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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

LIETUVOJE MINĖTA
SAUSIO 13-OJI
- LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Lietuviai be ginklų, dainuodami, gina savo spaudos centrą Vilniuje, kai 1991 m. sausį Sovietų Rusi
jos kariai buvo pasiųsti užimti tą centrą.
Iš leidinio “The gift o f Vilnius”

TAUTININKAI REIKALAUJA KGB ARCHYVŲ PAVIEŠINIMO
Nuo šių metų įsigaliojusia
Dokumentų ir archyvo įstaty
mo naująja redakcija nepaten
kintos tautinės pakraipos parti
jos reikalauja KGB archyvų
paviešinimo.
Sausio 12 d. po pietų prie
Seimo ir Prezidentūros piketus
su Naująją centro partija ir Lie
tuvos tautininkų sąjunga su
rengusi tautinė partija "Lietu
vos kelias" reikalavo inicijuoti
skubų naujosios archyvų įstaty
mo redakcijos papildymą.
Naujoji įstatymo redakcija
num ato, jog "priėjimas prie
N a cio n alin iam dokum entų
fondui priklausančių buvusių
SSRS valstybės saugumo ko
miteto (KGB) Lietuvos SSR
padalinio, Lietuvos SSR vi-

daus reikalų ministerijos ir kitų
Lietuvos teritorijoje veikusių
sp e c ia lių jų tarn y b ų d o k u 
mentų, kuriuose yra agentū
rinės inform acijos, sudarytų
baudžiamųjų ir trėmimo bylų
rib o jam as 70 m etų nuo jų
sudarymo".
Iki šiol įstatymai nenumatė
jokio ribojim o. Piketuotojai
ragino prezidentą Valdą Adam
kų išreikšti nuom onę "šiuo
svarbiu mūsų tautai istorinio
teisin g u m o k lau sim u " bei
padėti inicijuoti Archyvų įsta
tymo papildymą.
"Nėra Lietuvoje šeimos,
kuri dėl sovietų okupacijos
nebūtų patyrusi tragiškų pra
radimų. O vadovaujantis nau
juoju įstatymu visa istorinė tie-

EUROPOS PARLAMENTAS PATVIRTINO
ES KONSTITUCIJĄ
Strasbūras, sausio 12 d.
(Lietuvos radijas). Europos
parlamentas Strasbūre didele
balsų persvara pritarė ES kons
titucijai. Už rezoliuciją dėl ES
konstitucijos balsavo 500 europarlamentarų, 137 jai nepri
tarė, o 40 susilaikė. Konsti
tuciją dar turės ratifikuoti 23
ES narės. Kol kas tai padarė
tik Lietuva ir Vengrija.

sprendimą dalyvauti gegužės 9
dieną M askvoje rengiamose
iškilmėse.
"Šiuo klausimu reikalinga
platesnė visuomenės, Seimo ir
Vyriausybės diskusija. Kai ta
tema bus išdiskutuota ir bus
prieita tam tikra išvada, pada
rysime ir sprendimą", - ketvir
tadienį žurnalistams teigė V.

iškėlusi plakatus su užrašu "Ne
mano vardu", taip reikšdami
savo nepritarimą konstitucijai.
Tačiau dabartinis ES vado
vas, Liuksemburgo premjeras
Jean-Claude Juncker sakė, kad
ši konstitucija yra "svarbus
žingsnis kelyje į suvienytą
Europą. Sakau tai savo ir di
džiosios daugumos europiečių
vardu", - sakė jis europarlamentarams, o jo žodžiai buvo
palydėti garsiais plojimais.
Konstitucijos projektą pa
rengė Konventas dėl Europos
ateities, kuriam pirmininkavo
buvęs Prancūzijos prezidentas
Valery Giscard d'Estaing.
Šį dokumentą, kuriuo sie
kiam a supaprastinti ES įsta
tymų leidybos procedūras ir
užtikrinti skaidresnį bei efek
tyvesnį iki 25 narių išsiplėtusio
bloko funkcionavimą, Bendri
jos lyderiai patvirtino praėjusių
metų liepą, po ilgų nesutarimų

(Nukelta į 4 psl.)

(Nukelta į 4 psl.)

"Balsavimo rezultatai ne
palieka jokių abejonių dėl Eu
ropos Parlam ento param os
konstitucijai", - sakė ES asamb
lėjos pirmininkas Josep Borrelli po audringų ovacijų, ku
rios nuaidėjo paskelbus bal
savimo rezultatus.
Prieš šį sim bolinį balsa
vimą nedidelė Europarlamen
to euroskeptikų grupė laikė

LATVIAI NEDALYVAUJA VIENYBĖS
PAREIŠKIME
V iln iu s , sau sio 13 d.
(ELTA). Prezidentas Valdas
Adamkus teigia tik po visuo
menės ir politikų diskusijos
apsispręsiantis, ar priimti Rusi
jos kvietimą atvykti į pergalės
prieš nacistinę Vokietiją 60mečio minėjimą, ir ketinantis
vadovautis tik valstybės inter
esais. Tačiau jis pakartojo ger
biantis Latvijos vadovės apsi-

sa apie trėmimus, kankinimus,
įkalinimus, persekiojimus yra
paslepiama ilgiems dešimtme
čiams nuo pačių nukentėju
siųjų ir jų artimųjų, nekalbant
apie pilietinę visuomenę. Be
veik šimtmečiui paslėpti Lietu
vos okupacijos metų kankintų
žmonių archyvus - tai įkalinti
mūsų tautos istorinę atmintį ir
sąžinę", - rašoma piketuotojų
memorandume.
Tuo tarpu Archyvų departa
mento atstovai teigia, jog įstaty
mas ne įslaptins, o tik ribos
p riė jim ą prie šių archyvų,
tačiau mokslininkai ir toliau
galės juos tirti, taip pat su savo
asmeninėmis bylomis galės su
sipažinti nuo sovietų represijų
nukentėję asmenys.
LGĮTIC

Vilnius, sausio13 d. (ELTA).
Prieš 14 metų vykusi dramatiška
tautos kova už laisvę, Sausio 13osios aukos prisimintos ketvir
tadienį surengtame Seimo iš
kilmingame posėdyje, skirtame
Laisvės gynėjų dienai. "Lygiai
prieš 14 metų visas pasaulis
žiūrėjo į Lietuvą. Žodis "Lietu
va" pasauliui tapo labai vienin
gos ir labai tvirtos tautos sino
nimu. Iki šiol didžiuojamės, kad
tokie buvome prieš 14 metų", sakė posėdį pradėjęs Seimo
pirmininkas Artūras Paulauskas.
Opozicinės Tėvynės sąjun
gos frakcijos narė Nepriklau
somybės akto signatarė Rasa
Juknevičienė iškilm ingam e
posėdyje pareiškė, jog "Per
gales diena" po abiejų pra
ėjusio šim tm ečio okupacijų
turėtų būti laikoma 1991-ųjų
sausio 13-oji.
"Šiandien mes jaučiam e
begalinę pagarbą ir dėkingumą
1991 metų sausį aukojusiems
savo gyvenimus, savo asme
ninę bei šeimos laimę jaunos
Lietuvos valstybės laisvės var
dan ", - sakė iš Seimo tribūnos
Darbo partijos frakcijai atsto
vaujanti parlamentarė Loreta
Graužinienė. Ji pažymėjo, kad
šiandieninė Lietuvos valstybė
privalo pasirūpinti tais, kurie
paaukojo savo sveikatą ar net
gi savo artimuosius saugodami
mus nuo svetimos valstybės
karinių pajėgų invazijos. L.
G raužinienė pam inėjo, kad
Seim as priėm ė V alstybinių
pensijų įstatymo pataisas, ku
riom is du kartus padidintos
nukentėjusių Sausio 13-ąją
pensijos. "Didėjant valstybės
finansinėm s galim ybėm s, ir
toliau visomis išgalėmis siek
sime pagerinti Lietuvos laisvės
gynėjų materialinę padėtį", Darbo partijos frakcijos vardu
sakė L. Graužinienė.
Iš Seimo tribūnos kalbėjęs
Sausio 13-ąją nukentėjusiųjų
draugijos pirmininkas Arnol
das Barysas dėkojo Seimui už
priimtas įstatymo pataisas, ku
rios leis pagerinti nukentė
jusiųjų padėtį.
Kreipdamasis į Seimą Vys
kupų Konferencijos generali
nis sekretorius m onsinjoras
G intaras Grušas pažym ėjo,
kad laisvo žm ogaus dvasią
m um yse pradėjo užgniaužti
m ūsų pačių aplaidum as bei
nusivylim as. "Entuziazm as
išblėso, dažnas ėmė rūpintis tik
savim i, artim iausiais gim i

naičiais", - apgailestavo jis. G.
Grušas pabrėžė, kad politikai
be principų pažada savo rinkė
jam s viską, žinodam i, kad
netesės, todėl vėl skatina ir taip
nusivylusių žmonių pilietinę
apatiją.
Ypač kritišką požiūrį į šios
dienos politines aktualijas iš
Seimo tribūnos dėstė A ukš
čiausiosios Tarybos-Atkuriam ojo Seim o dep u tatė Z ita
Sličytė. Jos nuomone, Lietu
voje šalia melo "tam tikrais
pavidalais reiškiasi ir autoritariškumas". Pastarosios Vy
riausybės sudarymą ji įvertino
kaip "tikrą komercinį sandorį,
kuriuo partijos pasidalijo rin
kimų grobį". "Drįstu teigti, kad
įsigali labai pavojingas bet
kurio lygio valdžios panau
dojimas asmeniniams, sava
naudiškiems, tiesiog grobuo
niškiems tikslams", - sakė Z.
Sličytė. Pastarieji Seimo rinki
mai, pasak jos, labiau "pri
minė mugę, loterijos žaidimus,
o ne rim tą valstybės reikalų ir
jos ateities svarstymą".
Aukščiausiosios TarybosAtkuriamojo Seimo deputatė,
Nepriklausomybes Akto sig
natare, Seimo narė Rasa Juk
nevičienė apgailestavo, kad iki
šiol Rusija nerodo geranoriško
požiūrio nubausti žmonių žu
dynėse dalyvavusius asmenis.
Pasak jos, 42 Sausio 13-osios
bylai reikalingi asmenys pasi
slėpė Rusijoje, NVS šalyse, 25
paskelbta paieška, kardomoji
(Nukelta į 4 psl.)

RUSIJA SIŪLOSI
BENDRADARBIAUTI
Rusija pasisiūlė bendradar
biauti su naujuoju Ukrainos
vadovu ir taip nutraukė atšiau
rią tylą dėl provakarietiškų
pažiūrų Viktor Juščenko rin
kimų pergalės.
V.Juščenko, kurio inaugu
racija vėluoja dėl anksčiau
R u sijo s rem to jo v aržo v o
skundų, savo rinkim ų kam 
panijos metu papiktino M ask
vą, bet po gruodžio 26-osios
pakartotinio balsavimo ėmėsi
veiksm ų taikytis su K rem 
liumi.
"Rusijos Federacija pasi
rengusi b en d radarbiauti su
naujai paskirta Ukrainos va
dovybe", - lankydamasis Va
šingtone žurnalistam s sakė
R usijos gynybos m inistras
Sergej Ivanov, kurio žodžius
vertė vertėjas.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos narė Rasa Juknevičienė
kaltina parlamento vicepirmininką, Europos reikalų komiteto
vadovą Alfredą Pekeliūną atstovaujant Rusijos interesams Lie
tuvoje. Konservatorė A. Pekeliūno samprotavimus apie galimą
Lietuvos tarpininkavimą tarp Rusijos ir Europos Sąjungos (ES)
pavadino šokiruojančiais. “Šokiruojanti Europos reikalų komite
to pirmininko mąstymo logika, kai apie Lietuvą, jau beveik prieš
metus tapusią ES nare, kalbama lyg apie valstybę, tebesančią
už ES ribų”, - piktinamasi antradienį išplatintame parlamen
tarės pranešime. “Laisva pošventinė Seimo Pirmininko pavaduo
tojo A. Pekeliūno improvizacija Rusijos tema ar Leningrado
aukštosios partinės mokyklos absolvento A. Pekeliūno sąmo
ningas tarpininkavim as, atstovaujant Rusijai Lietuvoje?” retoriškai klausia R. Juknevičienė. Jos įsitikinimu, po tokių sam
protavimų “bręsta būtinybė greta įstatymo apie sąmoningai
bendradarbiavusius skubiai priimti įstatymą apie sąmoningai
tarpininkaujančius”.
A. Pekeliūnas Eltai teigė neigiamai vertinantis kai kurių Lie
tuvoje išrinktų Europos Parlamento (EP) narių kritiką Rusijos
atžvilgiu. “Kai kurie europarlamentarai Rusijos atžvilgiu reiškia
negatyvią poziciją, esą ji vos ne pagrindinis priešas. Kiti, dau
giau atstovaujantys verslininkų interesams, mano, kad su Rusi
ja turėtų klostytis normalūs santykiai, pagrįsti pagarba, o ne
šios šalies noru užimti Lietuvą ekonomiškai” , - sakė parlamen
to vicepirmininkas. Jis priminė, jog ES šiuo metu “deda didžiu
les pastangas” , kad klostytųsi draugiški santykiai su Rusija.
Lietuva, anot komiteto pirmininko, galėtų tapti tarpininke tarp
šių dviejų pusių. Kuo galėtų pasireikšti tarpininkavimas, A.
Pekeliūnas teigė kol kas nežinąs - tai priklausytų nuo iškylančių
interesų.
Vos pradėjęs darbą išvyko atostogų. Atostogaujančiam Sei
mo nariui, ūkio ministrui Viktorui Uspaskichui parlamentaras
Kęstutis Glaveckas siūlo atsisakyti Seimo nario mandato ir taip
išspręsti susidariusią konfliktinę situaciją. Pasak K. Glavecko,
V. Uspaskichas kaip ministras pasiėmė atostogas, tačiau kaip
Seimo nariui, vykdant Konstitucinio Teismo sprendimą, jam
atostogos nepriklauso. “Vadinasi, viena pusė V. Uspaskicho
išvažiavo atostogauti legaliai, o kita pusė yra nelegali” , - spau
dos konferencijoje susidariusią padėtį aiškino liberalcentristas
K. Glaveckas. Jis pažymėjo, kad Vyriausybės narys, Seimo
narys, kaip ir visi žmonės, turi visas teises, išskyrus vieną teisę
- neturi teisės nepaisyti įstatymų, o Konstitucinio Teismo spren
dimai ir vertinimai yra įstatymų lygmens. “Vadinasi, galima būti
vienu metu geru ministru ir blogu parlamentaru, o tai dar kartą
patvirtiną tą tezę, kurios nesilaiko pats V. Uspaskichas, kad
Seimo nariai negali būti ministrais. Todėl V. Uspaskichas,
pasekdamas Darbo partijai atstovaujančių kolegų pavyzdžiu,
galėtų atsisakyti Seimo nario mandato ir tuo išspręsti konfliktą,
kuris yra akivazdus” , - sakė K. Glaveckas.
Ziniasklaidos teigim u, ūkio m inistras V. Uspaskichas
išleistas kasmetinių atostogų nuo 2004 metų gruodžio 29 die
nos iki 2005 metų sausio 5 dienos įskaitytinai. “Lietuvos ryto”
teigimu, ministras turėtų planų paslidinėti Izraelio šiaurėje esan
čiame prabangiame Hermono kalnų kurorte neatsisakė.
Aplinkos ministro Arūno Kundroto patarėju paskirtas 48erių metų buvęs Seimo narys socialdemokratas Alfonsas Macai
tis. Kauno politechnikos institutą baigęs bei radijo inžinieriaus
specialybę įgijęs A. Macaitis savo darbinę veiklą pradėjo Šiau
lių televizorių gamykloje kaip inžinierius technologas. 1981
1989 metais A. Macaitis ėjo įvairias pareigas Lietuvos komjau
nimo organizacijoje, buvo jos pirmasis sekretorius. Jam vado
vaujant Lietuvos komjaunimas pirmasis iš sovietinių respubli
kinių komjaunimo struktūrų pasitraukė iš sovietų komjaunimo
organizacijos. Vėliau A. Macaitis vadovavo Lietuvos ir Airijos
bendrovei, kuri Lietuvoje ir užsienyje prekiauja akmens angli
mi. Jis taip pat dirbo Vilniaus apskrities valdytoju.
Po iškilmingo Seimo posėdžio skirto Sausio 13-tosios ir
vėlesnės agresijos atminimui Parlamento galerijoje įvyko kny
gos - fotoalbumo “Sausio 13-oji: pasaulis žvelgia į Lietuvą”
pristatymas, kuriame kalbėjo Seimo atstovai, Lietuvos Respub
likos prezidentas Valdas Adamkus, Sausio 13-tosios Brolijos
pirmininkė Jadvyga Bieliauskienė ir kt. Knygą sudaro įvairių
pasaulio žinių agentūrų pranešimai, straipsniai pasaulio spau
doje, politinių, visuomeninių ir kultūros veikėjų kreipimaisi
padaryti iškart po tragiškos 1991 m. Sausio 13-tosios nakties.
Knyga gausiai iliustruota to meto įvykių nuotraukomis. Ją išleido
Sausio 13-tosios brolija, spaudai parengė Juozas Glinskis,
Domantas Vildžiūnas ir Jadvyga Bieliauskienė.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
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PAKISTANO VADAS

