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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

JAV PREZIDENTO IR 
LIETUVOS PREZIDENTO 

PASISAKYMAI PO PASITARIMO 
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Prezidentas George Bush:
Man garbė čia, Ovaliniame ka
binete, pasveikinti savo bičiulį 
ir laisvės bei taikos draugą. 
Pone Prezidente, aš gerbiu Jus 
ir aš gerbiu Jūsų šalį. Lietuva -  
tai šalis, kurios istoriją paženk
lino tragiškas likimas. Jūs as
meniškai išgyvenote šią trage
diją. Labai jaudinuosi bendrau
damas ir strateginėmis temomis 
kalbėdamas su žmogumi, kuris 
žino, ką reiškia gyvenimas lais
voje visuomenėje.

Jūsų šalies pavyzdys yra 
svarbus visam pasauliui: jis 
byloja, kad laisvė yra visuotinė 
ir laisvoje visuomenėje gyve
nantys žmonės privalo užtikrin
ti, kad tokia šalis, kaip Jūsų, 
daugiau niekada nepatirtų  
mažumą atstovaujančios tironi
jos priespaudos. Jūs gerai ži
note apie kančią, kurią išken
tėjo Jūsų giminės ir artimieji.

Todėl nesu nustebęs, kad 
tokioje už demokratiją kovo
jančioje šalyje, kaip Afganista
nas, Jūsų šalis drąsiai palaiko 
Karzajaus vyriausybę ir Afga
nistano žmones. Todėl jums 
dėkoju. Todėl dėkoju jūsų šalies 
piliečiams už jų  norą prisidėti 
prie taikos įtvirtinimo ir pagal
bos padedant išlik ti jaunai 
demokratinei valstybei. Esu la
bai dėkingas už tai, kad pa
laikote Irako žmones. Tačiau 
žinia, kad Lietuva pasakė: 
“Mes norime padėti žmonėms 
įgyvendinti laisvos visuomenės 
teikiamą palaimą” -  be galo 
įkvepia.

Mes kalbėjomės apie dau
gelį dalykų. Kalbėjomės apie 
energetinę nepriklausomybę. 
Man buvo labai malonu išgirsti 
apie strategiją, kurią siekdami 
energetinės nepriklausomybės 
kuriate kartu su kitomis Balti
jos šalimis. Amerikoje mes 
siekiame tų pačių tikslų ir lau
kiame, kada galėsime dirbti 
kartu su Jumis, nes, atsirandant 
naujoms technologijoms, tap
sime mažiau priklausomi nuo 
naftos ir gamtinių dujų.

Antra, kalbant apie vizų at
sisakymo programą, Preziden
tas buvo nepalenkiamas. Pone 
Prezidente, suprantu Jūsų griež
tą požiūrį. Esu labai dėkingas 
už aiškiai išsakytas mintis. Nėra 
jokios abejonės, kad čia, Ova
liniame kabinete, kalbėjomės 
apie vizų atsisakymo programą, 
Prezidentas Adamkus atstova
vo daugumos Lietuvos žmonių 
valią. Prezidento noras, kad su

jo šalies žmonėmis būtų elgia
masi kaip su dauguma kitų Eu
ropos Sąjungos žmonių, neke
lia jokių abejonių. Aš užtikrinau 
jį, kad dirbsime kartu su Kon
gresu, kad kaip įmanoma grei
čiau galėtume pateikti teisingą 
įstatymą ir kad galutinai iš
spręstume šią problemą.

A pibendrindam as galiu  
pasakyti, kad esu dėkingas 
Jums ir Jūsų žmonai, kad ap
silankėte Ovaliniame kabinete. 
Zinau, kad Laura nekantriai 
laukė galimybės Baltųjų Rūmų 
rezidencijoje pabendrauti su 
Jūsų žmona. Manau, kad mūsų 
dalykinis pokalbis buvo sėk
mingas ir labai konstruktyvus. 
Leiskite dar kartą pasveikinti 
Jus vėl apsilankius Ovaliniame 
kabinete.

Prezidentas Valdas Adam
kus: Pone prezidente, nuo
širdžiai Jums dėkoju. Manau, 
kad šis vizitas dar kartą patvir
tina tai, ko siekia Lietuvos 
žmonės. Tikiu, kad nekyla jokių 
abejonių dėl mūsų tarptautinių 
įsipareigojimų prisidėti prie 
Jungtinių Valstijų, kurios iš tik
rųjų vadovaujasi tais principais, 
kurie buvo mūsų gairės tais, be 
galo sunkiais, beveik pusšimtį 
metų užsitęsusiais Sovietų oku
pacijos metais.

Kaip kad jau  ir minėjau 
Jums, mes žinome, kas yra 
laisvė, ir žinome, kad tokios 
laivės dar nėra kai kurios pa
saulio šalyse. Todėl mes esa
me kartu su Jumis Afganis
tane, Irake ir Kosove, nors mū
sų ištekliai, sakyčiau, yra gana 
menki. Mes tikrai stovėsime 
petys petin, kad užtikrintume, 
jog ir Irako žmonėms, kurie 
dar negali džiaugtis tokiomis 
privilegijomis kaip laisvas žo
dis ir pagarba žmonių teisėms, 
jos būtų suteiktos.

Taigi, noriu dar kartą pa
dėkoti Jums už paramą, kurią 
mums suteikiate. Mes dirb
sime kartu, visų pirma spręs
dami tokias situacijas kaip kad 
neseniai Miunchene išsakyti 
pareiškimai, apie kuriuos tik 
ką kalbėjome. Tikiu, kad to
kie pareiškim ai neleis lais
viems žmonėms nukrypti nuo 
idealų ir krypties, kuria žen
giame kartu. Manau, kad pa
sieksime tuos siekius, apie ku
riuos visi svajojame. Už tai 
jau kelis šimtmečius pasisako 
Amerikos žmonės ir tai tikrai 
išsipildys.

LR Prezidento spaudos tarnyba

Lietuvos Respublikos prezidento oficialaus vizito metu vasario 12 d. Baltuosiuose rūmuose Wa- 
shingtone, DC: JAV prez. George Bush, Laura Bush, Alma Adamkienė, LR prez. Valdas Adamkus.
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MASKVA REIKALAUJA JAV PASIAIŠKINIMO
M askva , vasario  13 d. 

(ELTA). Maskva reikalauja, 
kad Vašingtonas paaiškintų 
JAV gynybos sekretoriaus Rob
ert Gates pareiškimą, kuriame 
užsimenama apie tam tikrus 
galimus įvykius Rusijoje, Siau
rės Korėjoje, Irane ir Kinijoje, 
pareiškė Rusijos užsienio rei
kalų ministerijos atstovas.

R.Gates pareiškime teigė, 
kad Jungtinėm s Valstijoms 
reikia pajėgų, kurios galėtų 
susidoroti su specialiaisiais 
padaliniais bei atremti teroris
tinius išpuolius, kadangi žinąs, 
kas gali atsitikti tokiose šalyse

ESTIJOS PREZIDENTAS SOVIETŲ 
“IŠVADUOTOJUS” PAVADINO BANDITAIS

Estijos prezidentas Toomas 
Hendrikas Ilvesas, duodamas 
interviu BBC, sovietų karius, 
Antrojo karo pabaigoje “išva
davusius” Estiją, prilygino na
cistiniams banditams, skubėjo 
pranešti regnum.ru.

Prezidentas taip pat pabrėžė, 
kad vadinamasis Bronzinis ka
reivis Tonismagi aikštėje Taline 
žeidžia Estijos gyventojų įsiti
kinimus, kadangi tai esąs pa
minklas masinėms žudynėms. 
T. H. Ilveso nuomone, būtent 
taip pam inklas suvokiamas 
daugumos estų.

Estijos vadovo teigim u, 
Rusijos reakcija į Estijos pla
nus pašalinti paminklą nėra 
teigiama. 140 mln. gyventojų 
turinti Rusija esą be reikalo 
pasijuto skaudžiai įžeista “su
pervalstybės” Estijos, drįstan- 
čios savaip vertinti istoriją.

Estijos vadovas pabrėžė, jog 
kalbėdama apie išvadavimą 
nuo nacistinės Vokietijos ka
riuom enės, Rusija nuolatos

kaip Rusija, Siaurės Korėja, 
Iranas ir Kinija.

Rusijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovas Michail 
Kaminin tvirtino, kad Rusiją 
"apstulbino" tokie R.Gates ir 
kitų aukštų JAV žvalgybos 
pareigūnų pareiškimai. Pasak 
jo, tokie pareiškimai sudaro 
"tam tikrą neigiamų vertinimų 
sistemą" apie Rusiją. "Mes 
manome, kad šalių santykiai 
yra grįsti bendrais interesais ir 
strategine partneryste. Taip pat 
mes manome, kad reikia kovo
ti prieš realią, o ne išgalvotą 
grėsmę pasaulio saugumui,

pamiršta, jog estams, latviams, 
lietuviams ir lenkams “išvada
vimas” reiškęs tūkstančius iš
tremtų, dešimtis tūkstančių nu
žudytų žmonių, jog šis istori
jos tarpsnis visada bus siejamas 
su Katynės tragedija. Būtent tai 
esą geriausiai apibūdina išlie
kantį SSRS įvaizdį.

T. H. Ilveso teigimu, nacio
nalinių mažumų Baltijos vals
tybėse klausimą kelia vienin
telė Rusija. Estijos vadovas 
įvertino rusų kilmės gyventojų 
poziciją, tapatindamas ją su ta, 
kurioje buvo atsidūrę baltieji 
Pietų Afrikos Respublikos gy
ventojai, pasibaigus aparteido 
laikotarpiui. Pasak jo, prarasti 
privilegijas visada yra sunku, o 
Estijos pilietybės įstatymas -  
liberalesnis negu daugelyje kitų 
Europos valstybių.

Radikalius Rusijos politikus 
T. H. Ilvesas apkaltino sklei
džiant isteriją ir apskritai ne
išmanant, kaip derėtų elgtis. 
Estijos vadovas teigia nematąs

tarptautinį terorizmą ir bran
duolinio ginklo platinimą", - 
tvirtino M.Kaminin.

Jis teigė tikįs, kad R.Gates 
pareiškimas neatspindi tikro
sios JAV politikos ir yra tik 
paprasčiausia polemika, sie
kiant įtikinti šalies Kongresą 
patvirtinti Pentagono biudžetą.

K om entuodam as šį p a 
reišk im ą R usijos gynybos 
ministras Sergej Ivanov teigė: 
"Iš esmės, kaip gynybos mi
nistras, aš galiu suprasti šį 
pareiškim ą. Visokių triukų 
imamasi siekiant patvirtinti 
biudžetą."

JAV GYNYBOS SISTEMA 
RYTŲ EUROPOJE

Jungtinės Valstijos planuo
ja, kad priešraketinės gynybos 
sistema Rytų Europoje pradės 
veikti nuo 2011 metų.

Jei per metus bus pasira
šytas atitinkamas susitarimas, 
per kitus trejus metus Lenki
joje galėtų būti dislokuotos pir
mosios iš dešimties gynybinių 
raketų. Dar po dvejų metų, 
anot jo, arsenalas būtų visiškai 
sukom plektuotas. Čekijoje 
JAV ketina sumontuoti radarų 
įrangą. H. Obering atm etė 
Maskvos būgštavimus.

ELTA

priežasčių, kodėl ES turėtų elg
tis su Rusija kitaip, negu ji el
giasi daugeliu kitų pasaulio val
stybių, pavyzdžiui, Lotynų 
Amerika.

T. H. Ilvesas priminė, jog 
Portugalija ir Ispanija geriausiai 
supranta Lotynų Amerikos ša
lių problemas. Jo teigimu, pa
našiai ir Baltijos valstybės ge
riausiai pažįsta Rusiją. LRT
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos prezidentas vasario 23 d. pasveikino Estijos va

dovą valstybinės šventės proga. Jis savo ir Lietuvos žmonių var
du pasveikino Estijos prezidentą Hendrik Ilves šalies Nepriklau
somybės dienos proga ir palinkėjo gerovės bei klestėjimo vi
siems valstybės žmonėms. “Džiaugiuosi, kad šiandien Estijos ir 
Lietuvos santykiai grindžiami abipusiu pasitikėjimu ir draugyste. 
Su malonumu prisimenu mūsų šiltą ir turiningą susitikimą Vil
niuje praėjusį rudenį, kai drauge su Latvijos ir Lenkijos prezi
dentais aptarėme regioninio bendradarbiavimo gilinimą”, - svei
kinimo laiške rašė Lietuvos vadovas. Šalies vadovas pažymėjo, 
kad vieningas Baltijos šalių balsas ir bendrų interesų iškėlimas atver
ia naujų galimybių įgyvendinti bendriems regiono principams ypač 
svarbiais ateities klausimais: energetinio saugumo, regiono trans
porto ir energetikos infrastruktūros plėtros, Europos kaimynystės 
politikos. Prezidentas V. Adamkus pabrėžė, kad tik pasitikėdamos 
vienos kitomis, veikdamos išvien ir nepasiduodamos mėginimams 
drumsti puikius kaimyninius santykius, valstybės bus stiprios, vie
ningos ir aktyvios Europoje bei pasaulyje.

