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

Po Lietuvių Tautinės sąjungos Kovo 11-osios minėjimo Lemonte, IL: Jonas Variakojis, Irena Dirdienė, 
Edvardas Sulaitis, Vaclovas Mažeika, Lietuvos Generalinis konsulas Arvydas Daunoravičius, 
paskaitininkė dr. Viva O. Bartkutė, Matilda Marcinkienė, Zuzana Juškevičienė ir ponia Daunoravičienė. 
Priekyje - Emilija Daunoravičiūtė. V. Jasinevičiaus nuotr.

SEIMAS PAMINĖJO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO 14-ĄSIAS METINES

V iln iu s , kovo 11 d. 
(ELTA). Seimas iškilmingame 
posėdyje paminėjo 14-ąsias 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo metines.

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas, sveikindamas su 
Kovo 11-ąja, priminė, kad iš
vakarėse Seime buvo ratifi
kuota NATO sutartis. Parla
mento vadovo teigimu, tai reiš
kia “ne ką kitą kaip garantiją, 
kad mūsų Kovo 11-oji jau yra 
saugi ir jau niekada nebus nau
jų  Sausio 13-ųjų ir jau niekada 
nebus naujų Nepriklausomy
bės ir valstybės atkūrimo datų, 
išskyrus Kovo 11-ąją ir Vasa
rio 16-ąją”.

Apie nueitą Lietuvos kelią 
į Kovo 11-ąją ir dabartines ša
lies aktualijas Seime kalbėjo 
Ministras pirmininkas Algir
das Brazauskas, Seimo narys, 
Aukščiausiosios Tarybos-At- 
kuriamojo Seimo pirmininkas, 
Nepriklausomybės Akto sig
nataras Vytautas Landsbergis, 
Kovo 11-osios Akto signataras 
Kazimieras M otieka, buvęs 
parlamentaras, disidentas Vy
tautas Bogušis, Seimo narys 
Kazys Bobelis.

Iškilm ingam e m inėjim e 
taip pat kalbėjo Pasaulio lietu
vių bendruomenės valdybos 
pirmininkas Gabrielius Žem
kalnis, J.E. vysk. Jonas Kau- 
neckas. Į garbingą auditoriją 
kreipėsi ir 1990 m. kovo 11-ąją 
gimęs Vilniaus Simono Stane
vičiaus vidurinės mokyklos 
septintokas Jonas V. Jusionis.

Iškilmingame Seimo posė
dyje dalyvavo Lietuvos prezi
dentas Rolandas Paksas, ka
denciją baigęs prezidentas Val
das Adamkus, Vyriausybės na
riai, LR Aukščiausiosios Tary- 
bos-Atkuriamojo Seimo depu
tatai - Nepriklausomybės Akto 
signatarai, Atkurtos nepriklau
somos Lietuvos Respublikos 
pirmosios Vyriausybės nariai, 
Konstitucinio Teismo teisėjai 
ir kitų teismų vadovai, Lietu
vos bažnyčių hierarchai, diplo
matai, aukštųjų mokyklų rek-

toriai, tautinių bendrijų atsto
vai, kiti garbingi svečiai.

Iškilmingo posėdžio daly
viams buvo parodyta fotodo
kumentinė medžiaga “Kelias į 
Kovo 11-ąją”. Seimo nariams 
ir svečiams taip pat buvo pa
teiktas “Valstybės žinių” lei
dyklos išleistas leidinys apie 
parlamentarizmo raidos įpras
minimą.

Vidurdienį N epriklauso
mybės aikštėje įvyko tradicinė 
Valstybės vėliavos pakėlimo 
ceremonija.

NATO GENERALINIS SEKRETORIUS VILNIUJE

Vilnius (ELTA). Į Lietuvą kovo 12 dieną atvyko NATO 
generalinis sekretorius Jaap de Hoop Scheffer. Tai pirmasis 
pažintinis vizitas Lietuvoje jam  perėmus vadovavimą Aljansui 
2004 metų sausio 1 dieną.

Lietuvos sostinėje NATO vadovas susitiko su prezidentu 
Rolandu Paksu ir Seimo pirmininku Artūru Paulausku, prie 
darbo pietų stalo kalbėjosi su Ministru pirmininku Algirdu 
Brazausku bei užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrais 
Antanu Valioniu ir Linu Linkevičiumi.

NATO Generalinis sekretorius taip pat pasakė kalbą Seime.
Ketvirtadienį, Lietuvai švenčiant 14-ąsias Nepriklausomybės 

atkūrimo metines, prezidentas R.Paksas iškilmingai pasirašė 
įstatymą dėl NATO sutarties ratifikavimo, prisijungimo prie 
Siaurės Atlanto Aljanso raštą bei kreipimąsi į JAV valstybės 
sekretorių Colin L. Powell dėl rašto deponavimo.

Oficiali septynių naujųjų narių priėmimo į NATO ceremonija 
vyks kovo pabaigoje Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Balandžio 2 d. Briuselyje numatytas neformalus NATO šalių 
narių užsienio reikalų ministrų posėdis, kuriame Lietuva turėtų 
dalyvauti jau kaip visavertė Aljanso narė.

Siaurės Atlanto aljansą papildysiančių valstybių - Bulgarijos, 
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos ir Slovėnijos, 
kaip visateisių organizacijos narių, vėliavos balandžio 2 dieną 
bus iškeltos NATO Vyriausiojoje jungtinių pajėgų Europoje 
vadavietėje Monse, netoli Briuselio.

SEIMAS RATIFIKAVO 
NATO SUTARTĮ

Vilnius, kovo 10 d. (ELTA). Lietuvos Seimas, ratifikavęs 
NATO sutartį, žengė istorinį žingsnį, žymintį naują Lietuvos rai
dos etapą. Už Siaurės Atlanto sutarties ratifikavimą balsavo 100 
Seimo narių, prieš buvo 4, nė vienas parlamentaras nesusilaikė.

Ratifikuojant NATO sutartį Seimo plenariniame posėdyje 
dalyvavo Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas, Prezidentas 
Valdas Adamkus, Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas, 
Vyriausybės nariai, užsienio šalių diplomatai.

Seimo frakcijos ir komitetai pritarė NATO sutarties ratifi
kavimui. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Gedimi
nas Kirkilas pažymėjo, kad “visi dalyvaujame istoriniame akte, 
prie kurio buvo eita daugiau kaip 10 metų”.

Tėvynės sąjungos frakcijos narys Vytautas Landsbergis pažy
mėjo, kad Seimas žengė šį žingsnį “būtent taip iškilmingai at
kurtos Nepriklausomybės dienos išvakarėse, ir būtent pabrėžda
mas, kad dabar mes turime saugią nepriklausomybę”.

Seimo NATO reikalų komisijos pirmininkas Vaclovas Stan
kevičius iš Seimo tribūnos padėkojo NATO šalių ambasadoms 
už pagalbą ir konsultacijas, kurių dėka Lietuva priartėjo prie 
šios svarbios dienos.

Prieš NATO sutarties ratifikavimą balsavo keturi parla
mentarai - Julius Veselka, Egidijus Klumbys, Vytautas Sustaus- 
kas ir Mykolas Pronckus.

J. Veselkos nuomone, parlamentarai, žengdami šitą žingsnį, 
daro istorinę klaidą. M. Pronckus mano, kad Lietuvos stojimą į 
NATO reikėjo spręsti referendumu. E. Klumbys teigė manąs, 
kad šiuo metu Lietuvoje lieka vis mažiau Lietuvos. “Bankai - 
ne mūsų, draudimo kompanijos - ne mūsų, pagrindinius mūsų 
ekonominius procesus reguliuoja Pasaulio bankas ir Tarptautinis 
valiutos fondas, netrukus nebus ir nacionalinės valiutos. Įstoji
mas į NATO dar atims nemažą gabalą iš tos susitraukiančios 
Lietuvos, todėl aš negaliu pritarti šiems procesams”, - sakė jis.

Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas po NATO sutarties 
ratifikavimo pasveikino posėdžio dalyvius “su Lietuvos didesniu 
saugumu, o kartu ir pasaulio saugumu!”

Beje, vėliau po balsavimo salėje pasirodęs parlamentaras 
Viktoras Uspaskichas atsiprašė už pavėlavimą ir paprašė jo balsą 
priskaičiuoti prie balsavusiųjų už NATO sutartį. Tačiau balsavi
mui pasibaigus tai gali likti tik Seimo stenogramose.

Aljanso nare Lietuva turėtų tapti kovo pabaigoje arba balan
džio pradžioje, kai visos septynios naujosios NATO šalys narės 
bus deponavusios ratifikacinius raštus.

Balandžio 2 d. Briuselyje numatytas neformalus NATO šalių 
narių užsienio reikalų ministrų posėdis, kuriame Lietuva turėtų 
dalyvauti jau kaip visavertė Aljanso narė.

GERIAUSIAI PASIRUOŠUSI LIETUVA

Vilnius, kovo 11 d. (ELTA). Europarlamentas aštriai kritikuo
ja  į Europos Sąjungą stojančių šalių teisėsaugą ir ragina energin
giau kovoti su korupcijos vėžiu. Europarlamente blogiausiai 
įvertinta Lenkija, o Lietuva - tarp geriausių, - rašo Bavarijos 
dienraštis Sueddeutsche Zeitung, kurio straipsnį pristato ELTA.

Europarlamentas svarstė Vokietijos krikščionių demokratų 
partijos atstovo, Europarlamento užsienio reikalų komiteto pir
mininko Elmaro Broko paruoštą ataskaitą apie dešimties valsty
bių pasiruošimą stoti į ES. Jis teigia, jog stojančiose šalyse daž
nas blogas administravimas ir silpna teisėsauga, tai sudaro sąly
gas kyšininkavimui. Europos Komisijos įgaliotinis plėtros rei
kalams Guenter Verheugen paragino stojančias šalis spartinti 
reformas, kad jos galėtų užsitikrinti žemės ūkio pagalbą. Jis 
pripažino, kad ES taisyklės kartais yra “per sudėtingos”.

Ypač kritiško vertinimo dėl nepakankamos kovos su korupci
ja  Europarlamento debatuose susilaukė didžiausia stojanti šalis 
Lenkija. Jai siūloma tvarkyti didelį biudžeto deficitą, gerinti 
maisto produktų saugumą, aplinkos ir gyvūnų apsaugą. Čekija 
raginama ryžtingiau kovoti su “prekyba žmonėmis prie Čekijos 
ir Vokietijos sienos”. Geriausius pažymius už pasiruošimą gavo 
Lietuva, Malta ir Slovėnija, - rašo Sueddeutsche Zeitung.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS TA R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

■ SEIME - “ŽALGIRIO MŪŠIS”
Vilnius, kovo 11 d. (ELTA). Minint Lietuvos nepriklausomy

bės atkūrimo 14-ąsias metines, Seimo rūmuose iškilmingai pri
statyta vilniečio dailininko Antano Beinoravičiaus tapybos drobė 
“Vytautas Didysis. Žalgirio mūšis”.

Milžiniško formato (5x2,5 m) istorinę kompoziciją, vaizduo
jančią Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą Didįjį ir lietuvių ka
riuomenę prieš Žalgirio mūšį, dailininkas nutapė Krašto apsau
gos ministerijos užsakymu.

A. Beinoravičius sakė, kad jam  didelė garbė parodyti savo 
kūrinį. “Kalbėti apie jį labai sunku, kūrinys pats už save sako”, 
- pažymėjo jis, kreipdamasis į Parlamento galerijos lankytojus.

Seimo vicepirmininkas Vytenis Andriukaitis pasidžiaugė, 
kad dabar turime lietuvišką “Žalgirį” , o žvelgdamas į Vytautą 
Didįjį priminė, kad “taip buvome susimąstę prieš Kovo 11-ąją”.

Paveiksle vaizduojamas Lietuvos didysis kunigaikštis Vytau
tas Didysis prieš Žalgirio mūšį. Dailininkas yra sakęs, kad jo 
drobė savo stilistika visai neprimenanti lenkų tapytojo Jano Ma
teikos garsiojo “Žalgirio mūšio” . Nors centrinę vietą A. Beino- 
ravičiaus kūrinyje užima mūšio lauką stebintis raitas Vytautas 
Didysis ir už jo vilnijanti lietuvių kariuomenė, esama ir sąlyginių 
Lenkijos karaliaus Jogailos bei kryžiuočių kariuomenės ženklų.
■ NEPRIKLAUSOMYBĖS AIKŠTĖJE PAKELTOS

VALSTYBINĖS VĖLIAVOS
Vilnius, kovo 11 d. (ELTA). Saulėtą ketvirtadienio vidurdienį 

sostinės Nepriklausomybės aikštėje, kur gausiai susirinko vilnie
čiai, pakeltos Lietuvos valstybinės vėliavos. Trys Lietuvos vals
tybės simboliai, palydėti himno, suplevėsavo prie Lietuvos Sei
mo rūmų.

Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas pasveikino susirinku
sius ir visą Lietuvą su gražia švente - keturioliktosiomis laisvės 
atkūrimo metinėmis. Jis pasidžiaugė, “kad jau matome Lietuvą 
demokratinių Europos valstybių šeimoje ne vargšės giminaitės, 
o visavertės narės teisėmis”. Pasak jo, tai ne tik realizuoja politi
nes, bet ir artina bei spartina ekonomines krašto permainas. A. 
Paulausko nuomone, tai reiškia, kad mes, Lietuvos tauta, apgy
nusi savo laisvę ir nepriklausomybę, susikursime savo gerovę.

“Prieš keturiolika metų įkūnyta laisvės viltis iš siekio tapo 
prielaida ir galimybe gyventi prasmingiau. Nenuvertinkime to, 
neužmirškime ir neleiskime, kad vienadienės politinės aktualijos 
verstų abejoti laisvės prasme ir kaina. Neišduokime savo ir savo 
vaikų gyvenimo, neleiskime, kad kūrybą ir darbą pakeistų nusi
vylimas ir griovimas”, - sakė Nepriklausomybės aikštėje A. 
Paulauskas. Seimo pirmininkas išreiškė viltį, kad Lietuvai užteks 
ir proto bei jėgų, ir geros valios toliau žengti laisvės keliu. Jis 
linkėjo, kad palydovais šiame kelyje būtų ne išdavystės ir ambi
cijos, kaltinimai ir nuoskaudos, o išmintis, pasitikėjimas, gerano
riškumas ir suvokimas: esame viena tauta ir viena valstybė.

Vėliavų pakėlimo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos preziden
tas R.Paksas, prezidentas V.Adamkus, Ministras pirmininkas 
A.Brazauskas, kiti valdžios atstovai, Kovo 11-osios Akto sig
natarai, užsienio šalių ambasadoriai, vilniečiai ir sostinės svečiai.
■ “LIETUVOS AIDO” REDAKCIJOJE - KRATA

Vilnius, kovo 10 d. (ELTA). Lietuvos aido redakcijos
patalpose sostinės Gedimino prospekte atlikta krata. Dienraščio 
vyriausiojo redaktoriaus Algirdo Pilvelio teigimu, krata buvo 
pradėta, kai į redakciją atėjo Vilniaus miesto apylinkės prokurorė 
Iveta Aperanė, du uniformuoti policijospareigūnai ir dar septyni 
civiliai vilkintys neprisistatę asmenys. “Man parodė trečiadienį 
išduotą Vilniaus miesto 1-osios apylinkės teismo sankciją atlikti 
kratą ir paaiškino, kad ieškos 2002 m. gegužės mėnesį publikuo
to straipsnio “Antiverslas” rankraščio, tačiau jie naršė visus 
kompiuterius ir tikrino dabartinę informaciją”, - piktinosi jis.

Teisėsaugos pareigūnų veiksmus A. Pilvelis vadina bandymu 
susidoroti su Lietuvos aidu todėl, kad šis dienraštis esą vieninte
lis pateikia objektyvią informaciją apie prezidento R.Pakso 
apkaltą ir “negiria nei Paulausko, nei Brazausko, nei paties Pak- 
so”. Jo manymu, tokio susidorojimo siekia Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas. A. Pilvelis užtikrino nesitaikstysiąs su ban
dymais “užgniaužti laisvą žodį” . Dėl, jo  manymu, neteisėtų pa
reigūnų veiksmų jis ketina kreiptis į Generalinę prokuratūrą ir 
informuoti apie patirtą “susidorojimą” visas Lietuvoje esančias 
užsienio valstybių ambasadas.

Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Ra
mutis Jancevičius Eltai patvirtino, kad prokurorė I. Aperanė tik
rai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl Seimo vadovo A. Paulausko 
šmeižimo per Lietuvos aidą. “Ten yra šmeižimo byla, gali būti, 
kad reikia paimti kokią nors medžiagą, bet kas konkrečiai da
roma, aš nežinau, nes negaliu kištis į procesą” , - sakė R. Jan- 
cevičius. Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Amerikos politiniame gy
venime pasibaigė įtempti pir
miniai balsavimai kurie iškėlė 
atskirų partijų siūlomus pakei
timus, patikrino atskirų kandi
datų stiprybę. Po įvairių regio
nų, statistikos mėgėjų ir kandi
datų populiarumo patikrinimų, 
daugumas nutarė, kad iš turimų 
kandidatų tvirčiausias pasirodė 
senatorius John Kerry, Vietna
mo karo veteranas, sužeistas, 
daug medalių užsitarnavęs ka
ro laivyno karininkas. Jis įrodė, 
kad tarp demokratų partijos 
kandidatų jie gavo daugiausiai 
balsų. Liepos mėnesį demokra
tų partijos delegatai suvažiuos 
į savo konvenciją Bostone ir 
ten išsirinks kandidatą į JAV 
prezidento vietą. Respubliko
nai jau yra nusprendę, kad jų 
partijos kandidatas bus dabarti
nis prezidentas George W. Bush. 
Iki balsavimo šių metų rudenį 
žiniasklaida turės daug progų 
girti ar peikti savo pasirinktus 
kandidatus. Šalia senatoriaus 
Kerry gan stipriai pasirodė pir
miniuose balsavimuose jaunas 
Šiaurinės Karolinos senatorius 
John Edwards. Jis jau prisipa
žino, kad nebesitiki nugalėti 
sen. Kerry, todėl visas jėgas ar
tėjančiuose rinkimuose jis ati
duosiąs agituodamas amerikie
čius išrinkti prezidentu sen. 
Kerry.

Už jaunesniojo kolegos pa
žadą sen. Kerry padėkojo ir pa
brėžė, kad Amerikon ateina 
nauji laikai. Analizuotojai pa
stebi, kad demokratų politikų 
tarpe sen. Edwards būtų puikus 
viceprezidentas, geras naujojo 
prezidento rėmėjas. Daugelis 
demokratų strategijos planuo
tojų primena buvusio preziden
to Reagano pranašavimą, kad 
Amerika respublikono prezi
dento antrą sykį nebeišrinks. 
Jis, Reaganas, esąs jau pasku
tinis išrinktas antrai kadencijai.

Artėjant šių metų balsavi
mams spauda pradėjo spėlioti, 
kas gali būti pakviestas demo
kratų partijos viceprezidentu. 
Svarbiausia viceprezidento ko
kybė laikoma jo parama balsa
vimo metu. Pirmas klausimas 
būtų, ar jis turi pakankamai lė
šų rinkimų kampanijai. Antras 
klausimas, ar jo  balsai reikalin
gi vienos ar kitos valstijos dele-

KAS BUS VICEPREZIDENTAS?

gatams laimėti. Jau svarstoma 
buvusios “pirmosios ponios” 
Hillary Rodham Clinton kan
didatūra. Tačiau kartu sakoma, 
kad šios New Yorko senatorės 
gaunami balsai nėra demokra
tams reikalingi laimėti New 
Yorkui, kur pats sen. Kerry yra 
numatomas laimėtoju. Be to, 
nelabai vertinga ir buvusio 
prezidento Clinton įtaka. Kitas 
kandidatas į viceprezidento 
vietą, 59 metų buvęs generolas 
Wesley Clark, labai tiktų karo 
meto herojaus vietai, tačiau 
pats prezidentinis kandidatas 
jau yra žinomas karinis žino
vas ir herojus, tris kart sužeis
tas Vietname. Šalia jau minėto 
sen. Edwards, viceprezidento 
vietai tinkamu laikomas ir 63 
metų amžiaus kongresmenas 
Dick Gephardt, turįs gerą var
dą Amerikos darbininkų unijų 
vadų tarpe, jau  bandęs pa
skelbti, kad jis nebus kandida
tu. Pagarsėjęs politikas, Bob 
Graham, 67 metų, du syk lai
mėjęs Floridos gubernatoriaus 
vietą ir trijų kadencijų Floridos 
senatorius, paskelbė, kad jis 
pasitrauks iš Senato. Įdomus

Irako tarybos nariai džiaugiasi susitarę vienbalsiai ir pasirašę 
laikinąją savo valstybės konstituciją Bagdade. Pirmą kartą garan
tuojamos pagrindinės žmogaus teisės gyventojams, kol bus pa
siruošta balsavimui, kuris turėtų įvykti kitais metais. AP  nuotr.

kandidatas būtų pirmasis Nau
josios Meksikos gubernatorius 
56 metų B. Richardson. Nežiū
rint jo  pavardės, jis yra pirma
sis “latino” kilmės kandidatas, 
buvęs prez. Clintono Energijos 
sekretorius. Kitas Clintono 
siūlomas politikas, kuris galėtų 
darbuotis kaip vicepreziden
tas, yra buvęs iždo sekretorius 
Robert Rubin, 65 metų finan
sininkas, dabartinis Citygroup 
vadovas. Tarp kitų užsitarna
vusių dem okratų būsim ais 
viceprezidentais minimi: Kali
fornijos demokratė senatorė 70 
metų Dianne Feinstein, sen. iš 
Louisianos Mary Landieu, 48 
m. ir Pensylvanijos gubernato
rius 60 m. Ed Rendell arba 49 
metų Virginijos gubernatorius 
Mark Warner. Komentatoriai

mano, kad senatoriui Kerry 
būtų sunku paskirti savo pava
duotoju vyrą ar moterį, nugalė
tą pirminiuose balsavimuose. 
Moderniais laikais tik du syk 
būsimasis prezidentas prašė 
padėti savo nugalėtą politiką 
ateiti padėti jam  laimėti. Pre
zidentas demokratas John F. 
Kennedy prašė Lyndon B. 
Johnson laimėti jam  Teksase ir 
1980 metais prez. Ronald Rea
gan prašė dabartin io  prez. 
Busho tėvą padėti sujungti į 
vieną stiprią partiją buvusius 
respublikonus.

—  Keliais sakiniais-----

• Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin pašalino iš val
džios ministrą pirmininką Mi- 
chail Kasjanov ir jo  ministrus, 
paskirdamas jo  vieton mažai 
žinomą Michail Fradkov. Pa
keitimas įvyko vos 19 dienų 
prieš Rusijos prezidento rinki
mus.

• Vokietijos kancleris Ger
hard Schroeder atvyko su ofi
cialiu vizitu į Turkijos sostinę 
Ankarą, padrąsindamas Turki
jos vyriausybę įstoti į Europos

Sąjungą. Dar tik prieš savaitę 
iš pareigų pasitraukė Vokieti
jos opozicijos vadovė Angela 
M erkel, kuri kovojo parla
mente prieš Turkijos priėmimą 
pilna nare.

• Makedonijoje buvo pa
skelbtos gedulo dienos, kai lėk
tuvui atsitrenkus į kalną pieti
nėje Bosnijoje žuvo preziden
tas Boris Traikovski ir kiti ke
leiviai.

• Prez. George Bush stip
riai pasisakė prieš tos pačios 
lyties vedybas. Jis palaiko san
tuoką tik tarp vyro ir moters.

• Pentagonas iškėlė bylą 
dviem kaliniams - Osana bin 
Laden sargybiniams, kurie bus 
teisiami karinio teismo už karo 
nusikaltimus ir terorizmą.

(Nukelta į 3 p.)
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LIETUVIŲ TAUTOS DEKLARACIJAI 55-ERI

Neseniai šventėme Vasario 16-ąją, o praėjusią savaitę Kovo 
11-ąją - mūsų tautai labai svarbias šventes. Viso pasaulio lietu
viai, nežiūrint kokiam krašte gyventų, tikime, kad prisiminė 
tas dvi reikšmingas sukaktis Lietuvai.

1949 metais minint 31-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo 
metines, mūsų tautos partizanų vadai pasirašė Deklaraciją - 
svarbųjį Lietuvos valstybės teisės dokumentą. Jame buvo pa
reikšti Lietuvos valstybės atkūrimo principai pagal tarptautinę 
teisę ir 1922 metų Lietuvos Respublikos Konstituciją. Tame 
suvažiavime visa krašto teritorija buvo paskirstyta į tris apy
gardas ir apėmė ne tik karinį pasipriešinimą okupantui, bet ir 
krašto gyventojų rezistencinę kovą prieš pavergėją.

Vyriausiu Lietuvos laisvės kovų vadu buvo išrinktas pirma
sis Deklaracijos signataras Jonas Žemaitis. Čekistai ilgai jį 
sekė, kol išduotas ir apsvaigintas dujomis, paimtas į nelaisvę. 
Jį teisė okupanto Pabaltijo karinis tribunolas Vilniuje. Pa
smerktas myriop, jis neprašė malonės ir lietuvių tautai tarė: 
“Visus pogrindžio veiksmus, kurių dalyviu aš buvau, nukreip
tus prieš sovietų valdžią, laikau teisingais ir nenusikalstamais. 
Koks bus teismo sprendimas, man žinoma. Aš laikau, kad 
kova, kurią aš vedžiau devynerius metus, turės savo rezultatų”. 
Generolas J. Žemaitis buvo sušaudytas Maskvos Butyrkų kalė
jime ir sudegintas 1954 m. lapkričio 26 d.

Deklaracijoje konstatuota, kad “Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio Taryba okupacijos metu yra aukščiausias tautos poli
tinis organas, vadovaująs politinei ir karinei tautos išlaisvini
mo kovai”. Sis faktas ir buvo Lietuvos Seimo įteisintas, kad 
okupacijos metu buvo vienintelė - partizanų teisėta valdžia oku
puotos Lietuvos žemėje. Ta Deklaracija tapo pagrindiniu Lie
tuvos valstybės aktu, reiškiančiu, kad okupuotoje Lietuvoje 
teisėta buvo ne okupanto valdžia, bet minėtoji Taryba ir laisvės 
kovotojų apygardų vadovybė. Deklaracijoje aiškiai pareikšta, 
kad “valstybinė Lietuvos santvarka - demokratinė respublika” 
ir kad “suvereninė Lietuvos valdžia priklauso tautai”.

Šiandien dera prisiminti, kad jau tada buvo parašyta, jog 
“Atkurtoji Lietuvos valstybė garantuoja lygias teises Lietuvos 
piliečiams, nenusikaltusiems lietuvių tautos interesams”. Par
tizanų Tarybos nariai jau tada suprato demokratinės valstybės 
pareigą puoselėti teisingumą būsimos laisvos valstybės gyve
nime. Deklaracijoje pasakyta, kad “Komunistų partija, kaip 
diktatūrinė ir priešinga pagrindiniam lietuvių tautos siekimui 
- Lietuvos nepriklausomumui - nelaikoma teisine partija”. 
Šiandien ir vėl norima leisti tai partijai veikti, kurios vadai 
vykdė tautos genocidą. Deklaracijoje buvo pažymėtas visos 
tautos krikščioniškosios moralės supratimas, kuris dabar dar 
labiau svarbus negu partizaninės kovos metais. Partizanai su
prato, kad jie palikti vienui vieni ir okupacija užtruks, tad jų 
vyriausias vadas Jonas Žemaitis įpareigojo visus partizanus 
taupyti jėgas ir rengtis išlaisvinimui, kuris tikrai ateis.

Teigiamas reiškinys, kad Deklaracijos paskelbimo 55-eri 
ir penkeri metai nuo jos paskelbimo Lietuvos valstybės aktu, 
šių metų vasario 17 dieną buvo minėta LR Seime. Deklaracija 
buvo numačiusi, kad atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, lai
kinai Respublikos pareigas turėtų eiti LLKS Tarybos Prezidiu
mo pirmininkas Jonas Žemaitis.

Šiuo metu, kai Lietuvoje vyksta kova už valstybės išlikimą, 
laisvės kovotojų Deklaracija tampa idealiu pavyzdžiu kiekvie
nam valstybės pareigūnui ir kiekvienam lietuviui.

S. Tubėnas

Išeivijoje esame įpratę lan
kytis Kaziuko mugėse. Tačiau 
gyvenimui Lietuvoje sparčiai 
riedant pirmyn (ar “aukštyn”), 
pratinkim ės prie jau  penktą 
kartą Vilniuje suorganizuotų 
knygų mugių. Tai irgi šventiš
kas, populiarėjantis, didelės 
kultūrinės ir visuom eninės 
reikšmės, labai įdomus rengi
nys. Š iais m etais j is  vyko 
Litexpo parodų centre vasario 
19-22 d.d.

Aš specialiai į mugę atvy
kau iš Kauno sekmadienį, pas
kutinę mugės dieną, apie ją pa
siskaitęs Kauno spaudoje. Jau 
įėjus į parodų rūmus ir pasi
ėmus gražiai, profesionaliai, 
lietuviškai ir angliškai paruoštą 
112 psl. katalogą, nuotaika 
smarkiai pašoko aukštyn nuo 
Neryje plūduriuojančių ledų 
tem peratūros. Pasijutau lyg 
profesinėse, Amerikoje lan
kytose kompiuterių pramonės 
parodose! Tuoj prisiminiau vie
no 1980 m. iš Lietuvos Ameri
kon atvykusio mokslininko pa
sakymą: “Pas mus tokių parodų 
nėra!” Knygų mugėje galėjau 
kartoti: “Lietuvos knygų pra
monė prilygsta Vakaruose pro
fesiniai dem onstruojam om s 
pramonės šakoms!” Pasitenki
nimą ypač dilgino, kad mugės 
tema buvo ne kokių nors raketų 
ar kompiuterių “stebuklai”, bet 
lietuviški spausdiniai, įsidėmė
kime - lietuviški!

Mugėje savo leidinius išsta
tė apie 130 įmonių (leidyklų, 
knygynų, bibliotekų, knygų at
stovybių), iš jų ar ane 110 lie
tuviškų arba Lietuvoje veikian
čių. Viso veikė 25 “parodos sa
los”, mielai leido vartyti leidi
nius ir pardavinėjo dalyvaujan
čios komercinės įmonės. Paste-
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• Irane religinė Priežiūros 
komisija rėmė rinkto, bet nepa
tvirtinto, parlamento narius. 
Tarptautinė atominių ginklų 
kom isija atsisakė patvirtinti 
Irano atominę ginklų progra
mą, nors pažadėjo tai padaryti.

• Nigerijos prezidentas jau 
seniai skundėsi, kad tarptautinė 
žiniasklaida neteisingai rašo 
apie Nigerijos vyriausybės el
gesį su savo valstybės demo
kratiška sistema. Pagaliau Ni
gerija ištrėmė The Economist 
žurnalo korespondentę Silvia 
Sansoni.

• Sri Lankos prezidentė 
Chandrika Kumaratunga pa
skelbė balandžio 2 d. šalies par
lam ento rinkim us, kurie iš
spręstų civilinio karo proble
mas. Prezidentės pozicijos 
trokšta valstybės premjeras Ra- 
nil Wikremesinghe.

• Kinijos socialinių mokslų 
akademija paskelbė, kad Kini-

VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE
bėtina, kad turbūt, visi leidiniai 
buvo pardavinėjami pigiau, 
negu miesto krautuvėse. Dau
gelis įmonių dalino savo sko
ningai išleistus katalogus ar 
knygų užsklendim o lapus. 
(Amerikoje buvau parodose 
pripratintas prie įvairių rašo
mojo stalo niekniekių, “dova
nėlių”).

Bendrai imant, knygos la
bai gražiai išleidžiamos. Prieš 
karą Kaune susibūrusi 23 Kny
gų mėgėjų grupė, spėjusi iš
leisti du metraščius ir griežtai 
pasisakiusi už leidinio apipavi
dalinimą, šiandieniniais leidi
niais galėtų džiaugtis. Leidinių 
temos įvairios, viršeliai spal
vingi, apstu kapitalinių albu
mų, grožinės literatūros, lietu
vių ar užsieniečių autorių, 
šiaip mokslinių leidinių. Daug 
vertimų iš svetimų kalbų. Kai 
kurios leidyklos taiko ir patai
ko, kad mugė taptų vieno ar ki
to leidinio debiutu. Mugės ka
talogas suskirstytas net į 23 te
matines kategorijas - grožinė 
literatūra, dalykiniai ir specia
lizuoti leidiniai, knygos vai
kams ir jaunimui, vadovėliai ir 
t.t. ir t.t.

Šalia komercinio pobūdžio 
parodos, lygiagrečiai vyko ir 
kultūrinė programa. Tai kon
certai, susitikimai su autoriais, 
knygų debiutai. Ši dalis buvo 
suorganizuota į “Specialistų 
dieną” , “Lietuva Europoje - 
Europa Lietuvoje” ir į “Šeimos 
dieną” . Vienas lankytojas jo 
kiu būdu negalėjo dalyvauti 
visuose dienos renginiuose, jų 
buvo daug. Tai reiškia, kad pa
sirinkimo galimybės buvo mil
žiniškos.