Algirdas Pužauskas

JAV prezidentas George W.
Bush piktai atmetė teroristų
vado Osama bin Laden ragi
nimą boikotuoti irakiečių nu
tarimą ir nebalsuoti šį mėnesį.
Bin Laden pareiškimas buvo
paskelbtas per arabų Al-Jazeera te le v iz ijo s sto tį. Jis
pasakė, kad irakiečiai, kurie
dalyvaus balsavime, bus laiko
mi išdavikais, parsidavėliais.
Prezidentas Bush pasm erkė
Bin Laden kalbas, nes Irako
gyventojai turi teisę išreikšti
savo pažiūras, nežiūrint ar jie
yra šiitai, ar kitos sektos na
riai. Prezidentas Bush pareiš
kė, kad jis kalbėjo apie bal
savimą su įvairių pažiūrų ira
kiečiais ir visi sutiko, kad
rin k im am s p ra v e sti re ik ia
g y v e n to jų ap sau g o s, o ne
kiršinimo.
Didžiosios Britanijos mi
nistrų kabinetas patyrė nema
lonią padėtį, kai iš pareigų pa
sitraukė darbo tarptautinio
išvystym o sekretorė C lare
Short, jau antra premjero Tony
Blair rėmėja. Gegužės mėnesį
iš Blair kabineto pasitraukė
užsienio reikalų ministras Jack
Straw . Jo vieton buvo p a 
k v ie sta ry šia m s su L ordų
rūmais pirmoji juoda moteris
Valery Ainos, gimusi Guya—

Keliais sakiniais-----

• Irake JAV jėgos suėmė
dar du svarbius buvusios val
d žios p a re ig ū n u s. V ienas
mokslininkas, pavadintas “Dr.
Germ” , pats pasidavė Tampa,
Floridos JAV centrinei koman
dai. Tai dr. Rihab Rashid Taha,
juodligės dujų žinovas. Antra
sis suimtasis, Ibrahib Ahmad
abd al S attar M uham m ad,
buvo kariuomenės štabo virši
ninkas. Iš 55 asmenų, kurie
laikomi labai svarbūs kaliniai
du tuzinai suimti. Tų svarbiųjų
tarpe yra moteris biologė, bai
gusi mokslus Anglijoje.
• Irako iš e iv ia i, a p si
gyvenę užsieniuose, rengiasi
išrinkti laikiną irakiečių vy
riausybę. Jiems bus leista da
lyvauti balsavim uose. D au
giausia išeiv ių gyvena Cikagoje, Detroite, Los Angeles,
N ash v ille ir W ashingtone,
D.C.
• Argentinoje kandidatas
į prezidento vietą Carlos Me-

noje, ištikima Blair rėmėja, 49
metų amžiaus.
Prezidentui Bush atvykus į
savo rančą Teksas valstijoje
nuo karščio žuvo sunkveži
m yje apie 100 n e le g a lių
im igrantų. Tai buvo slaptai
pervežti bėgliai ne tik iš M ek
sikos, bet ir bėgliai iš El Sal
vador, G v atem alo s ir kitų
šalių. Teksas dykumose nele
galūs im igrantai pergyveno
didelį karštį, negaudami van
dens, daug žmonių mirė, jų
tarpe 7 metų berniukas. Daug
vyrų pasienio tarnybos val
dininkų buvo laiku nuvežti į
ligonines ir buvo išgelbėti.
P a k ista n o p rezid en tas
Pervez M usharraf paskelbė,
kad jis laikosi šalies konstituci
jos ir užims abi svarbiausias
Pakistano vietas: šalies prezi
dento ir vyriausio kariuomenės
vado. Pakistano parlamentas
patvirtino Prezidento ir kariuo
menės štabo viršininko pozici
jas. Abiejose vietose Mushar
r a f bus ik 2007 m etų. Jis
pabrėžė, kad j o uždavinys

išlaikyti abi vietas yra svarbus
Pakistanui, nes jis buvo iš
rinktas į šias pozicijas nepraliejant nė lašo kraujo. Ke
lios opozicijos partijos išreiškė
baimę, kad prezidentas elgiasi
lyg diktatorius, tačiau jis pa
neigė tas kalbas, sakydamas,
kad jis buvo išrin k ta s d e 
m okratišku balsavim u. Jam
pritarė JAV prezidentūra, nes
Pakistanas buvo ilgai valdo
mas karinių vyriausybių ir
įpratęs į jas.
Saudo Arabijos karalys
tėje labai suderintai sprogo
vienu m etu kelios bom bos.
Viena autom obily paslėpta
bomba susprogo Riyadh, prie
vidaus reikalų m inisterijos.
Cia žuvo 8 žmonės. Sprog
menų pilnas automobilis buvo
susprogdintas iš toliau. Princas
Ahm ed A bdel Aziz, vidaus
reikalų viceministras pasakė,
kad visi užpuolikai buvo Sau
do Arabijos piliečiai, visi tero
ristai, islamo krašto al-qaida
gaujų nariai, padarę nuostolių
visam teroro pasauliui.

Palestiniečiai sausio 9 d. savo vadu išrinko Machmoud Abbas. JAV
prez. G. Bush jo išrinkimą pavadino “istorine palestiniečių diena”
ir tiki, kad pavyks susitarti su Izraeliu dėl Palestinos valstybės
įsteigimo.
AP

nem atšaukė savo kandidatūrą
ir užleido savo vietą Nestor
Kirchner, dabartiniam Santa
Cruz gubernatoriui, 53 metų
amžiaus. Kandidatas Menem
72 m etų, buvęs prezidentu
privalo raštu atšaukti savo
kandidatūrą ir užleisti vietą
kitiems.
• Amerika nutarė suma
žinti lėšas karo laivynui. Pa
siūlym as lie č ia lėk tu v n ešį
“USS John F. Kennedy”, nes
tai yra vienas seniausių laivų.
Iš 12 lėktuvnešių vienas bus
atšauktas. Senatorius Bill Nel
son, pasmerkdamas lėktuvne
šio ištraukim ą, pasakė, kad
d ab ar ne laik a s su m ažin ti
lėktuvnešių skaičių, nes vyks
ta karas ir laivų reikia daugiau,
o ne mažiau. Pentagonas pri
pažino, kad A m erika karui
Irake reikalauja 4 m ilijardų
dol. kas mėnesį, o karui Afga
nistane reikia vieno milijardo
per mėnesį.
• A rgentinoje jaunim as
sutiko Naujuosius metus nak-

tiniam e klube-disco m oder
niame klube, kur kilo gaisras.
Prie išbėgimo susigrūdę žmo
nės pradėjo vienas kitą trypti.
Panikoje žuvo 88 žm onės.
M iesto meras paskelbė, kad
265 buvo sužeistų. Dūmuose
šokėjai nematė viens kito per
gaisro dūmus. Spauda paskel
bė, kad klube pasilinksminti
suėjo apie pusantro tūkstančio
palydėti senųjų metų.
• Pakistane netoli Karachi
ant slidaus kelio susidūrė žmo
nių pilnas autobusas su sunk
vežimiu, užsidegė autobusas,
žuvo 31 keleivis, tarp jų devy
ni vaikai, 13 moterų.
• Venecuelos prezidentas
Hugo Chavez lankėsi Kinijoje,
kur labai sustiprino santykius
su Kinija. Ši prašė sustiprinti
santykius ir investuoti svarbias
K inijos rinkai investicijas.
V enecuela siū lo p irk ti ja i
reikalingų gaminių.
• K o lu m b ijo s v a ld ž ia
sutraukė 120,000 saugum o
(Nukelta į 3 psl.)
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LAIKAS BUVUSIEMS KGB REZERVO
KARININKAMS PATIEMS APSISPRĘSTI
DĖL SAVO ATEITIES

■-----------------------------------Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius Kubilius, vertin
damas informaciją apie Valstybės saugumo departamento va
dovo Arvydo Pociaus ir užsienio reikalų ministro Antano
Valionio sąsajas su KGB, teigia nesiruošiantis nei raganų
medžioti, nei griauti valdančiosios koalicijos, nei reikalauti
šių asmenų atsistatydinimo. “Galų gale išlieka klausimas, į
kurį turi atsakyti patys aukštieji pareigūnai: ar jie, paaiškėjus
visai informacijai, galės toliau visaverčiai atlikti savo parei
gas? Į šį klausimą tik jie ir gali atsakyti”, - sakė Seimo Tėvynės
sąjungos frakcijos seniūnas A. Kubilius.
Anot jo, savotiškai kai kurių žmonių net gaila, žinant, kiek
jie turėjo pergyventi, slėpdami tokias biografijų detales arba
bent jau vengdami jas viešai pristatyti. “Gaila ir to, kad juos
skiriant į atsakingas pareigas nei jie patys, nei juos skyrę vals
tybės vadovai neišdrįso viešai paaiškinti biografijų taip, kaip
jie patys aiškina dabar”, - sakė jis.
Kita vertus, anot A. Kubiliaus, pastarųjų dienų įvykiuose
stebina pakankamai abejinga valstybės vadovų reakcija į
paaiškėjusius faktus, kurie Lietuvai nedaro garbės. Politiko
nuomone, iš tokios reakcijos susidaro vaizdas, kad Lietuvoje
tai yra normalu, įprasta ir dėl to nereikia išgyventi. Pasak jo,
kyla klausimas, kaip atrodo valstybė, kurios vadovybėje yra
arba buvusių KGB atsargos karininkų, arba buvusių aukštųjų
partinių mokyklų auklėtinių. “Rasti kitokių būtų sudėtinga. Ar
tikrai, paaiškėjus tokiai informacijai, užtenka apgailestauti dėl
tariam os “raganų” m edžioklės arba kalbėti apie tariamą
pasikėsinimą į valdančiąją koaliciją? Ką turėjo daryti žiniasklaida, paaiškėjus tokiai informacijai - tylėti ir nekreipti dėmesio?
O kaip turi į Lietuvą žiūrėti mūsų naujieji partneriai ES ir NATO
valstybėse?” - klausė Tėvynės sąjungos pirmininkas.
A. Kubiliaus nuomone, paaiškėjus visai informacijai dėl
sąsajų su KGB, patys aukštieji pareigūnai turės apsispręsti,
ar galės toliau visaverčiai atlikti savo pareigas.
Štai kodėl daugelis užsienio lietuvių stebisi Lietuvos
premjero keliskart pasakymu, kad jis neatsakingas už savo
ministrų veiklą. Gal jam ir prieš rinkimus buvo aišku, kad
neturės galios paveikti Darbo partijos vado paskirtus minist
rus. Lietuvoje kalbama, kad naujoji Vyriausybė yra tarsi V.
Uspaskich valdoma akcinė bendrovė, nors toje bendrovėje
akcijų turi ir pats premjeras ir K. Prunskienė. Tačiau kontro
linį akcijų paketą valdo rusų oligarchas. Anksčiau visos spe
cialiai sulipdytos partijėlės buvo socialdem okratų vado
globoje, bet dabar jos visos atsirado V. Uspaskich vadovy
bėje, kuriam plačiai atidarytos durys į “Lukoil” ir “Gazprom”
įstaigas. Tai labai gerai suprato Specialiųjų tyrimų tarnyba,
kuri nė apie vieną kandidatą į ministrus nesurado net mažo
priekaišto. Stebimės drąsa, jog Lietuvos švietimo sričiai va
dovauti buvo siūlomas tas, kuris, klastodamas dokumentus,
faktiškai įteisino penktąją Rusijos koloną, pasivadinusią Bal
tijos rusų institutu. Į Švietimo ministrus siūlomas sovietinės
sistemos produktas!
Taikliai dabartinę padėtį aptarė žymusis rusų politologas
S. Belkovskij: “Bet koks žmogus, norįs būti valstybinėje tarny
boje, turi vadovautis pagrindine idėja - tarnauti savo tautai ir
valstybei” .
S. Tūbėnas
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“ANTIGLOBALISTAI” GLOBALISTŲ SAMDINIAI
Spaudoje pasirodė žinios
apie vyriausybėje abejonių
su k ėlu sį V ilniuje 2005 m.
ruošiam ą Pasaulio studentų
kongresą. Esą kongreso orga
nizatorė Tarptautinė studentų
sąjunga dalyvaujanti antiglobalistų riaušėse. M ūsų v al
džios pareigūnai įtarią, jog tą
(Tarptautinę studentų) sąjungą
finansuoja valstybės, kurios
yra priešingos Lietuvos įsi
jungim ui į tokias struktūras,
kaip ES ir NATO.
M anau, kad tokia siaura
pažiūra į rengėjus yra tik dali
nai teisinga. Kad riaušininkai
yra finansuojami, visai aišku,
vien pagalvojus, kiek tokie
renginiai turi kainuoti. Juose
suburiami tūkstančiai skrajo
jančių riaušininkų visur, kur tik
kada posėdžiauja kokia nors
piniguočių grupė. Norint tiks
liau atspėti, kas visa tai finan
suoja, reikia ieškoti atsakymo
į seną kriminologų klausimą:
“kieno naudai” padarytas nusi
kaltimas.
Šiuo atveju atsakymas bū
tų: dviejų globalizmo pagrin
dinių židinių naudai - Rytų,
maskviniam kominterno tipo
globalizmui, ir Vakarų, Wallstre e t kilm ės g lobalizm ui.
Riaušės ir raudonos vėliavos
demonstracijose skelbia, kad
(Maskvos) marksistai kovoja
už liaudį prieš piniguočius
(Vakarų) globalistus. A ntra
vertus - riaušės, padegimai,
nuosavybės niokojimas ir rau
donos vėliavos kai kam “aiš
kiai įrodo” , kad globalizmas
yra gėris: juk jam priešinasi
raudonieji ir chuliganai. Tad
ginkime Vakarų globalizmą ir
pulkime į jo glėbį, gelbėtis nuo

Rytų ir chaoso. R eiškia iš
riaušių laim i ir Vakarų globalistai, pasaulinės valdžios
diktatūros, naujos utopijos
kūrėjai. Tad išeitų, kad riau
šininkai finansų gali gauti iš
vienos kurios ar net iš dviejų
globalizmo kišenių. Atseit “antiglobalistus” finansuoja
globalistai, ir greičiausiai vakariniai. O surasti demonst
rantus su raudonom vėliavom
ir riaušininkus - tik švilptelk.
Jų visada atsargoje turi kom u
nistai. Tik prisiminkime raudo
nuosius dem onstrantus veik
visose Europos sostinėse, kai
tik JAV politika, ar nauja gink
luotė, grasindavo Sovietų Są
jungai.
O Vakarų socialistinių “ka
p italistų ” finansinė param a
kairiesiems - nieko naujo. Jau
tuoj po I-mo Pasaulinio karo,
g lo b a lista m s
n ep av y k u s
įtraukti JAV į kuriamą Tautų
Lygą, tarptautinio J.P.Morgan
banko agentai sum anė JAV
kairiųjų ir net komunistų kont
rolę steigiant bei rem iant jų
spaudą. Tai dokumentuoja pats
glo b alistų priedangos g ru 
puotės C ouncil on Foreign
Relations (CFR) narys išgar
sintas istorikas Carrol Quigley.
Jų veiklos užkulisius jis ati
dengė 1348 puslapių knygoje
“Tragedy and H ope” (žiūr.
945-947 psl.). Tarp Wallstreet
remtų kairės leidinių jis mini
New York Times, Washington
Post, Observer, The Saturday
Review. Be to, finansavo ar į
redakcijas įstatė finansuoja
mus savus žmones grynai ko
munistų leidiniuose - Dayly
Worker ir The New M asses.
Įdomu, kaip kritiškai Wall-

street piniguočius vertino jų
pačių istorikas minėtoje kny
goje - 954 psl.: “Tai buvo grupė
žmonių, kurių turtai ir įtaka
smarkiai viršijo jų patirtį ir su
sivokimą - padėties supratimą.
Jie sukūrė sąlygas komunistų
simpatikų ir jų satelitų įtakai
1930-jo dešimtmečio Jungti
nėse Valstijose”, rašo C.Quigley ir įspėja “įsidėmėti, kad ga
lia, kurią tie energingi kairiasparniai (Left wingers) naudojo,
niekad nebuvo jų pačių ar ko
m unistų galia, o buvo galia
tarptautinės finansinės klikos.
Kai tai sukėlė įtarimus ir pyktį
Amerikos žmonėse, kaip tai
įvyko 1950-se metuose, pa
prasčiausiai buvo atsikratyta
raudonųjų simpatikų”.
Be abejo tokie reiškiniai
vyksta ir šiandieniniame, 2004
metų, pasaulyje.
Globalistai finansavo Bolše
vikų revoliuciją ir visaip ramstė
Sovietų Sąjungą, pratęsdami jos
neišvengiamą žlugimą. O rau
donųjų vėliavų riaušininkai yra
tik prieš Vakarų globalistus, ku
rie trukdytų Rytų globalistams
atsisėsti kuriamos pasaulinės
galios piramidės viršūnėje.
Nepamirština, kad Vakarų
dešinieji irgi yra prieš globalizmą - iš principo. Prieš bet ko
kios kilmės globalizmą, kuris
neišvengiamai būtų antikrikščioniškas, antitautinis ir anti
valstybinis, panaikinąs asmeni
nę laisvę ir nepriklausomybę.
Tačiau dešinieji prieš globalizmą kovoja ne gatvėse, o politi
nėje, dvasinėje, intelektualinėje
arenoje. Tad ypač politikoje
reikalai retai yra tokie, kaip iš
pažiūros atrodo.
Vilius Bražėnas