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus dalyva
vo Specialiųjų tyrimų tarnybos įkūrimo dešimtmečio minėjime. 
Sveikindamas Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnus, preziden
tas pažymėjo, kad nuo šios tarnybos veiklos rezultatų labai priklau
so visuomenės pasitikėjimas valdžios institucijomis, ir savo vals
tybe. “Todėl, būdami griežti įstatymo sergėtojai ir tarnai, 
nepamirškite žmogiškojo ryšio su bendrapiliečiais. Visaverčiam 
šalies gyvenimui būtina abipusė pagarba ir pasitikėjimas, o efek
tyvi kova su korupcija neįmanoma be visuomenės palaikymo”, - 
sakė šalies vadovas. Prezidentas paragino visus STT darbuotojus 
susitelkti darbams ir prisiminti, kad jų tarnystė visuomenei, veiklos 
rezultatai ne tik duoda tinkamą atpildą nusikaltėliams, bet dažnai 
palengvina paprastų žmonių gyvenimą.

Lietuvos piliečiai rinko vietos valdžią. Vasario 25 d., sek
madienį nuo 7 val. ryto iki 20 val. vakaro Lietuvoje vyko naujų 
savivaldybių tarybų rinkimai. Rinkėjų sąrašuose įrašyti beveik 2 
milijonai 700 tūkstančių Lietuvos piliečių galės atlikti savo pilie
tinę pareigą, atiduoti balsus už partijų sąrašus ir išsirinkti savi
valdybių tarybų narius. Dalis rinkėjų jau yra atlikę savo pilietinę 
pareigą, balsuodami iš anksto savivaldybėse, specialiuosiuose 
paštuose ir namuose. Sekmadienį 60-yje savivaldybių dėl man
datų vietos valdžioje varžysis 24 partijos. Jos iškėlė 596 kandi
datų sąrašus, kuriuose yra daugiau kaip 13 tūkstančių kandidatų. 
Kaip pažymi ELTA, per praėjusius 2002 metais vykusius savi
valdos rinkimus dėl 1 tūkst. 560 mandatų 60-yje apygardų rungėsi 
mažiau negu šiemet, tai yra 10 tūkst. 139 kandidatai, įrašyti Lie
tuvos politinių partijų ir koalicijų sąrašuose.

Įstatymas numato, kad mandatai kandidatų į savivaldybės 
tarybos narius sąrašams paskirstomi pagal tai, kiek rinkėjų balsų 
gavo kiekvienas sąrašas, taikant kvotų ir liekanų metodą. Parti
jos kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašas dalyvauja 
skirstant mandatus tik tuo atveju, jeigu už jį balsavo ne mažiau 
kaip 4 procentai, o už koalicijos kandidatų sąrašą - ne mažiau 
kaip 6 procentai rinkimuose dalyvavusių rinkėjų. Preliminarių 
duomenų apie rinkimų rezultatus tikimasi sulaukti sekmadienį 
prieš vidurnaktį.

Galutinius savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus Vy
riausioji rinkimų komisija (VRK) turėtų paskelbti iki kovo 4 die
nos. Įstatymas numato, kad VRK, išnagrinėjusi visus skundus ir 
nustačiusi visus rinkimų rezultatus konkrečioje apygardoje, tvir
tina galutinius rezultatus ne vėliau kaip per 7 dienas po rinkimų.

VRK gali pripažinti rinkimų rezultatus rinkimų apygardoje 
negaliojančiais, jeigu nustatys, kad šiurkštūs įstatymo pažeidi
mai, padaryti rinkimų apylinkėje arba rinkimų apygardoje, arba 
dokumentų suklastojimas ar jų praradimas turėjo esminės įtakos 
rinkimų rezultatams. Pakartotiniai rinkimai rengiami ne vėliau 
kaip po 3 mėnesių po to, kai rinkimai pripažinti negaliojančiais.

Bet kokiomis priemonėmis rinkimuose siekiantys nugalėti 
kandidatai, prasidėjus išankstiniam balsavimui, rinkėjams už bal
sus moka pinigus, dalija alkoholinius gėrimus ar vaišina pietu
mis. Tuo įsitikino ir Vakarų ekspreso žurnalistai, apsilankę Šven
tojoje bei Palangoje. Skurdžiau gyvenantys žmonės tikino buvę 
bandomi “nupirkti” už dešimt litų arba alkoholio butelį. Be to, 
žurnalistai tapo liudytojais, kaip neblaivūs asocialūs asmenys buvo 
tiesiog atvesti balsuoti. Kilus įtarimams, kad dviem asocialiems 
vyriškiams gali būti daromas spaudimas, buvo iškviesti policijos 
pareigūnai. Netrukus paaiškėjo, kad du girtus brolius Sigitą ir 
Remigijų balsuoti atvedė Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjun
gos (LVLS) 23-iuoju numeriu rinkimų sąraše kandidatuojanti 
Viktorija Kubilienė. Beje, asocialių asmenų prie rinkimų apyga
rdos ėmė sukiotis ir daugiau. Tuo tarpu Kretingoje visas būrys 
atėjusiųjų balsuoti vienos profesinės mokyklos auklėtinių po to 
buvo nuvežti pietauti. LG0TIC

Kai dabar Miuncheno konferencijoje Rusijos prez. Vladimir Putin griežtai pasisakė prieš Amerikos 
vedamą užsienio politiką, žinisaklaida priminė Šaltojo karo laikus ir spausdina šią 1959 metų JAV 
prez. Richard Nixon ir Sovietų Sąjungos karštų debatų nuotrauką. JAV Vyriausybės nariai, kaip rašo 
New York Times, buvo pasipiktinę tokia V. Putin kalba. JAV Gynybos sekretorius Robert M. Gates 
pareiškė, kad “Vieno šaltojo karo jau buvo gana” .

Vytautas Landsbergis:
SIGNALAI IŠ PASĄMONĖS

Vilnius, vasario 15 d. Rusi
jos prezidento Vladimir Putin 
kalba Miunchene sukėlė rū
pestį Vakarų politikams ir davė 
peno analitikams. Kodėl toks 
signalas ir kodėl dabar?

Pridengti Iraną, nukreipiant 
dėmesį nuo jo  branduolinio 
tikslo į pačios Rusijos naująjį 
karingumą? Nukreipti dėmesį 
nuo Rusijos teroristinių veiks
mų Europoje - Londone, nuo 
atsiveriančios tiesos apie Bes- 
laną?

Pagąsdinti europiečius, ne
norinčius priimti Rusijos ener- 
gopo litinės ekspansijo s?

Tokie ir panašūs būtų prag
matiškieji taktiniai Kremliaus 
veiksmai, politinės priedangos 
ir atsakomieji manevrai. Bet 
jie liudija kur kas daugiau: apie 
sumaištį, štabų sąmyšį. Ką tik 
skelbė programą gerinti savo 
partnerišką įvaizdį - nebijo
kite "Gazpromo", tai yra šei
mininko Putin, - ir štai atva
žiuoja asmeniškai gąsdinti. 
Kritikuoja Vakarus net iš krikš
čioniškų aukštybių, o Mask
voje demonstruoja neapykantą 
be gailesčio vidaus oponen
tams: kelsime ir kelsime nau
jas bylas M ichail Chodor- 
kovskij ir Platon Lebedev, nie
kada gyvi nebeišeisit iš kalėji
mo!

Todėl nelengva būtų tikė
tis, kad Rusijos prezidento 
štabai sugebėtų parengti ir 
vykdyti strategiškai nuoseklią 
didžiųjų viešųjų ryšių pro
gramą. Pasipūtimas ir pyktis 
trykšta pro diplomatines šyp
senas, atitinkamai informuo
jami ir auklėjami žiūrovai tar
si vulgaria kūno kalba. Nebe- 
tramdomai. Kas tąsyk vyksta? 
Psichologai žino, kad kai vai
kas burnoja ir grūmoja, tyčia 
ką nors laužo ar teršia rodyda
mas netikrą jėgą, tai būna pra
nešimas - signalai iš vidaus. 
Apie paslėptą kančią, baimę, 
sielos negerovę.

Rusijoje kaip tik to labai 
daug. Reikia suprasti. Kas iš 
to, jeigu į tiradas apie blogąją 
Ameriką ("Kartaginą", kuri tu
ri būti sugriauta!), apie jos 
ambicijas diktuoti, plėsti sa
vaip suvokiamą demokratiją 
(kai Rusija, Šiaurės Korėja, 
Iranas turi kitokią), kištis į val
stybių reikalus ir veikti jų  vi
duje, ignoruoti tarptautinę tei
sę būtų atsakoma: žiūrėk į 
save!

Iš tiesų, kas plečia ir gink
luoja savo remiamų diktatūrų 
tinklą, legitimizuoja teroris
tines organizacijas, oficialiai 
(pagal savo įstatym ą) žudo 
režimo priešus namie ir kitose

BALTARUSIJA DIDINA RUSIŠKOS NAFTOS 
TRANZITO TARIFUS

Nuo vasario  15 dienos 
rusiškos naftos tranzito per 
Baltarusiją kaina kyla daugiau 
nei 30 procentų. Tarifų didė
jim ą Baltarusijos Ekonomi
kos m inisterija aiškina tuo, 
kad ankstesnieji tarifai ne
sikeitė nuo 1995 metų. Apie 
šį sprendimą buvo pranešta 
vasario 5 dieną, skelbia RIA 
Novosti.

Respublikos Ekonomikos

ministerija priėmė nutarimą, 
pagal kurį kompanija “Gomel 
Transneft -  Družba” už naf
tos tranzito paslaugas marš
rutu Unečia -  Adamovo už
karda (Lenkijos -  Vokietijos 
kryptis) padidina 35 proc. (iki 
3,5 dolerio) neskaitant PVM 
už vieną toną. Maršrutu Une- 
čia -  Brodai tarifas padidina
mas 31,6 proc. iki 1,5 dolerio 
už toną naftos.

valstybėse, skelbiasi primesią 
energetinę tvarką ir valią Eu
ropai (mes parašysim, jūs pasi- 
rašysit), iki šiol okupuoja ne 
savo žemes ir nepripažįsta pra
eityje įvykdytų agresijų, nusi
kaltimų tarptautinei humani
tarinei teisei bei karo nusikal
timų?

Atsakymai aiškūs, bet gal 
Putinas ir nori apsisvaidyti 
graužtukais? Gal kad vėliau 
pasakytų: gerai, jūs užsičiaup- 
kit su savo kaltinimais, tada ir 
aš nepriekaištausiu, išgersim ir 
kalbėsim apie dujas. Aš nestaty
siu raketų Venesueloje, o jūs 
nekiškit į Vidurio Europą, pali
kit man Ukrainą!... Todėl svai
dytis būtent neverta.

O gal tiesiog išliejo vidinę 
neviltį, kad nepavyks tapti nei 
pasaulio valdovu, nei jo  Val
dančiosios Tarybos nariu, kad 
ir toliau greitės Rusijos demog
rafinis nuosmukis bei didės 
ūkio atsilikimas, teks atidavinė
ti vakarines teritorijas demokra
tijai, o rytines - Kinijai, kad iš
leistas iš butelio senas džinas, 
XIX amžiaus rusiškasis fašiz
mas, privers paklusti ir patį šei
mininką.

Nors apsiverk. Arba telieka 
spjaudytis, daužyti langus. Bet 
kiekvienas akmuo į Gruzijos 
langą tik ragina apdraskytą 
kaim yną greičiau skubėti į 
NATO. Net ištikimasis Luka
šenka pradėjo plačiau dairytis.

Kaip informavo Baltarusi
jos pusė, vidutinis naftos tran
zito per šalies teritoriją tarifas 
sieks 0,6 dolerio už toną 100 
kilometrų, kas atitinka Rusijos 
vidaus lygį. Ekonomikos min
isterija pabrėžė, kad tokiu bū
du Baltarusija suvienodino 
naftos tranzito tarifus su ana
logiškai Rusijos tarifais.

Naftos tranzito tarifas Bal
tijos kryptimi siekia beveik 3 
dolerius už toną naftos.

LRT
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NELIESKITE TRISPALVĖS

Vėliavų pradžia randama seniausiose tautose. Egipte 
vėliavos vartotos jau Ramsio II laikais., dar 1290 m. prieš 
Kristų. Europa pradėjo vėliavas vartoti kryžiaus karų metu.

Žinome, kad Prūsų Lietuva nuo 1660 m. vartojo vėliavą, 
trijų spalvų -  žalia, balta ir raudona. Šias spalvas vartojo nuo 
1829 m. Karaliaučiaus universiteto studentų korporacija 
“Lituania” . Tos pačios spalvos tapo 1885 m. ir “Birutės” 
draugijos spalvomis. Šios spalvos liko tautiniu simboliu.

Prieš Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą, įvairiuose 
susirinkimuose buvo svarstomas vėliavos klausimas, nes ji 
buvo reikalinga kaip kovojančios tautos simbolis už laisvę. 
Tautinės vėliavos klausimas viešai dr. J. Basanavičiaus iškeltas 
Didžiajame Vilniaus Seime 1905 m., bet nutarimo nepadary
ta. Tačiau 1917 m. Vilniaus konferencijoje jau buvo sudaryta 
3 asmenų komisija -  dr. J. Basanavičius, dail. A. Žmuidzi
navičius ir archeologas-etnografas T. Daugirdas -  tautinėms 
spalvoms nustatyti.

