariai jį išvadavo iš tinklų, nugabeno ir paleido North 
Olmsted girion. Vanagas pateko jam  įpraston aplinkon, pakankamai toli nuo Home Depot pre
kyvietės, kad bandytų į ten sugrįžti. Praėjusį savaitgalį Home Depot prekyvietė sulaukė daug 
žiūrovų, kurie klausė - kur vanagas? Prekyvietė neteko “talismano”, bet sakalininko šeimos 
vaikai gavo lauktuves - žiurkėnų.

Prašom, prašom - blynų pakaks visiems , -sakė Aušra Babickienė. 
Jos kairėje aptarnauja svečius Kathleen Mekėsa.

S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

mailto:TAUPA@AOL.COM