T A R P T A U T IN IŲ ĮV Y K IŲ A P Ž V A L G A
(Atkelta iš 2 psl.)

personalo saugoti turistų, ku
riuos pagrobė kom unistai iš
San Rafael kurortinio miesto.
Pagrobti buvo septyni svečiai.
• Prancūzijos spauda džiau
gėsi, kad Irake buvo pagrobti ir
vėliau paleisti du Prancūzijos
žurnalistai. Niekas nekalba, kiek
išpirkimo pinigų teroristai lai
mėjo už išpirkimą.
• Italijoje viena batų įmo
nė praturtėjo, pardavinėdama
avalynę po vieną. Ši Milano
krautuvė ėm ė k lestėti, nes
siūlė: pirk vieną; o du, gausi
trečią nemokamai”.
• Oregone policija išardė
biznį, kuris nelegaliai, supirk
davo baltuosius erškėtus ir ru
sai imigrantai išmoko gaminti
iš jų ikrų brangius skanėstus.
Tokiu erškėtų buvo daug su
gaudoma Kolumbijos ir Sakra
mento upėse.
• K enijoje įvyko derybos
ta rp S u d an o k a riu o m e n ė s
juodųjų Darfur sukilėlių at
stovų. Sutarta įvesti karo pa
lia u b a s. Š iam e c iv ilin ia m

kare yra žuvusių 70,000 ka
re iv ių . Šis c iv ilin is k aras
tęsėsi 21 metus.
• K ai kurie prezidento
Bush kritikai yra pasakę, kad
prezidentas yra per daug reli
gingas. Jis yra pasakęs deba
tuose prieš balsavimus, kad jis
d a ž n ai p a sim e ld ž ia , p rie š
griebdam as vykdyti “Dievo
valią”, ar “Ant sulenkto kelienio” . Prezidentas kartą “Pus
ryčiai su malda” proga buvo
paklaustas, kodėl jis galvoja,
kad Dievas kišasi į žmogaus
reikalus, atsakė “Svarbiausias
pasaulio filosofas yra Kristus,
nes Jis pakeitė mano širdį”.
• Čečėnijos Znamenskojes
vietovėje įvykdytas teroro ak
tas žuvo 35 žmonės, daugiau
kaip 100 sužeista, 53 žmonės
sunkiai sužeisti.
• Brazilijos demokratinio
judėjim o nariai pasitraukė iš
koalicijos su Luiz Inacio Luda
Silva, tačiau po dviejų dienų
parlamentas priėmė jo siūlytą
ekonominio reformavimo įsta
tymą. Oponentai kaltina pre-

zidentą, kad jis per daug mėgs
tąs degtinę.
• Japonija įspėjo Šiaurinę
Korėją sankcijomis, kai pa
aiškėjo, kad dvi japonės buvo
pagrobtos ir nužudytos šiauri
nių korėjiečių. Šiaurės Korėja
atkirto, kad japonų sankcijos
būtų laikom os karo paskel
bimu.
• Vietname, po smarkaus
lietaus buvo padaryta didelių
nuostolių. Paaiškėjo, kad liūtys
ir nuošliaužos labai pakenkė
Vietnamo kavos plantacijoms.
Vietname auginama labai sėk
minga kava, vadinama “robusta” . Vietnamiečiai sėkmingai
tą kavą eksportuoja.
• Bengladesh valdžia su
ėmė keturias merginas, kurios
dalyvavo plaukym o varžy 
bose, nes jų dalyvavimas ne
patiko fanatiškai islam o or
ganizacijai.
• Pakistane įsigalėjo įsta
tymas, kuris leidžia kariuo
menės vadui Pervez Musharaf
kartu būti ir Pakistano prezi
dentu.
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LATVIAI NEDALYVAUJA...

NATO vyriausiasis viršininkas Jaap de Hoop Scheffer (dešinėje), pasitinka Lietuvos prezidentą Valdą
Adamkų, atvykusį į NATO būstinę Briuselyje.
NATO nuotr.
V.Landsbergis:

LATVIJA LIKO SILPNIAUSIA
BALTIJOS GRANDIS
Latvija buvo ir liko silp
niausia Baltijos grandis, pa
reiškė Europos Parlam ento
narys Vytautas Landsbergis,
komentuodamas Latvijos pre
zidentės Vairos Vykės-Freibergos sprendimą vykti į Maskvą
švęsti pergalės prieš nacių
Vokietiją metinių.
"Išsiv ad av im o iš SSRS
okupacijos kelyje 1988-1991
metais Latvija dažnai būdavo
silpniausioji Baltijos grandis.
Tai vėl pasikartojo dabarti
niame keistai separatiškam e
poelgyje, priim ant kvietim ą
dalyvauti sovietų pergalės pa
rade aukščiausiuoju lygm e
niu", sakoma V.Landsbergio
pareiškime.
Pasak europarlam entaro,
"1990-1992 m., kai veikė Bal(Atkelta iš 1 psl.)

EUROPOS...
dėl balsavimo galių atskiroms
narėms.
Visos pagrindinės 732 na
rius turinčio Europarlamento
frakcijos pritarė konstitucijos
tekstui.
Tačiau kraštutiniai kairieji
atmetė šią sutartį kaip "perdėm
kapitalistinį dokumentą", ku
riame nenumatyta pakankamai
socialinių garantijų, o kraštu
tiniai dešinieji ir nacionalistai
ją pavadino "Europos super
valstybės projektu", suteikian
čiu itin valdžios Briuseliui.
Kol kas konstituciją bal
savimais savo parlamentuose
ratifikavo dvi šalys - Lietuva
ir Vengrija. Tačiau dokumen
to likimą nulems referendumai
tokiose šalyse kaip Prancūzija,
Nyderlandai, Didžioji Britani
ja, Danija, Čekija ir Lenkija,
kur jų baigtis toli gražu nėra
aiški.
Pirm oji referendum ą dėl
ES konstitucijos surengs Is
panija, kurioje jis numatytas
vasario 20 dieną.

tijos Valstybių Taryba, tokių
aštrių individualaus valstybi
nio konform izm o reiškinių
nebuvo, Baltijos šalys laikėsi
bendros ir suderintos politi
kos".
V.Landsbergis, tais metais
būdamas Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos-Atkuriamojo
Seimo prezidiumo pirmininku,
faktiškai ėjo šalies vadovo pa
reigas. "Apie buvusio baltiš
kojo solidarumo stoką byloja
ir Latvijos prezidentės viešo
pareiškimo data - Sausio 13osios išvakarės", sakoma V.
Landsbergio paskelbtame pa
reiškime.
Sausio 13-ąją Lietuva pa
žymi kaip Laisvės gynėjų die
ną, pagerbdama žuvusiuosius
1991 metais per sovietų ka
riuomenės ir KGB mėginimą
ginklu nuversti konstitucinę
Lietuvos valdžią, paskelbusią
nepriklausomybę nuo SSRS.
Lietuvos prezidentas Val-

das Adam kus pareiškė ger
biantis V .V ykės-Freibergos
apsisprendimą, bet pats nesku
bėsiąs apsispręsti, ar priims
Rusijos vadovo Vladimir Pu
tin kvietim ą gegužės 9-ąją
atvykti į Maskvą švęsti per
galės prieš nacius.
Panašią poziciją pareiškė ir
E stijos prezidentas A rnold
Ruutel.
Pati L atvijos prezidentė
pabrėžė, kad kitų dviejų Balti
jos valstybių vadovai patys
apsispręs, ar dalyvaus Pergalės
dienos iškilm ėse M askvoje,
nes "mes - ne Siamo tryniai...
mes - trys suverenios valsty
bės". Ji taip pat pažymėjo, kad
tarp Baltijos valstybių "nėra
nesutarimų dėl to, ką mums
reiškia gegužės 9-oji".
Baltijos valstybių vadovų
ap sisp ren d im ą dėl V .Putin
kvietimo komplikavo tai, kad
SSR S p e rg a lė p rie š nacių
V okietiją 1945-aisiais tapo
naujos, pusę amžiaus trukusios
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
sovietinės okupacijos pradžia.
DELFI

SĄJŪDIEČIAI:

SAUSIO 13-OJI - PALIKIMAS,
KURIS NEPASIKARTOS
Praėjus 14 metų nuo Sau
sio 13-osios kovų už neprik
lau so m y b ę buvę L ie tu v o s
Sąjūdžio vadai prof. Vytautas
Landsbergis bei Egidijus Bič
kauskas sako tikį, kad Lietu
vos valstybė nuo Rusijos im 
perijos tapo nepriklausom a.
Tačiau, anot jų, valstybės va
dovus šiandien kausto garbė
tro šk a ir p rag m atišk u m as.
E.Bičkauskas sako tikįs, kad jį
šiandien dalis politikų laiko
nevykėliu, ir labiausiai ilgisi
nuoširdumo.
Buvęs nepriklausomos Lie
tuvos vadas, Lietuvos Sąjūdžio
vadovas profesorius Vytautas
Landsbergis tiki Sausio 13-tos
išskirtinumu. Pasak jo, būtent
Sausio 13-osios įvykiai Lietu
vą išlaikė nepriklausom a ir

garbinga.
Į Europos Parlam entą iš
rinktas daugiametis politikas
sako suprantąs, kad lietuviai,
tąkart kovoję už nepriklauso
mą Lietuvą, būriuose grūmėsi
ne dėl atskirų valdžios vietų,
o dėl savų idealų ir tą, anot
V.Landsbergio, tauta pasiekė.
“Manau, kad piliečiai siekė
ne ‘dabartinės valdžios’, o lais
vės ir nepriklausomos Lietu
vos valstybės. Tą jie ir ap
gynė, kartu ir laisvę patiems
rinkti savo valdžią. Nors pi
liečių laisvę rinkti ir iškraipo
p o p u listų apgavystės, m a
nipuliacijos žmonių sąmone” ,
- kom entavo europarlam entaras.
Pasak Tėvynės sąjungos
(Nukelta į 6 psl.)

Adamkus. Jis pabrėžė gerbian
tis Latvijos prezidentės Vairos
Vykės-Freibergos sprendimą
priimti Rusijos vadovo Vladi
mir Putin kvietimą atvykti į
pergalės minėjimo iškilmes ir
nevertinantis to kaip spaudimo
taip pat vykti į Maskvą. "Ma
nau, kad Latvijos prezidentės
apsisprendimas buvo jos po
žiūris į Latvijos interesus. Ger
biu jos nusistatymą. Mes žvelg
sime iš Lietuvos pozicijų ir
padarysime atitinkamą spren
dimą. Lietuvos interesai bus
pirmoje eilėje, priimant spren
dimą", - pažymėjo šalies vado
vas.
Po praėjusį lapkritį Vilniuje
įvykusio trijų Baltijos šalių
prezidentų susitikim o buvo
paskelbta, kad jie priims bend
rą poziciją dėl Rusijos kvieti
mo. Tačiau V. Adamkus tiki
no, kad tokio įsipareigojimo
nebuvo, o kiekviena valstybė
esą turi apsispręsti atskirai,
įvertinusi visas aplinkybes.
"S usitarim o nebuvo. B uvo
svarstoma, kad reikia susitik
ti, reikia žiūrėti galimybes ir,
jeigu įmanomas toks susitari
mas, būtum e prie jo priėję.
Deja, Latvija pasirinko šitą
kelią ir man belieka jų nusi(Atkelta iš 1 psl.)

LIETUVOJE MINĖTA...
priemonė - suėmimas.
K albėdam a apie Rusijos
politiką Baltijos šalių atžvil
giu, ji pažymėjo, kad Rusija
siekia didinti Baltijos šalių
priklausom ybę nuo Rusijos
energetinių žaliavų, didina
specialiųjų tarnybų galią, stip
rina įtaką žmonių protams au
ginant Kremliaus veikiamos
žiniasklaidos Baltijos valsty
bėse galias. Politikė apgai
lestavo, kad valdžios svertus
turintieji ir įtaką didelės dalies
Lietuvos žm onių nuom onei
galintys daryti mūsų politikai
baugiai užsimerkia vos pama
tę ar išgirdę Rusijos vardą. R.
Juknevičienė pažymėjo, kad
pirmą kartą Sausio 13-ąją mi
nim e j au L ie tu v a i tapus
NATO, ES nare. "Svarbiausia
abiejų narysčių vertė - esame
nebe vieni, todėl "amžinieji
K rem liaus interesai" L ietu
voje, agresyvūs siekiai stra
tegiškai kontroliuoti visą Bal
tijos jūros pakrantę turėtų būti
jau ne tik mūsų vienų rūpestis.
Čia turėtume gerai pasikartoti
istorijos pamokas ir pasistengti
nekartoti klaidų", - sakė ji.
Iškilmingame minėjime kal
bėjo ir Vilniaus miesto Sietuvos
vidurinės mokyklos 11 klasės
moksleivis Justas Plankis.
Seimo posėdyje, skirtame
Laisvės gynėjų dienai paminė
ti, dalyvavo Lietuvai lemtingą
naktį žuvusiųjų už Lietuvos
laisv ę ir n ep rik lau so m y b ę

statymą gerbti ir priim ti", sakė prezidentas.
Tačiau jis pripažino, kad
Baltijos valstybių vadovams
savo sprendimus dėl vykimo į
Maskvą derėjo paskelbti vienu
metu. "Vienybes demonstra
vimas visuomet yra geresnis,
bet reikia atsižvelgti į specifi
nius atskirų valstybių intere
sus, - kalbėjo V. Adamkus. Esame suverenios valstybės.
Tam tikri motyvai reikalauja
priimti vienokius ar kitokius
sprendimus. Manau, kad Lat
vija turėjo specifinius uždavi
nius. Jei jie mato, kad tai yra
vienintelis kelias jiems šiuos
uždavinius įgyvendinti... Lie
tuva, kaip savo interesus gi
nanti valstybė, turi priimti rei
kiamą sprendimą".
Tačiau kokius Lietuvos in
teresus galėtų išreikšti ir apgin
ti Maskvoje, prezidentas atsi
sakė svarstyti, kol nėra ap
sisprendęs, ar priims kvietimą.
ELTA primena, kad V. Vykė-Freiberga per spaudos kon
ferenciją pareiškė priimsianti
kvietim ą atvykti į pergalės
prieš nacistinę Vokietiją 60m ečio m inėjim ą M askvoje.
A not j os, n e p rik lau so m o s
Latvijos Respublikos vadovai
privalo būti ten, kur sprendžia
mi šaliai gyvybiškai svarbūs
klausimai.
gim inės ir artim ieji, įvykių
liudytojai. Į Seimą atvyko gi
m inės ir artim ieji tų, kurie
padėjo galvas gindami Tėvy
nės nepriklausomybę Lietuvos
p asien y je arba prie Seim o
rūmų, prie Televizijos bokšto,
Radijo ir televizijos rūmų.
Laisvės gynėjų dienos m i
nėjime Seime dalyvavo Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus, Ministras pirmininkas Al
girdas Brazauskas, Vyriausy
bės nariai, Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios TarybosAtkuriamojo Seimo deputatai
- Nepriklausomybės Akto sig
natarai, Atkurtos nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos pir
m osios V yriausybės nariai,
Konstitucinio Teismo, Aukš
čiausiojo teismo bei kitų teis
mų vadovai, Lietuvos Bažny
čios, diplomatinių misijų ats
tovai, Seimui atskaitingų insti
tucijų vadovai, apskričių virši
ninkai, aukštųjų mokyklų rek
toriai, tautinių bendrijų ats
tovai.
Po iškilm ingo posėdžio,
kuriam e pagerbiam as žuvu
siųjų p er S ausio 13-ąją ir
v ė le sn ę S o v ietų S ąjungos
agresiją atminimas, Parlamen
to galerijoje buvo pristatytas
fotoalbumas "Sausio 13-oji:
pasaulis žvelgia į Lietuvą".
V idurdienį N epriklauso
mybės aikštėje buvo pakelta
valstybės vėliava, o 1 v. p. p.
Vilniaus Antakalnio kapinėse
vyko Sausio 13-osios aukų
pagerbimas.
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Jo Ekscelencijai Estijos Respublikos Prezidentui
A. RIUITELIUI
Jos Ekscelencijai Latvijos Respublikos Prezidentei
V VIKEI -FREIBERGAI
Jo Ekscelencijai Lenkijos Respublikos Prezidentui
A. KVASNIEVSKIUI
Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui
V. ADAMKUI