Po įvairių siūlymų ir pasitarimų, komisija 1918 m. ba
landžio 19 d. galutinai priėmė tautines spalvas: geltona viršuje, 
žalia viduryje ir raudona apačioje. Geltona spalva -  tai mūsų 
gyvenimo aušros vaisių simbolis, žalia -  tai mūsų girios, 
miškai, laukai ir gyvybės simbolis, o raudona spalva -  už 
tėvynę pralieto kraujo simbolis. Lietuvos Valstybės Taryba 
komisijos projektą patvirtino.

Pirmą kartą trispalvė suplevėsavo Vilniuje ant Valstybės 
tarybos namų 1918 m. lapkričio 11 d., kai buvo paskelbta 
Pirmojo pasaulinio karo pabaiga. Tautinės vėliavos spalvos 
buvo įrašytos Lietuvos Konstitucijos 8 straipsnyje ir vartoja
mos per visus Lietuvos nepriklausomybės metus iki Sovietų 
Sąjungos okupacijos.

Mūsų trispalvė pirmą kartą Vilniuje buvo pagerbta, kai 
vokiečiai traukėsi iš Lietuvos ir Naujųjų 1919 metų naktį savo 
karišką vėliavą pasiėmė nuo Gedimino pilies bokšto. Tuo metu 
Vilniaus komendanto pareigas ėjo karininkas Kazys Škirpa. 
Jis tą Naujųjų metų vakarą su keliais savanoriais pilies bokšte 
iškabino Lietuvos trispalvę vėliavą. Vėliava buvo pagerbta 
šūvių salvėmis ir sargyba. Lenkai tą patį vakarą užėmė Vilnių, 
tačiau vėliavos nelietė. Bet kai komunistai rusai užėmė Vilnių 
1919 m. sausio 5 d., tuoj Lietuvos trispalvę pakeitė raudoną
ja  vėliava.

Dabar save vadiną istorikais, ypač Valstybinės heraldikos 
komisijos pirm. E. Rimša, siūlo trispalvę į archyvą ir naudoti 
raudoną Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vėliavą su 
Vyčiu. Trispalvė esanti dr. J. Basanavičiaus laikų lietuvių iš 
“rankovės ištrauktas derinys”. Tuo norima panaikinti ne
priklausomos Lietuvos simbolį, dėl kurio pralietas partizanų 
kraujas, dėl kurios iškėlimo daugelis buvo tremiami į Sibirą. 
Mes sveikiname žurnalistą R. Valatką, kuris pareiškė: “Vėlia
va tai ne tik pagal tam tikras taisykles sukomponuota audek
las. Vėliava --tai ir tautos likimas, ir tautos gyvenimas. Man 
atrodo, kad nuo to momento, kai į pirmąjį mūšį išėjo savano
riai, ir turėjo baigtis diskusija dėl Lietuvos vėliavos”.

Trispalvei gresia pavojus. N eleiskim e, kad j i  būtų 
išmesta, protestuokime Lietuvos Vyriausybei ir Seimui.

S. Tūbėnas

Tenka pripažinti, kad žmo
nės apskritai yra stipriai val
domi madų. Moteris įtaigoja 
nurodomos aprangos ir kito
kios mados. Tačiau stebėtina, 
kad ir politinę bei visuomeninę 
galvoseną ir veiklą įtaigoja kar
tais nežinia kieno, o kartais, 
norintiems žinoti, žinomi vals
tybinių “naujos pasaulio tvar
kos” galvosenos madų kūrėjai. 
Amerikoje per aukštąsias mo
kyklas ir globalistų kontroliuo
jam ą žiniasklaidą sudaroma 
viešoji nuomonė, kurioje, be 
įsakymų būna “ne madoje” in
teligentų susibūrimuose kalbė
ti apie kurią nors nemalonią 
“politiką”.

Šiandien ir Lietuvoje tenka 
nugirsti, jog “inteligentiškoje 
kompanijoje” bandantieji kal
bėti apie valstybės reikalus, bū
na nutraukiami (aukšto intele
kto?) standartiniu pareiškimu: 
“Tik jau nepradėkime poli
tikuoti.” Įsidėmėtina, kad daž
niausiai tik tam tikras poli
tikavimas yra “politikavimas”. 
Tai nulemia įsitvirtinusi poli
tinė mada. O mados privalu 
laikytis, jei nori būti “madin
gas” . Todėl spėtina, kad per 
politinio bukumo madą, per 
bukinantį kultūrinį įsiskver
bimą į vakariečių pasąmonę, 
tautos tampa apatiškos net tie
sioginiam islamo radikalų pa
vojui. Tad ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje šiuo metu bandymai 
įspėti apie atslenkantį oligar- 
chinį, tautas žudantį, cunamį -  
globalizmą -  atsimuša į ma
dingą nebojimo mūrą.

Nepretenduoju į pranašus. 
Tačiau, bent jau tautos išlikimo 
klausimu turiu teisę pasakyti: 
“ar aš nesakiau?” Tiems, kurie 
dabar stebisi ir piktinasi, kad 
mus tebevaldo tie patys, kurie 
valdė okupacijos metais, nors 
“komunizmas yra žlugęs”, pri-

MASKVA APIE PRIEŠRAKETINES SISTEMAS
Rusija pareiškė, kad at

naujins vidutinio nuotolio ra
ketų gamybą ir nutaikys jas į 
Lenkiją bei Čekiją, jei jose bus 
įkurdintos Jungtinių Valstijų 
priešraketinės gynybos siste
mos bazės. Lenkijos ir Čeki
jos premjerai Jaroslaw Kac
zynski bei Mirek Topolanek 
vasario 19 d. pareiškė, kad

BRITŲ PARLAMENTE - PERSPĖJIMAI

Didžiosios Britanijos kon
servatorių partijos narys, še
šėlinės vyriausybės gynybos 
ministras Liam Fox per dis
kusijas Bendruomenių rūmuo
se dėl išlaidų gynybai perspė
jo  dėl spartaus Rusijos "per
siginklavimo".

Politiko, kurį citavo dien
raštis The Daily Telegraph, 
duomenimis, Kremlius p la
nuoja per ateinančius devyne
rius metus ginkluotės progra
mai išleisti 183 milijardus JAV

LAVONAS DAR NEPALAIDOTAS
minsiu, kas apie tai buvo rašyta 
anksčiau. 1990 m. birželio 7 d. 
“Laisvojoje Lietuvoje” buvo 
straipsnis “per anksti šokti ant 
komunizmo kapo”. Ten sako
ma: “ .. .komunizmas buvo lai
dojamas daug kartų, pradedant 
nuo Lenino dienų. Jis iš mirties 
patalo visad buvo prikeliamas 
“internacionalistų daktarų Va
karuose”.

1989 m. kovo 30 d. (ten pat) 
buvo paskelbtas straipsnis “Ko
munizmo budynės belaukiant”. 
Jame pasakojama apie 1988 m. 
retą progą politikos klausimais 
akis akin padiskutuoti su autori
tetingais JAV lietuviais “libe
ralais” . Siūliau prisidėti prie 
amerikiečių, kurie bando su
stabdyti JAV technologinę pa
galbą Sovietams -  ypač krem- 
lininkų aprūpinimą kompiute
riais. “Ko tu, Viliau, dar kovoji 
prieš komunizmą?” -  stebėjosi 
vienas, -  “Juk komunizmas jau 
yra lavonas”. Sutikau su tokia 
galimybe, tačiau nurodžiau, 
kad “krikščioniškas mokslas 
reikalauja lavoną palaidoti” . 
Lietuvoje dabar dar jaučiamas 
stiprokas komunistinis tvaikas 
rodo, jog Lietuvos krikščionys 
dar nėra atlikę krikščioniškos 
pareigos -  palaidoti Raudonąjį 
lavoną.

Abu minėti straipsniai yra 
2001 metų knygoje “Po dvyli
ka vėliavų”. Komunistų galios 
atgaivinimo numatymui nerei
kėjo pranašystės dovanos: pa
kako susipažinti su gausia in
formacija apie Vakarų ir Rytų 
globalistų bendradarbiavimą 
siekiant užgrobti pasaulinę 
valdžią. Vienu iš tam sukurti 
reikalingų regionų numatyta 
“Eurazija.” Į ją  būtų įeinama 
per, anot “Gorbio”, “Naują eu
ropinį Sovietą” -  briuselinę 
Europos Sąjungą. Apie tai buvo 
rašyta 1996.09.29 “Tremti-

tikriausiai sutiks priimti ame
rikiečių bazes, pranešė LTV  
naujienų tarnyba.

Valstybių prem jerai jau  
nekartoja, kad priešraketinės 
gynybos skydas nukreiptas 
prieš Irano raketas. Vašingtono 
apibrėžimą jie išplėtė, saky
dam i, kad sistem a -  prieš 
"nenormalias valstybes", ne-

dolerių, arba 1,7 mlrd. dolerių 
per mėnesį.

Anot jo, Maskva ketina įsi
gyti 69 "Topol-M" raketų ir 
nuo 70 iki 200 branduolinių 
užtaisų, penkis atominius po
vandeninius laivus, 1400 tan
kų, tūkstantį kovinių lėktuvų ir 
sraigtasparnių bei daugybę ki
tos ginkluotės.

L. Fox vertinimu, Rusija 
slapta persiginkluoja, kai tuo 
tarpu "Vakarų akys žiūri kitur".

ELTA

nyje”, straipsnyje “Baltijos vals
tybės surusintoje Europoje” . 
Jame prim enam a apie JAV 
prez. Clinton pareikštą “Rusi
jos pirmumą” NATO narystei. 
Taipogi įspėta apie trijų aukštų 
Clinton pareigūnų pasirašytą 
spaudoje paskelbtą straipsnį pa
vadintą “Nepadalytos Europos 
link -  įtraukiant Rusiją”. Minė
tasis “Tremtinio” straipsnis yra 
2000 m. Lietuvoje išleistoje 
knygoje “Nauja pasaulio sant
varka?”. Be kitų rašinių, kaip 
“Rusijos imperijos rekonstruk
cija”, knygoje yra gausu rašinių 
globalizmo klausimu. Ligi šio
lei, kiek pastebėjau, nei politi
kai, nei politologai nepaneigė 
ir nepatvirtino knygose minėtų 
faktų. Ar tyla reiškia, kad jie 
pritaria globalistų planam s 
prieš Lietuvą?

Įsidėmėtina, kad pasauli
nės tironijos architektai labai 
rūpestingai slepia savo planus 
ir tylos priedangomis nuslepia 
nuo žmonių ir tautų. Tai reiš
kia, kad jie žino, jog pakan
kamai žinių apie tai iškilus 
viešumon, jų statomas “Babe
lio bokštas” bematant sugriū
tų. Pavyzdžiui, į JAV prezi
dento  postą  k and ida tavęs  
amerikietis Patrick Buchanan 
pareiškė: “N auja pasaulio  
santvarka sugriūtų kaip kortų 
nam elis, je i aš atsidurčiau 
Baltuosiuose Rūmuose”.

Neseniai paaiškėjo, jog ES 
Parlamento kairėje kilo panika, 
kai dešinieji (“nacionalistai”) 
susiorganizavo į svarią Parla
mento frakciją. Tuoj buvo pa
miršta “žodžio laisvė visiems” 
ir ieškomi būdai tildyti nacio
nalistus. Tad informuokimės, 
informuokime ir veikime prieš 
tautų žudikus. Jie yra sustab
domi. Lietuviai nėra “vienui 
vieni”.

Vilius Bražėnas

norinčias paklusti pasaulyje 
galiojančioms taisyklėms.

Galutinį atsakymą į Jung
tinių Valstijų siūlymą Varšuva 
ir Praha žada artimiausiu laiku.

LRT

RUSIJA DIDINA GINKLŲ 
EKSPORTĄ

Rusija šiais metais ketina 
eksportuoti tiek ginklų, kiek 
niekad anksčiau. 2007-aisiais 
planuojama eksportuoti gink
luotės už 7.5 milijardo JAV 
dolerių, pareiškė Rusijos pir
masis viceprem jeras Sergej 
Ivanov.

Praėjusiais metais ši suma 
buvo 6,4 milijardo. Anot Rusi
jos vyriausybės, ginklų pra
monė yra viena iš nedaugelio 
šalies ekonomikos sričių, kuri 
gali konkuruoti su Vakarų 
įmonėmis.

Rusija praeityje padidino 
ginklų eksportą į Aziją, Lotynų 
Ameriką, Artimuosius bei Vi- 
duriniuosius Rytus. ELTA

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus oficialaus vizito metu su JAV prezidentu George 
Bush Baltuosiuose rūmuose Washingtone, DC, 2007 m. vasario 12 d. www.president.lt

SEIMAS NEDAVĖ PINIGŲ 
R.PAKSUI PRIJAUČIANČIO AUTORIAUS 

KNYGOS LEIDIMUI

BALTARUSIJAI NAFTĄ PER KLAIPĖDOS UOSTĄ
Washington, DC, vasa

rio 13 d. Prezidentas Valdas 
Adamkus sako su Jungtinių 
Valstijų viceprezidentu Richar
du Cheney apsvarstęs galimybę 
su Rusija besipykstančiai Bal
tarusijai tiekti naftos per Klai
pėdos terminalą ir geležinke
lius. Per spaudos konferenciją 
Jungtinių Valstijų nacionalinia
me spaudos klube Lietuvos pre
zidentas sakė, kad tai būtų pa
galba ne režimui, o žmonėms, 
ir pripažino, kad iki konkrečių 
sprendimų dar toli.