Kultūrinėje programoje da
lyvių iš išeivijos Amerikoje

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYKIŲ  APŽVALGA

jos miestiečiai per 2000 metus 
uždirbo tris kart daugiau už 
Kinijos kaimiečius. Atsiliep
dama į JAV spaudos kritiką, 
Kinija paskelbė, kad Amerika 
save laiko lyg žmogaus teisių 
policininke, nors Amerikoje 
daug kas skriaudžia vaikus, se
nelius ir moteris.

• JAV Senato lėšų komi
tetas patvirtino vyriausybės 
priimtą biudžetą, kuris siekia 
2.36 trilijonus dolerių. Biudže
to autoriai paskyrė nemažą do
lerių kiekį Irako ateities para
mai ir kovai su terorizmu.

• Kardinolas Walter Kas
per lankėsi Maskvoje, kur jį 
priėmė Rusijos ortodoksų pa
triarchas Aleksiejus antrasis. 
Šis skundėsi Ukrainos katalikų 
veikla. Katalikų ir ortodoksų 
vienybėje esama daug plyšių. 
Katalikai skleidžia ortodoksų 
tarpe savo mokslą, skundėsi 
patriarchas.

• Popiežius Jonas Paulius
II pasmerkė savižudybę nau-

nepastebėjau. Rengėjai sakė, 
kad tikėtasi J. Švabaitės - Gy
lienės, bet ji neatvyko. Neatvy
ko dar keli autoriai iš užsienio. 
Buvo skelbiami ir kiti mugės 
renginiai už parodos rūmų ri
bų, pvz., išeivijoje žinomo Ka
zio Varnelio namuose - muzie
juje buvo galima apžiūrėti se
nosios Lituanikos kolekcijos 
ekspoziciją.

Pats parodų centras naujo
viškas, pritaikytas tokio pobū
džio renginiams. Per pirmas 
tris dienas mugėje atsilankė 
beveik 45,000 lankytojų - dar 
net mugės neuždarius. Pasiro
do, buvo pralenktas rekordinis 
praėjusių metų mugės dalyvių 
skaičius, viso 43,000. Muges 
rengia Litexpo, Lietuvos leidė
jų  asociacija ir Lietuviškosios 
knygos įstaiga. Kultūrinę mu
gės programą rėmė Kultūros 
ministerija. Organizacinio ko
m iteto pirm ininkas - Gytis 
Vaškelis.

Šalia to, ką čia bandžiau su
žymėti, dar keli asmeniniai 
įspūdžiai - pamačiau, kad jau 
išleistas Lietuvių visuotinės 
enciklopedijos V-tas tomas. 
Pasigedau skelbimų apie mugę 
mūsų išeivijos spaudoje. Stebi
no ir stulbino renginio apimtis, 
dalyvių susidomėjimas ir nau
jų leidinių gausa. Visa tai by
loja apie spaudos ne tik atgi
mimą, bet ir sužydėjimą 2004, 
spaudos draudimo panaikini
mo (1904) sukaktuviniais me
tais.

Kelias dienas prieš mugę, 
vasario 17, visą Lietuvą pri
trenkė eismo nelaimėje au
tomobilio mirtinai sužaloto li
teratūrologo, visuomenininko 
Vytauto Kubiliaus mirtis.

Antanas Dundzila

dojančius palestiniečius, kurie 
susprogdino Jeruzalėje žmonių 
pilną autobusą. Vakarų krante 
palestiniečiai nebeturi vietos, 
kai kurie emigruoja iš Gazos 
pakraščio vietovių į Europą. 
Tarp tų emigrantų apie 40,000 
arabų turi JAV pilietybę.

• Amerikoje per daug žmo
nių turi ginklus, tvirtina Senato 
ginklų priežiūros komisija, at
metusi siūlymą, gautą iš NRA 
(National Rifle Association). 
Balsuojant 54 senatoriai su
griežtino savo požiūrį ir pasi
sakė prieš laisvą ginklų parda
vinėjimą ir mažesnę kontrolę.

• Irako šijitai ir suniai pra
dėjo glaudesnį bendradarbiavi
mą ir ėmė jungtis į vieningą 
frontą, reikalaudami, kad Ame
rika išvestų savo kareivius. Ira
ke jau keli šijitų vadovai prisi
dėjo prie sunių organizuotų iš
puolių, skelbdami, kad ir su- 
niai ir šijitai visada buvo ir bus 
broliai. Jie visi trokšta būti 
laisvi ir nekenčia okupantų.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Prezidentas Rolandas Paksas tariasi su Generaliniu prokuroru 
Antanu Klimavičiumi. P. Lileikio nuotr.

PREZIDENTO ROLANDO PAKSO 
INTERVIU

Išskirtinis Prezidento R. Pakso interviu, suteiktas New Yorko 
lietuvių radijui 2004 m. sausio 13-tą. Su prezidentu kalba LB 
New York apygardos pirmininkė ir New Yorko lietuvių radijo 

programos direktorė dr. Giedrė Kumpikaitė.

Mieli Tautiečiai,
Kovo 11-oji - tai Lietuvos išsilaisvinimo šventė, grąžinanti mus į tautinės savimonės atgimimo 

ir sąjūdžio laikus bei uždeganti mūsų širdyse pasididžiavimo savo tauta bei valstybe, tokia atkaklia 
siekiant bei įgyvendinant demokratinių valstybių laisvės principus, liepsną.

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo diena - tarsi pirmieji pavasario saulės spinduliai po 
ilgos žiemos Lietuvos valstybės istorijos puslapiuose. Leiskite pasveikinti Jus visus su šia tautinio 
pavasario dienos proga bei palinkėti meilės, tikėjimo bei gražių darbų Tėvynės labui!

Pagarbiai, Ambasadorius Vygaudas Ušackas

GK: Laba diena, Jūsų Eks
celencija.

Prez. Paksas: Laba diena
GK: Ačiū Jums labai, kad 

suteikėte mūsų New Yorko 
klausytojams galimybę ir gar
bę su Jumis tiesioginiai paben
drauti ir mūsų New Yorko ben
druomenei Jus truputį asme
niškai pažinti. Norėčiau galbūt 
padaryti tokį nelabai formalų 
interviu ir prašyčiau galbūt, 
jeigu Jūs nieko prieš, papasa
koti truputi apie savo karjerą, 
kaip Jums pasisekė iškilti į to
kias aukštumas, truputi gal apie 
savo šeimą, apie savo interesus.

Prez. Paksas: Iš tikrųjų dė
koju už galimybę pasisakyt, ir 
pasisakyt tokia ypatinga proga. 
Šiandien, Lietuvoj, kaip Jūs 
puikiai žinot, vyksta visur mi
nėjimai, ir Laisvės Dienos mi
nėjimai. Būtent prieš trylika 
metų, sausio 13-tą dieną, Lie
tuva realiai atgavo laisvę, ir 
mes minim tuos minėjimus, ir 
man dvigubai malonu šiandien 
kalbėt su Jumis, ir aš norėčiau 
pasveik in ti visus Lietuvos 
žmones ir tuos, kurie gyvena 
Lietuvoj ir tuos, kurie yra dide
liu atstumu nuo Lietuvos. Bū
tent, nuo tos dienos prasidėjo 
realūs žingsniai, realūs tikrai 
žingsniai į laisvę, nepriklauso
mybę, demokratiją, kitas vi
suotiniai pripažintas vertybes. 
Jūs uždavėt tokį kaip ne tradi
cinį klausimą, ir paprastai žur
nalistai seniai jau manęs nėra 
klausę apie tai, apie šeimą, apie 
vaikus, apie siekius. Turėčiau 
pasakyt, kad šeima labai džiau
giuosi, ir kaip tik dabar, kalbė
damas, žiūriu į gretimą stalą 
ant kurio yra sudėtos mano šei
mos fotografijos. Mano šeima 
tai du vaikai, tai dukra Inga, 
antro kurso teisės studentė ir 
ketvirtos klasės mokinys Min
daugas, be abejo, žmona Lai

ma, jinai dabar prižiūri vaikus, 
nedirba. O tos aukštumos - man 
yra sunku jas vertinti, tas aukš
tumas. Aš visą laiką sakau ki
taip, kad būtent ne tikslas yra 
pasiekt postą, - tikslas yra pa
siekus postą, užėmus kažko
kias tai pareigybes, įgyvendinti 
dėl ko siekei to posto, įgyven
dinti, kad gyvenimas taptų ge
resnis, patogesnis, saugesnis, 
kad mes būtume turtingesni, 
galų gale, kad iš Lietuvos vai
kai neišvažiuotų, jeigu taip jau 
paėmus, o į Lietuvą sugrįžtu 
mūsų vaikai. Tai galbūt, saky
čiau tiek. Mano gyvenime teko 
du kartus būt Vilniaus meru, du 
kartus premjeru, nors trumpai, 
dabar aš užimu Prezidento pa
reigas, nu jeigu dar sakyt iš 
ankstesnės mano gyvenimo 
galbūt biografijos tai teko įsi
gyt ir lakūno inžinieriaus spe
cialybę ir inžinieriaus staty
bininko specialybę. Teko dirbt 
ir vienam profily ir kitam kol 
likimas, ar gyvenimas, nenu- 
bloškė į politiką. Gal tiek trum
pai apie save. Iš tikrųjų, Gied
re, retai atsakinėju į tokius šil
tus klausimus apie savo šeimą, 
tiesiog net nežinau ar čia galė
čiau ilgiau kalbėt, ar užtenka?

GK: Man labai įdomu, kad 
Jūs esate lakūnas iš Žemaitijos, 
kadangi, kai aš jau Jums minė
jau, mano tėvelis buvo iš Že
maitijos ir lakūnas taip pat, ir 
man yra įdomu kas Jus patrau
kė į tas padanges skraidyti. Ar 
Jums tas labai kažkaip malonu 
ar tiesiog toks potraukis yra?

Prez. Paksas: Mano troba 
Telšiuose, tai yra, mano tėvų 
namai Telšiuose, stovėjo tada, 
kai aš gimiau, gyvenau ten, 
tam pačiam miestelio pakrašty. 
Praktiškai per keletą kalvų, bu
vo sportinis aerodromas, Telšių 
sportinis aerodromas, ir dieną 
naktį ten kildavo lėktuvai,

sklandytuvai ir nejučia kaž
kaip patraukė mane, ir aš ten 
praleisdavau visas vasaras ir 
tada, kaip šiandien atsimenu, 
neleisdavo skristi vien todėl, 
kad buvau per jaunas, per ma
žas ir tekdavo iš sodo nunešti 
obuolių labai daug, kad leistų 
pabūt kažkur greta tų sklandy
tuvų, greta tų lėktuvų arba ten 
padėt kažką tai daryt, be abejo 
tas laikmetis buvo toks, kad 
mes skaitydavom knygas apie 
visokius sakyčiau kosmonau
tus ar lakūnus, galbūt tas iš 
vaikystės susiform avęs tas 
toks noras ir nulėmė tai kad aš 
pasirinkau tą kelią. Nepavyko 
man didžioji ta aviacija, vadi
namoji civilinė aviacija, bet... 
gal ir gerai, ta sportinė aviacija 
davė labai daug mano gyveni
me ir draugų atžvilgiu ir paty
rimo atžvilgiu ir, galų gale, vy
riškumo atžvilgiu. Tai toks 
atėjimas į tą aviaciją.

GK: O sakykite dabar gal
būt galima pakalbėti truputį 
apie pozityvius visokius as
pektus Jūsų veikloje. Jūs esate 
Prezidentas maždaug vieni 
metai, ir galbūt galėtumėte pa
sakyti - kaip mes angliškai sa
kome “highlights” - tuos aukš
čiausius punktus kuo Jūs esate 
labai patenkintas.

Prez. Paksas: Vasario 26- 
tą dieną bus lygiai metai. Va
sario 26-tą dieną tai buvo inau
guracija ir priesaika, nuo to aš 
perėmiau pareigas Valstybės 
Vadovo. Pagrindiniai dalykai 
yra, be abejo, ir Konstitucijos 
pavesta, tai yra užsienio politi
ka. Aš labai džiaugiuosi, kad 
Lietuva sėkmingai eina Euro
pos Sąjungos keliu, sėkmingai 
eina, ir niekam nėra abejonių, 
kad Lietuva taps gegužės pir
mą Europos Sąjungos narė. Aš 
labai noriu, kad ji taptų atsa
kinga narė, įneštų savo indėlį 
į 25-ių valstybių šeimą, ir galų 
gale, įtakotų ir rastų savo nišą 
tarp senos demokratijos šalių. 
Aš labai džiaugiuosi, kad Lie
tuva tampa NATO nare. Stam
bule šiais metais išsipildys 
Lietuvos ir žmonių svajonė, 
kad mes įstosim į šitą prestiži
nį klubą, jeigu aš galėčiau pa
vadint šitaip NATO organiza
ciją. Šitoj vietoj aš norėčiau 
pakartoti žodžius, kurie man 
labai patinka, kad Lietuva nuo 
Karaliaus Mindaugo karūna
vimo laikų dar niekuomet ne
buvo tokia saugi kaip yra da-

bar, ir bus įstojus realiai ir į 
NATO ir į Europos Sąjungą. 
Galų gale, aš džiaugiuosi geros 
kaimynystės principu ir rezul
tatais šioj sferoj. Mes vieni iš 
pirmųjų, pirmieji tiksliau sa
kant, ratifikavom sieną su Ru
sija ir iš abejų pusių, tai yra, ir 
iš Rusijos pusės šiais metais 
pasirašėm, tai yra praeitais me
tais pasirašėm, jau dabar kiti 
metai, pasirašėm readmisijos 
sutartį, galų gale Europos Są
junga stato Lietuvą pavyzdžiu 
išsprendus Kaliningrado tran
zito problemą ir daugelis kitų 
dalykų. Galų gale, ekonomika 
auga. Auga ir daugelis pasaulio 
valstybių, Europos valstybių. 
Lietuvą dabar įvertina kaip 
Baltijos žvaigždė, ar Baltijos 
tigras, yra visokie epitetai ir so
cialinis gyvenimas po truputi 
keičiasi. Aišku, dar daug ko rei
kia padaryt, bet tos tendencijos 
iš tikrųjų Lietuvoj yra geros.

GK: Ar Jūs, pone Preziden
te, matote kokį nors didžiulį 
pasikeitimą Lietuvoje už de
šimties metų? Kaip jūs matote 
Lietuvą už dešimties metų?

Prez. Paksas: Aš matyčiau 
Lietuvą už dešimties metų at
sakingą Europos Sąjungos 
valstybę, aš matyčiau Lietuvą 
kaip gerovės valstybę, kur gy
vena turtingi, laimingi ir sau
gūs žmonės, kur, jeigu leisit, 
pasakysiu vaikšto gražios, pa
sipuošusios, patenkintos mote
rys, žaidžia laimingi vaikai, 
vyrai yra gerbiami ir turi pers
pektyvą gyvenime, o valstybė 
yra saugi ir turtinga. Šitaip įsi
vaizduočiau. Tam mums reikia 
visiems dirbt.

GK: Gėris ir grožis Lietu
voje. Tai būtų labai puiku. Aš 
dabar norėčiau pereiti truputi 
prie Lietuvių bendruomenės ir 
klausim ų, kurie liečia mus. 
New Yorke, Chicagoj ir per vi
są Ameriką yra labai daug nau
jai atvykusių lietuvių. Kokia 
yra Jūsų pažiūra į tokią gausią 
imigraciją iš Lietuvos, ir ar 
valstybė daro ką nors, kad ją 
sustabdyti?

Prez. Paksas: Jo, Jūs užda- 
vėt klausimą į kurį vienareikš
mio atsakymo nėra, be abejo. 
Aš manau, kad mes nepakan

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

kam ai darom , dirbam  šiuo 
klausimu. Nepakankamai. Yra 
proginiai renginiai, yra atski
ros institucijos, bendruomenės 
ir susitikimai, kaip pavyzdžiui 
Pasaulio Lietuvių Dainų Šven
tės, ar kitokiom progom susi
tinkam, bet kad būtų koks tvir
tas, pastovus dalykiškas ryšys, 
kad lietuvių tauta esanti dabar 
šičia išnaudotų galimybes, po
tencialą, protą ir patirtį žmonių 
gyvenančių už Atlanto ar kur 
kitur ir atvirkščiai galų gale, ši
toj vietoj mes nepakankamai 
esam pasiekę, ir aš dar gyvenu 
atsiminimais iš Pasaulio Dainų 
Šventės, būtent pokalbiais kaip 
reikėtų tvirtinti tą ryšį. Iš tikrų
jų, yra daug pasiūlymų ir aš dė
siu visas pastangas, kad būtų 
ryšys tarp lietuvių, kur jie be
gyventų, būtų tvirtas ir tvirtes
nis negu yra dabar. Ir manau, 
kad mūsų nėra tiek daug, lie
tuvių nėra tiek daug, kad mes 
galėtume skirstytis į ten gyve
nančius, čia gyvenančius, ar 
dar kažkur kitur gyvenančius. 
Mes esam viena tauta.