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS
MINĖJIMO DALYVIŲ
KREIPIMASIS
DĖL ANTROJO PASAULINIO KARO
PABAIGOS PAMINĖJIMO
Vilnius
2005 01 12
Mes, Lietuvos Nepriklausomybės gynėjai, minėdami Mask
vos ir vietinių kolaborantų 1991 metų sausio mėnesį įvykdytus
nusikaltimus, konstatuojame:
1. Antrasis pasaulinis karas prasidėjo kaip Stalino - Hitle
rio 1939 08 23 pasirašyto suokalbio apie Europos dalybas (Mo
lotovo - Ribbentropo paktas) pasekmė. Karą pradėjo Vokietija
ir SSSR, užpuldamos 1939 m. rugsėjo mėnesį Lenkiją. Tolimes
ni karo veiksmai pasireiškė Rytų Europos dalybomis, o vėliau
dviejų grobuonių tarpusavio kautynėmis. Į karą buvo įtrauktos
daugelis pasaulio valstybių. Karo metu žuvo apie 50 milijonų
žmonių, patirti didžiuliai materialiniai nuostoliai. Karo pasek
mėje Estija, Latvija ir Lietuva buvo okupuotos ir inkorporuotos
į SSSR sudėtį, o Lenkija ir daugelis Rytų Europos šalių tapo
priklausomos nuo Sovietų sąjungos valdančiojo režimo.
2. Fašizmas 1946 metais Niurnberge buvo pasmerktas, o
kaltininkai - patraukti atsakomybėn ir įpareigoti atlyginti žalą.
Komunizmas, kaip ir fašizmas, padaręs daug nusikaltimų žmoni
jai, nebuvo įvertintas ir nebuvo pareikalauta atlyginti žalą. Nei
KPSS, nei vietinės kompartijos neatsiprašė tautų už padarytas
didžiules skriaudas.
3. 2000 06 12 -14 Vilniuje vyko Tarptautinis Kongresas
Komunizmo nusikaltimų įvertinimas “ ir Vilniaus Visuome
ninis Tribunolas. Kongreso ir Tribunolo darbe dalyvavo 25 kių valstybių atstovai, tarp kurių - patyrusios didžiules netektis
Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos delegacijos. Kongresas
komunizmą pasmerkė, o Tribunolas pareikalavo kaltininkus
perduoti specialiam Tarptautiniam teismui.

Lietuvis misionierius kun. Hermanas Šulcas spalio 29 d. atšventė savo gimtadienį Vasario 16-osios
gimnazijoje, kurioje jis mokėsi ir vėliau dirbo kapelionu ir bendrabučio vedėju. Sugiedoję ilgiausių
metų mokiniai ir svečiai jubiliatą pakilnojo. Jis yra nusipelnęs Ruandoje, bet taip pat Lietuvoje jis
rūpinasi vadinamais sąvartynų vaikais, kad jiems būtų šviesesnė ateitis.
M.D. Šmitienės nuotr.

4. Rusijos vadovų kvietimą Estijos, Latvijos, Lenkijos ir
Lietuvos prezidentus dalyvauti gegužės 9 - tą dieną Maskvoje
paminėti pergalę vertiname kaip norą sumenkinti mūsų šalių
valstybingumą ir tautų savarankiškumą, kovų už laisvę ir ne
priklausomybę reikšmę, parodyti imperinių okupacinių siekių
pagrįstumą ir penkių dešimtmečių komunistinio genocido ne
pripažinimą.
Mes, Lietuvos Nepriklausomybės gynėjai, žinodami, kad Esti
jos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos valstybės ant Nepriklausomy
bės aukuro sudėjo dideles aukas, reikšdami užuojautą komunizmo
ir fašizmo aukoms, didžiai vertindami mūsų valstybių - NATO ir
Europos Sąjungos narių siekius ir demokratinius iškovojimus,
prašome Jūsų nevykti į Maskvą, o pergalę švęsti gegužės 8 - tą
dieną kartu su visu demokratiniu pasauliu. Reikalaujame, kad
Rusija, kaip Sovietų sąjungos teisių perėmėja, atsakytų už nusikal
stamo Molotovo - Ribbentropo pakto pasekmes.
Mitingo dalyvių vardu:
Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas
R. Kupčinskas
Lietuvos Nepriklausomybės gynimo
Sausio 13-osios brolijos pirmininkė
J. Bieliauskienė

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)
LXXXIII
Jedinstvininkai ypač niršo
ant "SSKP skaldytojų” - tų,
kurie nuo 1989 m. vasaros ir
viešai ėmė diskutuoti dėl LKP
galimybes atsiskirti nuo SSKP.
Pajutę, kad daugelis Lietuvos
žmonių pritaria tam atsisky
rimui, kad į tai žiūri ir kaip į
vieną galimybių, padedančią
atkurti Nepriklausomą Lietu
vos valstybę, jedinstvininkai
ėmė rengti planus, kaip įkur
ti a lte r n a ty v ią LK P, bet
ištikimą SSKP. Tuo metu 500
parašų laiške M .Gorbačiovui jie rašė:
"Mes esame sunerimę dėl
vis sp a rte sn io resp u b lik o s
partinės organizacijos skaldy
mo, prisidengiant taip vadina
m os "p artin ė s d isk u sijo s"
skraiste; respublikoje platina
ma grupės ekstremistų-nacionalistų parengta nauja "LKP
programa", numatoma pateik
ti svarstyti neeiliniame LKP
XX suvažiavime, ši programa

savo esme yra antimarksistinė,
antilenininė, antitarybinė [...].
Prašom e SSKP CK skubiai
im tis priem onių ir padaryti
tvarką [...]"
A tgim stančios L ietuvos
priešai, matydami esą mažu
ma, daug vilčių dėjo į Krem
lių, SSKP CK. Nuo pat Sąjū
džio pradžios, iškilus viešu
mon apie LKP atsiskyrimą nuo
SSKP, jie siuntė "pagalbos
šauksmo” telegramas į M ask
vą, rašė laiškus, siuntė dele
gacijas. Antai sovietiniai kari
ninkai ir jų šeimos, karo vete
ranai savo susirinkime 1989
m. gegužės 14 d. Panevėžyje
p riim a to k į k r e ip im ą si į
SSRS Aukščiausiąją tarybą,
SSKP CK: "Mes, atsargos
kariai, karo veteranai, įver
tinę politinę padėtį Tarybų
Lietuvoje, pažymime, kad ji
labai sudėtinga. [...] M ums
ypač kelia nerim ą politinio
pobūdžio netvarka resp u b 

likoje. [...] Mus, tarnaujančius
SSRS ginkluotosiose p a jė 
gose, karo veteranus vadina
okupantais, imigrantais, stalinistais, skeltanagiais. [...] Rusų
kultūrą, pripažįstamą visame
pasaulyje, lygina su gorilų
kultūra. [...] Mus labai jaudi
na, kad respublikos gatvėse,
aikštėse, mokyklose ir kitur
niekinamas Leninas. [...] Mes
niekaip negalim e suprasti,
kodėl iki šiol prieš ekstremis
tus nesiimama griežtų priemo
nių. [...] Mes, LSSR gyvento
j ai, vis lab ia u p a v e rč ia m i
antraeiliais žm onėm is. [...]
Įžūliai skleidžiama propagan
da, kad LKP išstotų iš SSKP.
O juk tai reikštų LKP likvida
vimą, naujos partijos, turinčios
tikslą atkurti buržuazinę sant
varką, sukūrimą. [...] Mums ne
pakeliui su tomis jėgomis, ku
rios nori sugriauti vieningą or
ganizm ą - SSKP ir Tarybų
valdžią!”

1989 m. spalio 10 d. į LKP
CK, SSKP CK, laikraščių
redakcijas buvo atsiųstas
didžiulis raštas, pasirašytas
755 karo ir darbo veteranų daugiausia rusų ir lenkų. Laiš
ke smarkiai pliektas šių eilučių
autorius už "k ėsin im ąsi” į
SSKP "vienybę” , "šlovingo
sios partijos istorijos” igno
ravimą. Iš dalies to meto situa
ciją ir Nepriklausomybės prie
šininkų pažiūras galėtų rodyti
ir "Vakarinių naujienų” laik
rašč io ž u rn a listė s G iedrės
Milkevičiūtės interviu su šių
eilučių autoriumi - "Kam ne
sisuka žemė” :
- Kaip Jums atrodo, kodėl
kai kurie žmonės, ypač vyres
ni, įvairių nuopelnų turintys
veteranai nenori ar nesugeba
suprasti perm ainų mūsų gy
venime, naujai suvokti istori
nių tiesų?
- Laiško kopiją ir aš gavau.
Ir jo turinys man ne naujiena.
Kai Lietuvoje ėmė kurtis jedinstvininkai, Tarybų valdžios
gynimo komitetai, prasidėjo jų
kritika spaudoje, tokių laiškų
p a p ra stai sulau k d av o m po
keletą kasdien. Panaši reakci
ja būdavo po kiekvienos pub-

ESTIJOS PREZIDENTAS
NEAPSISPRENDĖ AR
VYKTI Į MASKVĄ
Estijos prezidentas Arnol
das R u u tel, s k irtin g a i nei
Latvijos vadovė Vaira VykėFreiberga, kol kas nepriėmė
sprendimo, ar vyks į Maskvą
švęsti pergalės prieš nacių
Vokietiją Antrajame pasauli
niame kare 60-ųjų metinių.
"Baltijos šalys yra suvere
nios valstybės, ir Latvijos prezi
dentės sprendimą, reikia gerb
ti", - sakė A.Ruutel. Preziden
tas pridūrė galutinio sprendimo
dėl savo kelionės į Maskvą kol
kas nepriėmęs, ir Estija savo
poziciją šiuo klausimu sufor
muluos ateityje.
DELFI

lik acijo s dėl LK P statuso.
Rašydavo daugiausia nelietu
vių kilm ės žmonės, taip pat
praeityje buvę garsūs tarybi
nio ir partinio aparato funk
cionieriai, veteranai. Kaip ir
šiam, taip ir kitiems laiškams
būdingas jų autorių nenoras
su p rasti šian d ien į pasau lį,
įsisąmoninti, kad lietuvių tau
ta turi visas teises atkurti ne
priklausomą valstybę, kad jai
nereikalingi iš kitur atkeliavę
vadovai, kad ji pati gali ir
privalo spręsti savo likimą;
kad Lietuva - ne Tambovo ar
Riazanės gubernija, ne šiaip
teritorija ar regionas, o nuo
XIII a. valstybingumo tradici
jas turinti valstybė.
Nesupranta ir nenori to su
prasti didžiarusiškieji šovinis
tai, žmonės, kurie norėtų at
kurti imperinę Rusiją, kurie
kaip ir caro, taip pat Stalino,
Chruščiovo, Brežnevo, And
ropovo, Č ernenkos laikais
n o rėtų ja u s tis v isu r "kaip
namie” ; kad būtų visur tik vie
na kalba - rusų, vienas tikėji
mas, garbinamas vienas val
dovas. Istorinė tiesa jiems - nė
motais.
(Bus daugiau)
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ARTĖJA LTS SUVAŽIAVIMAS

Vasario 16-osios gimnazijos ansamblis koncertuoja Vokietijos Lietuvių Bendruomenės darbuotojų
suvažiavime 2004 m. lapkričio 20 d.
M.D. Šmitienės nuotr.

KUKLI, BET SVARI SUKAKTIS
Prieš 15 m etų, 1989 m.
gruodžio 18 d., Lietuvos AT
prezidiumas patvirtino Mažo
sios Lietuvos reikalų tarybą.
Šios sukakties atšvęsti Lietuvių
tautininkų sąjungos būstinėje
susirinko aktyviausi jos nariai
(net penki jų yra tautininkai).
Susirinkusius pasveikino (tele
fonu) Mažosios Lietuvos rezis
tencinio sąjūdžio pirmininkas
Algis Regis (iš Čikagos), elekt
roniniu paštu - pirmoji Tarybos
atsakingoji sekretorė Jadvyga
Mackevičienė. Savo sveikini
mus perdavė LTS atsakingasis
sekretorius Algimantas Birbilas.
Iš pirmosios Tarybos kadencijos
narių į šventę atvyko ir įtaigų
žodį tarė dr. Napoleonas Kit-

(Atkelta iš 4 psl.)

SAUSIO 13-OJI...
įkūrėjo, šiandien jis labiausiai
pasigenda dabartinės valdžios
atsparum o pinigam s ir gar
bėtroškai. “Nors Lietuva yra
nepriklausoma, apsaugota nuo
buvusios ir atsigaunančios im
perijos diktato, tačiau žygiai už
energetinę nepriklausom ybę
nuo Rusijos buvo nesėkmingi,
nes kiti interesai veikė stip
riau”, - tvirtino V.Landsbergis.
Paklausus, kaip mano, ar
lietuviai išliktų tokie pat so
lidarūs ir vėl lygiai taip ko
votų už n ep rik lau so m y b ę,
V.Landsbergis atsakė, kad si
tuacija nesikartoja. “Iš tiesų
nemanau, kad šiandien Sausio
13-oji pakankamai plačiai ir
giliai suvokiama širdimi. Buvo
suvokiama tada, gal vėl susi
voksim e ir ateityje. Tačiau
sveikinu visus - ir suvokian
čius, ir dar nesusimąstančius,
koks d id e lis d aly k as tad a
įvyko” , - DELFI sakė prof.
V.Landsbergis.
Nepriklausomybės signa
taras, buvęs sąjūdietis Egidijus
Bičkauskas sako nuviltų tuos,
kurie iš jo tikisi aim anų ir
aršaus puolim o esą šiandie-

kauskas, Rim antas M atulis,
Kęstutis Milkeraitis, Vytautas
Šilas ir Albinas Vaičiūnas.
Organizacija, kurios kai kas
nenorėtų matyti, renka ir plati
na informaciją apie Mažąją Lie
tuvą, ypač apie jos pagrindinę
dalį - Rusijos aneksuotą Kara
liaučiaus kraštą, siekia išsaugoti
visuomenės dėmesį Mažosios
Lietuvos kultūros ir istorijos
palikimui, stengiasi, kad Tilžės
akto signatarų siekis “priglaus
ti” Mažąją Lietuvą prie Didžio
sios Lietuvos nebūtų politikų ig
noruojamas.
Tarybos nariais nuo pat
pradžių tebėra “Vydūno” drau
gijos pirmininkas dr. Vacys Bag
donavičius, enciklopedistas dr.
ninė Lietuva ir jos politinis
olimpas yra visiška išdavystė
Sausio 13-osios įvykių ir jo
paties lūkesčių.
“Be abejonės, aš tikėjausi
daugiau. Tačiau turėdam as
nem ažą p a tirtį p o litik o j e,
manau, kad valstybė vystosi
pakankamai sudėtinga, tačiau
normalia raida - su savo trū
kiais, trukdžiais bei vidinėm
rietenom ” , - kalbėjo E.Bičkauskas. Jis tiki, kad Lietuva
eina p alankia ja i linkm e narystė Europos Sąjungoje,
NATO, tačiau atsakydamas į
klausim ą, ar visi kovoję už
Lietuvos nepriklausom ybę,
tokią ją ir išvydo, E.Bičkauskas dvejojo. “Pamenu, kažka
da vienas Rusijos žurnalistas
manęs paklausė, kas yra ne
priklausomybė, kokios gi ne
priklausomybės Lietuva sie
kia. Greitai į jo atsakymą man
buvo sunku atsakyti, tačiau
m ačiau, k ad m ano trum pi
ž o d ž ia i j į su g lu m in o , nes
pasakiau, jog nepriklausomy
bė - tai laisvė pasirinkti” , p a sa k o jo E .B ič k a u sk as. Tačiau, bijau, kad mes ir šian
dien neturime jos - tos laisvės
pasirinkti.”
Pasak E.Bičkausko, Lietu-