"Po to, kas įvyko, esama 
ženklų, kad Lukašenkos reži
mas ieško galimybės naudotis 
alternatyviais keliais ir net Lie-

RUSIJA ATSISAKO IŠDUOTI
Seimo pirmininkas Vikto

ras Muntianas teigia nesureikš
minantis susitikimo su Mask
voje gyvenančio buvusio Dar
bo partijos vado Viktoro Us- 
paskicho advokatu Vytautu 
Bučiumi. Anot V.Muntiano 
minėtas susitikimas įvyko ad
vokato iniciatyva Kėdainių ra
jono Sėtos miestelyje.

“Nesureikšminu to susitiki
mo, nes su Vytautu Bučiumi aš 
buvau susitikęs gyventojų su
sitikimo metu, jis paprašė to 
susitikimo ir jis iškėlė tą klau
simą, ar yra kažkokie įmanomi 
būdai, kad V.Uspaskichas su
grįžtų ir kad jam nebūtų kažko
kių juridinių pretenzijų su
grįžus. Tai pasakiau, kad to ne
įmanoma padaryti, nes vyksta 
ikiteism inis tyrim as, o ik i
teisminio tyrimo medžiaga bus
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tuvos Klaipėdos uostu. Tai vie
nas iš pristatymo taškų, o tada 
pagal susitarimą, galbūt nau
dojant geležinkelį, tiekti tai, kas 
reikalinga ir ko trūksta, kad ar
timiausi Baltarusijos poreikiai 
būtų patenkinti", - sakė V. 
Adamkus. "Tai labai sudėtingas 
klausimas, prieš žiniasklaidą 
turiu prisipažinti, kad apie šio 
dalyko galimybes kalbėjau su 
viceprezidentu R. Cheney ir 
energetikos departamento va
dovais. Tai viena iš galimybių, 
nes tai ne parama režimui kaip 
tokiam, bet atsakas į Baltarusi
jos žmonių poreikius - kad būtų 
išlaikytas ūkis, gyvenimo ko
kybės lygis. Taigi pirm ieji

perduota teismui”, - žurnalis
tams sakė V.Muntianas.

V. Muntianas teigė jokių 
grasinimų neišgirdęs: “Grasi
nimų nebuvo, buvo pasakyta 
tik tiek, kad jei jis grįš ir grįš į 
politiką, tai politikoje jam  
turėtų būti labai palanki situa
cija, kadangi jis grįžtų kaip 
nugalė to jas” . V .M untianas 
pabrėžė m anąs, jog  Darbo 
partijos byla, kurią šiuo metu 
tiria prokuratūra, turi būti “bū
tinai besąlygiškai nagrinėjama 
teisme, nes ties ta byla ir labai 
daug įvairių politinių niuansų, 
politinių emocijų, yra net kal
bos tokios, kad tai politinį at
spalvį turinti byla”.

Praėjusią savaitę pranešta, 
kad Rusija oficialiai atsisako 
V.Uspaskichą išduoti Lietuvai. 
Tačiau vėliau paskelbta, kad

žingsniai ta kryptimi, mėginant 
išsiaiškinti, kaip tai galima iš
spręsti, jau žengiami", - sakė 
Lietuvos vadovas.

Vyriausybės atstovai naftos 
tiekimo galimybių Baltarusijai 
nekomentuoja, tačiau neatme
ta galimybė, kad techniškai tai 
būtų įmanoma. Jūra atgabentą 
naftą galima importuoti ir per 
"Klaipėdos naftos", ir per Bū
tingės terminalus.

Nors jau daugiau kaip pus
metį visa "Mažeikių naftai" 
reikalinga žaliava gaunama 
per Būtingę, išnaudojami tik
rai ne visi šio terminalo pa
jėgumai.

LRT

pati Maskva apribojo jo  judėji
mo laisvę ir gali pradėti eks- 
tradicijos procedūras, kai šis 
neva atsisakė politinio prie
globsčio prašymo.

LGĮTIC

NEŽINOJIMAS AR APGAULĖ?

“Dirva” 2007 m. vasario 8 
d., el. paštu gavo pranešimą iš 
senatoriaus George V. Voino- 
vich W ashingtono raštinės, 
didžiosiomis raidėmis skel
biantį: “SEN. VOINOVICH 
TO HOST ROUNDTABLE 
WITH ETHNIC LEADERS 
ON VISA WAIVER LEGIS
LATION”. Susirinkimo data 
2007.02.09.

Pranešime buvo pabrėžta, 
kad pagrindiniai “apvalaus sta
lo” svarstymų kalbėtojai bus 
sen. George V. Voinovich ir 
Rev. Fr. Remus Grama (St. 
M ary’s Romanian Orthodox 
Church) ir patiektas trylikos 
asm enų organizacijų  ar jų  
skyrių sąrašas.

Suprantama, kad dėl vien 
tik  etn ines bendruom enes 
liečiančių klausimų, šis “ap
valusis stalas” buvo uždaras. 
Bet kodėl pranešime nebuvo 
net įprastų kvietimų žiniasklai- 
dos atstovams?

V iln iu s , vasario  21 d. 
(LGĮTIC). Seimo valdyba ne
pritarė Seimo liberaldemokra- 
tų frakcijos narės Marijos Auš
rinės Pavilionienės prašymui ir 
atsisakė paremti istoriko Algi
manto Liekio reprezentacinio 
jubiliejinio veikalo "Mokslo ir 
technikos inteligentija lietuvių 
tautos istorijoje" išleidimą.

Seimo valdybai pateiktuose 
raštuose nurodoma, jog minė
to veikalo leidybos sąmata - 70 
tūkst. litų.

Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto narė A. M. 
Pavilionienė Seimo valdybos 
prašė paremti minėtą veiklą be 
kita ko atsižvelgiant ir į svar
bių Lietuvos mokslo institucijų 
- Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto, Vilniaus univer
siteto bei Lietuvos mokslo 
akademijos prašymus.

Minėtų mokslo institucijų 
pateiktose rekom endacijose 
nurodoma, jog veikalo išleidi
mas būtų svarbus šių metų rug
sėjį minint Lietuvos valstybės 
parlamentarizmo pradžią.

Seimo kanceliarijos F i
nansų departam entas savo 
ruožtu pateikė valdybai at
sakymą, jog Seimo kancelia
rija yra biudžetinė įstaiga, fi
nansuojama iš valstybės biu
džeto, todėl neturi teisinio pa
grindo teikti finansinę paramą 
minėto leidinio išleidimui. Sei
mo valdyba nutarė siūlyti šį 
k lausim ą svarsty ti V yriau
sybei.

Minėto 1,200 puslapių ap
imties 1000 egzempliorių vei
kalo autorius -  viešosios įstai
gos "Mokslotyros institutas" 
direktorius istorikas A.Liekis. 
Jo sudarytą veikalą, kuris jau 
rengiamas spausdinimui, iš-

Mane suerzino ir tai, kad 
nors Clevelando lietuvių atsto
vas buvo įrašytas pranešime, to 
nebuvo padaryta su estų ir 
latvių bendruomenių atstovais. 
Tuo tarpu Clevelando lenkų 
bendruomenę šiame susirin
kime atstovavo net keturi as
menys. Aš bandžiau išsiaiš
kinti šiuos trūkum us, susi
siekdamas su atsakingais as
menimis senatoriaus Washing- 
tono raštinėje, tačiau buvau 
nukreiptas į senatoriaus Cleve- 
lando raštinę.

Clevelando raštinės parei
gūno atsakymas manęs ne
patenkino. Jis nenurodė nei 
priežasties, nei kaltininkų at
sak ingų  už m ūsų B altijos 
draugų pažeminimą. Kai aš 
priminiau tam pačiam asme
niui, kad “Dirva” žengia į 92- 
uosius nepertrauktos leidybos 
metus, man buvo atsakyta, kad 
“Dirva” yra latvių laikraštis! 
Šią stambią klaidą aš tuoj pat

leistų tas pats "Mokslotyros 
institutas".

A.Liekis teigė, jog minėtas 
veikalas bus pirmas tomas, vė
liau bus išleisti dar trys, tarp 
jų - ir apie naujausių laikų Sei
mo istoriją. Paklaustas, kodėl 
ieško finansavimo knygos lei
dimui būtent Seime, A.Liekis 
teigė, jog veikalas apie par
lamentarizmo raidą, todėl ir 
paramos tikėtasi iš Seimo.

Liberaldem okratai prieš 
kelerius metus plačiai garsino 
ir dalijo A.Liekio knygą "Są
mokslo kronika 2003 - 2004 
m." apie jų vado buvusio pre
zidento Rolando Pakso apkal
tos procesą. M inėtą knygą 
tuomet išleido tas pats "Moks
lotyros institutas". Paklaustas, 
kas finansavo minėtos knygos 
išleidimą, A. Liekis tikino kny
gą apie R.Pakso apkaltos pro
cesą, kuri reklamuojama libe- 
raldemokratų tinklapyje inter
nete, išleidęs savo lėšomis. A. 
Liekio teigimu, tuomet maž
daug 700 tiražu platintos kny
gos apie R.Paksą išleidimas 
jam  atsiėjo apie 8 tūkst. litų.

A. Liekis taip pat tikino, 
kad jo  vadovaujamas "Moks- 
lotyros institutas" leidžia iš
skirtinai tik mokslinio pobū
džio leidinius.

Paklaustas apie to paties 
"Mokslotyros instituto" nese
niai išleistą detektyvą apie R. 
Pakso skandalą, A.Liekis pri
pažino, kad jo  vadovaujama 
viešoji įstaiga išleidžia ir vieną 
kitą grožinę knygą. Klausia
mas, kieno lėšomis išleistas 
minėtas detektyvas, A.Liekis 
aiškino, jog detektyvo leidimą 
finansavo pats jo  autorius ra
šytojas Petras Šatkus.

LGĮTIC

atitaisiau.
Man rūpi keletas dalykų: 1. 

Grubus išskyrimas Estijos ir 
Latvijos atstovų, 2. Kodėl tai 
buvo padaryta? 3. Kas yra už 
tai atsakingas? 4. Ar atstovų 
skaičius prik lauso  nuo a t
stovaujamos bendruomenės 
gausumo? Šiame pranešime 
įvardintas lietuvių atstovas 
nėra Clevelando Lietuvių Ben
druomenės valdybos narys. 
Nors kiekvienos etninės ben
druom enės vadovybės ne
išvengiamai nuolat keičiasi, 
senatoriaus raštinės atsakymas 
nebuvo patenkinamas ir pa
dėties nepagerino.

M inėtas k laidas galim a 
priskirti nežinojim ui, nesi- 
domėjimui, neapsižiūrėjimui 
ar apgaulei. Lieka tik klausi
mas: ar jos buvo atsitiktinės ar 
tyčinės?

Algirdas V. Matulionis
(P.S. Senatorius buvo pasisakęs 

prieš tai, kad nereikėtų leisti pabal- 
tiečiams važiuoti į JAV be vizų.)

http://www.president.lt
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos diplomatines atstovybes ir lietuvių bendruomenės 

visame pasaulyje plačiai minėjo Valstybės atkūrimo dieną - 
Vasario 16-ąją. Buvo rengiami koncertai, parodos, paskaitos, 
priėmimai. Šventiniuose renginiuose dalyvavoužsienio lietu
viai, užsienio valstybių politikai, diplomatai, verslininkai, 
kultūros atstovai, žurnalistai.

Lietuvos valstybes atkūrimo dienai skirti renginiai prasidė
jo  jau vasario 6-ąją - Prancūzijos sostinėje Paryžiaus "Elizie
jaus laukų teatre" Lietuvos ambasados Prancūzijoje iniciatyva 
buvo surengtas Donato Katkaus vadovaujamo Šv. Kristoforo 
kamerinio orkestro koncertas.

Vasario 16-oji koncertais bei lietuvių menininkų parodo
mis jau minėta ir Latvijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Norvegijoje, 
Jungtinėse Valstijose, Danijoje, Ispanijoje. Į renginių maratoną 
įsitraukė Estija, kurioje buvo atidarytos naujos Lietuvos am
basados Estijoje patalpos.

Vasario 16-oji -  Lietuvos valstybės atkūrimo diena švenčia
ma ir tolimesniuose pasaulio kraštuose - Gruzijoje, Kazachs
tane, Turkijoje, Japonijoje, Argentinoje. Pavyzdžiui, Japonijoje 
Vasario 16-oji buvo pažymėta surengus Baltijos gitarų kvarteto 
koncertą ir priėmimą šalia Japonijos imperatoriaus rūmų, To
kijo centre įsikūrusio "Palace Hotel" viešbučio salėje.