GK: Aš labai sutinku. Aš 
labai dažnai per radiją šitą 
mintį bandau skleisti nes atva
žiuoja labai daug jaunimo ir 
man tiesiog gaila pamatyti, kad 
už vienos arba dvejų generaci
jų  jie dažniausiai jau dingsta ir 
į Lietuvą nebegrįžta. Tai, kaip 
Jūs labai teisingai paminėjot 
Lietuva yra maža tauta ir mes 
turime kiekvieną savo žmogų 
saugoti ir vertinti. Kokio, pa
vyzdžiui, kultūrinio bendradar
biavimo Jūs norėtumėte tarp 
New Yorko Lietuvių Bendruo
menės ir Lietuvos? Ar mes gali
me kaip nors Jums kultūriniai 
prisidėti? Ar ko Jūs pageidaujate?

Prez. Paksas: Iš tikrųjų, 
kultūra tai sujungia žmones ir 
per kultūrinį bendradarbiavi
mą, per turizmą, sakykim, ir 
jaunuom enės organizacijas, 
per pasikeitimą studentais pro
gramomis, iš tikrųjų, galima 
pažint vienas kitą ir rasti ben
drus interesus. Po to jau eina, 
aišku, ekonominiai ryšiai, šalia 
to, aišku, politiniai ryšiai, bet, 
aš tikrai negalvojau, kad mūsų 
galbūt žmonės, kurie gyvena 

(Nukelta į 5 p.)

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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PREZIDENTO INTERVIU
(Atkelta iš 4 p.)

New Yorke arba apie New 
Yorką ir Lietuvoje yra tiek nu
tolę, kad mums reikėtų nuo to 
pradėt. Mums tik reiktų tęst

Dr. Viva Ona Bartkutė Lietuvių Tautinės sąjungos ruoštame Kovo 
11-osios minėjime Lemonte skaitė labai turiningą paskaitą “NATO, 
Europos Sąjunga ir Lietuva”, kurią su dideliu dėmesiu išklausė 
tos šventės dalyviai.

ir stiprinti, tęst ir stiprinti ir gal
būt gilinti. Ir galbūt vienas iš 
svarbiausių dalykų, kad žmo
gus gyvenantis New Yorke, at
važiavęs į Lietuvą, jisai jaustų
si, kad jis yra reikalingas, kad

jo mintys reikalingos, jo  patir
tis yra reikalinga, kad jis nėra 
šiaip sau atvažiavęs, bet, bū
tent, kad jis yra tos pačios tau
tos pilietis ir gali prisidėt prie 
Lietuvos atkūrimo, ateities at
kūrimo. Galbūt čia būtų esmė 
to, ką aš norėčiau pasakyti.

GK: Man rodos, kad dabar 
nemažai lietuvių iš mūsų pa
dangės grįžta į Lietuvą, nes jie 
pasiilgę Lietuvos, tos visos 
nostalgijos, kadangi jie yra už
augę su ta meile Lietuvai, tai 
galbūt toks pasikeitimas ir ben
dravimas tikrai padės mums 
visiems vėl tapti viena tauta.

Prez. Paksas: Aš tikrai su
tinku su Jūsų mintimis, sutinku 
su mintimis ir dar kartą noriu 
pasakyti, kad mes turim bran- 
gint kiekvieną žmogų, kur jis 
begyventu ir saugot tą ryžtą 
bendrumo tarp mūsų.

GK: Jūs žinote, aš dar noriu 
pasakyti tokį vieną įdomų fak
tą, kurį aš jau čia patyriau, kad 
labai daug atgyja intereso iš 
pirmos imigracijos, tie kurie at
važiavo prieš šimtą metų, ir jų 
palikuoniai, jų  sakysim, anūkai 
ir proanūkiai net, jie ieško da
bar savo lietuviškų šaknų ir la
bai dažnai į mane kreipiasi. Gal
būt jie nėra jau šimto procento 
lietuviai, bet jie grįžta. Galbūt 
Jūs norėtumėt dar keletą žo
džių pasakyti mūsų New Yorko 
visuomenei. Mes Jūsų labai 
laukiam.

Prez. Paksas: Ačiū labai. Iš

PASKIRTOS 41-mojo DIRVOS 
KONKURSO PREMIJOS

Novelių įvertinimo komisija, susidedanti iš Eglės Juod- 
valkės, Vitalijos Pulokienės ir Nijolės Jankutės-Užuba- 
lienės, perskaičiusios laiku gautas 51 noveles įvertino se
kančiai: numatytas pirmąja 500 dol. ir antrąja 300 dol. pre
mijas perskėlė pusiau ir premijavo iš viso 4 noveles.

Pirmoji premija atiteko Eglei Kausakytei iš Jonavos 
už novelę “Likome dviese” ir Antanui Dundzilai iš Port 
Orange, Florida, už novelę “Nerimo pasaka”.

Antroji premija atiteko Onai Aldonai Liepienei iš 
Biržų už novelę “Adata” ir Benui Budriui iš Molėtų už 
novelę “Misijonierius” .

Korp! Neo-Lithuania vyr. valdyba, šio konkurso vyk
dytoja, visoms šioms premijoms pridėjo po 50 dol. Tokiu 
būdu pirmą premiją laimėję gauna po 300 dol. ir antrą 
premiją laimėję gauna po 200 dol.

Korp! Neo-Lithuania vyr. valdyba sveikina visus lai
mėtojus ir reiškia ypatingą padėką įvertinimo komisijai 
už pasiaukojimą perskaitant ir įvertinant noveles.

Korp! Neo-Lithuania vyr. valdyba

^ 5

tikrųjų, aš tikiuosi, kad tie poli
tiniai vėjai ir gal tos politinės 
audros sukeltos įvairių priežas
čių Lietuvoj pasibaigs, ir aš ti
kiuosi, kad tai įvyks labai grei
tai ir, kad tiesa visuomet yra tie
sa ir visuomet jinai išaiškėja, ir 
aš labai norėčiau palinkėti New 
Yorko Lietuvių Bendruomenei 
meilės, vilties, tikėjimo, stipry
bės, ramybės ir pagarbos viens 
kitam. Ir tikrai labai norėčiau pa
spaust kiekvienam ranką, jei
gu tą galėčiau padaryti dabar.

GK: Ačiū labai, pone Pre
zidente. Aš linkiu Jums ir po

niai Paksienei ir Jūsų šeimai 
Laimingų Naujųjų Metų, kad 
jie būtų tikrai naujų galimybių 
metai, taikos metai, ramybės 
Jums ir Lietuvai ir, kaip Jūs 
labai gražiai pasakėte, meilės, 
pasitikėjimo ir pagarbos.

Prez. Paksas: Ačiū labai, 
Giedre. Ačiū labai ir iš manęs 
kavos puodelis.

GK: Gerai, ačiū labai. Kitą 
kartą kai būsiu Lietuvoj. Sudiev.

Prez. Paksas: Sėkmės. 
Sudiev.
(Red. pastaba: pasikalbėjimą 

spausdiname neredaguotą.)

j^ i j^ i
Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)

XXXXIV

Esant visokiam spaudimui 
iš Kremliaus, dideliam ir pa
čių “radikaliausių” LKP CK 
vadų svyravimui, buvo simp
tomų, kad LKP gali suskilti į 
grupes: prom askvietiškų  
stagnatorių, kurie nueis su 
vis svyruojančiu LKP CK, 
ir radikaliųjų. O tuo metu di
delė dalis lietuvių tautos į 
LKP CK žiūrėjo jau kaip į au
toritetingą įstaigą, norinčią 
Lietuvai gero. LKP Centro 
komitetą palaikė ir didelė 
dalis Sąjūdžio vadovų. Taigi 
nesitaikantys su LKP CK 
galėjo tapti ir Sąjūdžio prie
šininkais, Lietuvos vienybės 
skaldytojais. Iniciatyvinės 
grupės dalis ėmė sutikti su 
LKP CK Darbo grupės vadų 
(tiksliau LKP CK pirm ojo 
sekretoriaus A .Brazausko) 
primygtiniu reikalavimu: su
važiavimui pateikti tik vieną 
Programą, parengtą Inicia
tyvinės grupės pateiktos  
Programos pagrindu. Tad ir 
teko sutikti.. Maža to, buvo 
įrašytas atskiras skyrelis apie 
“tikrąjį marksizmą” (auto
riai - J.Karosas, G.Kirkilas, 
ir kiti), kad marksizmo teo

rija esanti didelis žmonijos 
minties laimėjimas, kad ta teo
rija SSRS buvo iškreipta Stali
no ir jo  sekėjų. Kita vertus, tuo 
norėta pateisinti, kodėl reorga
nizuojama SSKP Lietuvos par
tinė organizacija dar vadinama 
“komunistų” .

Negana to, plačiai buvo pa
garsinta apie gruodžio 7 d. or
ganizuotą Mokslų akademijos, 
Vilniaus universiteto, “Žinijos” 
draugijos ir LKP CK bendrą 
mokslinę konferenciją “Socia
lizmo samprata” . Joje kalbėję 
žinomi mokslininkai (J.Minke- 
vičius, E.Meškauskas, P.Gylys, 
ideologas J.V.Paleckis ir kiti) 
įrodinėjo, kad socializmas bu
vo ir liks gyvybingas, patrauk
lus milijonams pasaulio žmo
nių; socializmas - objektyvus 
žmonijos raidos procesas ir t.t. 
Potekstėse buvo gausu minčių, 
kad ir komunistų partija turinti 
gyvuoti, kad nereikia liesti teo
rinių jos pamatų, o užtenka tik 
kai kurių organizacinės veiklos 
pertvarkymų.

Buvo žengtas ir kitas žings
nis: LKP CK išspausdintoje ir 
suvažiavimo delegatams išda
lytoje programoje gerokai buvo

ištirpdyta “nepriklausom os 
Lietuvos” samprata. Pavyz
džiui, pirmame jos straipsnyje 
jau nurodoma, kad savarankiš
kos LKP “tikslas - demokra
tinė visuomenė, kurioje būtų 
maksimaliai įgyvendinti pa
grindiniai humanistiniai socia
lizmo idealai [...]” Ir tik po to 
parašyta, kad “šis tikslas gali

Lietuvos gyventojų trėmimų žemėlapis.

būti pasiektas nepriklausomo
je Lietuvos valstybėje”. Užbė
gant kiek priekin, reikia pasa
kyti, kad savarankiškos LKP 
programinius dokumentus jau 
po suvažiavimo nežinia kas 
dar kartą redagavo. LKP CK 
išleistame leidinyje “Lietuvos 
Komunistų partijos XX suva
žiavimo dokumentai” rašoma, 
kad “vienas pagrindinių LKP 
tikslų - atgaivinti pradines so
cializmo idėjose buvusias ben
drąsias humanistines vertybes. 
Sį tikslą galima būtų pasiekti 
tik atkūrus suverenią Lietuvos 
valstybę”. Tokiu būdu LKP CK

funkcionieriai ir prie jų  besi- 
šlieją “mokslinio socializmo ir 
komunizmo” šalininkai, prisi
dengę suvažiavimu, “nukrei
pė” ir savarankišką LKP... kurti 
socialistinę visuomenę, tegu ir 
“atnaujinto socializmo” suve
renioje Lietuvoje (nelikus su
verenumo apibrėžimo, galima 
buvo tai suprasti ir... SSRS su
dėtyje).

Tačiau, matyt, nedaug kas 
atidžiau skaitė program inių 
dokumentų projektus, pasiū
lymus, jau tariamai suvažiavi
mo patvirtintus.

(Bus daugiau)
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Estijos nepriklausomybės šventės Clevelande pagrindiniai dalyviai ir svečiai. Iš kairės: “Vilties” d- 
jos pirm. Algirdas V.Matulionis, prelegentas Andreas Traks, kun. Heino Nurk, minėjimo organizatorė 
ir Estų parapijos pirm.Karin Ruus, Estų Laivės Federacijos vicepirm. Hans Ruus, ALT Clev. skyr. ir 
Baltiečių Komiteto pirm. Algimantas Pautienis, Beatričė Pautienienė, muzikinės programos atlikėjai 
Heiki ir Anne-Mai Palm. Rengėjų nuotr.

ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE
Š.m. vasario mėn. 28 d. 

Clevelando estai atšventė Es
tijos nepriklausomybės pa
skelbimo 86-ų metų sukaktį. 
Minėjimas vyko latvių parapi
jos salėje, Clevelando prie
miestyje, Lakewood, Ohio.

Po trumpo programos va
dovo Peeter Orro atidarymo, 
svečias dvasiškis Heino Nurk 
sukalbėjo invokaciją.

Kalbėjo Ohio Estų Laisvės 
Federacijos pirmininkas An
dreas Traks. Savo kalboje jis 
pateikė Estijos istorinę san
trauką nuo nepriklausomybės 
paskelbimo 1918 m. vasario 
24 d. iki dabarties. Ta laisvė 
tęsėsi tik 22 metus. 1939 m. 
Stalino ir Hitlerio sąmokslo 
išdavoje sekė pusę šimtmečio

SLAPTA MISIJA Į ŠVEDIJĄ

Tad galvojau, kad galiu pa
sitikėti ir sūneliu. Cia man atė
jo mintis paprašyti jo  pagal
bos. Taigi padėjau kortas ant 
stalo: pasisakiau tikrąją pa
vardę (pasirodė, kad jis apie 
mane buvo Lietuvoje girdė
jęs), prisipažinau, ką tik pabė
gęs iš sovietinės kariuomenės 
ir paprašiau padėti vykdyti to
limesnį planą, mėginant pa
bėgti į Švediją. Dar pridėjau, 
kad jei viskas vyktų kaip ma
no planuota, tai gal aš ir jį ga
lėčiau kartu paimti į Švediją. 
Vaikinas patikėjo mano pasa
kojimu ir, matomai, buvo už- 
intriguotas mano plano, nes ir 
pats jau kurį laiką buvo svars
tęs galimybę iš šitos skylės iš
trūkti. Tad tuojau pat be jokių 
abejojimų sutiko man padėti, 
tik prašė niekam kitam iš na-

trukusi žiauri okupacija. Per tą 
laikotarpį minėdavo sukaktis, 
smerkė komunizmą, prisimin
davo laisvės dienas ir meldėsi, 
kad vėl būtų laisvi.

1989 m. vasario 24 d., po 
45 metų pertraukos, buvo vėl 
iškelta Estijos vėliava ant isto
rinio Taal Hermann bokšto 
Tallinne, kuri jau nebebuvo 
nuimta.

L ietuva pirm oji atstatė 
savo valstybinę nepriklauso
mybę, Estijai ir Latvijai truko 
iki 1991 m. rugpjūčio mėnesio 
ir tuo baigėsi sovietų viešpa
tavimas.

Dar ne visos sovietų laiko
tarpio problemos yra išspręs
tos. Liko gana daug buvusio 
režimo pareigūnų aukštose

Algirdas Vokietaitis

X
mo įnamių apie mudviejų pla
nus nepasakoti, nes jie labai 
biją bet kokių konfliktų su 
rusais ar lenkais.

Grįžę į namus, radome jau 
paruoštą  stalą vakarienei. 
Susėdę išsikalbėjome. Paaiš
kėjo, kad, išskyrus tą jaunuolį 
- visi lietuviai ūkininkai, Vin
cas Mickus ir Petkaus šeima, 
pabėgę su visa manta nuo rusų 
į tą rytinės Vokietijos sritį, kuri 
ką tik buvo priskirta Lenkijai. 
Taip jie ir įstrigę šiame Dievo 
užmirštame kampelyje, Grud- 
no kaimelyje, dieną ir naktį bi
jodami, kad rusai neišsivežtų 
jų atgal į Lietuvą. Dėl to jie 
iškabinę lenkišką vėliavėlę ti
kėdamiesi, kad lenkai ir rusai 
paliksią juos, kaip “lenkus” , 
ramybėje. Savo ruožtu turėjau 
jiems pameluoti, jog esu rau-

vietose valdžioje bei įtakin
guose sluoksniuose ir Rusija 
nerodo noro nors pasmerkti ar 
atsiprašyti už sovietų krimina
linius nusikaltimus.

Tarptautinis pripažinimas 
privedė prie kvietimo įsijungti 
į NATO ir Europos Sąjungą. 
Septynios kandidatės į NATO, 
įskaitant Baltijos Valstybes, 
taps pilnateisėmis narėmis š.m. 
balandžio 2 d. Mes tikime, kad 
nutarimas įsijungti į civilizuotų 
vakarų valstybių šeimą atneš 
baltiečiams politinės, kultū
rinės ir ekonominės naudos.