Algirdas Matulevičius, K. Do
nelaičio draugijos vadovas dr. N.
Kitkauskas, dainų klubo “Raskila” įkūrėjas R. Matulis (tautinin
kas), Romuvų sąjungos pirmin
inkas J. Trinkūnas ir informati
kos S. Valickas. Visą laiką Tary
bai vadovauja jos pirmininkas V.
Šilas (taip pat tautininkas). Dau
giau apie unikalią šios Mažosios
Lietuvos tyrėjų ir mylėtojų or
ganizacijos veiklą galite sužinoti
atidarę jos penkiakalbį tinklapį
mlrt@takas.lt
Vytautas Miklasevicius
Naktį iš gruodžio 5-osios į
6-ąją buvo sunaikinta sudaužant
LTS Šiaulių skyriaus iškaba.
Šalia buvusios kitų įstaigų ir or
ganizacijų iškabos nepaliestos.
LTS Šiaulių sk. pir.R. Varapickas

va būtų iš tiesų nepriklausoma
tik tuo atveju, jei ji nežaistų ne
tik pagal rusų, bet ir pagal
Vakarų dėsnius, tačiau, kita
vertus, E.Bičkausko žodžiais,
visiška nepriklausom ybė idealas, praktiškai nepasiekia
mas.
Buvęs politikas teigia, kad
v isiem s k la u sia n tie m s, ar
pavyko Lietuvai išsigelbėti
bent nuo Rusijos glėbio, jis
palinkėtų niekada nepamiršti
šios didžiosios Rytų kaimynės
šešėlio. “Rusija visada išliks
pakankamai pavojinga kaimy
ne. Ir nebūtinai perdėtai nei
giama prasme. Juk rusai irgi
tam tikra prasme yra idealistai:
jie galvoja, kad kovodami su
kitais, jie juos vaduoja, nors
kartu rusai nesupranta, kad tie
kiti nenori jų globos”, - aiškino
E.Bičkauskas.
E.Bičkausko praeities bio
g ra fijo s b a g a že - ilg a s ir
pavydėtinas politinės veiklos
sąrašas: SSRS liaudies depu
tatas, Aukščiausiosios Tary
bos narys, A ukščiausiosios
Tarybos Prezidium o narys,
diplomatinės misijos Rusijoje
vadovas, vėliau - parlam en
taras, Seimo pirm ininko pa
vaduotojas, Seimo Centro są-

Šių metų gruodžio 11 dieną
Vilniuje įvyko LTS Valdybos
ir T arybos p o sėd žiai. LTS
Valdybos posėdyje buvo svars
tomi einamieji Sąjungos klau
simai. Taip pat buvo sudaryta
“Tautininkų žinių” redkolegi
ja iš “T.ž.” redaktoriaus Algi
manto Birbilo, LTS vicepir
mininko Vlado Guodos ir LTS
V aldybos nario A lgim anto
Liekio. LTS Valdybos posė
dyje patvirtinti du nauji LTS
nariai priimti Vilniaus miesto
Lazdynų skyriuje ir įregistruo
ta naujai perrinkta LTS Vil
niaus miesto Valdyba, kurios
pirmininku naujai kadencijai
išrinktas Gintaras Songaila.
LTS Tarybos posėdžio pa
grindinis klausim as buvo eilinio LTS suvažiavimo su
šaukim as. LTS neeiliniam e
2003 m. gruodžio 6 dienos su
važiavime buvo nutarta, kuo
anksčiau surengti kitą suvažia
vimą, nes pribrendęs reikalas
priimti naują programą ir pako
reguoti įstatus, tačiau tai pa
daryti pavasarį ar vasarą ne
pavyko dėl objektyvių prie
žasčių. Reikėjo LR Teisingumo
ministerijai laiku pateikti pagal
naują politinių partijų įstatymą
susistem intą virš tūkstančio
LTS narių sąrašą, rugpjūtyje
įvyko LTS 80-mečio sukaktu
vės, vėliau prasidėjo rinkiminė
kampanija į LR seimą. Visa tai
įvertinus, buvo atsisakyta šauk
ti LTS suvažiavimą iki rinkimų
į LR Seimą.
Dabar tas metas atėjo. LTS
Tarybos susirinkime kai kam
norėjosi Sąjungoje iš vis nie
ko nekeisti dar visus metus,
tačiau didesnė Tarybos narių

dalis pasisakė už suvažiavimo
sušaukimą. Tik vieni tai norė
jo padaryti kuo anksčiau, kiti
- vėliau. D ėl suvažiavim o
sušaukimo ir dėl jo datos buvo
balsuojama. Dauguma nubal
savo už LTS eilinio suvažiavi
mo su šau k im ą 2005 m etų
kovo 19 dieną Vilniuje.
Pagal LTS įstatus eiliniame
suvažiavim e yra renkam as
LTS pirmininkas, nauja Valdy
ba, Kontrolės komisija, Garbės
teism as, K andidatus į LTS
pirm ininko pareigas, K ont
rolės komisiją, Garbės teismą
apsvarsto ir siūlo LTS skyriai
savo su sirin k im u o se. Nuo
skyrių pasiūlymų LTS Tarybai
priklausys, kokią valdžią su
važiavime išsirinksime. Sky
riai taip pat privalo susimokė
ti LTS nario mokestį už 2004
metus, nes pagal tai bus dele
guojami atstovai į LTS eilinį
suvažiavimą.
Kad LTS skyriai turėtų lai
ko apgalvoti ir pasiūlyti kan
didatus į vadovaujančius Są
jungos postus, kitas LTS Tary
bos posėdis bus tik 2005 m.
vasario 12 dieną. Pagal LTS
įstatus vasario12 dienos Tary
bos posėdyje bus apsvarstyti ir
patvirtinti kandidatai į LTS
pirmininko postą, į LTS kon
trolės komisiją ir Garbės teis
mą. Taip pat bus apsvarstyta ir
pateikta suvažiavim ui LTS
Valdybos apimtis, LTS vice
pirmininkų skaičius.
Prašome LTS skyrių pasku
bėti su savo pasiūlym ais ir
atsiųsti susirinkimų protokolus
su savo pateiktais į LTS būsti
nę Vilniuje.
“Tautininkų žinių” inf.

jungos frakcijos pirmininkas.
Šiandien daug sykių televi
zijos ekranuose matytas vyras
g au n a sig n a ta rų re n tą bei
verčiasi advokato praktika.
E.Bičkauskas sutinka, kad
daugelis Sąjūdžio laikais pir
mosiose būrių eilėse ėję poli
tikai dabar pirmaisiais tautos
vedliais liko tik p risim in i
muose. “Žinoma, man skau
du, kad dauguma stovėjusių
pirm osiose gretose šiandien
yra v isišk am e p o litin ia m e
užkulisyje, tačiau pasaulyje
istorija ru tu lio jasi šim tm e
čiais. Iš Prancūzijos revoliuci
jos laikų yra likę geri žodžiai,
kad revoliucija suvalgo savo
vaikus. Taip, matyt, ir atsiti
ko ir tai yra pakankamai ob
jektyvu” , - įsitikinęs E.Bičkauskas.
Pasak E.Bičkausko, Sausio
13-osios įvykiai ir jų reikšmė
šiandien dažno lietuvio at-

m intyje yra išblukę. Tačiau,
anot jo, nereikia to dram ati
zuoti ir dėl to pernelyg liūdėti
- reikia tai priimti kaip natū
ralų faktą.
Nepriklausomybės signa
taras tiki, kad jei pasikartotų
panaši situacija šiandien, nors
tai, pasak E.Bičkausko, XXI
am žiuj e n e re a lu , lie tu v ia i
grįžtu prie Seimo rūmų, tele
vizijos bokšto ir kovotų už ne
p rik la u so m y b ę .
“Sausio 13-osios įvykiai
yra XX amžiaus reliktas. Tei
giamas reliktas. Tai buvo įdo
miausias mano gyvenimo eta
pas. Aš jį prisimenu su malo
numu. Su m alonum u p risi
menu visus tuos žmones, ku
rie šiandien nuėjo į antrą planą.
Tai buvo nuoširdumo laikotar
pis. Iš tikrųjų mes vienas ki
tam kalbėjome, ką galvojome.
Nebuvo tos diplom atijos ir
užkulisinių minčių”. DELFI
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ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TELK IN IU
C IC E R O ,I L

PRIE ŠVENTINĖS
EGLUTĖS CICEROJE
L ietuvių B endruom enės
Cicero apylinkės valdyba, va
dovaujama energingojo primininko M indaugo B aukaus,
pratęsė gražią tradiciją rengti
prieš kalėdinius mūsų tautiečių
pabendravimus buvusioje šv.
Antano parap. mokyklos sa
lėje.
Siemet toks prieškalėdinis
renginys įvyko gruodžio 19 d.
rytą tuoj po lietuviškų mišių šv.
Antano Bažnyčioje. Kadangi
to sekm adienio oro tem pe
ratūra buvo šalčiausia šią žie
mą, tai turbūt atgrasė kai ku
riuos vyresniojo amžiaus tau
tiečius, todėl žmonių susirin
ko netiek daug - apie 70.
Pasistiprinę gausaus mote
rų būrio paruoštais valgiais ir
išgėrus karštos kavos visi ge
rokai sušilo ir išklausė progra
m os. Š ventinių m inčių čia
pabėrė iš kasmetinės kelionės
į Lietuvą sugrįžęs, Cicero lie
tuvių sielovada besirūpinantis
kun. dr. Kęstutis Trimakas.
Visus pradžiugino parapi
jos lietuvių choras, vadovau
ja m a s V ilm os M e ilu ty tė s,
k u ris su giedoj o k a lė d in ių
giesm ių. N ors choras nėra
gausus balsais, ypatingai jame
maža vyrų, tačiau naujos va
dovės sugebėjimu dėka, pa
sirodė gerai. LB Cicero apyl.
valdybos pirm . M. Baukus,
pravedė visą program ą, p a
dėkojo chorui bei jo vadovei,

o choro seniūnui Broniui Bikulčiui įteikė ir piniginę do
vaną.
Susirinkusius pasveikino ir
55 metus Cicero lietuvių apy
linkėje gyvenantis ir ilgus
dešimtmečius jų sveikata besi
rūpinęs dr. Petras Kisielius,
kuris pats buvo susirgęs ir kurį
laiką negalėjo dalyvauti regu
liariuose Cicero lietuvių sek
madieniniuose susibūrimuose.
Gražius sveikinimus išsa
kė ir LB Vidurio Vakarų apy
gardos pirmininkė, atvykusi iš
Lem onto Aušrelė Sakalaitė,
kuri visada nepraleidžia pro
gos susitikti su ciceriečiais.
Trumpą sveikinimą padarė
ir Panevėžio apylinkių trum
pai pas La Grange miestelyje
gyvenančią dukrą Virginiją ir
jos vyrą Arvydą Zabalionius
pasisvečiuoti atvykęs Aloyzas
Kuodis. Jis vėliau ciceriečių
klausinėjo - ar kuris nors ne
pažinojo Ciceroje gyvenusių
jo artimų giminių Navickų, čia
atvažiavusių dar prieš I-jį Pa
saulinį karą.
Šventinę nuotaiką kiek su
d rum stė su ž in o ju s, kad iš
gyvųjų tarpo pasitraukė 94 m.
amžiaus ilgametė Cicero gy
ventoja, daugelio organizacijų
narė bei aktyvi darbuotoja dr.
Bronė M otušienė, kuri buvo
palaidota gruodžio 18 d. šv.
Kazim iero kapinėse. Cicero
lietuviai pasiges šios mūsų tau
tietės, kuri nepraleisdavo nė
vieno lietuviško renginio.
Edvardas Sulaitis

Iš šventinio renginio Ciceroje. Kalėdines giesmes gieda šv.Antano parapijos bažnytinis choras. Akom
panuoja choro vadovė Vilma Meilutytė.
E.Šulaičio nuotr.

jin im as įvyko V ilniaus k a 
tedroje, kur liudininkais buvo
jų abu v a ik a i. Po to sekė
vaišės “S tik lių ” resto ran e,
kuriose dalyvavo 24 giminės
iš įvairių L ietuvos m iestų.
Beje, grįžus atgal į Čikagą, ši
sukaktis buvo paminėta 2 kar
tus: vieną iš puotų surengė
draugai, kitą - šeima.
L ie tu v a V aitkų šeim o s
atžaloms: vaikams ir anūkams
labai patiko. Ten jie lankėsi
pirmą kartą, bet dabar tikriau
siai - ne paskutinį. Ypatingai
jie domėjosi tėvų gimtaisiais
m iestais: Palanga ir Kaunu.
Žinom a, neliko be dėm esio
sostinė Vilnius bei kiti Lietu
vos m ie sta i bei m ie ste lia i
anksčiau girdėti tik tėvų pasa
kojimuose ar iš lituanistinių
m o k y k lų m o k y to j ų lū pų.
Jiems Lietuvą geriau pažinti
padėjo jų nuo jaunystės dienų
įsisavinta lietuvių kalba.
SUSIPAŽINTA
“VYTAUTO DARŽE”

Per Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Čikagos sk. Valdybos
surengtas Kūčias gruodžio 15 d. Balzeko Kultūros muziejuje. Iš
kairės: B. Bučienė, Ed. Šulaitis ir S. Balzekas. Zigmo Degučio nuotr.

VAITKŲ AUKSINĖS VESTUVĖS
ATŠVĘSTOS LIETUVOJE
A ldona ir Vytas Vaitkai,
gyveną Lemonte, yra vieni iš
tūkstančių antrosios bangos
(taip vadinam ų “dy p u k ų ” )
ateivių tarpo, kurie 2004 m.
šventė dvi svarbias sukaktis jų
gyvenime: 60 metų nuo pasi
traukim o iš L ietuvos ir 55
metų nuo atvykimo į svajonių
kraštą - Ameriką. Tačiau jiems
arčiausia prie širdies yra tre
čioji, kuria nedaug kas turi
laimės, pasigėrėti - tai auksinė
jų bendro gyvenimo sukaktis.
1954 m. rugsėjo 25-ji abiejų
yra m in im a su p a g a rb a ir
dėm esiu. Tą dieną neseniai

savo šimtmetį atžymėjusios šv.
Kryžiaus parapijos bažnyčioje
moterystės sakramentą jiems
suteikė kunigas Adolfas Stašys.
Sią n eeilin ę sukaktį a t
švęsti ir kartu vedybinių pa
žadų atnaujinim ą A ldona ir
Vytas nusprendė atlikti savo
Tėvynėje.
Negana to - į Lietuvą jie
n u sp re n d ė n u s iv e ž ti savo
vaikus Tomą ir Rūtą bei šios
vaikus - Azą ir Ailą - jau stu
dentinio amžiaus sulaukusius
jaunuolius.
Vedybinių pažadų atnau

Paprašiau papasakoti, kur
užsim ezgė Aldonos ir Vyto
draugystė, pastarasis pažymė
jo, kad tai atsitiko populia
riam e “Vytauto darže” , prie
pat šv. Kazimiero kapinių (da
bar šios gegužinių vietos jau
seniai nėra, nes kapinių va
dovybė tą sklypą yra pardavu
si m okyklos statybai). Ten
kiekvieną sekmadienio popie
tę įvairios Čikagos ir apylin
kių lietuvių parapijos ruoš
davo gegužines, kur būdavo
proga naujai į šį kraštą atvykusiem s m ūsų tau tiečiam s
susitikti su draugais ar susi
pažinti, o taip pat ir pasilinks
minti.
L em tingas buvo vienas
1950-jų sekmadienis, kai susi
tiko Vyto ir Aldonos žvilgs
niai. Jie tada buvo dar tik
jaunuoliai - Aldonai 16, o Vy
tui - 18 metų.
“Tuom et aš Aldonos jau
nepaleidau”, - mums pasako
jo Vytas. Tačiau reikėjo dar
laukti keturis metus, kol ji su
tiko eiti prie altoriaus. Pra
džioje Aldona teisinosi, kad ji

dar per jauna, reikia dar šiek
tiek daugiau laiko.
O jų gyvenimo svarbiausia
diena, kaip anksčiau m inė
jome, buvo 1954 m. rugsėjo
25-ji. Ir šią datą šiandien Vy
tas laiko viena iš ypatingiausiųjų savo gyvenime. “Man
tikrai pasisekė, kada suradau
savo mielą gyvenimo draugę
- Aldoną,” kalbėjo Vytautas,
žinodamas, jog nemaža kitų
vedybų anksčiau ar vėliau
baigiasi skyrybomis.
Tačiau jų bendro gyveni
m o p ra d ž ia tik ra i neb u v o
lengva. Jis į Čikagą atvyko tik
su mama ir jaunesniuoju bro
liu Rimu. Jo tėvą, Palangos
pradžios m okyklos vedėją,
kom unistai išvežė į Sibirą
1940-siais už tai, kad jis mylė
jo savo k raštą ir tą m eilę
stengėsi įskiepinti ir jaunimui.
(Jo kaulų iki šiai dienai sū
nums nepavyko surasti).
Aldonos tėvas mirė tuoj pat
po atvykimo Čikagon. Taigi
jaunieji negalėjo tikėtis dides
nės paramos iš motinų. “Mums

tada pusę dolerio sukrapštyti
kinui buvo nelengva” , - pasa
kojo Vytas. Apie namą ir auto
m obilį tada visai pagalvoti
negalėjome. Už vestuves patys
tada turėjo susimokėti, o butą
gavo Aldonos mamos nusi
pirktame name.
Tačiau Vytas buvo darbš
tus vyras: jis dirbo ir kartu
stu d ija v o . Jo p a siry ž im a s
buvo apvainikuotas bakalau
ru Chicago Tech kolegijoje,
kur jis studijavo inžineriją.
Ilgą laiką jis dirbo 7 dienas
savaitėje, kol vėliau tapo vie
nos metalo apdirbimo bend
rovės viceprezidentu.
Aldonai ir Vytui yra tekę
gyventi daugelyje vietų Čika
goje ir apylinkėse. Pradžioje
buvo įsikūrę Mc Kinley Par
ke, tada M arq u ette Parke.
Gyveno Engelwoodo rajone,
o taip pat ir Flindsdale, kol
pagaliau apsistojo Lemonte.
Kuomet Vytas rūpinosi savo
šeimos išlaikymu, Aldona glo
bojo ir auklėjo vaikus ir tvarkė
(Nukelta į 11 psl.)