Argentinoje, Buenos Airėse, Berise ir Rozarijuje Lietuvos 
valstybės atkūrimo metinės buvo minimos net tris dienas. Vasa
rio 16-ąją Lietuvos garbės konsulo Rubeno Repšio iniciatyva 
Rozarijaus miesto aikštėje prie Nacionalinio vėliavos pamink
lo vyko iškilmingas minėjimas ir Lietuvos vėliavos pakėlimas, 
Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys prelatas mon
sinjoras Edmundas Putrimas miesto katedroje aukojo šv. Mišias. 
Lietuvos ambasada miesto savivaldybėje surengė šventinį 
priėmimą. Kitą dieną Beriso miesto aikštėje vyko draugijų "Ne
munas" ir "Mindaugas" bei radijo laidos "Ecos de Lituania" 
rengiamas iškilmingas minėjimas. Jo metu prelatas E. Putrimas 
aukojo šv. Mišias, buvo pristatyta kultūrinė bendruomenės or
ganizacijų programa. Vasario 18-ąją Valstybės atkūrimo dieną 
minėjo Buenos Airių lietuvių organizacijos "Lietuvių centras" 
ir "Susivienijimas".

Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas vasa
rio 23 dieną su Lietuvos mokinių parlamento Užsienio reikalų 
komiteto nariais aptarė Lietuvos užsienio politikos aktualijas. 
Moksleiviai domėjosi, kaip keitėsi Lietuvos įvaizdis pasaulyje 
įstojus į Europos Sąjungą, kaip Lietuvos jaunimas galėtų prisidė
ti prie Lietuvos įvaizdžio gerinimo pasaulyje.

New Yorke, vasario 21 dieną vykusiame Jungtinių Tautų 
Vaiko teisių konvencijos valstybių dalyvių vienuoliktajame su
sitikime Vilniaus universiteto docentas, Vaiko raidos centro kli
nikos vadovas Dainius Pūras išrinktas vienu iš devynių naujų 
JT Vaiko teisių komiteto narių. “Tai yra reikšmingas Lietuvos 
laimėjimas ir Dainiaus Pūro patirties vaiko teisių apsaugos sri
tyje tarptautinis pripažinimas” , - sakė užsienio reikalų minist
ras Petras Vaitiekūnas.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje vasario 21-22 vyko 
eilinės Lietuvos ir Rusijos užsienio reikalų ministerijų atstovų 
konsulinės konsultacijos, kuriose aptartas netrukus įsigaliosian
čio Europos Sąjungos ir Rusijos susitarimo dėl vizų režimo su
paprastinimo įtaka į Lietuvą keliaujantiems Karaliaučiaus sri
ties gyventojams.

Petras Vaitiekūnas, Lietuvos užsienio reikalų ministras 
vasario 20 dieną Londone su Jungtinės Karalystės užsienio 
reikalų ministre Margaret Beckett aptarė aktualius dvišalių san
tykių, tarptautinio saugumo, Europos kaimynystės politikos ir 
energetinius klausimus. “Neseniai vykęs Karalienės Elžbietos 
II ir Edinburgo hercogo princo Filipo istorinis vizitas Lietuvoje 
suteikė naują postūmį dvišaliams santykiams. Norėtume, kad 
tai peraugtų į naujus bendrus projektus” , - sakė jis.

Jordanijoje vasario 19 dieną atidarytas Lietuvos garbės kon
sulo Ahmedo Helmi Monibo Armousho vadovaujamas konsu
latas. Lietuvos ambasadorius Egipte Dainius Ginutis Voveris 
Lietuvos garbės konsului Jordanijoje A.H.M.Armoush įteikė 
konsulinį patentą. LR URM

Lietuvių fondo pilnateisiai nariai yra kviečiami siūlyti LF 
Nominacijų komisijai kandidatus į LF direktorių Tarybą ir 
Kontrolės komisiją iki 2007 m. kovo 1 d., pasiunčiant kandi- 
dato/ės vardą, pavardę, adresą, telefoną, trumpą biografiją ir 
trumpą paaiškinimą apie kandidato kvalifikacijas bei visuome
ninę patirtį ir raštišką kandidato sutikimą. Kandidatais gali būti 
tik pilnateisiai LF nariai. Siūlymus ir sutikimus paštu, faksu 
arba elektroniniu paštu siųsti: Lithuanian Foundation, LF 
Nominacijų komisija, 14911 127th Street, Lemont IL 60439. 
Faksas 630-257-1647. E-paštas: admin@lithfund.org

Lietuvos Respublikos prezidentas V. Adamkus įteikė skiriamuosius raštus Lietuvos ambasadoriui 
Jungtinėse Amerikos Valstijose Audriui Brūzgai. www.president.lt

LIETUVA BLOKUOS ES DERYBAS SU RUSIJA?
Lietuva gali prisijungti prie 

Lenkijos ir blokuoti derybas dėl 
naujos Europos Sąjungos (ES) 
ir Rusijos bendradarbiavimo 
sutarties, jei Bendrija nesiims 
priemonių dėl naftos tiekimo į 
Lietuvą atnaujinimo. Pasak ži- 
niasklaidos, taip vasario 23 d. 
pareiškė Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos (URM) sekre
torius Žygimantas Pavilionis.

Kaip tvirtino vienas aukštas 
URM pareigūnas, tokie žo
džiai nuskambėjo per nefor
malų sekretoriaus susitikimą su 
žurnalistais.

Rusijos kompanija "Trans
neft", kontroliuojanti naftotiekį, 
po pernai įvykusios avarijos nu
traukė naftos tiekimą į "Mažei
kių naftą" -  vienintelei Baltijos 
šalyje naftos perdirbimo ga
myklai -  naftotiekiu "Družba"

Analitikų teigimu, Maskva 
tokią situaciją gali panaudoti 
norėdama numušti "Mažeikių 
naftos" kainą ir taip įtikinti ga
myklą įsigijusį Lenkijos kon
cerną "PKN Orlen" atsisakyti 
šio pirkinio.

Anot agentūros "Reuters",

RUSIJOS DŪMOS PARLAMENTARAMS 
PRIMINTA BALTIJOS ŠALIŲ OKUPACIJA

Vilnius, vasario 23 d. Pa
ram os kon flik te  su E stija  
prašantiems Rusijos Valstybės 
Dūmos parlamentarams Seimo 
užsienio reikalų  kom itetas 
(URK) priminė penkiasdešimt 
metų trukusią Baltijos šalių 
okupaciją ir paragino neapsi
riboti vienpusišku pokario so
vietinio laikotarpio vertinimu.

Seimo U žsienio reikalų  
komitetas (URK) be didesnių 
ginčų priėmė komiteto pirmi
ninko Justino Karoso pareng
tam atsakymui Rusijos Dūmos 
Tarptautinių reikalų komiteto 
pirmininkui Konstantin Ko- 
sačiov.

Minėtame atsakyme be kita 
ko Rusijos Dūmos parlamen
tarams siūloma kartu aplankyti 
bei pagerbti ir žuvusiųjų nuo

Ž. Pavilionis teigė, esą Lietuva 
norėtų, kad naftos tiekimo klau
simas būtų aptartas ES viršūnių 
susitikimo metu. Bendrijos va
dovų susitikimas vyks kovo 8
9 dienomis.

Anot Ž. Pavilionio, jei ES 
neatsisakys spausti Maskvos, 
kad ši vėl pradėtų naudoti 
"Družbos" atšaką, esama min
čių blokuoti derybas su Rusija. 
"Manome, kad ES turėtų įsikišti 
į šį procesą. To paprašėme ES 
pirmininkaujančios šalies, bet 
niekas neįvyko", - "Reuters" 
cituoja per neformalų susiti
kimą nuskambėjusius URM 
sekretoriaus žodžius.

Varšuva taip pat ketina blo
kuoti šį procesą, kadangi Mask
va atsisako panaikinti mėsos 
importo iš Lenkijos draudimą.

URM sekretorius žurnalis
tams teigė manantis, kad naf
tos tiekimas buvo nutrauktas 
dėl politinių motyvų.

"Transneft" neigia Lietuvos 
politikų ir ekspertų tvirtinimus, 
kad po naftotiekio gedimu sly
pi Maskvos noras atsikeršyti 
Vilniui, "Mažeikių naftą" par-

nacizmo, ir nuo stalinizmo ka
pus. J.Karoso manymu, toks 
simbolinis žingsnis priartintų 
prie pokario epochos civilizuo
to supratimo.

URK atsakyme K.Kosa- 
čiov pažymima, kad Lietuva 
gerbia atmintį tų, kurie pa
aukojo savo gyvybes sunaiki
nant nacizmą. Tačiau čia pat 
pažymima, jog Lietuva prisi
mena ir kitą Antrojo pasauli
nio karo pasekmių pusę - 50 - 
metį trukusią Baltijos šalių 
okupaciją. Čia pat pabrėžiama 
būtinybė visapusiškai išnag
rinėti ir vertinti pokario istori
jos laikotarpį.

K .Kosačiov prieš kelias 
savaites yra atsiuntęs J.Karo- 
sui laišką, kuriame prašo ko
legų Lietuvos Seime įvertinti

davusiam lenkams, o ne Rusi
jos kompanijai.

Pasak Rusijos žiniasklaidos, 
ekspertai šiuo metu aiškinasi, ar 
galima modernizuoti naftotie
kio atšaką, kurioje įvyko ava
rija, ar būtina tiesti naują vamz
dį. Anksčiau buvo skelbiama, 
kad rusiškos naftos tiekimas į 
Lietuvą nebus atnaujintas iki 
kovo.

Tačiau Rusijos naftos mo- 
nopolininkė "Transneft" pa
reiškė gali nebeatnaujinti savo 
naftotiekio atšakos, vedančios 
į Lietuvą, darbo, jeigu Rusijos 
techninių standartų agentūra 
pareikalaus naujų remontų. 
"Teoriškai tiekimas gali būti 
atnaujintas kovo mėnesį, gal 
balandį. Tačiau taipogi įmano
ma, kad "Rostechnadzor" pasa
kys, kad turime tęsti remontus 
metus ar dvejus", -  žurnalis
tams sakė kompanijos vadovas 
Semion Vainštok. "Mes įvertin
sime ekonominį reikalaujamų 
darbų įgyvendinamumą. Gali 
būti, kad darbai bus pernelyg 
rimti ir mes nuspręsime jų vi
sai nesiimti". LGĮTIC

Estijos parlamento sprendimą 
iškelti pam inklą Kariui iš 
vaduotojui iš Talino centro, 
kartu perlaidojant ir sovietų 
karių palaikus.

Rusijos Dūmos parlamen
taras trijų puslapių apimties 
laiške J. Karosui dėstė daugelį 
Rusijos atstovų jau ne kartą 
viešai minėtų teiginių, esą Es
tijos parlamento sprendimai 
rodo siekius sunaikinti kovos 
su fašizmu aukų atminimą.

Praėjusią savaitę Estijos 
parlam entas - R iig ikogu - 
priėm ė įsta tym ą "Dėl u ž 
draustų statinių". Pagal pirminį 
jo  projektą buvo num atyta 
uždrausti statinius ar skulp
tūras, kuriomis garbinamos 
Estiją Antrojo pasaulinio karo 
metu okupavusios nacistinė 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga.

LGĮTIC

mailto:admin@lithfund.org
http://www.president.lt
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GRĮŽKIT Į TĖVYNĘ, GRĮŽKIT PAS SAVUS!

Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus,
Ten pradžiugs krūtinė, atgaivins jausmus.
Svetima padangė nemaloni, ne;
Tėviškėlę brangią vis regiu sapne.

Taip dainavo tremtiniai kai 
kelias į Tėvynę buvo užtvertas, 
o tėvynė pavergta. Dabar ir ke
liai atverti, ir Tėvynė laisva. 
Tačiau...

Po nepriklausomybės atkū
rimo, greta neskaitlingų išvyks
tančių iš Lietuvos kitataučių, iš 
Lietuvos į užsienius, daugiau
siai į Vakarus, išvyko daugybė 
lietuvių. Išvykusiųjų skaičius 
nėra fiksuotas, tačiau spėjama, 
kad jis artėja prie pusės mili
jono. Išvykimo motyvai įvai
rūs, tačiau dažniausiai vardi
jami bėgimas nuo bedarbystės, 
nuo socialinio saugumo stokos, 
siekimas kokybiškesnio išsila
vinimo, uždarbio verslo startui 
ar kitokiam tikslui.

Pažymėtina, kad išvykusieji 
nėra degradavę ar fiziškai pa
liegę piliečiai. Daug išvykusių- 
jų turi specialųjį ar aukštąjį iš
silavinimą, sukaupę savo srityje 
patirtį, pasiekę nemažų laimė
jimų. Ir negalima tų emigrantų 
kategoriškai kaltinti savo tau
tos ir jos valstybės išdavyste, 
patriotizmo stoka, kaip susisie
kiančiuose induose nekaltina
me vandens, kad jis siekia vie
nodo lygio. Žinoma, savai vals
tybei emigrantai daro akivaiz
džią skriaudą, tačiau tai da
roma dėl didžiulio socialinio 
kontrasto , dėl patiriam os 
skriaudos iš valstybės pusės, 
dažnai -  iš skurdo, iš nevilties. 
Neatmestinas ir ne paskutinėje

vietoje yra didelės dalies iš
vykstančiųjų lietuvybės ir pa
triotizmo stygius.

Netenka abejoti, kad Lietu
voje tiek ekonominė, tiek poli
tinė padėtis keisis gera krypti
mi (jau keičiasi), kad pamažu 
artėsime prie vakarietiškos bui
ties, kad mūsų demokratinis 
valdymas valysis nuo ydų ir gri
masų, kad rasis vietos visiems, 
kas nėra praradęs šeštojo -  Tė
vynės jausmo. Lietuvių tauta 
nuo amžių pasižymėjo darbš
tumu ir sėslumu. Totalitarinės į 
demokratinę sistemų kaitoje 
sėslumas tarsi susipriešino su 
darbštumu, nes pastarajam ne
liko vietos prasmingai reikštis, 
todėl sėslumą teko pažeisti. Sis 
pažeidimas ateityje natūraliai 
prašysis taisomas, tačiau tam 
bus reikalinga paskata, po
stūmis.