Po kalbos buvo svečių pri
statymas ir sveikinimai. Minė
jim o dalyvius sveikino Cle- 
velando Latvių Sąjungos vi- 
cepirm. dr. Ilze Schwartz ir

donarm ietis , m obilizuo tas 
Lietuvoje, vykstąs į kaimyninį 
miestelį parvežti maisto pro
duktų savo daliniui.

Prieš einant miego dar ga
vau progą su jaunuoju draugu 
trumpai aptarti rytdienos planą: 
jis parūpintų man civilius rūbus 
ir aš, išvykęs iš kaimelio, mė
ginčiau atsikratyti arklių bei 
vežimo ir, pakeitęs raudonar
miečio uniformą į civilius rū
bus, pėsčiomis grįžti pas savo 
lietuvius draugus.

Lapkričio 1 d. rytą, dar ne
prašvitus, paslėpiau vežime iš 
Algimanto Laužiko gautus rū
bus, atsisveikinau su savo gera
dariais ir leidausi kelionėn, 
paskutinį kartą su raudonar
miečio uniforma.

Išvažiavęs iš miško, ven
giau didesnių kelių ir vietovių,

GERBIAMI “DIRVOS” LEIDĖJAI 
IR SKAITYTOJAI

Vis toliau į praeitį nubėga mūsų šlovės ir džiaugsmo 1990- 
ieji metai, kai Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - 
Atkuriamasis seimas Kovo 11-osios Aktu visam pasauliui 
paskelbė, kad Lietuva nuo šiol vėl yra nepriklausoma valstybė.

Tada dauguma žmonių, taip pat ir mes, šio Akto signatarai, 
tikėjome, kad po 14 nepriklausomybės metų turėsime ne tik 
laisvą, pripažintą ir saugią valstybę, bet ir savo žmonėms būsime 
sukūrę daug geresnį, visavertį gyvenimą, būsime verti vadintis 
laisvos, demokratinės, Vakarų kultūros valstybės piliečiais. Deja, 
gal per daug norėjome, o per mažai dirbome, kad ir po tiek metų 
Lietuvos saugumas vis tebėra toks trapus, o tarp dalies žmonių 
vyrauja skurdas, abejingumas, netgi nusivylimas, kuris giliai 
įleido savo nuodingas šaknis.

Ir vis tik būtume neteisūs, jeigu matytume tik blogį, save 
baugintume sunkumais, politinėmis vidaus krizėmis, svarbiausių 
valdžios institucijų primesta priešprieša, neturėtume vilties, kad 
jau po kelių mėnesių, Lietuvai įstojus į NATO ir ES, mūsų 
valstybė tikrai bus saugesnė, o jos žmonėms bus atverti keliai į 
turtingesnį, geresnį gyvenimą.

Pavasaris - vilties, tikėjimo, šviesos metas. Tad pasitinkant 
ir švenčiant 14-ąsias Lietuvos nepriklausom os valstybės 
atstatymo metines, visus nuoširdžiausiai sveikinu ir kviečiu - 
kartu pasidžiaukime savo Laisve, savo Valstybe, o kartu ir šviesia 
pavasariška viltimi.

Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo 
Kovo 11-osios Akto signataras dr. Leonas Milcius

ALT skyr. bei Clevelando Bal- 
tiečių komiteto pirm. A. Pau- 
tienis. Taip pat dalyvavo kvies
ti svečiai: Vilties draugijos 
pirm. Algirdas Matulionis ir 
Beatričė Pautienienė.

Su trumpa kalba minėjimą 
baigė Estų Laisvės Federacijos 
vicepirm. Hans Ruus. Po iškil
mingos dalies vyko koncertas, 
kurį atliko du jauni iš Estijos 
atvykę muzikantai, kurie ir to
liau gilina studijas Akron uni
versitete.

kur grėstų pavojus susidurti su 
rusais. Buvo svarbu nuvažiuoti 
kiek galint toliau nuo mano 
numatytos slėptuvės pas lie
tuvius miške. Po keletos va
landų kelionės pradėjau žval
gytis geros ganyklos arkliams 
ir miškelio, kur galėčiau per
sirengti. Netrukus atradau ko 
ieškojau - gražią, dar nenu
ganytą pievelę šalia sugriauto 
negyvenamo ūkio ir nedidelę 
giraitę, prisišliejusią prie jos. 
Apsižvalgęs ar kas manęs ne
mato, iškinkiau arklius, atsi
sveikinimui juos pabučiavau ir 
paleidau ganytis, o pats, nuėjęs 
į miškelį, greitai numečiau ka
rišką uniformą ir apsirengiau 
apnešiotais civiliais rūbais. 
Uniformą užkasiau griovelyje.

Dabar dar tik reikėjo pa
sigaminti sau šiokius tokius 
asmens tapatybės dokumentus 
- apgaulingą asmens liudijimą 
su išgalvota pavarde. Be jo, jau 
per pirm ąjį lenkų m ilicijos 
dokumentų patikrinimą tuoj 
pat patekčiau daboklėn. Prieš

Celistas Heikki Palm ir jo 
žmona pianistė Anne-Mai Palm 
atliko Cam ille Saint-Saens 
“Gulbę” , Sergei Rachmaninoff 
“Vocalise” Opus 34, No 14 ir 
Dmitrij Sostakovič “Sonata del 
celes ir piano, D minor Opus 
40. Pabaigai pianistė paskam
bino Franz Liszt “Harmonies 
du soir” iš “Transcendental 
Etudes” .

Po koncerto buvo pietūs ir 
dalyvių bendravimas.

Algimantas Pautienis

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

vykdant savo pabėgimo planą, 
mūsų dalinio raštinėje turėjau 
progos studijuoti įvairaus tipo 
rusiškus pažymėjimus bei liu
dijimus paruoštus ant paprasto 
popieriaus, be jokio antspaudo 
ir pasirašomus viršilos. Vieną 
kitą tokių primityvių liudijimų 
tekstų buvau jau net mintinai 
išm okęs. Tad, atsisėdęs ant 
kelmelio, rusiškai pasirašiau 
tokio turinio “spravką”:

PAŽYMĖJIMAS
Šiuo pažymima, kad drg. 

Oleka Antanas, Juozo sūnus, g. 
1907 m., nuo rugpjūčio 1 iki 
spalio 20 d. yra tikrai dirbęs 
Noj Pecino sovchoze vežėjo pa
reigose ir yra pametęs savo do
kumentus, ką liudiju savo parašu.

1945 X  20 Už baro virši
ninką viršila Sumilov

Pakeitus raudonarmietį Jo
ną Bartkų į civilioką Antaną 
Oleką, kažkaip palengvėjo, ka
dangi dabar jau galutinai atsi
kračiau visų ryšių su raudonaja 
armija.

(Pabaiga)
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

Lionginas PASKŲS

AISVĖS SPINDULIAI...
Jau keturiolika metų prabėgo,
Kai pro vergijos debesis prasiveržė šviesa.
O laisvės spinduliai greitai atskubėjo,
Prikelti vergijoje marintas tautas.

Pabudo slopintas tautiškumo jausmas,
Ilgai prispaustas okupantų žiaurių.
Ir kai suskambo Laisvės trimitas,
Sujudo žmonės pavergtų tautų.

Nusitiesė kelių spalvų vaivorykštė,
Nuo Vilniaus, Rygos iki Talino - keliais. 
Sujungė stipriais ryšiais, vergovėje slopintas, 
Laisvą gyvenimą mylinčias tautas.

Suplevėsavo trispalvės tautų vėliavos,
Per visą kraštą, iki Baltijos krantų.
Suskambo seniai giesmės negirdėtos,
Laisvės ištroškusių žmonių.

Mielas tautieti, giedok tą Didžią Giesmę, 
Kurią parašė Vincas Kudirka kitados...
Kad žadintų mumyse, tautiškumo jausmą,
Kad mokėtume įvertinti, - Laisvę Lietuvos...

Canada-Burlington 2003m.

PARTIZANŲ VADO DUKTERS KALBA

Minime vasario 16-ąją, didžiąją mūsų valstybės šventę. Ji 
visuomet buvo, yra ir bus iškilioji mūsų valstybės diena, kaip 
švyturys nušviečiantis lietuvių tautos kelią įvairiose gyvenimo 
kryžkelėse, simbolizuodamas laisvę ir Nepriklausomybę.

Lietuvos partizanai, kuriais buvo ir abu mano tėvai - tai karta 
užaugusi po 1918 metų vasario 16-tosios, karta užaugusi laisvės 
dvasia, kurią davė vasario 16-toji. Užėjus II sovietinei okupacijai 
jie negalėjo taikytis su Tėvynės pavergimu ir išėjo kovoti už jos 
laisvę ir nepriklausomybę. Vasario 16-tosios šviesa visada buvo 
su jais. Paimkime partizanų laikraščius. Artėjant vasario 16-tąjai 
visuomet randame juose šiai šventei skirtus straipsnius kuriuose 
su didžiule pagarba minimi Nepriklausomybės Akto signatarai 
ir vasario 16-tosios prasmė. Partizanai rizikuodam i savo 
gyvybėmis šventės išvakarėse Lietuvos miesteliuose iškeldavo 
trispalves.

Tvirta gija eina nuo 1918 m. vasario 16-tosios į 1949 m. 
vasario 16-tąją, išskirtinę, istorinę datą Lietuvos partizanų kare. 
1949 m. vasario 16 dieną visos Lietuvos vyriausiųjų vadų 
suvažiavime Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) taryba 
paskelbė istorinę Deklaraciją. Joje sakoma, kad LLKS taryba 
“okupacijos metu yra aukščiausias tautos politinis organas, 
vadovaująs politinei ir karinei tautos išsilaisvinimo kovai” . 
LLKS pagrindinius konstitucinės demokratijos principus, 
užakcentavo konstitucinės santvarkos tęstinumą, apibrėžė 
ginkluoto pasipriešinimo teisėtumą. Šios deklaracijos signataras 
ir vienas iš jos politinės dalies autorių yra mano tėvelis partizanų 
vadas generolas Adolfas Ramanauskas Vanagas.

Kiekvienais metais Lietuvoje vasario 16 d. mes minime 
Partizanų deklaracijos dieną. Šiemet nuo jos paskelbimo lygiai 
55-keri. Vasario 16 švenčiam valstybės atkūrimo dieną.

Šiemet būdama toli nuo Lietuvos, vasario 16-tąją išgyvenau 
ypatingą jausmą - galėjau išreikšti pagarbą, pasimelsti už vieną 
iš 1918 m. vasario 16 Nepriklausom ybės Akto signatarų 
profesorių Mykolą Biržišką, jo  amžino poilsio vietoje, čia Los 
Angeles, kartu su jo  giminėmis ir artimaisiais.

Ir pagalvojau, kokie yra ryšiai ir sąsajos. Mūsų tautos istorija 
nužym ėta k rau jo  aukom is ir nuo latin iu  pasiauko jim u, 
nepabaigiamom pastangomis išlikti. Tuos bandymus išlaikėme. 
Jų atsiranda vis naujų.

Tad šviesus atm inim as, žuvusių už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę turėtų stiprinti mūsų dvasią ir pasiryžimą 
kuriant šiuolaikišką, pažangią laisvą Lietuvą. Laimės ir sėkmės 
mūsų Lietuvai ir mums visiems!

A. Ramanauskaitė - Skokauskienė

Cicero miesto prezidentas R. Gonzales su žmona Anna ir miesto 
pareigūnu Joseph Vizzuso (kairėje) Vasario 16-sios minėjime šv. 
Antano parapijos salėje. E. Šulaičio nuotraukos

CICERO LIETUVIAI PRISIMINĖ 
VASARIO 16-JĄ

Cicero ir apylinkių lietu
viai, vasario 15 d. susirinkę į 
šv. Antano parapijos salę, pra
tęsė svarbios šventės minėji
mą, kuris buvo pradėtas vasa
rio 11-ją Lietuvos trispalvės 
pakėlimu ir kitomis iškilmė
mis prie miesto rotušės rūmų.

Ankstyvą sekmadienio ry
tą mūsų tautiečiai pradžioje 
meldė Dievą lietuvių pinigais 
pastatytoje šv. Antano parap. 
bažnyčioje, o po to daugiau 
negu šimtinė žmonių, sugužė
jusių į parapijos salę klausėsi 
kalbų ir meninės dalies.

Čia atsilankė ir pats Cicero 
miesto prezidentas Ramiro 
Gonzalez su žmona Anna, 
miesto valdybos narys Joseph 
V izzuso, p o lic ijo s  vadas 
W ayne Johnson, Lozzaine 
Walsh bei kiti svečiai.

Šventės rengėjų - LB Ci
cero apylinkės valdybos var
du kalbėjo pirmininkas Min
daugas Baukus, o ALT’o Ci
cero skyriaus atstovas buvo 
Stasys Dubauskas. Jie tarė 
trumpus sveikinimo žodžius.

Invokaciją paskaitė bažny
čioje šv. Mišias atlaikęs kun. 
dr. Kęstutis Trimakas, kuris 
meldė Aukščiausiąjį palaimos 
lietuvių tautai.

Sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus, programos 
vedėja Aldona Zailskaitė kal
bėti pakvietė parapijos klebo
ną kun. James Kastigas, o po 
jo  - miesto prezidentą R. Gon
zalez. Miesto vadovas, pabrė
žęs, kad šv. Antano parapija 
buvo įsteigta lietuvių, ragino 
visus gerbti savo kilmę.

Trumpą sveikinimo kalbą 
pasakė Ciceroje gimęs bei au
gęs ALT’o pirm. Saulius Kup
rys, kuris, trumpai priminęs 
savo organizacijos praeitį, dė
kojo už paramą ALT’o tikslams.

Pagrindinis kalbėtojas - 
adv. Povilas Žumbakis 
Akademinis dalies pagrin

diniu kalbėtoju buvo adv. P. 
Zumbakis, kuris čia buvo pri
statytas ir kaip “Amerikos lie
tuvio” komentatorius.

Kadangi šį kartą dalyvavo 
nemaža lietuviškai nesupran
tančių svečių, P.Zumbakis savo 
kalbos pradžioje prabilo an
gliškai, o lietuviškąjį tekstą, kaip 
jis sakė, gerokai sutrumpino.

Kalbėtojas jo je  pabrėžė, 
kad Lietuvoje nevertinami išei
vijos nuopelnai Lietuvai. Nur
odė, jog istorija ten neverti
nama, pažymėdamas “istorija 
nenaudinga okupantams”.

Jis akcentavo, kad per 50 
okupacijos metų išeivijoje ban
dyta išlaikyti išsilaisvinimo 
viltį ir ta linkme dirbta. “Lie
tuvoje žmonės nesupranta, ką 
mes esame padarę” - kalbėjo 
P. Zumbakis.

Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjime Cicero paskai
tininkas adv. Povilas Zumbakis ir dr. Petras Kisielius.

Trumpai užsiminęs apie po
litinę krizę Lietuvoje ir teigi
nius - ką ten kas padarė ar ne
padarė, jis nurodė, jog panašių 
nesutarimų būta ir anksčiau 
apie ką net Maironis savo raš
tuose yra atžymėjęs.

Paskaitininkas Cicero lietu
vių telkinį pažymėjo, kaip vie
ną iš pavyzdingiausiųjų bei 
veikliausiųjų apylinkių, ypatin
gai ankstesniais laikais, visoje 
Amerikoje. Nors kitur apie Ci

cero yra žinoma kaip Al Kapo
nės miestą.

Jis nurodė, kad laikas pa
garsinti Cicero lietuvių veikė
jus, jų  darbus, Kalbėtojas iš 
tokių veiklių tautiečių išskyrė 
dr. Petrą Kisielių, nurodyda
mas jo  veiklos sritis. P. Zum- 
bakis pabrėžė, jog dr. P. Kisie
lius yra žinomas ne vien tik 
kaip įvairių organizacijų dar
buotojas, bet ir kaip gydytojas 
ne vien tik Ciceroje, bet ir vi
soje Amerikoje. Jis pakvietė vi
sus susirinkusius atsistoti ir šiam 
nuoširdžiam ir veikliam tautie
čiui sudainuoti “Ilgiausių metų!”

O savo prasmingą kalbą P. 
Zumbakis baigė poeto M ai
ronio žodžiais: “Aš norėčiau
prikelti bent vieną senelį iš 
kapų milžinų... Gal tada supra
sim, ką Nemunas šneka.”