Ir po 50 vedybinio gyvenimo metų Aldona ir Vytas Vaitkai, Lietu
voje (Vilniaus Katedroje) atrodė kaip jaunavedžiai.
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LIETUVA IR PASAULIS
Premjeras Algirdas Brazauskas, TV3 "Žinioms" komen
tuodamas galimus Izraelyje atostogavusio ūkio ministro Vik
toro Uspaskicho susitikimus su "Yukos" atstovais, kurių kele
tas Izraelyje rado prieglobstį nuo Kremliaus persekiojimo, teigė,
kad V.Uspaskichas turi teisę tai daryti. “Jei jis ir kalbėjo, tai
turėjo teisę tai daryti”, - sakė A.Brazauskas. Premjeras teigia
nežinąs, ką V.Uspaskichas aptarinėjo susitikimuose. A. Bra
zauskas galimus V.Uspaskicho susitikimus vadina tinkama prak
tika. “Kur galima juos daryt, ten reikia juos ir atlikt” , - sakė
premjeras ir pridūrė, kad jei reikės, V.Uspaskichas “nuvažiuos
oficialiai”. Spaudai V.Uspaskichas teigė ieškąs būdų, kad papil
domos "Mažeikių naftos" akcijos nebūtų parduotos daugiau nei
50 proc. įmonės akcijų valdančiai "Yukos".
Kai kurie nesąžiningi lietuviai nepraleido progos užsidirbti
pasinaudojus visą pasaulį sukrėtusia stichija, rašoma "Lietuvos
ryte". Didžiojoje Britanijoje atsidūrę lietuviai ragina gyvento
jus aukoti dėvėtus drabužius, kurie neva bus gabenami nukentėjusiems nuo cunamio Pietų ir Pietryčių Azijos gyventojams.
Paaiškėjo, jog prisidengę išgalvotais labdaros organizacijų var
dais, lietuviai vėliau šiuos daiktus parduoda Lietuvoje arba ki
tose šalyse.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos parengti keturi pro
jektai iš Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondo gaus 96,3
mln. eurų (332,5 mln. litų) paramos. Teigiamus sprendimus
Europos Komisija priėmė 2004 metų pabaigoje, pranešė Lietu
vos automobilių kelių direkcija. Skiriamos paramos dydis su
daro 85 proc. visų projektų vertės. Daugiausiai paramos - 46
mln. eurų (158,8 mln. litų) eurų skirta IXB transporto koridoriaus
(Kijevas-Minskas-Vilnius-Klaipėda) plėtrai 2004-2006 metais.
Pirmoji sutartis darbams pagal šį projektą atlikti 2004 metų spa
lio 13 dieną su bendrove "Kauno tiltai". Dar 20,7 mln. eurų
(71,5 mln. litų) skirta magistralės "Via Baltica" plėtrai 2004
2005 metais. Pirmoji sutartis pagal šį projektą pasirašyta 2004
metų rugpjūčio 11 dieną su įmone "Panevėžio keliai". Transeuropinio tinklo kelio Vilnius-Prienai-Marijampolė plėtrai 2004
2006 metais skirta 19,3 mln. eurų (66,6 mln. litų). Pirmoji darbų
sutartis pagal šį projektą gruodžio 10 dieną pasirašyta su "Lemm inkainen Lietuva". Transporto koridoriaus Kaunas-Karaliaučius (IXD) plėtrai 2004-2006 metais skirta 10,3 mln. eurų
(35,5 mln. litų), sutartis darbams atlikti rugpjūčio 11 dieną
pasirašyta su bendrove "Alkesta".
Vilniuje pasirodė Euro
pos Parlamento narės Laimos
A ndrikienės biuro V ilniuje
išleistas laikraštis "Europos
laiku ". 8 puslapių spalvotas 65
tūkstančių egzempliorių tiražu
išleistas leidinys informuoja
Lietuvos gyventojus apie tai,
kas vyko Europos Parlamente
po šiais metais įvykusių rin
kimų ir ką nuveikė viena iš 13
Europos Parlamento narė
Lietuvos atstovų Europos Par
Laima Andrikienė
lamente. Kaip Eltai sakė L.
Andrikienė, šis laikraštis pasieks Lietuvos žmones kas pusę
metų. Europarlamentarė teigė leidžianti laikraštį iš savų lėšų,
kurias jai Europos liaudies partija kaip europarlamentarei ski
ria įvairiems projektams finansuoti, tarp jų ir tokiems.
Garsas apie Lietuvai Europos Parlamente atstovaujančių
politikų rietenas pasiekė aukščiausius šalies pareigūnus. Lietu
viai Briuselyje garsėja ir nevieningumu. Nusprendęs iš pirmų
lūpų išgirsti apie Lietuvos europarlamentarų nesutarimus, juos
susikvietė Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas.
Europos Parlam ento Pramonės, m okslinių tyrim ų ir en
ergetikos kom itetas priėm ė Lietuvos atstovo europarlam entaro Šarūno B iručio pasiūlym ą surengti kom iteto posėdį
Vilniuje. Apie tai Š.Birutis pranešė Seimo Europos reikalų
kom itetui per susitikimą su Lietuvoje išrinktais Europos Par
lam ento nariais, sakoma pranešim e spaudai. "Toks vizitas
labai svarbus pažintine - lobistine prasme: atvežus kom iteto
narius į kurią nors šalį, susikoncentruojam a būtent į tos val
stybės problem as", - Eltai sakė šio kom iteto narys Šarūnas
Birutis. Jis pasiūlė kom iteto nariams apsilankyti Lietuvoje.
Jo teigim u, kom itetų nariai yra pagrindiniai žmonės, daly
vaujantys priim ant Europos Parlam ento sprendim us tais
klausim ais, už kuriuos yra atsakingi. Kol kas išvažiuojamojo
posėdžio dienotvarkė derinama. Su vizitu turėtų atvykti apie
30 iš m aždaug 50 PM TEK narių. Kom itete yra atstovai iš
daugelio, bet ne visų ES valstybių. Š. Birutis - vienintelis
PM TEK narys iš Lietuvos.

Europos Sąjungos biudžeto direktorė Dalia Grybauskaitė.

EK nuotr.

D. GRYBAUSKAITĖ RAGINA DIDŽIĄJĄ BRITANIJĄ
ATSISAKYTI IŠ ES BIUDŽETO GRĄŽINAMŲ LĖŠŲ
Europos Sąjungos biudže
to direktorė Dalia Grybaus
kaitė paragino Didžiąją Bri
taniją atsisakyti maždaug 4,6
mlrd. eurų, kurie šaliai kasmet
yra grąžinami iš ES biudžeto,
skelbia tinklalapis "EU Ob
server".
Sausio 14 d. D. Grybaus
kaitė leidiniui "Times" sakė:
"Jei k ito s v a lsty b ė s narės
pradėtų derėtis tik dėl pinigų
sumų, būtų užmirštamas soli
darum as - svarbiausias ES
politikos aspektas. Jei tau buvo
sunkūs laikai, tau buvo padė
ta. Jei tavo padėtis gera, tu
padedi kitiems".
Lietuvos kom isarė teigė,
kad jei Didžioji Britanija ir ki-

tos didžiosios ES šalys per ki
tus septynerius metus nepadi
dins įm okų B riu seliu i, ES
negalės u ž tik rin ti įgūdžių,
technologijų ir infrastruktūros,
būtinų konkuruoti pasaulio
rinkoje.
Apie permokos grąžinimą,
dėl kurio D idžioji B ritanija
susitarė 1984 metais, D. Gry
bauskaitė sakė: "Tai - jautrus
klausimas, ypač kitoms 24 ša
lims. Nenorime nieko statyti į
pavojų, nenorime, jog kas nors
tai naudotų prieš Europos idėją
ir prieš konstituciją, kad tai
taptų euroskeptikų ginklu".
Per pastaruosius 20 metų
Didžioji Britanija iš ES biu
džeto susigrąžino 64 mlrd.

J.BORRELLI TEISINOSI A. PAULAUSKUI
DĖL KRITIKOS LIETUVAI
Strasburas, sausio 11d.
(ELTA). Seimo pirm ininkas
Artūras Paulauskas Strasbūre
dalyvavo Europos Parlamento
posėdyje surengtoje diskusi
jo je dėl E uropos Sąjungos
Konstitucijos ratifikavimo. Jis
taip pat išklausė EP pirminin
ko Josepo Borrelli pasiaiški
nim us dėl jo kritiškų p a si
sakymų Lietuvos ir Lenkijos
atžvilgiu.
Pasak Seimo pirm ininko
atstovo spaudai Arvydo Ž i
linsko, į EP posėdį A. Pau
lauskas buvo pakviestas kaip
pirm ojo Europos Sąjungos
valstybės parlam ento, jau ra 
tifikavusio šią sutartį, vado
vas.
ELTA primena, jog Seimas
Sutartį dėl Konstitucijos Euro
pai ratifikavo praėjusių metų
lapkričio 11 dieną. Vengrija
šiai sutarčiai pritarė 2004 metų
gruodį. EP balsavo dėl ES
Konstitucijos sausio 12 d.
Seimo pirmininkas Stras
būre susitiko su EP vadovu
J.B orrelli, su kuriuo aptarė
svarbiausius parlam entinio
darbo ir atstovavimo ES pi
liečiams klausimus.

Susitikime EP vadovas už
tikrino, kad kilusios diskusijos,
susijusios su jo kritišku pasi
sakymu apie Lietuvos ir Len
kijos vaidm enį sprendžiant
Ukrainos ateities klausimus,
kilo dėl netikslaus vertimo.
Anot J.Borrelli, aktyvūs Lietu
vos ir Lenkijos veiksmai Uk
rainos atžvilgiu prisidėjo prie
krizės Ukrainoje sureguliavi
mo ir yra verti pagyrimo bei
pagarbos.
A. Paulauskas taip pat pa
kvietė J.Borrelli atvykti į Lie
tuvą, o EP pirmininkas pabrė
žė mielai pasinaudosiąs šiuo
kvietimu.
Seimo pirmininkas taip pat
susitiko su Europos Komisijos
nare D alia G rybauskaite ir
Europos Kom isijos vicepir
mininke Margot Wallstroem.
Susitikime su D. Grybaus
k a ite p a rla m e n to vadovas
aptarė ES finansines perspek
tyvas bei pakvietė ją pristatyti
šias perspektyvas Seimo nari
ams. D. Grybauskaitė pritarė
šiam pasiūlym ui ir pabrėžė,
kad toks pristatym as Seime
galėtų įvykti šių metų kovo
mėnesį.

eurų, arba maždaug po 1 tūkst.
eurų kiekvienam savo gyven
tojui. Pasak "Times", jei ne
būtų grąžinama permoka, Di
džioji Britanija Europos Sąjun
gai būtų sumokėjusi 14 kartų
daugiau nei Prancūzija ar Ita
lija.
ELTA
PRADĖS MISIJĄ NATO
Penkiolika karių iš M ari
jampolėje įkurdinto Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Vytenio
bendrosios paramos logistikos
bataliono šį mėnesį pradeda
budėti NATO greitojo reaga
vim o pajėgose (NATO R e
sponse Force, NRF). Kaip sakė
Krašto apsaugos ministerijos
sekretorius Renatas Norkus,
vandenvalos įranga ir ją aptar
nau jan ti p en k io lik o s karių
grupė - pirmasis Lietuvos in
dėlis į k etvirtąjį pusm etinį
gyvevimo ciklą pradedančias
NATO G reitojo reagavim o
pajėgas.
Pasak KAM sekretoriaus,
sau sio 14 d ien ą b u d ėjim ą
pradedantys logistai bus pasi
rengę skubiam - per 5-30 dienų
- perdislokavimui į tą pasaulio
vietą, kur vyktų NATO ope
racija. NRF būtų aktyvuojamos Šiaurės Atlanto Tarybos
sprendimu ir siunčiamos ge
sinti krizę, kuri keltų pavojų
tarptautinei taikai ir Šiaurės
Atlanto sąjungai.
Lietuvos dalinys turi būti
pajėgus išsilaikyti operacijoje
30-45 dienas, per kurias ope
racija arba turi būti įvykdyta,
arba perduota kitom s pajė
goms.
Lietuvos karių galimas mi
sijas NRF turės sankcionuoti
Seimas. Kaip sakė prezidento
patarėjas užsienio politikos
klausimais Edminas Bagdonas,
nutarimo dėl karių dalyvavimo
NRF projektą prezidentas Val
das Adamkus ketina savo de
kretu teikti Seimui šį mėnesį,
kai prasidės pratęstos rudens
sesijos posėdžiai.
LGĮTIC
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KULTŪROS PUSLAPIS

ŽEMĖN TAIKĄ NEŠU
DANGUOLĖ LELIENĖ
III.
Didelę įtaką Jūsų gyvenime
turėjo sportas. Kada įvyko tas
"lūžis", kai iš dviejų mėgstamų
dalykų, Jūs pasirinkote m u
ziką?
- Muzika ir sportas mano
gyvenim e buvo lygiagretūs.
J a u n y stė je rim č ia u bu v au
nusiteikusi sportui. Žmonės,
su žin o ję, kad u n iv e rsite te
studijuoju muziką, o ne sportą,
lab a i n u steb d av o . T uom et
žaidžiau moterų tinklinio ko
mandoj. Antram kurse, paju
tau, kad sportas ir muzika tapo
nesuderinami - kiekvienas iš jų
reikalavo vis daugiau laiko,
kurio man neužteko, nors ir
aukojau savo miego valandas.
Man buvo gaila kasdieninių 7
valandų darbo prie pianino, o
baigus tin k lin io treniruotę
pirštai būdavo sustingę, nega
lėdavau jų greit judinti. Turė
jau pasirinkti. O tai nebuvo
lengva, nes aš buvau pirmoji
m oteris, kuriai universitete
buvo pasiūlyta pilna stipendi
ja už tinklinį. Stipendijos ne
priėm iau, nusprendusi visą
savo dėm esį skirti muzikai.
Tačiau iki šiol labai vertinu
sportą, esu didelė sporto entu
ziastė ir raginu jaunimą spor
tuoti, nes jis ugdo žmogaus
charakterį.