Lietuvio šeštasis -  Tėvynės 
-  jausmas yra itin gilus, todėl 
lietuvis yra neatspariausias nos
talgijai, Tėvynės ilgesio ligai; 
net mirties akivaizdoje lietuvis 
siekia, kad jo palaikai būtų par
gabenti į Tėvynę. Iš parvyks- 
tančiųjų tenka išgirsti, kad va
kariečiai yra "šiaudadūšiai", 
kad bendravimas, nors išoriniai 
saldus, tačiau šaltas. Taigi "Sve
tima padangė nemaloni, ne..." 
Tačiau ir šiais atvejais bus rei
kalinga paskata, postūmis.

Netoli laikas, kada galėsime 
paskelbti misiją "Grįžkit į Tė

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo, įvykusio š.m. sausio 5-14 d. dalyviai.
PLJS nuotr.

vynę, grįžkit pas savus!" Tai 
bus tautinio atgimimo misija, 
pasieksianti lietuvius visose 
pasvietėse, surinksianti juos į 
šeimą prie Tėvynės stalo.

Vasario mėn. 1 d. visus ben
draminčius, skatinančius lietu
vius grįžti į Tėvynę, atvedė į 
steigiamąjį lietuvių, gyvenusių 
Amerikoje, visuomeninės orga
nizacijos (LGAVO) "Sugrįžus" 
susirinkimą. Sąjungos misija - 
vienyti Amerikoje gyvenusius 
lietuvius, grįžusiems padėti iš 
naujo jungtis į visuomenę. Pa
grindiniai sąjungos tikslai: ska
tinti lietuvius iš užsienio su
grįžti į Lietuvą, dalintis nau
dinga patirtimi, rengti kultūri
nius, visuomeninius ir savišvie
tos projektus, dalyvauti bend
ruose projektuose su kitomis 
organizacijomis, Lietuvos vals
tybinėmis institucijomis bei už
sienio organizacijomis, skatin
ti verslą bei investicijas į Lietu
vą, ugdyti visuomenės verslu
mą ir tautiškumą, perteikiant 
Vakaruose įgytą patirtį. Taigi

gera girdėti, kad misijos užuo
mazgą jau turime. Naujai įkur
ta Sąjunga vienija 38 narius. Jos 
veiklą koordinuoja visuotinis 
narių susirinkimas bei jo išrink
ta 7 narių valdyba. Valdybos 
pirmininkas - Vilniaus Biotech
nologijos instituto biotermodi- 
namikos ir vaistų tyrimo labo
ratorijos vadovas, instituto tary
bos narys dr. Daumantas Ma
tulis.

Dabartinės ryšių priemonės 
leidžia surasti tautiečius ir kal
bėtis su jais per spaudą, radiją, 
televiziją, telefonais, laiškais. 
Išvykusieji nėra praradę kon
takto su giminėmis, pažįsta
mais Lietuvoje. Jei grįžtamuoju 
ryšiu išvykusieji bus skatinami, 
jei čia Lietuvoje jiems bus pa
siūlyta geranoriška pagalba 
(tiek valstybės, tiek įvairių or
ganizacijų bei atskirų asmenų 
ir iškilių asmenybių), neabejo
jame, kad tautiečių susigrąži
nimo misija bus sėkminga.

Tautiečių susigrąžinimo mi
sijai bus reikalinga lietuvių tau

tos lietuviška talka Si talka ne
pareikalaus didelių resursų (vė
liau jie atsipirks šimteriopai), 
jos vaisius turėtų gimti iš tvir
tos patriotinės nuostatos, iš tau
tiečių bendravimo, iš parodyto 
dėmesio pasiklydusiems ar at
stumtiems lietuviams, iš noro 
padėti Lietuvai. Kita vertus, tal
ka tautiečių susigrąžinimo mi
sijai turės tautinį patriotinį po
veikį Lietuvoje gyvenantiems 
tautiečiams.

Didis Lietuvos patriotas 
šveicaras Juozas Eretas-Jakai- 
tis, 1973 metais užsienyje išlei
do studiją "Užmirštieji baltai", 
ją skyrė: "Mano Baltijos drau
gams, - tiems kurie Tėvynėje be 
laisvės ir tiems, kurie laisvėje 
be Tėvynės". Šiandien Tėvynė
je laisvė. Mūsų priedermė su
grąžinti Tėvynę tiems, kurie lai
kinai dėl įvairių priežasčių jos 
yra netekę. Istorinio likimo 
bendrystės su tautiečiais dvasia 
įpareigoja mus, gyvenančius 
Tėvynėje, jiems Tėvynę grąžin
ti. Algimantas Zolubas

KODĖL STAUGĖ GELEŽINIS 
VILKAS?

Kaip skambėjo legenda originale 

Vytautas Alantas 
(“Naujoji Viltis”, Nr. 11, 1978)

I.
Lietuvos metraščiai buvo 

pradėti rašyti XIV amž. pabai
goje, atseit, netrukus po kara
liaus Gedimino mirties (1341 
m.), bet Geležinio Vilko legen
da buvo užrašyta tik XVI amž. 
pradžioje platesnėje Lietuvos 
metraščio redakcijoje. Ano me
to stiliumi užrašyta legenda ori
ginale taip skamba:

Vieną kartą Didysis Kuni
gaikštis Gediminas išvyko iš 
savo sostinės Kernavės me
džioti už penkių mylių už Vilni
jos upės ir rado girioje gražų 
kalną, ąžuolynų ir lygumų ap
juostą. Ir patiko jam didžiai, ir 
jis apsigyveno tenai, ir įkūrė 
miestą, ir davė jam Trakų vardą,
- kur dabar senieji Trakai, ir iš 
Kernavės perkėlė savo sostinę 
į Trakus.

Ir greit po to išvyko Didy
sis Kunigaikštis Gediminas me-

džioti už keturių mylių nuo Tra
kų ir randa ties Vilnios upe gra
žų kalną, ant kurio užtinka di
džiulį žvėrį taurą, ir nukauna jį 
ant kalno, kurį dabar vadina 
Taurakalniu. Ir buvo labai vėlu 
į Trakus vykti, ir sustojo Šven
taragio slėnyje, kur degindavo 
pirmus didžius kunigaikščius, ir 
čia apsinakvojo. Ir ten miego
damas jis sapnavo, kad ant kal
no, kurį vadina Kreivuoju (vė
liau pavadintu Trijų Kryžių 
Kalnu, V.A.) stovi didžiulis ge
ležinis vilkas, o jame staugia 
tarytum šimtas vilkų.

Ir pabudo iš savo miego, ir 
tarė savo žyniui Lizdeikai, kuris 
buvo rastas erelio lizde (ir buvo 
tasai Lizdeika vyriausias Kuni
gaikščio Gedimino žynys, o 
paskui pagoniškas kunigas): - 
Sapnavau, sako, nuostabų sap
ną, - ir nupasakojo visa, kas jam

sapne buvo pasirodę, ir tasai 
Lizdeika tarė:

- Viešpatie Kunigaikšti, di
dis geležinis vilkas reiškia: sos
tinės miestas čia stovės, o stau
gimas jo  viduje -  tai garbė 
sklis visame pasaulyje.

Ir Didysis Kunigaikštis Ge
diminas, tuojau rytojaus dieną 
neišvykdamas, nusiuntė žmo
nių ir įkūrė vieną pilį Šventara
gio slėnyje, o antrą -  Kreiva
jame kalne, ir davė tom pilim 
Vilniaus vardą. Ir įkurdinęs 
miestą, perkėlė savo sostinę iš 
Trakų į Vilnių. (Tėvynė, 1969. 
VI. 14).

Taip skamba legenda origi
nale. Iš jos matyti, kad Gedi
minas įkūrė ne tik Vilnių, bet ir 
Trakus, kitaip sakant, pirmą 
savo sostinę iš Kernavės per
kėlė į Trakus ir tik iš Trakų į 
Vilnių.

Legenda įsipilietino 
istorijoje

Geležinio Vilko legenda įsi- 
pilietino istorijoje. Ją minėjo 
Bychovo kronika, M. Strykovs- 
kis, Guagnini, Kojelavičius, T. 
Narbutas, S. Daukantas ir kiti, 
o vėliausiai paminėjo ir Z. Ivin
skis (Lietuvos istorija iki Vytau

to Didžiojo mirties, 244 psl., 
Roma, 1978 m.).

Albertas Vijukas Kojelavi
čius (1609-1677) lotyniškai pa
rašytoje istorijoje atpasakoja 
Geležinio Vilko legendą ir pri
duria:

Valdovo įsakymu, iš visur 
sutraukus darbininkus, įprastu 
anais laikais būdu buvo pastaty
ta aukštoji ir žemoji pilys. 
Miestas, pašvęstas dievams, 
taip greit augo valstybiniais pa
statais, valdovų ir liaudies na
mais, kad jau jo  pati pradžia 
rodė, jog žynio pranašystė buvo 
teisinga. Jau želiant pirmajai 
žolei, aiškiai matėsi kylančios 
gerovės viltis.

Ir toliau istorikas pažymi, 
jog  m iestas taip išgarsėjęs, 
kad galėjęs lenktyniauti su 
įžymiausiais miestais. Vilnius 
pasidaręs vienu gražiausių ir 
didžiausių rytų Europos mi
estų gyvento jų  skaičium i, 
atvykstančių svetimšalių įvai
rumu ir gausumu, šventovių 
didingumu ir t.t.

Geležinio Vilko legenda įsi- 
pilietino ne tik istorijoje, bet ir 
mūsų literatūroje, galvosenoje 
bei jausenoje, bet apie tai pa
kalbėsime vėliau.

Du neatsakyti klausimai
Prisimenant Geležinio Vil

ko legendą, man visada kyla du 
klausimai: kodėl Gediminas 
pakvietė sapnui aiškinti iš
minčių Lizdeiką, o ne kurį kitą 
galvotą vyrą, ir kodėl sakmėje 
figūruoja vilkas, o ne kuris ki
tas žvėris?

Sapnų aiškintojų ir aplamai 
galvotų vyrų tuo metu Vilniuje, 
be abejo, buvo ir daugiau. Pvz., 
tais laikais Vilniuje jau buvo 
įsikūrę pranciškonai ir do
mininkonai. Bene bus vienin
telis ir teisingas atsakymas tas, 
kad valdovas, nors ir pasižymė
jo savo tolerancija, bet pats tvir
tai tebesilaikė senojo lietuvių 
tikėjimo ir todėl kreipėsi ne į 
ką kitą, o į savo protėvių iš
minties atstovą, kitaip sakant, 
savo naujos sostinės pagrin- 
duosna dėjo lietuvišką tradiciją. 
Valdovas nesidairė nei į Rytus, 
nei į Vakarus, o kūrė valstybės 
centrą iš “lietuviškos medžia
gos”.

Vėlgi yra būdinga, kad le
gendoje figūruoja vilkas, o ne 
kuris kitas žvėris. Juk Lietuvos 
girios anais laikais garsėjo žvė
rių gausybe bei įvairybe.

(Bus daugiau)
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PIETŲ AMERIKOS
LIETUVIU JAUNIMO 

SUVAŽIAVIMAS
Pietų Am erikos lietuvių 

jaunimo suvažiavimas įvyko 
2007 metų sausio 5 -  14 dieno
mis San Paulo mieste, Brazili
joje. Jame dalyvavo daugiau 
nei 60 atstovų iš Argentinos, 
Urugvajaus, Kanados, JAV, 
Lietuvos, Vokietijos ir šei
mininkai -  iš Brazilijos.

Suvažiavim as prasidėjo  
“Atidarymo balium” Brazilijos 
lietuvių sąjungos patalpose.

Kitą dieną prasidėjo darbas 
-  studijų dienos, kurių metu 
prelegentas Lietuvių Bendruo
menės valdybos pirmininkas 
Jorge Prokopas papasakojo 
Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės situaciją. Menininkai 
Dalia Uzdila ir Rolandas Bo- 
ravskis visiems atstovams pri
sistatė šių metų kultūrinę su
važiavimo temą -  Užgavėnes. 
Jau trecius metus jie aplanko 
mus ir moko mus lietuviškų tra
dicijų.

Sekmadienį (sausio 7 d.) 
Lietuvos vyskupų konferenci
jos delegatas užsienio lietuvių 
sielovados reikalams, PLB Val
dybos Sielovados reikalų ir P. 
Amerikos reikalų komisijų pir
mininkas prelatas Edmundas 
Putrimas kartu su kunigu Jonu 
Dielinikaičiu aukojo šv. Mišias 
Švento Juozapo parapijoje Vila 
Zelinoje. Po pietų toliau disku
tavome ir PLJS atstovai papasa
kojo apie Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresų istoriją, ypatin
gai daug dėmesio skyrėme pa
skutiniam kongresui, vykusiam 
Kanadoje 2006 m. Žiūrėjome 
labai įdomų video įrašą, kurį 
perdavė Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos valdybos pirmi
ninkas Stasys Kuliavas iš Kana
dos. Jis tarė pasveikinimo žo
džius visiems atstovams, atvy- 
kusiems dalyvauti PALJ suva
žiavime Brazilijoje. Paskui pa
pasakojo apie PLJK istoriją, 
detaliau pristatė PLJS valdybos 
iždininko Sauliaus Simonavi- 
čiaus, PLJS valdybos atstovo 
Šiaurės Amerikai Moacir de Sa 
Pereira ir PLJS valdybos atsto
vo Pietų Amerikai Juan Igna
cio Fourment Kalvelio funkci
jas ir veiklą. Apie organizaci
nius dalykus papasakojo Dalius 
Bulota, XII Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso ruošos ko
miteto narys, stovyklos progra
mos organizatorius.