M inėjimo pabaigai buvo 
suruošta trumpa, bet nuotai
kinga meninė dalis, kurioje pa
sirodė dainininkas Antanas An- 
driekus. Šis dar tik 3 metus 
Amerikoje gyvenantis muzikas 
čia ne tik dainavęs, bet ir sau 
akompanavęs, sutraukė gana 
nuotaikingų dainų, kurios pa
įvairino šiaip gana monotoniš
ką minėjimo eigą.

Salėje buvo renkamos ir au
kos, kadangi organizatoriai bu
vo du, tai ir aukos buvo renka
mos atskirai. Lietuvių Bendruo
menei buvo sudėta apie 1,500 
dol., o ALT-ui - 1,300 dol.

Susirinkusieji taip pat buvo 
pavaišinti kava, arbata ir pyra
gaičiais.

Edvardas Sulaitis

N E W  Y O R K , NY

• New Yorke formuojasi 
Baltų teatras. Režisierius Gin
tautas Jaras iš Klaipėdos prane
ša, kad ruošiamas pirmas vaidi
nimas. Teatro taryba ieško na
rių ir rėmėjų. Vienų metų nario 
mokestis yra 50 dol. Dėl infor
macijos skambinkite G.Jarui: 
347-531-6462. Su susidomėji
mu laukiame teatro debiuto.

Dr. Giedrė Kumpikaitė
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LIETUVA IR PASAULIS
“INDEPENDENT”: R. PAKSO APKALTA
“SUGADINS” LIETUVOS STOJIMĄ 0 NATO IR ES
Vilnius, kovo 9 d. (ELTA). Prasidėjusi prezidento Rolando 

Pakso apkalta bus nemalonus fonas Baltijos valstybių stojimui 
į Europos Sąjungą ir NATO, - rašo britų dienraštis Indepen
dent. Straipsnį “Lietuvos “aukštojo pilotažo” Prezidentas” 
pristato ELTA.

Pasak dienraščio, R. Paksas kaltinamas ryšiais su rusų nusi
kaltėliais ir žvalgyba, bet viską neigia. Independent atpasakoja 
visus šešis R. Paksui pateiktus kaltinimus, kuriuos specialioji 
Seimo komisija perdavė Konstituciniam Teismui, ir apžvelgia 
būsimą apkaltos procedūrą.

Independent rašo: “Pirmasis Lietuvoje pradėtas apkaltos pro
cesas užsitęs pakankamai ilgai, kad sugadintų Lietuvos stojimą 
į NATO kitą mėnesį. Daug kas mano, jog apkalta mes šešėlį ir 
Europos Sąjungos plėtrai gegužės pirmąją, kai prie ES prisijungs 
10 šalių, tarp jų  Lietuva” . Apžvelgiama skandalo istorija, prasi
dėjusi spalį, rašoma apie pagrindinio R. Pakso finansinio rėmėjo 
Jurijaus Borisovo vaidmenį. Independent pažymi, jog R. Paksas 
atmeta kaltinimus ir tvirtina, esą viską išgalvojo jo  politiniai 
priešai, kuriems padėjo saugumo vadovas Mečys Laurinkus.

Cituojamas Vilniaus tarptautinių santykių instituto atstovas 
Vytautas Radžvilas, kuris sako: “Yra žmonių, kurie rimtai mano, 
kad R. Paksą palaiko rusų žvalgyba, ir jis kelia tikrą pavojų 
Lietuvos demokratijai”. Konservatorių vadovas Andrius Kubi
lius dienraščiui pasakė, jog 86 apkaltą patvirtinę Seimo narių 
parašai yra rimtas politinis ir moralinis signalas R. Paksui pasi
traukti. Independent pažymi, jog politinė krizė Lietuvoje stiprėja 
tuomet, kai Lietuva už šnipinėjimą išsiuntė tris rusų diplomatus 
ir auga įtampa tarp Lietuvos ir Rusijos. Maskva taip pat pasakė 
nepakęsianti NATO pajėgų išdėstymo Baltijos valstybėse.

58% VOKIEČIŲ - UŽ LIETUVOS PRIĖMIMĄ Į ES
Berlynas, kovo 10 d. (dpa-ELTA). Vokietijoje atlikta apklau

sa parodė, kad tik kas antras vokietis pritaria Lenkijos priėmimui 
į Europos Sąjungą. Tuo tarpu Lietuvos narystę šioje organiza
cijoje teigiamai vertina 58 proc. respondentų. Vokiečiai prieš 
Lenkijos įstojimą į ES turi daug didesnį neigiamą nusistatymą 
nei prieš kitas 9 šalis. Šios rytinės šalies priėmimui į Sąjungą 
pritaria tik 37 proc. apklaustųjų, 51 proc. yra prieš, o 11 proc. 
savo nuomonės šiuo klausimu neturi.

Labiausiai vokiečiai džiaugiasi Vengrijos priėmimu į ES gre
tas. Už tai yra 68 proc. žmonių ir 20 - prieš. Po jos eina Malta 
(64 ir 21), Estija ir Latvija (už 60 proc.), Lietuva (58), Čekija 
(57) ir Slovakija (55 proc.). Tiek pat vokiečių yra ir už Kipro 
bei Slovėnijos priėmimą.

PREZIDENTAS PASVEIKINO SEIMĄ
Vilnius, kovo 10 d. (ELTA). Lietuvos prezidentas Rolandas 

Paksas pasveikino Seimą, trečiadienį ratifikavusį Šiaurės Atlanto 
sutartį, šiuo Lietuvai itin svarbiu sprendimu patvirtinusį visos 
tautos valią eiti Europos ir Vakarų kultūros keliu.

“NATO sutarties ratifikavimas yra vienas svarbiausių prieš 
keturiolika metų atkurtos Nepriklausomybės įtvirtinimo aktų. 
Dar niekada istorijoje Lietuva neturėjo tokių saugumo garantijų, 
kokių įgyja dabar, tapdama NATO nare”, rašoma Prezidento 
spaudos tarnybos pranešime. Jame pažymima, kad šį laimėjimą 
pavyko pasiekti tik sutelktomis politikų, diplomatų, daugelio 
valstybės institucijų ir visų Lietuvos žmonių pastangomis.

“Susitelkimas bei santarvė ir ateityje, sugrįžus į Vakarų civi
lizacijos erdvę, bus svarbiausia Lietuvos valstybės sėkmės ir 
žmonių gerovės sąlyga” , pabrėžia Prezidentas R. Paksas.

AIRIŲ DIENRAŠTYJE MELAGINGOS ŽINIOS
Vilnius, kovo 10 d. (ELTA). Seimo Europos reikalų komiteto 

pirmininkas Vytenis P. Andriukaitis oficialiai kreipėsi į pusės 
milijono egzempliorių tiražu leidžiamo Airijos savaitraščio Ire
land on Sunday redakciją, prašydamas paneigti šiame leidinyje 
paskelbtus tikrovės neatitinkančius gandus apie Lietuvą.

“Savaitraščio Ireland on Sunday korespondento Ronald 
Quinlan paskelbta informacija apie Lietuvą yra melaginga ir 
neatitinkanti tikrovės. Bandymas paskleisti iškreiptą Lietuvos 
vaizdą kertasi su žiniasklaidos principais”, - savo kreipimesi 
piktinosi V. P. Andriukaitis. R.Quinlan savo rašinyje “Mes atei
name iš šalčio” Lietuvą apibūdino kaip vieną iš skurdžiausių 
valstybių Europoje. Europos reikalų komiteto vadovas pasiūlė 
atsiųsti iš Airijos tokį korespondentą, kuris iš tiesų norėtų susi
pažinti su Lietuva, jos realia situacija bei laimėjimais. “Susidaro 
įspūdis, kad žurnalisto pateikta informacija yra dvidešimties 
metų senumo arba jis supainiojo miestus”, - dalijosi nuomone 
V. P. Andriukaitis. Lietuvos diplomatai ir Lietuvos ambasados 
Airijoje atstovė Izolda Bričkovskienė taip pat stebėjosi Lietuvos 
vardą žeminančiu žurnalisto straipsniu. j c j t j c  ■ f

Lietuvai švenčiant 14 nepri
klausomybės atkūrimo m eti
nes, p rez iden tas R olandas 
Paksas iškilm ingai pasirašė 
įstatymą dėl NATO sutarties 
ratifikavimo, prisijungimo prie 
Šiaurės Atlanto Aljanso raštą 
bei kreipimąsi į JAV valstybės 
sekretorių Colin L. Powell dėl 
rašto deponavimo.

NATO sutarties ratifika
vim ą prezidentas R. Paksas 
įvertino kaip vieną svarbiausių 
prieš keturiolika metų atkurtos 
Nepriklausomybės įtvirtinimo 
aktų, teikiančių tokias saugumo 
garantijas, kokių Lietuva netu
rėjo per visą savo istoriją.

Prezidentas taip pat pabrė
žė, kad šis laimėjimas pasiektas 
tik sutelktomis politikų, diplo
matų, daugelio valstybės insti
tucijų ir visų Lietuvos žmonių 
pastangomis.

Į iškilmingą teisės aktų, su
sijusių su naryste NATO pasi
rašym ą Prezidentūroje buvo

L. LINKEVIČIUS NEMATO TEISINIŲ KLIŪČIŲ 
STEIGTI NATO BAZES LIETUVOJE

Vilnius, kovo 10 d. (ELTA). 
Krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius sako nematąs 
teisinių kliūčių steigti NATO 
bazes Lietuvoje, tačiau čia pat 
priduria, jog apie tai kol kas ne
verta diskutuoti. Nes jokių kon
krečių planų dėl minėtų bazių 
steigimo, L. Linkevičiaus tiki
nimu, tikrai nėra.

“Jeigu yra užsienio valsty
bė, jos bazė negali būti steigia
ma Lietuvoje, nes tai draudžia 
137 Konstitucijos straipsnis. 
Tačiau jei NATO yra kaip orga
n izacija  ir mes jo je  - kaip 
NATO nariai, tai NATO bazė 
yra jau mūsų karinė bazė”, - žur
nalistams sakė L. Linkevičius.

Konstitucijos 137 straipsnis 
numato, kad Lietuvos teritori
joje negali būti masinio naikini
mo ginklų ir užsienio valstybių

karinių bazių. Kai kurie parla
mentarai šią savaitę Seimo ko
mitetuose svarstant NATO su
tarties ratifikavimą abejojo, ar 
numatoma galimybė steigti 
NATO bazes neprieštarauja 
šiam Konstitucijos straipsniui.

Tuo tarpu, krašto apsaugos 
ministro L. Linkevičiaus teigi
mu, apie NATO bazių steigi
mą nekalbama nei Seimo rati
fikuotoje stojimo į NATO su
tartyje, nėra jokių konkrečių 
planų bei praktiškai “niekas 
nevyksta”.

“Apie tai apskritai neverta 
diskutuoti, nes tai nei kliuvi
nys juridiškai, nei problema 
praktiškai”, - teigė L. Linke
vičius.

A nksčiau  vertindam as 
NATO bazių įkurdinimo Lie
tuvoje galimybę, L. Linke-

kviečiami Seimo, Vyriausybės 
nariai, Kovo 11-osios Nepri
klausomybės Akto signatarai.

Prezidento R. Pakso pasi
rašyti dokumentai bus per
duoti Užsienio reikalų minis
terijai, kuri juos nusiųs depo
navimui į Vašingtoną.

Lietuva NATO nare turėtų 
tapti kovo pabaigoje arba ba-

vičius ne kartą yra sakęs, kad 
Lietuva svarstytų tokią galimy
bę, jei kiltų reikmė, nes nenori 
būti antrarūše NATO nare. Lie
tuva šiuo atveju, anot L. Lin
kevičiaus, žiūrėtų savųjų inte
resų.

L. Linkevičius Seimui rati
fikavus sutartį dėl stojimo į 
NATO pareiškė, kad jokių kliū
čių Lietuvos narystei Aljanse 
nebelikę. Lietuvos stojimo į 
NATO procedūros bus visiškai 
baigtos ir Lietuva taps NATO 
nare, pasak L. Linkevičiaus, 
kai stojimo sutartis bus depo
nuota Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir JAV informuos vi
sus, kad tai įvyko. L. Linke
vičiaus teigimu, šitai įvyks dar 
kovo m ėnesio pabaigoje ir 
tuomet Lietuva “de facto ir de 
jure bus NATO nare”.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Čikagoje pirmininkas prof. dr. Jonas Račkauskas ir Vilniaus 
universiteto antropologijos docentas dr. Vytis Čiubrinskas tariasi dėl Texas lietuvių archyvų 
saugojimo. S. Miglinienės nuotr.

NATO SUTARTIES RATIFIKAVIMO ĮSTATYMAS PASIRASYTAS KOVO 11-ĄJĄ

landžio pradžioje, kai visos 
septynios naujosios NATO ša
lys narės bus deponavusios 
rati-fikacinius raštus.

Balandžio 2 d. Briuselyje 
numatytas neformalus NATO 
šalių narių užsienio reikalų mi
nistrų posėdis, kuriame Lie
tuva turėtų dalyvauti jau kaip 
visavertė Aljanso narė.

EUROPOS PARLAMENTAS KRITIKUOJA LIETUVĄ

Berlynas/Strasbūras, kovo 10 d. (dpa-ELTA). Europos 
Parlamentas yra nepatenkintas tuo, kaip Lietuva ir dar kelios 
būsimosios ES narės įdiegia pas save europinius standartus, 
praneša dpa-ELTA.

Kaip rašo įtakingas Vokietijos dienraštis Die Welt, eurode- 
putatai Strasbūre ruošiasi viešai įvardinti valstybes, smarkiai 
atsiliekančias nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, ir nurodyti 
jų trūkumus. Atitinkamos rezoliucijos projekte sakoma, kad Lie
tuva, Lenkija, Vengrija ir kelios kitos stojančiosios šalys nepa
kankamai ryžtingai kovoja su korupcija. Kyšininkavimo reiški
nys šiose valstybėse keliąs rimtą susirūpinimą.

Be to, valstybėse kandidatėse yra daug trūkumų maisto pro
duktų saugos, higienos ir veterinarinės kontrolės srityse. Jeigu 
būsimosios ES narės nesugebės užtikrinti maisto produktų 
saugumo, Europos Komisijai gali tekti uždrausti jų eksportą.



DIRVA • 2004 m. kovo 16 d. 9
KULTŪROS PUSLAPIS

KRISTAUS KANČIOS 
FILMO ĮSPŪDŽIAI

Aleksas Vitkus

Mes nesame dažni kino te
atrų lankytojai, bet negalėjome 
atsispirti pagundai patiems pa
matyti ir pergyventi šiuo laiku 
taip populiaraus film o apie 
Kristaus kančią ir mirtį, an
gliškai vadinamo “The Passion 
of the Christ” . Pirmiausiai, tu
riu prisipažinti, kad mane įky
riai ir labai domino ir vienas, 
gal nors ir neesminis, klausi
mas: kodėl filmo pavadinime 
yra artikelis “the” Christ. Juk 
tikriniai vardai tokio artikelio 
nereikalauja? Nesu joks anglų 
kalbos žinovas, klausinėjau 
gudresnių, net ir čia gimusių 
amerikiečių, bet suprantamo 
logiško atsakymo iki šiol dar 
negavau.

O kaip pats filmas? Sukre
čiantis, be abejo. Mes su žmo
na ne vieną kartą buvome išėję, 
nelaukę pabaigos, iš filmų, kur 
mums atrodė nepriimtinai per 
žiaurūs ir kruvini. Prisimenu ir 
gana neseniai matytą filmą, to 
paties režisieriaus Mel Gibson 
“Braveheart” . Panašiai galvo
jom e žiūrėdam i ir šį filmą. 
Žiaurus, bet ne per kruvinas, ir 
likome sėdėti iki filmo galo.

Norėdamas bent kiek atsi
palaiduoti nuo filme rodomų 
žiaurumų, stengiaus nukreipti 
mintis kitur. Ar filmas yra tikrai 
antisemitinis, kaip tvirtina dau
gelis žydų? Ar tai tikrai įvykiai, 
kaip buvo prieš 2,000 metų, pa
gal šv. Mato evangeliją? O gal 
tik dar vienas Hollywood ban
dymas perdėtai sudramatizuoti 
Kristaus gyvenimą ir jo  kan
čią? Nepadėjo mums susikaup
ti ir nuolatinis aplink sėdinčių 
jaunų žmonių čiauškėjim as 
kramsnojant prieš filmo pra
džią pirktus gruzdintus kukurū
zus. Negalėjau suprasti, kaip į 
tokio žiaurumo filmą tėvai atsi
vedė savo vaikus. Nejaugi šių 
laikų vaikai jau  taip atbukę 
žiaurumams, ir jų niekuo nebe
nustebinsi? Nemanau, ir todėl 
norėčiau tėvus perspėti, kad šis 
filmas ne jaunai švelniai sielai.