Kokius savo darbus muzi
kos srityje laikytumėt labiau
siai pavykusiais?
- Stud iju o d a m a un i ve rsitete, 1974 metais subūriau
Clevelando studenčių vokalinį
vienetą "Nerija". Universitete
mokiausi diriguoti, o praktiką
gavau "Nerijoje". Mokykloje
mokiausi kurti, harmonizuoti
dainas, o su "Nerija" jas atlik
davome. Sis kolektyvas tapo
labai populiarus lietuvių tarpe.
Išleidome du įrašus, apkelia
vome beveik visas lietuviškas
kolonijas JAV ir Kanadoje.
Gastroliavom e Pietų Am eri
koje. Tai buvo vieni iš geriau
sių metų mano gyvenime.
Baigusi universitetą dės
čiau Roxboro vidurinėje mo
kykloje, kur vadovavau trims
chorams, dalyvavau operečių
statymuose. O nuo 1982 metų
vad o v au ju D ievo M otinos
nuolatinės pagalbos parapijos
chorui "Exultate" su kuriuo
kasm et organizuojam e įvai
rius renginius. Koncertavome
Rom oje (Italija), Č ikagoje,
R očesteryje (JAV) ir kitur.
1999-2000 metais organiza
vome jungtinių chorų koncer
tus kartu su Toronto "Volun
ge", Čikagos "Dainava". O
2001 metų gegužės mėn. orga-

nizuotą dainų vakarą "Dai
nuokim, dainuokim, dainuo
kim" clevelandiečiai pavadino
Dainų švente. 2002 metais lap
krity, švęsdami choro 20-ąjį
jubiliejų, surengėme religinį
koncertą, kuriam e atlikom e
Vivaldi "Magnificat" su sty
giniu orkestru. Kartu nuošir
džiai dirbo visas choras. Šie
met turime 39 choristus. O 20ties metų bėgyje choro eiles
perėjo 114.
Kokias savybes turi turėti
žmogus, kad galėtų vadovauti
chorui?
- Pagrindinis mūsų tikslas,
išlaikyti tai, kas mums lietu

viams yra brangu - lietuviška
daina, giesmė, žodis; sujungti
tuos, kuriuos vienija lietuviš
kas kraujas. Žinau, kad cho
ristai bėgdami nuo kasdieny
bės, ateina į repeticijas tam,
kad pabūti tarp savųjų. Juos
jungia meilė muzikai: jaučia
didelį pasitenkinimą, kai, dai
nuodami kartu, sukuria gražius
sąskambius. Muzika juos jun
gia nepaisant amžiaus. Jau
niausias mūsų choristas yra 13
metų amžiaus, vyriausiam 82... Kiekvienas choristas turi
sunkumų, kiekvienas dalyvau
ja chore pagal išgales, todėl į
Jūsų klausimą atsakyčiau taip:

vadovas turėtų turėti ne tik
meilę muzikai, bet ir begalinę
meilę žmonėms, supratingumo
k ie k v ie n o c h o risto p o r e i
kiams... po to kūrybiškumo,
lankstum o ir gana nem ažai
kantrybės.
"Kaip judvi susipažinote?
A r su ponia Rita esate tik pro
fesinės draugės, ar draugau
jate ir asmeniškai, "- klausiau
"Volungės" choro vadovės
Dalios Viskontienės.
- M es susipažinom e per
muziką. Aš žinojau, kad Rita
dirba Clevelande, ji žinojo,
kad aš Toronte. Tiek m etų

Doloresa Kazragytė

savaitė vienatvės. Milda dešim
čia metų jaunesnė, turi visko:
šeimą, daug anūkų, daug rū
pesčių, daug džiaugsmo, daug
cncrgijos... Visko daug. Bruz
da ir bruzda visą gyvenimą.
Bandė Milda Amaliją išvaduoti,
išjudinti, kiek barė, rėkė, purtė.
Niekas nepadėjo. Milda papasa
kojo draugės gyvenimo nuotru
pas, bet kad ir ji ne kažin ką teži
no. Amalija viską laiko savo
širdy.
Buvo meilė. Didelė. Gili
kaip jūra, pilna džiaugsm o,
palaimos kaip žydinti pieva.
Buvo jauni, gražūs - Amalija ir
Valentinas. Gimnazija, po to
vestuvės ir nuostabusis (tango
visada tragiškas!), mylimasis jų
šokis tango.
Karas. Žydų persekiojimai.
Mirusi Valentino motina buvo
žydė. Mažai kas žinojo mieste
lyje, kad Valentas turi žydiško
kraujo. Tylėjo. Ir jų geriausias
draugas Stasys žinojo. Jis irgi
mylėjo Amaliją. Jis irgi norėjo
ją vesti. Užgniaužęs pavydą ir
toliau buvo geriausias draugas.
Taip galėjo būti šalia jos. Valen
tas pasitikėjo draugu. Valentas
buvo skaidriasielis, mėlynom
akim, o Stasys rudaakis, Judo
padermės. Dirbo vokiečių įs
taigoje. Ką Amalija galėjo su
prasti? Ji tik mylėjo. Ji tik bijo
jo. Baim ė. Baim ė. Žydam s
nebėra gyvenimo - tą ji žinojo.
Jos mylimasis pavojuje. Kai vie

ną rytą pamatė ant durų kreida
nupieštą Dovydo žvaigždę nebeištvėrė. Kreipėsi į Stasį pa
galbos: jis gi su jais, pažįsta juos,
gal padės. Atskleidė paslaptį.
Juk draugas. Kartu vėžius gau
dė, į šokius vaikščiojo, pievas
rasotas braidė p a ry č ia is. Pa
žadėjo Stasys. Nuramino. Įti
kino.
Vieną popietę atlekia Mildos
motina:
- Amalija! Jėzau! Valentą
nušovė! Guli aikštės vidury. Jis
bėgo... Š ū v is . Vokiečiai ap
supę b u v o . Jėzau!
Nubėgo, nejausdama nieko,
tik tuštumą, tamsą, b e d u g n ę .
Sukniubo prie savo mylimojo.
Mėlynos akys žiūrėjo į dangų, į
a u k šty b ę . Ne į ją.
Leido pasiim ti kūną. Jai
leido. Stasys pasirūpino. Stasys
buvo garbingas tarnas: išdavė tai jo pareiga, ir padėjo draugo
žmonai atgauti vyro kūną - tai
irgi jo pareiga.
Įsikinkė kaip arklys į mažą
vežim aitį ir partem pė savo
m ylim ąjį A m alija, per visą
aikštę, per siaurą Radastų gat
velę te m p ė . Kaimynai žvelgė
pro baltas užuolaidas. Tik žvel
gė. Bijojo. Baimė. Baimė.
Ir kartoja Amalijos širdis
vieną ritmą, vieną žodį visą
gyvenimą: “Kalta, kalta, kal
t a . ” Ir pasilaidojo. Su tuo
žodžiu. Su savo Valentu kartu.
Kodėl Tu, Viešpatie, kartais

įdedi į širdį žmogui tokią meilę,
jog be mylimojo širdis atsisako
gyventi? Ar gali tokie įsimy
lėjėliai nebesusitikti Amžiny
bėje? Ar gali taip ir pasibaigti
viskas? Pasilaidojimu? Tada Tu
būtum žiaurus Dievas. Tu ne
būtum Dievas. Tu nebūtum
pasakęs: “Ką dangus sujungė,
žmogus teneišskiria”.
Kai Milda tvarko Amalijos
kam barį, ji, Am alija, išeina
pasėdėti ant suolelio prie lango,
kur žydi spalvoti liaunastrėliai.
O Milda visada skaito ir skaito
ant komodos padėto sąsiuvinio
paskutinį pageltusį puslapį. Gal
tai malda, gal Amalijos laiškas
kažkam, gal aimana? Ir sakosi
visada verkianti - taip jai gaila
Amalijos. Kvailos “aguonų pie
vos Amalijos”.
“Užklupo audra. Suknelė
permirko, prilipo prie kūno.
Jaučiausi tarytum nuoga. Bet
man negėda. Galėjau visai nu
sirengti, jei tik būtum norėjęs.
Kaip aukštai mes buvome,
mielasis mano!
Skridome. Nuo tavo plaukų
varvėjo vanduo, lūpų kampu
čiuose bėgo srovele, bučiavau
tą v a n d e n į. Aguonos pievoje
s u b liū š k o . “Žiūrėk, pievos
nebėr!” - sušukau. Saulė iš
džiovino plaukus, drabužius,
suknelė vėl suplevėsavo, aguo
nų pieva vėl sušvito, užsidegė.
Sėdėjome ant skardžio. Apa
čioje tekėjo mūsų upė. Už rankų

susikibę sėdėjome, kad kristume
kartu, jei žemė pajudėtų.
“Tavo akyse rausvi taškeliai,
kaip aguonos”, - pasakei. “Tokių
akių nebūna, Valentai, tai pieva
atsispindi”. “Ne. Pieva už nuga
ros. Tavo akys tokios - su
taškeliais. Tu - mano aguonų
pievos Amalija!”
Ak, meile mano, tas aguonų
la u k a s .
“Būk mano žmona”, - pasa
kei. Prasmegau kažkur. Lyg gro
jo muzika. Pasileidau bėgti,
šaukdam a: “Būsiu! B ūsiu!”
Atsigręžiau - nėra tavęs. Tik
aguonų laukas. Vėjas. Išsigan
dau. Puoliau ieškoti. Nėr. Ir už
kliuvusi parpuoliau: gulėjai ran
kas atmetęs, žiūrėdamas aukš
t y n . Akys m ė ly n o s . neju
d a . “Gal numirė?” - nutirpau
visa. A tsik la u p ia u . “Negąs
dink! Prašau, kelkis! Prašau!”
Stvėrei kvatodam as m ane į
glėbį. Ak, kaip mes bučiavomės,
meile mano! Vieninteli mano.
Pakirtai, palaidojai mane.
Atleisk. Atleisk. Aptemo pasau
lis. Jo nebėra. Aptem o. Be
tavęs”.
Nejaugi dar būna tokia mei
lė? Bet Milda pasakojo, žodžius
nurašė, Milda žino. Būna, vadi
nasi.
Tebūna Tavo susitikimas su
mylimuoju švytintis kaip saulė,
Amalija. Ilgai jos nematei.
G era p akilti truputį nuo
žemės.

XXXXVII

AGUONŲ PIEVOS
AMALIJA
Ta moteris jau sena, žila ir
graži. Labai labai viena. Savo
noru viena. Tas kambarys - jos
pasirinktas kalėjimas. Didelis
kambarys, aukštos lubos, baldai
seni seni, langai dideli dideli,
uždengti sunkiomis tamsiomis
užuolaidomis. Daug metų Ama
lija nėra jų atitraukusi, daug
metų ji niekur neina. Dabar jau
ir kojos silpnos, vos į virtuvę
benuslenka. Bet ir tada, kai buvo
jauna našlė, ir tada niekur nei
davo: tik valgyti nusipirkti, tik į
darbą - nedidelę vaistinę.
Sėdi Am alija sename se
name krėsle, klausosi, kaip tiksi
laikrodis, kaip muša valandas,
klausosi tolimo mašinų ūžesio.
Nei televizoriaus, nei radijo - tik
senas patefonas, senos plokš
telės. Kartais ji uždeda vieną, ir
čaižus tango ritmas įsiveržia į
keistą buto ramybę. Vis tas pats
tango, vis tas pats įsiveržimas.
Tada ir sėdi suakmenėjusi ir
klausosi. O gal net negirdi? Gal
nuo pirm ų šokio sm ūgių ji
iškeliauja į praeitį?
Yra telefonas. Skambina tik
Milda. Sena draugė. Milda ir
kam barį sutvarko, nuperka
produktų, papasakoja, kas nau
jo pasaulyje. Ir vėl išeina. Vėl

Giesmėms pritarė ir pučiamaisiais instrumentais.

D. Puterio nuotr.

(Nukelta į 10 psl.)
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C lev elan d o D ievo M o tin o s
nuolatinės pagalbos parapijos
choro "Exultate" vadovė Rita
Kliorienė ir Toronto "Volungės"
choro vadovė D alia V iskonD. Puterio nuotr.
tienė.
(Atkelta iš 9 psl.)

ŽEMĖN TAIKĄ...
bendraujant neįm anom a ne
bendrauti ir asmeniškai. Mus
sieja labai daug bendrų dalykų,
kurių svarbiausi yra profesiniai.
Sausio pabaigoje mes vėl pla
nuojame važiuoti į Los Angeles,
kur vyks Amerikos choro diri
gentų suvažiavimas. Jame daly
vaus apie 10 tūkst. dirigentų. Ten
mes gauname įkvėpimo, nes
turime progos išgirsti 35-40 įvai
rių lygių (profesionalių ir mė
gėjų, vaikų, vyrų, moterų ir
mišrių) chorų dainavimą. Iš
girstam e naujo repertuaro,
gaunam naujų minčių, kurias
vėliau galime panaudoti su savo
chorais. Kartu turime progos pa
bendrauti su kitais mūsų profesi
jos žmonėmis. Ten būna kal
bam a apie balsus, interpre
tavimą, apie renginių organiza
vimą. Ten taip pat suvažiuoja
daug kompanijų, išleidžiančių
gaidas, siūlančių uniformas cho
rams ar reklamos organizavimą.
A r turi išskirtinį bruožą
žmonės vadovaujantys chorui,
ir ne, dainuojantys, ir ne?
- Norintys vadovauti cho
rui turi turėti lakią vaizduotę.
Neužtenka būti muziku, pri
valai būti ir administratorium.
Apmaudu, kad administracinis
laikas būna ilgesnis, nei laikas
pašvęstas muzikai. Norėtųsi
turėti administracinį komitetą,
kaip kad turi kiti chorai. Tačiau
kiekviena bendruom enė turi
skirtingus požiūrius į muziki
nius ar, pavyzdžiui, į sporti
nius dalykus. M es nuo pat
pirmų dienų turim viską dary
ti patys. Labai dažnai būna,
kad apsirengiam , padainuojam, o po to tenka patiems salę
iššluoti...
O chore galėtų dainuoti ir
daugiau žmonių. Bet chorinis
dainavimas "keistas paukštis".
Žmonės turi turėti drąsos ne tik
atsistot ant scenos, bet ir noro
pasirodyti. Iš kitos pusės, turė
jau ir labai gerus balsus tu
rinčių choristų, kurie neįtiko į
"choro formą". Būdamas indi
vidu, žm ogus turi sugebėti
dirbti ir su grupe. Negali būti

užsigavim ų, je i kas ko ne
pasakė ar pasakė ne taip. Ne
kiekvienas tą gali peržengt.
Chorui reikalingi ambicingi,
bet lankstūs žmonės.
Jus esate žmogus pasižy
mintis darbštumu, sumanumu
ir išradingum u. Jūsų dėka
2002 metais įvyko puikus ke
tu rių chorų, su ju n g u sių 4
mažytes Pabaltijo tautas į vie
ną galingą chorą, kalėdinis
koncertas "Baltic Noel". Kaip
ateina mintis organizuoti p a 
našius renginius?
- Tai ne pirmas ir ne vie
nintelis panašaus pobūdžio
k o n c e rta s. L a tv ių , estų ir
suomių chorai taip pat norėjo
"išeiti" iš savo bendruomenių
ribų. Didelis smagumas, jėga
ir grožis, kai daug žmonių kar
tu dainuoja. Ypač smagu, kad
mes turime tokį puikų Ivars
Taurins, kuris p ro feso riau 
damas Toronto Universitete ir
šiaip turėdamas daug pareigų
(d irig u o ja p ro fesio n aliem s
orkestrams, chorams ir t. t.),
mielai sutinka dirbti su mumis
nep ro fesio n alais. Jis m ūsų
bendru darbu buvo labai paten
kintas ir, rodos, sutiks dirbti su
mumis ateityje.
Žvilgtelkime į praeitį, Jūsų
vaikystės laikus. Koks buvo
pirmasis ryšys su muzika, kur
mokinotes?
- Pradėjau mokintis groti
pianinu dar Vokietijoje būda
m a p en k ių m etų. N uo pat
mažens žinojau, kad muzika
bus labai svarbus elementas
m ano gyvenim e. Y patingai
gabi muzikė ir pedagogė Da
nutė Rautinš padarė didžiausią
įtaką mano m uzikiniam gy
venim o posūkiui, kuri savo
laiku buvo žymi plaukikė Lie
tuvoje, dalyvavusi net Olim
pinėse žaidynėse. Vėliau mo
kiausi pas labai puikų muziką
ir pedagogą kanadietį John
Ford, kuris dabar jau miręs. Jis
buvo pirm as dirigentas žy
m aus m oterų choro"O riana
s in g e rs", la im ė ju sio daug
premijų. Tai buvo labai šiltas
žmogus, laikęs kitus dirigen
tus lygiaverčiais, nors jie, dirb
dami su neprofesionalais, di
riguodavo paprastesnius kūri
nius. Jis sugebėjo įvertinti
kiekvieno chorvedžio ar muzi
ko pastangas ir darbą. "Šiltų"
žm onių ir m uzika yra man
artimiausia. Todėl mes ir va
žiuojam į Los Angeles susi
pažinti, sužinoti, kiek dar gra
žios muzikos yra; įsitikinti,
kad ir savo lygyje gali muzikuot ir labai gražiai muzikuot.
A r teisingai supratau, kad
muzika Jums yra išsilavinimas,
pašaukimas, filosofija ir religi
ja?
- Jei religija čia supranta
ma, kaip tikėjim as, tai taip.
Mes visi siekiam grožio ir to
bulybės. Turi sukaupti visas
jė g a s , kad g a lė tu m kažk ą

gražaus pasiekt. Search for
beauty. Labiausiai man patiko
smuikininkas ir dirigentas T.
Zucherm an, kuris į repliką,
kad "užteks tu koncertų, nes
tu rim k o m p iu teriu s, k u rie
viską padarys už mus", atsakė
- "muzika padaro mus žmo
giškesnius". Aš tą matau ir tuo
tikiu.
A r be Prisikėlimo parapi
jo s chorų, tu rite kitą kokį
užsiėmimą?
Ne. Šiuo metu aš dirbu tik
čia, Prisikėlim o parapijoje.
Nieko nenoriu keisti ir neno
riu nieko kito. Čia mano pa
rapija, čia man buvo visi geri,
čia pradėjau labai anksti var
gonuoti, čia supratau, kad
mano vieta yra lietuvių tarpe.
Čia turėjau progą pažinti "Var
po" choro organizatorių ir di
rigentą Stasį Gailevičių, "Aro"
choro vadovą Vaclovą Verikaitį, nes savo laiku akomponavau šiems chorams. Ma
čiau jų administracinį darbą, t.
y. visą koncertų organizavimo
virtuvę. Tuomet viską stebėjau
iš šalies ir tas man padėjo su
prasti, kas tai yra būti choro
vadovu. Mačiau, kiek daug lai
ko atima organizacinis darbas,
tačiau be to juk negali muzi
kuoti, jei, pavyzdžiui, nesudė
tos gaidos...
Pastebėjau, kad Jūs ir Rita
Kliorienė turite bendrą ryškų
bruožą - puikų jumoro jausmą
ir sugebėjim ą sunkiais m o
mentais nepalūžti, o šmaikščia
replika sukelti choristams p a 
sitikėjim ą savimi. Kas tai prigimtis ar gyvenimo patirtis?
- Gyvenimas privertė. O jei
rimtai, tą gavau iš tėvelio. Be
jumoro jausmo tur būt seniai
ką nors kito daryčiau. Gal
būčiau daktare dantiste ir nuo
ryto ligi vakaro krapštyčiau
dantis. Nežinau, aš tik ju o 
kiuosi...
Rašiau ši rašinį laukdama šv.
Kalėdų, todėl būdama pakilios
nuotaikos. Esame laimingi, jei
savo mažu darbeliu, 19-uoju ir
tradicija tapusiu kalėdiniu kon-

NEPRIKLA USOMYBĖS
ŠVENTĖS
MINĖJIMAS
Šeštadienį, vasario 12 d., 6:30 v.v.
Dievo Motinos parapijos viršutinėje salėje.