Tą dieną įvyko ir P. Ameri
kos lietuvių jaunimo sąjungos 
kraštų pranešimai. Taip galė
jome daugiau sužinoti apie lie
tuvių veiklą ir lietuvybės išlai
kymo galimybes P. Amerikoje.

Galėjome dar pabendrauti 
su Dalia ir Rolandu, kurie de
taliau pristatė Užgavėnių tradi
cijas, pasitelkę video medžiagą. 
Po to iš karto pradėjome repe
tuoti pirm uosius spektaklio

žingsnius.
Pirmadienį aplankėme San 

Paulo miestą, svarbiausias jo 
vietas, bažnycias ir muziejus.

Vakare ilgai repetavom e 
mokyklos “San Miguel Arcan- 
gel” patalpose. Po vakarienės 
bendram posėdžiui susirinko 
Brazilijos Nemuno ir Rambyno 
šokių grupės ir planavo jauni
mo veiklos ir bendradarbiavi
mo strategiją ateiciai. Tuo paciu 
metu ALJS posėdžiavo dėl kito 
Pasaulio  lie tuv ių  jaunim o 
kongreso Pietų Amerikoje. Abu 
susirinkimai truko iki vidurnak- 
cio, tai reiškia, kad jaunimas 
labai aktyviai ir rimtai planuo
ja savo darbą.

Treciadienį aplankėme žai
dimų parką “Hopi Hari”. Kai 
grįžome, vėl repetavome. Vaka
re pradėjome diskutuoti apie 
XIII PLJK: jo datą, programą 
ir Ruošos komiteto narius.

Ketvirtadienio rytą išvažia
vome į Atibaia -  lietuvišką sto
vyklą “Lituanika”. Čia vyko in
tensyvus darbas: kiekviena LJS 
susirinko ir išreiškė savo nuo
monę dėl kito Kongreso. Taip 
pat daug repetavome, o vakare 
prelatas Putrimas pravedė labai 
įdomų susikaupimo žaidimą 
apie pasitikėjimą Dievu.

Visą penktadienį intensy
viai repetavome, kadangi kitą 
dieną suplanuotas pagrindinis 
kultūrinis suvažiavimo rengi
nys -  mūsų pacių parengtas 
spektaklis žiūrovams. Kiekvie
nas kraštas taip pat ruošėsi savo 
pasirodymui Talentų vakaro 
metu. Kiekvienas LJS kraštas 
smagiai pasirodė, visi daina
vome ir šokome.

Paskutinę stovyklos dieną 
po ilgų repeticijų įvyko “Už
gavėnių” spektaklis. Viso pa
sirodymo metu scenoje buvo 
daugiau nei 50 žmonių. Visi sau 
susikūrėme kostiumus, pasi
gaminome Užgavėnių kaukes, 
dekoraciją bei Morę. Labai 
svarbus mums buvo Dalios ir 
Rolando darbas, kurie su mu
mis bendraudami, sugeba pa
aiškinti ir išmokyti tų tradicijų.

Priimti nutarim ai: kitas 
Pasaulio  lietuvių  jaunim o 
kongresas įvyks Argentinoje, 
Urugvajuje ir Brazilijoje nuo 
2008 m. gruodžio mėn. 22 d. 
iki 2009 m. sausio mėn. 6 d.; 
XIII PLJK prasidės Studijų die
nomis Argentinoje, paskui tęsis 
turistinė programa Urugvajuje. 
Paskutinė dalis -  stovykla Bra
zilijoje.

XIII PLJK ruošos komite
tas: Pirmininkas Santiago But
kus (ARG), vicepirmininkas -  
PLJS v. Pietų Amerikos atsto
vas: Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis (ARG), sekretorė: Ma
risa Leonavičienė (URG), iždi
ninkė: Veronica Kavaliauskas 
(URG), ryšininkas su Argenti
na: Daniel Deveikis, ryšininkas 
su Urugvajum: Nicolas Velo ir 
ryšininkė su Brazilija Natalia 
Baria.

C L E V E L A N D ,  OH

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS

Per pastaruosius dvidešimt 
tris metus Vasario 16-ji Cleve- 
lande buvo rengiama drauge 
Clevelando Lietuvių Bendruo
menės ir ALT’o skyrių. Tai 
buvo ori, iškilminga, organi
zuota šventė. Pastaraisiais me
tais buvo padaryti kai kurie pa
keitimai, pagerinimai, siekiant 
šventiškesnės nuotaikos, kad 
pritraukus vis mažėjantį daly
vių skaicių.

Taciau šių metų Nepriklau
somybės švencių minėjimą ren
gė tik Clevelando LB skyrius. 
Kodėl taip įvyko, rengėjai įtiki
namai nepaaiškino ir tas nera
mina.

Vasario 16-tos šventiškas 
minėjimas įvyko 2007.02.17. 
didžiojoje Dievo Motinos para
pijos salėje. Nuo pat pradžios 
minėjimas nebuvo sklandus. 
Žinoma, prie mažoko atsilan
kiusiųjų skaiciaus (mažiau nei 
240) prisidėjo ir atšiaurus oras.

Visi atsilankiusieji turėjo 
daug laiko peržvelgti vakaro 
programoje politinius sveiki
nimus ir linkėjim us, verslo 
skelbimus, pagrindinio kalbėto
jo  biografiją ir pasiekim us 
(angliškai ir lietuviškai), vaka
ro meninės programos atlikėjų 
aprašymus ir rėmėjų sąrašą.

Susirinkusieji turėjo iškęsti 
šešiolikos minucių iškilmių pa
vėlavimą ir kelias pertraukas 
(nors būtų pakakę ir vienos) ir 
kitus nesklandumus.

Iškilmės buvo pradėtos Cle- 
velando LB pirmininko Algio 
Gudėno. Amerikos ir Lietuvos 
himnus sugiedojo Aleksandras 
Stankevicius. Maldą sukalbėjo 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ. 
Po to sekė proklamacijų skaity
mas ir asmeniški atsilankiusių
jų atstovų sveikinimai. Pastebė
tina, kad vieninteliai etninių 
bendruomenių atstovai šioje 
šventėje buvo tik estai.

Nustebino ir Clevelando LB

C H IC A G O , IL

“Septyni paskutiniai Kris
taus žodžiai” . Teodoro Dubois 
kantatą atliks solistai -  Lijana 
K opūstaitė-Pau letti, Linas 
Sprindys, vargonais gros muz. 
Ricardas Sokas, kamerinis or
kestras ir “Dainavos” ansamb
lio choras kovo 18 d., sekma
dienį, 3 val. po pietų, Liuteronų 
šventovėje, 6850 W. 159th St., 
Tinley Park, IL. Čikagoje bilie
tus galima gauti “Seklycioje”.

Lietuvių fondo stipendijų 
prašymai, kaip ir kasmet, pri
imami iki kovo 15 d., o ži- 
niasklaidos iki balandžio 15 d. 
Prašymų formas galima rasti 
Lietuvių fondo tinklalapyje: 
ww w.lithfund.org. Lietuvių 
fondo adresas: 14911 127th St., 
Lemont, IL 60439, telefonas 
630-257-1616.

Lituanistikos m okytojų

Clevelando lietuvių kultūrininkės Giedrė Kijauskienė ir Nijolė 
Kersnauskaitė pobūvio metu. Dr. S. Mato nuotr.

pirmininko Algio Gudėno skai
tymas pagrindinio kalbėtojo 
biografijos angliškai ir lietu
viškai, kai visa tai buvo spaus
dintoje vakaro programoje. Tik 
po to buvo pristatytas ir pats 
vakaro kalbėtojas Vytautas 
Šliūpas.

Prieš pradėdamas, Vytautas 
Šliūpas pareiškė, kad jis buvo 
paprašytas kalbėti angliškai ir 
lietuviškai. Angliškoje kalbos 
dalyje jis išryškino ir suglaustai 
apžvelgė Lietuvos istoriją. Lie
tuviškoje dalyje jis kalbėjo apie 
Vasario 16-osios esmę, tikslą ir 
šios dienos šventimo būtinumą. 
Jis papasakojo apie pokalbį su 
viena iš tėvynės atvykusia mo
teriške - prieš keletą metų iš 
Lietuvos atvažiavusios gydyto
jo žmonos atsakymą į klausimą 
San Francisco -  “Ar žadate 
ateiti į Vasario 16-tosios minė
jimą?” “Kas man ta vasario 16- 
oji” atsakė jinai. “Aš švenčiu 
Valentino meilės dieną, vasa
rio 14-tąją. Tai ko man dar eiti 
į kažkokį kitą minėjimą?” Jis 
taip pat priminė, kad už dviejų 
metų Lietuva švęs savo 1000- 
metį. Įdomu, kad besišneku
čiuojant su kai kuriais atsilan
kiusiais, Vytauto Šliūpo kalba 
buvo vertinama įvairiai. Senes
niems už pasirašiusį, kalbėtojo 
mintys primenančios Lietuvos 
istoriją, jos praeitį, buvo įdo-

konferencija įvyks kovo 4 d., 
sekmadienį, PLB bočių me
nėje, 14911 127th St., Lemont, 
IL Konferencijoje dalyvaus 
JAV LB Švietimo tarybos pir
mininkė Daiva Navickienė.

Montessori vienintelė lie
tuviška mokyklėlė Lemonte, 
IL, veikia savaitės dienomis 
Pasaulio lietuvių centre. Tai 
“Žiburėlio” mokykla prieš
mokyklinio amžiaus vaikams. 
Tėvams kovo 10 d., 9 val. ryto, 
bus teik iam os ž in ios apie 
Montessori auklėjimo metodą. 
Telefonas pasiteiravimui: 630
257-8891.

K oncertas suaugusiems 
pagal J. Erlicko dainas “Sau- 
gokim savo dienas”, įvyks kovo 
10 d., 7 val. vak. Pasaulio lietu
vių centre. Koncertuos aktorių 
trupė -  Dalia Mikoliūnaitė, Žil
vinas Ramanauskas ir Artūras 
Varnas.

mios ir patiko. Tuo tarpu jau
nesnieji šiai kalbai buvo abejin
gi -  ji jiems buvo nuobodi ir ne
įdomi.

Po Vytauto Šliūpo kalbos 
buvo paskelbti jaunimo patrio
tinės poezijos varžybų laimėto
jai. Dvi mergaitės perskaitė sa
vo premija įvertintus eilėraš
čius. Nežiūrint varžybų patrio
tinės temos, ateityje šių varžybų 
laimėtojai turėtų būti pristatyti 
ir pagerbti atskirai, kitokio po
būdžio vakaruose.

Didelė gėda, kad dar ne
sibaigus iškilm ingajai šios 
šventės daliai, salės gale jau 
buvo vaišinamasi įvairiais gėri
mais. Kur mūsų kantrybė ir pa
garba šiai tautinei šventei?

Buvo malonu matyti ir gir
dėti Montrealio lietuvių chorą 
dainuojant jo įkūrėjo Aleksan
dro Stankevičiaus vadovybėje. 
Nors choras ir negausus, jo pro
grama buvo plati, įvairi ir šiltai 
klausytojų priimta, ypač prog
ramos pabaigoje, klausytojams 
reikalaujant daugiau, o chorui 
tą reikalavimą išpildant. Tai yra 
“mišrus” choras, susidedantis iš 
dirbti pasiryžusių narių ir dai
nai pasišventusio vadovo, ne
vengiantis ilgesnių kelionių, 
kad suteiktų malonumą jų dar
bą vertinantiems klausytojams. 
Sėkmės jiems!

Algirdas V. Matulionis

“Teatriukas” iš Vilniaus 
Jaunimo centre, Čikagoje, kovo 
11 d., 3 val. po pietų, atliks 
muzikinį spektaklį pagal J. Er
licko poeziją vaikams “Kad 
būtų linksma”.

Bronius Nainys, žymusis 
publicistas, skaitė labai įdomią 
ir turiningą paskaitą “Tauta ir 
valstybė šiandieninėje Lietu
voje”, švenčiant Vasario 16-ąją 
Jaunimo centre Čikagoje. Me
ninę programą atliko Jolantos 
Banienės piano studijos mo
kiniai.

Skautų suvažiavimas, kurį 
rengia brolija ir seserija “Mes 
-  skautybės pažiba” įvyks šį 
pavasarį, balandžio 27-29 die
nomis Dainavos stovykloje, 
Manchester, MI. Daugiau žinių 
teikia s. fil. Alvida Baukutė- 
Rukuižienė telefonu 708-839
9844 arba Ričardas Chiapetta 
708-839-4438.
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ATSISVEIKINAME SU RAŠYTOJA J.IVANAUSKAITE

Vilniuje po sunkios ligos 
mirusi 45 metų prozininkė, 
eseistė, dramaturgė, dailininkė 
Jurga Ivanauskaitė vasario 18 
d. buvo pašarvota Vilniaus 
Bernardinų bažnyčioje. Rašy
tojos laidotuvės įvyko vasario 
20 d. J .Ivanauskaitė  buvo 
palaidota Vilniaus Antakalnio 
kapinėse, Rašytojų kalnelyje.