Filmas prasideda tamsiame, 
beveik vaiduokliškame Getse- 
mano sode, kur Kristus (akto
rius - James Caviezel) meldžia
si savo dangiškajam Tėvui, tuo 
pačiu laiku gundomas moters- 
vyro pavidalo velnio, kurio ro
lę neįtikėtinai gavo moteris, ne
žemiškai atrodanti, kalbanti 
beveik vyrišku balsu, aktorė 
Rosalinda Celentano. Toks pik
to moteriškas stereotipas nepa
tiks daugeliui moterų, nepatiko 
ir mano žmonai. Truputi keistai 
atrodė ir didelis būrys žiaurių 
žydų sargų, atėjusių suimti Jė
zų. Tiesa, pagal evangeliją, jie 
buvo apsiginklavę kalavijais ir 
vėzdais, bet Mato evangelija 
apie jų  filme parodytą brutalų

žiaurumą nieko nesako. Man 
pačiam gal įdomiausios ir pa
traukiančios scenos buvo, su
keldamos jaudinančius religi
nius jausmus, taip vadinami 
“ fla sh b ack s” , žv ilg sn ia i į 
Kristaus praeitį, kaip pvz. jo 
vaikystė Nazarete, jo  pamoks
las nuo kalno, ar paskutinė va
karienė su dvylika mokinių. 
Šiltai nuteikė ir Jėzaus dažnos 
scenos su jo  motina Marija, 
kurios rolę puikiai atliko Mala 
Morgenstern. Pergyvenau tik
rą religinį pakilimą stebėda
mas kaip Marija ant Kalvarijos 
kalno pabučiavo kraujuotas 
Jėzaus kojas. Žiūrėdamas į jos 
taip pat jo  krauju suteptą vei
dą, pamaniau, kad tai puiki 
alegorija įrodanti, kad žmoni
jos atpirkime kartu su Kristu
mi dalyvavo ir jo  motina. Pa
čioje filmo pabaigoje Marija, 
apkabinus savo mirusiojo sū
naus kūną, žiūri tiesiai į filmo 
žiūrovą, tiesia jam  ranką, lyg 
ir norėdama parodyti, kad jos 
sūnaus auka tam žiūrovui, tai 
yra mums visiems, skirta.

Filme Marija matosi dau
gelyje scenų, kaip pvz. teismo 
kieme, kur Petras išsigynė Jė
zaus, ar kaip ji susitiko su Pilo
to žmona. Pažiūrėjęs filmą dar 
kartą pavarčiau visas keturias 
evangelijas, ir buvau šiek tiek 
nustebintas, kai tų scenų apra
šymų ten neradau. Iš to turbūt 
galima spręsti, kad filmo reži
sierius Mel Gibson nebūtinai 
laikėsi evangelijų teksto.

Su tuo sutinka ir kiti filmo 
kritikai, beveik kaltindam i 
Gibson į Jėzaus ir kitų charak
terių lūpas įdėjus pakeistus, 
nors ir nežymiai, žodžius ir 
frazes, kurių net ir visai nėra 
Evangelijose. Jam pasisekė 
betgi filme išvengti anglų kal
bos, kuri būtų skambėjusi la
bai neįtikinamai ir dirbtinai. 
Dialoguose ir masinėse sceno
se buvo pavartota net trys kal
bos, aramajų, hebrajų ir loty
nų. Kur būtinai reikia, žiūro
vas galėjo skaityti paraštes an
glų kalba.

Kad išlaikytų lingvistinį 
autentiškumą, Gibson šiam fil
mui angažavo jėzuitų kunigą 
William Fulco, senovės kalbų 
profesorių iš Loyola Mary- 
mount universiteto Los Ange
les. Angliškas tekstas buvo pa
rengtas Gibson bendradarbio 
Benedict Fitzgerald, kurį tėvas 
Fulco išvertė į aramajų, hebra
jų  ir lotynų kalbas. Kristaus 
gyvenimo žemėje laikais Pa
lestinoje daugum a žmonių 
kalbėjo aramajiškai, kurią žy
dai sau pasisavino dar iš Baby- 
lono vergijos laikų, apie 500 
metų prieš Kristaus gimimą. 
Hebrajų kalba, kurią žydai

Režisierius Mel Gibson, dešinėje, režisuoja “Kristaus kančios” 
filmą. Kairėje - Kristaus vaidmenyje - Jim Caviezel. AP  nuotr.

naudojo prieš Babylono vergi
ją, buvo išlikusi tik religiniuose 
raštuose ir liturgijoje. Lotyniš
kai, žinoma, kalbėjo Pilotas ir 
Romos kareiviai.

Toliau tėvas Fulco aiškina, 
kad jis filme nutarė nenaudoti 
tuo metu plačiai visoje Romos 
imperijoje vartojamos graikų 
kalbos, kurios žydai nemėgo. 
Jis panaudojo ir tokį lingvistinį 
triuką, kai romėnų kareiviai 
kartais šaukdavo žydų m i
nioms aramajiškai, tuo tarpu 
kai žydai jiems atsakydavo lo
tyniškai. Kad pabrėžti minios 
ir romėnų kareivių nesugebėji
mą susikalbėti, tokie pasisaky
mai filme yra net ištariami ne
teisingai ir su klaidinga tarsena. 
Ar panašiai neatsitinka ir kai 
kuriuose šių dienų dialoguose? 
Žinoma, tų kalbinių plonybių 
ar niuansų nei aš, nei 99.9% 
kitų filmo žiūrovų nepastebės. 
Net kai Pilotas kreipėsi į Jėzų 
aramajų kalba, Jėzus jam  atsa
kė lotyniškai. Tai simboliškai 
įdomu, nors ir neįtikėtina.

Galvoje sukosi keistos min
tys išėjus iš kino teatro. Filmas 
man nesukėlė jokių antisemi
tizmo jausmų, tik graudulį, kad 
Dievo sūnus turėjo tiek dėl mū
sų iškentėti. Jis pats buvo žy
das, jo  motina žydė, jo  draugai 
ir apaštalai buvo žydai. Bet ir 
jo  priešai buvo žydai. Toks 
konfliktas tarp žydų buvo mie
lai priimamas romėnų, kurie 
tuo laiku valdė jų  žemę. Nors 
kalbėdami kasdieninį tikėjimo 
išpažinimą katalikai sako, jog 
(jis) “...kentėjo prie Poncijaus 
Piloto”, pats Pilotas, neradęs 
Jėzuje jokios kaltės, pasakė žy
dams: “Aš nekaltas to teisiojo 
krauju. Jūs žinokitės”. O visi 
žmonės šaukė: “Jo kraujas (te
krinta) ant mūsų ir mūsų vai
kų” . Tuomet jis paleido jiems 
Barabą, o Jėzų nuplakdinęs ati
davė nukryžiuoti. (Mt 27, 25-26)

Įdomu paminėti, kad žydų 
paprotys anais laikais buvo 
nuteistą mirtin žmogų užmušti 
akmenimis, tuo tarpu kai Ro
mos imperijoje mirtininkus 
bausdavo nukryžiavimu, plg. 
71 m. pr. K. gladiatoriaus

• Operos bičiulių draugijos įsteigta “Kipro” statulėlė, kuria 
pagal tradiciją apdovanojamas geriausias operos solistas, šiemet 
įteikta operos solistui ir pedagogui, Nacionalinės premijos laure
atui Vytautui Juozapaičiui. Solistė Irena Jasiūnaitė, įteikusi bari
tonui garbingą apdovanojimą, garsiai išsakė tai, apie ką vyres
niosios kartos žiūrovai kalbėjosi tyliai - Lietuvoje gimė naujas 
Kipras Petrauskas.

• Kovo 11-ųjų sostinės Didžiojoje gatvėje prie 25 namo ne
bus atidengta Atminimo lenta prieš keletą metų amžinybėn išėju
siam Nepriklausomybės akto signatarui profesoriui Kazimierui 
Antanavičiui. Jis šiame name gyveno beveik du dešimtmečius. 
Minėtame name gyvenantis Hubertas Grušnys, M1 radijo stočių 
grupės savininkas, pareiškė protestą. Atminimo įamžinimo ini
ciatoriai nutarė šalia namo pastatyti stelą. Tam pasipriešino 
miesto meras. Ona Antanavičienė “Lietuvos žinioms” pasakė: 
“Tai negražus smūgis” . LGITIC inf.

“THE PASSION OF THE CHRIST”

Šios savaitės televizijos ir radijo žiniose buvo kalbama apie 
Mel Gibson naują filmą “The Passion of the Christ”. Man teko 
matyti tą filmą. Filmas yra įspūdingas, moraliniai sukrečiantis, 
ir neužmirštamas.

Pirmą kartą pilnai supratau, ką reiškia žodis “nukryžiuoti”. 
Romėnai brutaliai kryžiuodavo ir filme tai yra pateikta realiai 
ir pagal istoriją. Popiežius pareiškė, kad tai yra, kaip buvo.

Filmas koncentruotas paskutinėmis dvylika Kristaus gyveni
mo valandomis, nuo suėmimo alyvų daržely iki jo  nukryžiavimo 
ant Golgotos. Tai yra pagal senovės graikų klasikinį stilių - visi 
įvykiai yra žinomi. Mums, kurie esame krikščionys, katalikai, 
šis koncentruotas pateikimas yra ypatingai jaudinantis, nes mes 
jau žinome įvykių eigą ir prasmę. Čia ne Hollywoodo gana 
švelnus nukryžiavimas ir kaip vienas žurnalistas New York Times 
išsireiškė, kad Amerikos krikščionybė yra pasidariusi labai len
gva: “Dievas be pykčio atvedė žmones be nuodėmės į karalystę 
be teismo per Kristų be kryžiaus”. Šis filmas, jeigu suprastas 
taip, kaip buvo norima, iššaukia žmogaus tikėjimą, verčia su
simastyti apie save, apie pasiaukojimą, apie kančią, ir mirtį. Jis 
rodo meilę žmogui, optimizmą gyvenimui, atlaidumą.

Tiems, kurie yra tikintys, nereikia aiškinti prasmės, tiems, ku
rie netiki, neįmanoma jos išaiškinti. Filmas yra puikiai filmuotas 
ir režisuotas. Teatre daug kas verkė ir kai pasibaigė, buvo tyla, 
paskui žmonės pradėjo ploti. Jei matysite, spręskite patys.

Dr. Giedrė Kumpikaitė

Spartacus nesėkmingai vestą 
vergų sukilimą, kai buvo nu
kryžiuota apie 6,000 sukilėlių. 
Kai kurie žydai tai laiko įro
dymu, kad dėl Jėzaus mirties 
labiausiai kalti yra patys ro
mėnai. Filme ir matėme nepa
prastai žiaurų romėnų kareivių 
elgesį su mirtin vedamu Jė
zum. Nuostabu, kad šių dienų 
italai (romėnai), ne taip kaip 
žydai, nesusirūpinę, kad šį 
filmą kas nors gali pavadinti 
antiitališku.

Nors nesigailėjome pamatę 
šį filmą ir pergyvenę baisias 
kančias, kurias Kristui reikėjo 
iškentėti, turiu pasakyti, kad fil
mu vis dėlto esame nusivylę. 
Ir ne vien dėl nepaprastai žiau
rių scenų. Gailėjomės, kad ne
buvo daugiau pabrėžta Kristaus 
meilės evangelija. Juk esame 
krikščionys ne dėl to, kad Kris
tus kentėjo, bet dėl to, kad Jis 
prisikėlė!

Ar filmas yra antisemitinis? 
Nesusidariau tokio įspūdžio, 
bet negarantuoju už kitus, kad 
jie prieis prie tokios pat išva
dos. Bijau, kad kai kurie krikš
čionys, jausmingai pergyvenę 
Kristaus kančias ekrane, jo  
kentėjimus gali įsivaizduoti 
kaip gautą laisvę už juos kaip 
nors atsilyginti.



10 • DIRVA • 2004 m. kovo 16 d.

DAINIUS KRIVINSKAS, TEISĖS DAKTARAS

Praeitą pavasarį gegužės mėnesį Dainius Krivinskas baigė 
Michigan (Ann Arbor) universiteto teisės fakultetą.

Darbštusis jaunuolis, bestudijuodamas teisę, ėjo straipsnių 
redaktoriaus pareigas leidžiant “Michigan Teisių Reformos” 
žurnalą. Eidamas studento advokato pareigas, jis atstovavo nu
skriaustuosius šeimos smurto, gyvenvietės, paskolų ir imigra
cijos srityse. Be to, jis dar priklausė Tarptautiniam ir Gretinama
jam  teisių centrui. Taip pat jis laimėjo George H. Deuble Fel
lowship.

Dainiaus Krivinsko mokslo akiratis platus. Jis įsigijo bakalau
ro laipsnį summa cum laude Duke (Durham, N.C.) universitete 
iš ekonomijos ir visuomeninės politikos. Jo diplominis darbas 
liečia šių dienų Lietuvos padėtį: “Vystymosi pagalbos gerinimas 
pereinamojo laikotarpio Lietuvoje” .

Duke universitete Dainius Krivinskas pasižymėjo įvairiose 
srityse. Jam buvo skirtos Barry F. Scerbo ir Mark Akers stipen
dijos. Be to, jis pagerbtas”Duke Universiteto mokslininko” ti
tulu. Išrinktas eiti diskusijų klubo kapitono pareigas, jo  komanda

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
ATGARSIAI ČIKAGOS IR APYLINKIŲ 

SPAUDOJE

ALTO surengtame Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjime Marijos aukšt. mokyklos salėje 
Vasario 15 d., Cicero miesto prezidentas Ramiro Gonzalez (viduryje) su Lietuvos ambasadorium 
Vygaudu Ušacku ir LB Cicero apyl. pirm. Mindaugu Baukum. E.Sulaičio nuotr.

D.Krivinskas, davė advokato priesaiką Columbus, OH, mieste.

laimėjo virš dvidešimt pažymėjimų, tarp jų  ir ketvirtąją vietą 
JAV. Jis taip pat prisidėjo prie Durham miesto Debatų lygos 
įsteigimo.

Į Ohio Dainius Krivinskas grįžta su įvairia ir plačia patirtimi. 
Per vasarų atostogas jis buvo pakviestas dirbti ne tik Jones Day 
bet ir Baker & Hostetler, LLP firmose Clevelande.

Pakviestas studijų metu internuotis Lietuvos Respublikos 
ambasadoje Washington, D.C., Dainius Krivinskas ryšininkavo 
Lietuvos ir Amerikos užsienio studijų programose. Taip pat jis 
prisidėjo prie Lietuvos apsaugos ministerijos raštų NATO Taikos 
partnerystės programai.

Laimėjęs interno pareigas UN Lietuvoje, jis vyko į Vilnių. 
Čia eidamas JAV programos asistento pareigas dalyvavo nuo 
smurto apsaugos ir administratyvinių reformų programose. Rašė 
Jaunimo teisės reformos plano pasiūlymą Lietuvos parlamentui 
ir UNDP Lietuvos raportą JV Žmogaus teisių konferencijai. 
Lietuvos Respublikos Seimui jis tyrinėjo ES integracijos būdus 
pritaikant agrikultūrinius tarifus prie ES standartų.

Dainius Krivinskas grįžo į Ohio, kur, pakviestas vienos iš 
didžiausių JAV firmų-Jones Day eina jaunesniojo nario pareigas. 
(Ši firma, kurioje dirba virš dviejų tūkstančių advokatų, įsistei
gus ne tik Šiaurės Amerikoje bet ir daugelyje valstybių Europoje 
ir Azijoje.)

Sveikiname Dainių Krivinską ir linkime daug sėkmės pro
fesiniame gyvenime! Jk

Šių metų Lietuvos Nepri
klausomybės šventės sukak
ties renginiai nuskambėjo ir 
amerikiečių bei meksikiečių 
leidžiamoje spaudoje.

Chicago Tribune - vienas iš 
dviejų pagrindinių Čikagos 
d ienraščių  įdėjo reportažą 
(aprašymą su nuotrauka) iš 
Marijos gimnazijoje įvykusio 
Vasario 16-sios minėjimo, kurį 
surengė ALT’o Čikagos sky
rius.

“This Year’s Lithuanian 
Celebration is Special” - tokia 
yra to aprašymo antraštė. Čia 
rašoma, kad minėjime daly
vavo apie tūkstantinė lietuvių 
kilmės amerikiečių. Čia dau
giausia cituojam a buvusio 
JAV ambasadoriaus John Tefft 
kalba. Pabrėžiamas kalbėtojo 
pareiškim as, sakantis, kad

LIETUVIŲ TELKINIUOSE FLORIDOJE

DAYTONA BEACH
Sausio 20, pirm ame šių 

metų posėdyje, Lietuvių klubo 
valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirmininku išrinktas J. 
Baltrušaitis; kiti nariai: A. Ma
žeikienė, N. Kreivėnas, A. Šil
bajoris, O. Kreivėnienė. Val
dybos patarėjas - J. Daugėla, 
revizorės - R. Gudaitienė ir D. 
Šilbajorienė.