Prelegentė

Vaiva Vėbraitė,
JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkė

Meninė dalis

Skaidra Jančaitė
Solistė iš Lietuvos
_

v

Žiedeliai - Tautinių všokių grupė
vadovė Aušrinė Sirvinskienė
Po koncerto -

vakarienė ir šokiai

Bilietai 25 dol. suaugusiems,
5 dol. moksleiviams iki 18 m.

Sekmadienį, vasario 13 d.
10:00 v.r. šv. Mišios Dievo Motinos šventovėje
Gieda EXULTATE choras,
vadovė Rita Cyvaitė-Kliorienė

v
v

10:30 v.r. Mišios Sv. Jurgio bažnyčioje
Minėjimą rengia JAV LB Clevelando skyriaus valdyba
ir

Amerikos Lietuvių Tarybos Clevelando skyrius

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55,
PUSEI METŲ - $40,
PIRMA KLASE - $78,
ORO PAŠTU į UŽSIENĮ
METAMS - $130.00

certu, padėjome klausytojams
atitrūkti nuo kasdieninių darbų,
praskaidrinom e jų m intis ir
suteikėm e kaledinės vilties.
Tikime ir linkime, kad žengdami

į 2005-uosius, visi mes būsime
šviesesni, geresni, laimingesni ir
susitiksime kituose koncertuose.
Meilės žiburio nušviesti visi mes
ir nešame taiką žemėn...

Kalėdines giesmes atlieka jungtinis choras. Diriguoja Toronto “Volungės” choro vadovė Dalia Viskontienė.
D. Puterio nuotr.
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Mirus mylimai žmonai ir mamai

A.f A.
LIUDAI APANIENEI,
nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą VINCĄ APANIŲ ir
jos visus artimuosius. Viešpaties malonė testiprina
Jus visus šiose liūdesio dienose.
Su gilia užuojauta buvę jos kaimynai:

DIRVAI
AUKOJO
K.Bendoraitis, Vokietija............... 69
J. Ardys, Fairview, P A ................... 55
A.Birbiris, Boise, ID .................... 45
K. Civinskas, Brecksville, OH ......25

VASARIO 12 d., šeštadienį, 6:30 v.v. - Nepriklausomybes
šventės minėjimas Dievo Motinos parapijos viršutinėje salėje.
Prelegentė Vaiva Vėbraitė, JAV Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkė. Meninė programa - Skaidra Jančaitė, solistė iš Lietuvos,
“Žiedeliai” - tautinių šokių grupė - vadovė Aušrinė Sirvinskienė.
Po koncerto - vakarienė ir šokiai. Minėjimą rengia JAV LB Clevelando skyriaus valdyba ir A L T ’o Clevelando skyrius.
BALANDŽIO 3 d. 11:30 v.r. Atvelykio stalas Šv. Jurgio parapi
jos salėje.
GEGUŽĖS 8 d. 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv.Jurgio
parapijos salėje.
GEGUŽĖS 30 d. 8:30 v.r. Prisiminimo dienos (Memorial Day)
apeigos, Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo veteranų 613asis postas Šv. Jurgio parapijoje.
BIRŽELIO 19 d. 11:30 Tėvų dienos priešpiečiai Šv. Jurgio
parapijos salėje.
RUGPJŪČIO 14 d., sekmadienį 12 val. Lietuvių klubo tradicinis
pokylis Amerikos italų vietovėje, 29717 Euclid Ave, Wickliffe, OH.
RUGSĖJO 11 d.
urgio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.
LAPKRIČIO 13 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

Atsisveikindamos su savo sese,
skautininke

LIUDA APANIENE,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime su jos vyru
VINCU, sūnumis ARŪNU ir VIDU BRIZGIAIS ir
jų šeimomis, jos seserimis DR. ELENA ČEIČIENE
ir MARYTE NEVERAUSKIENE.
Kartu su jais ilgai pasigesime jos švelnios šypsenos
ir širdies šilumos.

Clevelando skautininkės

Remis ir Gintė Bistrai
Juras ir Groalė Palukaičiai

O.Ralys, Cleveland, O H ............... 25
J.Siaučiūnas, Cicero, I L ................25
A.Grajauskas, Cliffside, N J ..........20

A tlanta, G A

A.Mironas, Paso Robles, C A ........20
E.Sluder, Centennial, CO .............20
J. Linkus, Oak Lawn, I L ................ 15

Labai laukiam

K. Milkovaitis, Anaheim, C A ........15

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ

S.Petrulis, Omaha, N E ................. 15
A.Sandargas, Clermont, F L .......... 15

Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad
metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnie
ji pamažu išmiršta, akių ir kitų sunkių ligų kankinami
nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai raginami, nuo
lietuviško laikraščio tolsta.
Sunkiau ir sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių
telkimu. Sunkiau ir su redaktorinio darbo mokančių
suradimu.
Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos mokesčių
išsiversti negali. Skelbim ų, kurie išlaiko šio krašto
angliškuosius laikraščius, tautybių leidiniai mažiau begauna.
Dirvai tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos padeda
galą su galu sudurti ir laukti kas bus kitais metais.
Vilties Draugijos valdyba - Dirvos leidėjai visas tas
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2005 m.gegužės
1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

V.Petukauskas, Berea, O H ............ 15

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar
artimieji jiems užsakys, už Dirvą metams (JAV ir
Kanadoj) moka tik 40.00 dol.

namus. Tas jiems išėjo į naudą,
nes jų prieauglis - tikrai pa
vyzdingi žmonės.
1998 m. išėjęs į pensiją,
Vytas galėjo plačiau įsijungti
į lietuviškas organizacijas. Jis
veikė Lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungoje, buvo
ŠALFASS-gos valdybos na
riu, priklauso Lietuvių fondo
valdybai ir tarybai bei kitoms
organizacijoms.
T ačiau d id ž ia u sią savo
meilę rado golfui, jau daugelį
metų reikšdamasis šioje sporto
šakoje. Jau ne pirmi metai jis
organizuoja Lietuvių fondo
golfo turnyrus, o pats dar vis
aktyvus ir golfo aikštynuose.
Edvardas Sulaitis

M ieli, ilgam ečiai Dirvos skaitytojai, rėm ėjai ir
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užpre
nu m eru o k ite D irvą savo artim iesiem s ne tik čia,
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems
oro paštu 115.00 dol.
Jei žinote asmenų, Jūsų kaimynystėje ar ir toliau
gyvenančių, (JAV ar Kanadoje) kurie Dirvos neskaito,
atsiųskite jų adresus. Mes jiems pabandysime Dirvą kurį
laiką siųsti nemokamai, kad jie pilnai su laikraščiu susi
pažintų ir jį pamėgtų.
Taip, bendrom is jėgom is, per ilgesnį laiką, gal
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo
žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidimą. Padė
kite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be dejavimų ir
verkimo, o su geros pagalbos draugiška talka.
Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkar
pą, kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

K.Bruožis, Cleveland, O H ............ 10
I.Ramanauskienė, Pt.Orange, F L . 10
H.Stasas, Cleveland, O H .............. 10
V.Shimkus, Dalton, P A ..................10
V.Senuta, Brockton, M A ................. 5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

(Atkelta iš 7 psl.)

VAITKŲ AUKSINĖS...

Dirvos leidėjai

A.f A.
LIUDOS APANIENĖS
taip staiga netekus, mūsų mielajam šeimos draugui
V IN C U I A PA N IU I, SŪ N U M S, jo s sese ria i
DR. ELENAI ČEIČIENEI reiškiam e šilčiausią,
nuoširdžiausią užuojautą.
Mes visada kartu ilgėsimės, liūdėsime, prisi
minsime ir m elsim ės...

Dr. Jonas ir Izabelė Stankaičiai
Dr. Kristina Stankaitytė-Phillips
Dr. Nida Phillip

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:00-9:30 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32
Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718)
479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

Pavardė ir v ardas
Nr. ir gatvė
M iestas___________Valstybė______________Zip ___
Tel. num eris
Jei siū lote D irvą sių sti su sip ažin im u i, įrašyk ite
siūlomojo adresą:
Pavardė ir v ardas
Nr. ir gatvė
M iestas___________Valstybė______________Zip ___

PRANEŠIMAS
Gerbiamieji,
Pranešu, kad nuo 2005. sausio 15 d.
pasikeičia mano antrašas, kuris bus:
Karolis M ilkovaitis
435 Anaheim Hills Rd.
Palacio, Apt. 314
Anaheim Hills, CA 92807
Naujas tel: 714-685-8665

HOUSE FOR
SALE
E. 55 & St. CLAIR
AREA
Updated 3 bedroom,
newly painted and
carpeted, generous
room sizes throughout.
Newer roof, siding and
storm windows.
$70,000
Call 216-469-8479.
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SPORTO ŽINIOS

SALĖS FUTBOLO PIRMENYBIŲ PRADŽIAI VIENAS TAŠKAS
“Metropolitan Soccer” lygos
salės futbolo pirmenybių pra
džia “Lituanicos” ekipai šalia
Čikagos esančiame Villa Park
miestelyje atnešė vieną tašką,
sužaidus lygiomis (3-3) su lenkų
“Polonijos” ekipa. Lietuviams,
šiemet rungtyniaujantiems aukš
čiausioje grupėje “major” divi
zijoje sausio 9 d. popietę Odeum
pastate tikrai nebuvo lengva.
Nors pirm ojo kėlinio pa
baigoje Viktoro Olšanskio įvar
čiu “Lituanica” vedė 1-0, o po
pertraukos varžovams išlyginus,
Žilvinas Čenys vėl komandą
išvedė į priekį, vėliau atėjo
kritiški momentai. Kuomet len
kai antrojo kėlinio viduryje
pasiekė gana abejotiną įvartį ir
lietuvių vartininkas gana šiurkš
čiai pradėjo aiškinti teisėjui jo
“klaidą”, šis vartininką nubaudė
dviejų minučių pražangą. Kada
ją atliko kitas komandos žaidė
jas ir mūsiškiams reikėjo žaisti
nepilnoje sudėtyje, lenkai pasie
kė trečiąjį įvartį. Gerai, kad iki
rungtynių pabaigos likus dviems
minutėms, Svajūnas Jablonskis
pelnė įvartį ir išsaugojo bent vie
ną tašką.
Sį kartą “Lituanicos” vyrai
gana stengėsi ir daugumas žaidė
pasiaukojančiai, nors žinoma,
netrūko ir klaidų, ko sunku
išvengti, ypatingai pirm ose
rungtynėse salėje, kur žaidimas
gerokai skiriasi nuo lauko fut
bolo. Mūsiškiai turėjo gerokai
daugiau gerų progų negu varžo
vai, tačiau gaila, jos liko neiš
naudotos. Ypatingai nekaip
atrodė mūsiškių į lenkų vartus
siunčiam i aukšti kam uoliai,
kurių, iš viso, žaidžiant salėje
reikia vengti. Vartininkas Irman
tas Šatas, nors ir uždirbo bran
giai kainavusią pražangą, keletą

šūvių tikrai meistriškai atrėmė.
Be aukščiau minėtų futbo
lininkų, “Lituanicos” koman
doje dar žaidė: Mindaugas Palai
ma, Algirdas Zamataitis, Aud
rius Zinkevičius, Algirdas Zuperka, Nidijus Puškorius, Edvi
nas Trinkūnas, Aleksandras Bilostenis, Linas Jakovlevas,
Giedrius Žutautas. Komandai
vadovavo - Algis Šalkauskas, o
menedžeriu buvo Albertas Glavinskas.
Gaila, kad į šias rungtynes
susirinko, palyginus, mažai
žiūrovų, tačiau jie kartais, ypa
tingai įmušus įvarčius, kėlė ne
mažą triukšmą ir skandavo “Lie
tuva”. Reikia manyti, kad atei
tyje sirgalių bus gerokai dau
giau. Kituose sekmadienio “ma
jo r” divizijos susitikim uose
užfiksuotos tokios pasekmės:
L ightning-S chw aben 1-0,
Green-White-Vikings 5-2. Sockers-Maroons 3-3, Eagles-United Serbs 6-2. Čia stebina aukš
tas į “major” diviziją sugrįžusios
Green-White ekipos laimėjimas
prieš Vikings ir Eagles dideliu
rezultatu pergalė prieš praėjusių
metų čempionus serbus.
ČIKAGOS LIETUVIŲ
KREPŠINIO LYGOS
PIRMENYBĖS
Po švenčių pertraukos vėl
žaidimus pradėjo Čikagos lietu
vių krepšinio lyga, kurios daly
vės sausio 8 d. Lemonto parkų
distrikto salėje sužaidė 4 rung
tynes. Iš jų bene įdomiausias
buvo Radviliškio ir Kretingos
komandų susitikimas, kur pir
moji šventė pergalę 78-47 pa
sekme. Radviliškiečiai pelnė 7
laimėjimą iš eilės. Geriausias jų
komandoje buvo Evaldas Jacunskas - 21 taškas ir Egidijus
Stanislauskis - 15 taškų. Beje,

Čikagos lietuvių krepšinio lygoje - “Kretinga” ir “Atlantas”.

Egidijus atkovojo dar 13 ka
muolių. Pas pralaimėtojus geri
ausiai metė Giedrius Jucys - 13
taškų.
Praėjusių metų čempionai
A lytus neturėjo daug vargo
Aukštaitijos ekipos įveikime.
Alytiškiai nugalėjo 67-46. Lai
mėtojų ekipoje žaidęs Rimantas
Lukoševičius su 25 taškais buvo
rezultatyviausias.
Panevėžio Kalnapilis turėjo
lengvą kovą prieš Saulius, ku
riuos įveikė 64-47. Aurimas
Matulevičius laimėtojams pelnė
24 taškus.
N edaug gražių akim irkų
davė rungtynės tarp Kauno
Rambyno ir Klaipėdos Atlanto,
kurias laimėjo kauniečiai 62-57.
Kauniečiai į savo sąskaitą įsirašė
dar tik pirmąją pergalę.
AMERIKOS STUDENTŲ
VARŽYBOS NCAA
LYGOJE
Missouri Tigers krepšinin
kai, kurių tarpe yra lietuvis Li
nas K leiza įsirašė devintąją

TA U P A I

LITHUANIAN CREDIT UNION
SAVI PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ
Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119
DARBO VALANDOS :
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

&

pergalę, įveikę Iowa Cyclones
ekipą 62-59. Lino kom anda
antro kėlinio pradžioje vedusi
41-29, vėliau pakriko. Varžo
vai tada sugebėjo pelnyti 28
taškus, o Missouri tik 4. Bet į

Emigrantas nuotr.

rungtynių pabaigą vėl atsiga
vo ir laim ėjo. Linas per 35
aikštėje praleistas minutes pel
nė 12 taškų ir atkovojo 9 ka
muolius.
Edvardas Sulaitis

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą,
prieš priimdami galutini sprendimą apsilankykite
šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit

LINUI M ULIOLIUI - 216-387-3204

linas@fixlerrealty.com
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Fixler Realty Group, Inc.
Linas Muliolis - Mob. Tel. - 216-387-3204