Vasario 8 LB apyl. valdyba 
suruošė Vasario 16 - Lietuvos 
valstybės atkūrimo minėjimą. 
Pamaldos vyko Prince of Pea
ce bažnyčioje, o Mišių metu 
kaip ir visada, giedojo A. Skri
dulio vadovaujamas “Sietyno” 
choras. Altoriaus aukas nešė 
svečias iš Grand Rapids, JAV 
LB Tarybos narys Vytautas 
Kamantas su žmona Gražina 
ir LB apylinkės atstovė R.

sapnai kartais tampa tikrove. 
O ta tikrovė yra ta, jog rusų 
pavergta valstybė netrukus 
taps ES ir NATO nare.

Čia rašoma ir apie dabar 
Čikagoje gyvenančią Jūratę 
Variakojienę, kuri 1940-siais 
matė rusų atėjimą į Lietuvą. 
Taip pat yra cituojamas ir Lie
tuvos gen. konsulo Čikagoje 
Arvydo Daunoravičiaus pasi
sakymas.

Cicero-Berwyn Life laik
raštis įdėjo savo redakcijos na
rio James Pluta aprašymą iš 
Lietuvos trispalvės pakėlimo 
iškilmių prie Cicero miesto ro
tušės vasario 11 d. Rašoma ir 
apie pačią Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktį ir apie Šv. An
tano parapiją, kuri buvo įsteig
ta 1912 metais. Be to, prime
nama, kad Cicero miesto val-

Snarskienė. Nuoširdus lietuvių 
draugas kun. Richard Grasso 
atnašavo šv. Mišias ir sveikino 
bei laimino Daytona Beach 
lietuvių organizacijų darbuo
tojus.

Po pamaldų parapijos salė
je vyko Vasario 16 minėjimas. 
Pirmininkės B. Kožicienės pa
kviestas, svečias V. Kamantas 
pasakė šventei tinkamą ir pras
mingą kalbą, “Sietynas” pa
dainavo keletą tėvynės ilgesį 
ir meilę žadinančių dainų, o M. 
Jankauskienė padeklam avo 
patriotinių eilėraščių. Toliau 
vyko vaišės ir asmeniški po
kalbiai. Minėjime dalyvavo ar
ti 70 asmenų.

POMPANO BEACH
Atvyko vysk. Paulius Bal

takis ir šv. M išias aukojo 
sekmadienį, kovo 14 d., 1 val.

dyba priėm ė proklam aciją, 
kuria vasario 11 d. paskelbta 
Amerikos lietuvių diena “Cice- 
roje”.

Gana ilgą ir šiltą aprašymą 
su keliomis nuotraukomis įdė
jo meksikiečių leidžiamas dvi
kalbis (ispanų ir anglų kalbo
mis) spausdinamas laikraštis 
El Dia, kuriame atžymima Ci
cero miesto valdybos prokla
macija Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo proga ir vė
liavos pakėlimas prie rotušės.

Rašinyje duodama istorinių 
žinių apie Lietuvos praeitį. 
Taip pat rašoma, kad Cicero 
miesto vadovybė didžiuojasi, 
kad nemaža lietuvių pasirinko 
Cicero apylinkę savo gyve
namąja vieta, kur jie augina 
savo šeimas.

Edvardas Sulaitis

St. Paul Apostle bažnyčioje, 
2700 N.E. 36th Street (Sample 
Rd.), Pompano Beach. Visi yra 
kviečiami jo atsilankymu dva
siniai pasinaudoti.

VERO BEACH
Lietuvių paveldo draugija 

(American Lithuanian Heri
tage Society), dėl sumažėjusio 
narių skaičiaus, pernai spalio 8 
nutarė savo veiklą sulėtinti ir 
rinktis tik vieną ar du kartus per 
metus švenčių progomis. Vasa
rio 11 Patio restorane susirinko 
25 nariai paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės dieną - Va
sario 16. Ant stalo stovėjo 
Amerikos ir Lietuvos vėliavė
lės šalia didelio Vyčio, kuris 
yra į kilimą įaustas Kinijoje(!)

Po užkandžių pirm. G. Ma
tulionis pranešė apie negalių ar 
mirties ištiktus narius ir pasi
džiaugė, kad į šią lietuviams 

(Nukelta į 3 p.)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
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. Šv. 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 13 d., sekmadienį 3:00 val. p.p. Tragiškojo bir
želio (1941) paminėjimas Latvių parapijoje, Andrews (W. 152- 
a gatvė) ir Detroit Ave. Rengia Clevelando Baltiečių Komitetas.

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.

SKRYDIS

IS NEW YORKO Į VILNIŲ 
IR ATGAL

(sugrįžti iki birželio 1 d.)

$ 399 plius mokečiai

VYTIS TOURS
40-24 235th St.

Douglaston, NY 11363

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

E-mail vyttours@earthlink.net

r

N u o š ird ž ia i sveikinamo 

m am ą uošvę, močiutę prosenolę

Kazimierą Laikunienę

DIRVAI
AUKOJO

gimtadienio proga 
linkime geros sveikatos ir daug 

laimingų metų!

Jūratė ir Vitas,
Audrė,

Vainius su Annette, 
proanūkės - Gintarė, 

dvynukės Aleksandria ir Isabele

k.

J.Lizaitis, Ft. Lauderdale, FL . 45
A. Pautienis, Richmond, OH ...45 
V.Vidugiris, Rancho Palos,CA 30 
E.Bartkus, Beverly Shores, IN 25
B. Girniuvienė, Allen Park, MI 25 
E.Čeičys, St.Petersburg, FL ... 20 
S. Milašius, Tonawanda, NY . 20
A.Babonas, Detroit, MI ...... 15
J.Kleinaitis, Germantown, TN 15 
E.Jakulis, Willoughby, OH ... 10 
V.Januškis, Cleveland, OH .... 10
J.Budrys, Chicago, IL ........... 10
J.Juozūnas, Miami B., F L .....  10
I. Kučiauskas,

Catonsville, M D ....................10
J. Mikaila, Pomfret Ctr., CT ... 10 
J.Alšėnas, Brecksville, OH .... 10
H.Feifer, St.Pete., FL ............ 5
Z.Jurgelaitis, Cleveland, OH ... 5 
V.Zebertavičius, Sunny H., FL 5

Mieli anykštėnai ir jų bičiuliai!
Šiais metais liepos 25-26 dienomis per Šv. Oną 

įvyks ketvirtasis pasaulio anykštėnų suvažiavimas. 
Aplankymas gražiuosius Anykščius, susitikimai su
giminėmis ir senais draugais, žymiausių vietovių 

aplankymas ir miesto šventės renginiai paliks 
nepamirštamus prisiminimus. 

Atsiliepkime į nuoširdų Anykščių miesto mero 
Dariaus Gudelio kvietimą.

Važiuokime visi į anykštėnų ketvirtąją 
suvažiavimo šventę!

Juozas Biliūnas

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

LIETUVIŲ TELKINIUOSE 
FLORIDOJE
(Atkelta iš 10 p.)

brangią šventę jie  dar taip 
gausiai susirinko. Tada jo  pa
prašytas narys V. Šalčiūnas sa
vo kalboje svarstė, kas palaiko 
lietuvybę tarp kelintos kartos 
Amerikoje gimusių narių ir 
paskatina juos net didžiuotis 
savo lietuviška kilme. Jo ma
nymu, sena Lietuvos valstybė, 
jos garbinga istorija ir ilga tau
tos kova dėl laisvės yra visų 
lietuvių pasididžiavimas.

Susirinkimas baigtas vi
siems nuoširdžiai sugiedojus 
Lietuvos himną. Kitas prieš
kalėdinis subuvimas bus gruo
džio 15 toje pat vietoje.

PALM BEACH
Vasario 10 pabendravimo 

popietėje buvo tik apie 30 lan
kytojų. Pirm. K. Miklas pada
rė visą eilę įvairių pranešimų, 
kad Senatui nutraukus finan
savimą, Radio Free Europe ir 
“Amerikos Balso” transliaci
jos į Lietuvą yra sustabdomos. 
Jis dar perdavė interneto pra
nešimus apie Lietuvos prezi
dentūros skandalą ir kivirčus 
dėl prez. R. Pakso apklausos. 
Taip pat suminėjo faktą, kad 
Lietuvoje yra 694 tūkst. gy-

PRANEŠIMAS
Dirvos Nr.7 buvo ELTOS 

informacija, pavadinta “Gen. 
Povilo Plechavičiaus apdova
nojimas susilaukė priekaištų” . 
Atsakymui sekančiuose Dirvos 
numeriuose spausdinsime ati
tinkam ą ištrauką iš knygos 
“Gen. Povilas Plechavičius” .

Už pateiktą medžiagą dėko
jam e garbės genera lin iam  
konsului Vytautui Čekanauskui 
ir Rūtai Sakienei.

ventojų per 80 m. amžiaus. Be 
to, ir pensijos yra nedidelės.

Naujoji BALFo skyriaus 
pirm. Regina Lagūnienė pri
statė skyriaus valdybos sudėtį 
ir patikino, kad BALFo veikla 
bus tęsiama, kaip iki šiolei. 
BALFo skyriaus gegužinė bus 
balandžio 25. Dr. V. Vaitkus 
toliau tęs aukų rinkimo vajų ir 
ragino aukas įteikti jam.

V. Šalčiūnas paryšk ino  
“Dainos” choro bėdas netekus 
vadovo ir netikėtai pasikeitusią 
padėtį, kuri chorą ne tik vėl 
p rikėlė, bet ir užtik rino  jo  
dalyvavimą kovo 13 minėjime 
ir savo 20-m ečio sukakties 
šventėje. Tada jis pristatė naują 
choro vadovę muz. R enatą 
Armalaitę, kuri padėkojo už 
paramą čia įsikuriant ir pasi
sakė esanti laiminga, galėdama 
tęsti savo specialybės darbą su 
“Dainos” choru.

Vincas Šalčiūnas

• Šie mokslo metai Klai
pėdoje - ypatingi. Nuo rugsėjo 
1-osios kasdien prie mokyklų 
plevėsuoja valstybinės vėlia
vos. Išankstinės pedagogų ai
manos dėl pinigų stokos, taip 
pat būgštavim ai dėl galimų 
barbarų išpuolių pasirodė ne
pagrįsti. Vėliavų padovanojo 
Vyriausybė bei Klaipėdos pa
triotai. O nuo vagių nukentėta 
tik vienąkart, kai trispalvės pri
reikė Lietuvos krepšininkų 
pergalės Europos čempionate 
apsvaigintiems aistruoliams. 
Pedagogai pakylėtai džiaugiasi 
kasdien regimu valstybės sim
boliu.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

PUSEI METŲ - $40, 
PIRMA KLASE - $78, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

mailto:vyttours@earthlink.net
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XII LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

XII Lietuvių tautinių šokių šventė įvyks š. m. liepos mėn. 3 
d., Allstate Arena, Rosemont, IL. Šventės proga bus išleidžiamas 
leidinys/programa. Leidinyje bus šventės bei ją  supančių 
renginių apžvalgos, pristatomos šventėje dalyvaujančios tautinių 
šokių grupės, įrašomi šokėjų vardai bei pavardės. Kai įprasta 
tokiuose laidiniuose, taip ir šio leidinio dalis bus skiriama 
apmokamiems sveikinimams bei skelbimams.

XII Lietuvių tautinių šokių šventės rengimo komitetas 
kviečia lietuvių visuomenės verslininkus prisidėti prie šios 
šventės rengimo. Už palyginus mažą sumą (vienas pusl. - 150 
dol.; pusė pusl. - 100 dol.; ketvirtis pusl. - 75 dol.; ir vizitinės 
kortelės dydžio - 50 dol.), savu sveikinimu/skelbimu bus galima 
pasiekti netoli 2000 šokėjų ir jų šeimas bei 6000 žiūrovų.

Spausdinimui paruoštus (“camera ready”) sveikinimus/ 
skelbimus, kartu su atitinkamos sumos čekiu, prašome siųsti: 
XII Lithuanian Folk Dance Festival, 2711 West 71st. Street, 
Chicago, Illinois 60629. Sveikinimai / Skelbimai bus priimami 
iki š.m. balandžio men. 1 d. Jūratė Budrienė

SPORTAS
Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėje Vilniuje. A. Pilvelio nuotr.

APIE LAUKO 
FUTBOLO 

PIRMENYBES

Pasibaigus salės futbolo 
pirmenybėms (o jose lietuvių 
komanda iškovojo I-sios divi
zijos čempionų taurę) jau pra
dedama rengtis pirmenybių 
susitikimams lauke.

Kovo mėn. 1 d. vakare įvy
kusiame “Metropolitan Soc
cer” lygai priklausančių klubų 
atstovų susirinkime buvo su
pažindinta su lygos pavasario 
rato tvarkaraščiu.

Cia norisi pažymėti, kad 
pirm asis varžybų turas bus 
žaidžiamas balandžio 18 d. 
lietuvių komandos varžovai - 
“Green-White” ekipa, kuri ru
denį kartu su mūsiškiais buvo 
“Major” divizijos lentelės dug
ne (abi surinko po 5 taškus). 
Todėl, norint išbristi iš pavo
jingos zonos, yra būtina šias 
rungtynes laimėti. Susitikimas

bus “Green-White” aikštėje, 
Cikagos šiaurinėje dalyje.

Šį sezoną, grįžus energin
gam treneriui Gediminui Jar
malavičiui ir komandą papil
džius pajėgiais žaidėjais (jų 
tarpe - Lietuvos rinktinės bu
vusiems nariams Giedriui Žu
tautui ir Viktorui Olžanskiui) 
neturėtų kilti nelemtų proble
mų, kurios ekipą lydėjo pernai 
rudenį.

Cia taip pat norisi priminti 
ir apie metinį klubo narių ir 
rėmėjų susirinkimą, kuris bus 
kovo 21 d. 2 val. p.p. PL Cen
tro posėdžių kambaryje. Visi 
futbolo entuziastai kviečiami 
dalyvauti.

ŽYDRŪNAS ILGAUSKAS 
STEBINA SAVO 

GERBĖJUS
C levelando “C avaliers” 

profesionalų klubo žaidėjas 
Žydrūnas Ilgauskas, kurį ame
rikiečiai vadina “Big Z”, pa
skutiniu metu vis geriau pasi

rodo ir pelno daug taškų bei at- 
kovoja nemaža kamuolių.

Rezultatyvumo rekordą jis 
pasiekė vasario 22 d. žaidžiant 
New Yorke p rieš v ietos 
“K nicks” ekipą, kuri buvo 
įveikta 92-86. Lietuvis čia bu
vo pats rezultatyviausias iš abie
jų  komandų žaidėjų tarpo, su
rinkdamas 31 tašką. Taip pat 
buvo jo nuostabus ir nuo lentos 
atšokusių kamuolių sugavimo 
skaičius - net 15. Lietuvis čia 
pralenkė komandos žvaigždę - 
Jaunąjį LeBron James, kuris 
pelnė 22 taškus ir atkovojo tik 
5 kamuolius.

Tačiau didžiausias Žydrū
no nuopelnas buvo San Anto
nio mieste, kai jo  ekipa 89-87 
įveikė dabartinius NBA čem
pionus - “Spurs” . Ir paskutinį 
pergalingą metimą padarė kaip 
tik lietuvis.

Po vėliausiųjų kelių susiti
kimų spaudoje ir per televiziją 
Ilgauską labai giria ir Cleve- 
lando komandos treneris Paul

Silas, kuris mūsiškiui negaili 
gerų žodžių. Taip pat nemaža 
liaupsinimų mūsiškio adresu 
pabėrė ir televizijos komenta
toriai per susitikimą su New 
Yorko ekipa, kurį perdavė per 
visą Š. Am eriką ABC tele
vizijos tinklas.

Fixler R ealty Group, Ine.
For first time home buyers, 

investors, or for those who wish
to sell their hurries, contact

LINAS MULIOLIS
216-387-3204

linas&fixle rrealty.com
or visit o u r home 
on the web a t 
www. fi xl erre a Ity .co in .

F btler R e a lty=-

Beje, Ž. Ilgausko komanda 
išplėšė dar vieną pergalę, su
grįžusi į namus - įveikė New 
Orleans ekipą 104-100. Lietu
vis šį kartą pelnė 14 taškų ir at
kovojo 6 kamuolius. Tai buvo 
23-ji clevelandiečių pergalė.

E. Sulaitis

G roup, lu c ,
Lyndhurst, Ohio

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)
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rrealty.com
mailto:TAUPA@AOL.COM