Vasario 17 d. rašytoja mirė 
ilgai kovojusi su viena sun
kiausių vėžio formų -  sarko
ma. Rašytojos artimiesiems 
užuojautą išreiškė ir Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Prezidentas pabrėžė, kad Jur
gos Ivanauskaitės netektis - 
didelė netektis visai Lietuvai.

Viena populiariausių 
rašytojų

1985 m. buvo išleistas J. 
Ivanauskaitės novelių rinkinys 
"Pakalnučių metai". Po trejų 
metų pasirodė rašytojos ro
manas "Mėnulio vaikai". Dar 
po metų -  novelių ir apsakymų 
rinkinys "Kaip užsiauginti bai
mę". 1991 m. išėjo J. Ivanaus
kaitės pasaka vaikams "Ste
buklinga spanguolė", po metų 
-  romanas "Pragaro sodai". 
1993 m. rašytoja išleido daug 
d iskusijų  sukėlusį rom aną 
"Ragana ir lietus". 1995 m. 
pasirodė dar vienas romanas -  
"Agnijos magija". 1996 m. ji 
išleido publicistikos rinkinį 
"Ištremtas Tibetas", 1997 m. 
romaną "Kelionė į Sambalą". 
1999 m. pasirodė J. Ivanaus
kaitės romanas "Prarasta paža
dėtoji žemė", po metų ir dar 
vienas romanas -  "Sapnų nu
blokšti", 2003 m. rom anas 
"Placebas" bei esė rinkinys 
"Kelionių alchemija". 2005 m. 
rašytoja išleido dar vieną ro
maną -  "Miegančių drugelių 
tvirtovė".

Baisi diagnozė
Populiari rašytoja pirmuo

sius nugaros bei kojos skaus
mus pajuto prieš penkerius 
metus, tačiau medikai ilgai 
negalėjo nustatyti tikrosios di
agnozės. Dar 2005-ųjų lapkritį 
skaitytojams spėjusi pristatyti 
savo romaną "Miegančių dru
gelių tvirtovė", netrukus J.Iva- 
nauskaitė buvo paguldyta į 
Vilniaus greitosios pagalbos 
universitetinę ligoninę. Čia 
medikai iš moters kojos paša
lino piktybinį auglį. Tačiau liga 
nesitraukė, todėl rašytoja iš
vyko gydytis į Švediją, kur 
buvo atliktos dar kelios sudė
tingos operacijos.

Praėjusių metų balandžio 
pabaigoje rašytoja grįžo į Lie
tuvą ir dar maždaug pusę metų 
gydėsi -  jai buvo atliekama 
chemoterapija.

Neprarado tikėjimo
Ilgas ir kankinamas gydy

mas davė rezultatų -  atrodė, 
liga pasitraukė, o Jurga ėmė

Eilėraščių knygoje “Odė džiaugsmui” sergančios kūrėjos Jurgos 
Ivanauskaitės paskutinė nuotrauka.

rodytis viešai: dalyvavo ke
liuose draugų susiėjimuose, 
lankėsi spektakliuose, fotogra
favosi ir dalijo interviu, ku
riuose prasitarė, kad kuria nau
ją  romaną. J.Ivanauskaitės ger
bėjai patikėjo, kad įvyko ste
buklas ir sunki liga įveikta. Ta
čiau klastingas vėžys smogė 
dar kartą -  šių metų pradžioje 
pranešta, kad rašytoja jaučiasi 
prastai, o gydytojai nieko gera 
nežada.

"Situacija yra tokia, iš ku
rios nebegrįžtama, -  sausio 
pabaigoje sakė J.Ivanauskaitė. 
-  Visi planai subyrėjo. Rašyti 
nebegaliu, nes akyse mirgu
liuoja. Dabar tik muzikos klau
sausi." Anot rašytojos, sužino
jusi, kad liga atsinaujino, emo
cinio smūgio ji nepatyrė. Kaip 
pasakojo pati rašytoja, dar per
nai jai kildavo klausimas "Už 
ką?", o sausį sakėsi su esama 
padėtim i susitaikiusi ir net 
kančioje įžvelgusi prasmę. Ir, 
pasak rašytojos, kuo tos kan
čios daugėja, tuo jos atrodo 
mažiau. "Negaliu vienareikš
miškai atsakyti, ar tikiu po
mirtiniu gyvenimu, nes klau
simas iš esmės yra sudėtingas. 
Be abejo, tikiu, kad ten yra dar 
daugiau žmogiškos ir dieviš
kos erdvės, -  dvasios ramybę 
išlaikyti J.Ivanauskaitei pade
da tikėjimas. -  Tiesiog su visu 
tuo su sita ik iau  ir šv iesia i 
žiūriu į situaciją. Dar niekada 
taip šviesiai nežiūrėjau į gy
venimą kaip dabar," - sausio 
pabaigoje tvirtino J. Ivanaus
kaitė.

Parašė "Odę džiaugsmui"
Vasario pradžioje pranešta, 

kad leidykla "Tyto alba" nere
gėtai sparčiai rengia spaudai

sunkiai sergančios rašytojos 
Jurgos Ivanauskaitės poezijos 
knygą "Odė džiaugsmui", kuri 
turėtų pasirodyti vasario vi
duryje.

"Po Kalėdų su Jurga kartu 
praleidau dieną. Tada ji jautė
si neblogai ir žadėjo kovo 
mėnesį įteikti naują prozos 
knygą. Tačiau sveikata pa
blogėjo, ir rašymas sustojo, - 
tuomet pasakojo leidyklos va
dovė Lolita Varanavičienė. - 
Praėjusią savaitę Jurga pra
nešė, kad surinko pastarųjų 
dvejų metų savo eilėraščius ir 
nori juos išleisti kiek įmano
ma greičiau. Knyga bus iliust
ruota pačios autorės jaunystės 
piešiniais."Tai - jau  antroji 
Ivanauskaitės poezijos knyga. 
Pirmosios - "Šokis dykumoje" 
- visas tiražas buvo išpirktas, 
ją  "Tyto alba" išleido 2004 
metais. "Menu, anksčiau per 
kūrybos vakarus aš sakydavau, 
kad Jurga yra išbandžiusi visus 
literatūros žanrus, išskyrus 
poeziją. Jurga daugybę metų 
kantriai tylėjo ir netaisė manęs, 
kol vieną gražią dieną pasakė: 
"Tai yra netiesa, aš poeziją taip 
pat rašau", - pasakojo Vara
navičienė.

Filmas rašytojos kūrybos 
motyvais

Vasario 28 dieną įvyks re
žisieriaus Algimanto Puipos 
filmo "Nuodėmės užkalbėji
mas", sukurto J.Ivanauskaitės 
romanų "Ragana ir lietus", 
"Placebas" ir "Sapnų nublokš
ti" motyvais, premjera.

"... Kiekvienas žmogus turi 
būti gerai pažinęs savo tam
siąją pusę, tik tuomet įmano
ma ją  pakeisti ir siekti šviesos 
..." - šie rašytojos žodžiai tik

riausiai geriausiai tiktų pri
statyti šį filmą. Nors filme dau
giausia remtasi romanu "Raga
na ir lietus", tačiau tai nėra jo 
ekranizacija, rašant scenarijų, 
įtrauktos siužetinės linijos ir iš 
kitų rašytojos kūrinių - "Pla- 
cebas" bei "Sapnų nublokšti".

"Vika buvo labai seniai. 
Romaną rašiau dar nebūdama 
nė trisdešimties metų ir dau
gelį tos herojės išgyvenimų 
gerokai primiršau. Tačiau fil
mavimo aikštelėje stebėdama 
Vikos (aktorės Rasos Samuo
lytės) pokalbius su psichoana
litike (aktorė Nelė Savičenko) 
ėmiau jaudintis vos ne iki aša
rų. Tai buvo tarsi koks mano 
pačios psichoanalizės seansas, 
kai to visai nenorėdama priva
lėjau prisiminti ir įvertinti dau
gybę m anyje tebeslypinčių 
dalykų", - prieš filmo prista
tymą kalbėjo J.Ivanauskaitė.

Gavus Metų moters 
apdovanojimą

"Mano lik im as m ėgsta  
pokštus ir paradoksus. Pokš
tauti jam  ypač patinka gruo
džio mėnesį. Užpernai, gruo
džio 12-ąįą,jau iškritus pirma
jam  sniegui, lemtis mane ap
dovanojo dviem ypatingais  
trofėjais: rytą sužinojau, kad 
sergu vėlyvos stadijos itin 
piktybiška sarkoma, o vakarop 
man pranešė, kad gavau Na
cionalinę premiją. Tąsyk priė
jau prie lango, pro ašarų miglą 
pažvelgiau į juodą, pasibaisė
tinai abejingą dangų ir p a 
grūmojau ten aukštybėse sė
dintiems Nežinomiesiems, ku
rie mus, lyg marionetes, tam
po už atsitiktinumų, sutapimų 
ir neišvengiamybės virvučių. 
Pašnabždomis išrėžiau, nors 
mieliau būčiau išrėkusi: "Ši
taip nežaidžiama!" Jokio atsa
ko, žinoma, nesulaukiau. Su
pratau, kad ir toliau reikės 
gyventi. Būtent gyventi, o ne 
mirti, kad ir ką bylotų rūstūs, 
dievų funkcijas prisiėmusių  
onkologų konsiliumai. Pernai 
gruodis ir vėl pateikė dvi staig
menas: nugyvenau 12 unika
lių mėnesių, jie  man tikriau
siai jau nebuvo skirti, ir tapau 
Metų Moterimi.

Visada buvau fa na tiška  
darboholikė, nė dienos negalė
davau ištverti nieko neveik
dama, dusau nuo savo pačios 
idėjų, kuriom s įgyvendinti 
reikėtų bent penkiasdešimties 
klonuotų mano antrininkių. 
Tačiau būtent 2006-aisiais aš 
nieko neveikiau ir ničnieko 
nenuveikiau. Tik varčiausi 
įvairių ligoninių lovose ir bu
vau vartoma ant operacinių 
stalų net dviejose šalyse: Lie
tuvoje ir Švedijoje. Už mano 
gyvybę, už ilgesnę gyvenimo 
trukmę ir kiek įmanoma ge
resnę jo  kokybę kovojo daugy
bė žmonių. Prieš juos 'žemai 
lenkiu galvą.

Kiekviena iš nebūties iš

plėšta diena tikrai yra ne mano 
nuopelnas. Dienas ir laiką  
mums dalija Dievas. Jei ką 
šiemet ir nuveikiau, tai išmo
kau elgtis su laiku. Kuo mažiau 
man jo  lieka, tuo daugiau su
gebu sutalpinti į kiekvieną va
landą, minutę.

Laiko kiekybė ir laiko koky
bė yra du visiškai skirtingi da
lykai. Akimirka gali būti il
gesnė ir puikesnė už šimtmetį.

Kartais atrodo, kad 2006- 
ieji man buvo tarsi dar vienas, 
magaryčių dovanotas gyveni
mas, per kurį patyriau ir su
vokiau daugiau nei per ligi tol 
įveiktą, išbaigtą ir užbaigtą 
44-erių metų periodą.

"Magaryčios" - žodis, atai- 
dėjęs iš mano vaikystės, kai 
m udvi su senele slam pinė- 
davom po Palangos turgų, o 
šnekios žemaičiuojančios mo
terėlės ant lygiai nusistovėju
sių svarstyklių pridėdavo dar 
vieną obuolį, kelias braškes ar 
prie puslitrio agrastų, subertų 
į laikraštinį piltuvėlį, švystelė
davo papildomą žiupsnį.

Magaryčios įsirėžė net ir 
mano delne: p rie  netikėtai 
sutrumpėjusios Gyvenimo lini
jos staiga atsirado mažytė uo
degėlė. Užjos dabar ir laikau
si, kaip už voratinklio, kaip 
skęstantis - šiaudo.

Siame gyvenime po gyveni
mo man teko iš naujo mokytis 
vaikščioti beveik suparalyžiuo
ta koja ir kvėpuoti puse plau
čių. Kūdikiškai pliką galvą šil
dau vaikiškomis kepuraitėmis. 
Chemoterapija tapo savotiška 
iniciacija - juk  plikai nuskuta
mos tos, kurios įšventinamos į 
deivės Nut žynių luomą arba 
tampa budistų vienuolėmis, 
taigi pradeda naują, aukštesnį 
būties etapą. Niekur nemačiau 
tiek gražių moterų, kaip kad 
palatose, kuriose lašinam i 
nuodų sinonimu tapę vaistai. 
G lotnus it krištolo rutulys 
pakaušis paryškina kasdieny
bės aptrintus veido bruožus ir 
nutraukia rutinos šydą nuo 
akių - sielos veidrodžių. Nesu
prantu, kodėl kai kurios mo
terys drovisi tokio atviro, tarsi 
deim antin is p e ilis  aštraus  
grožio.

Esu įsitikinusi, kad garbin
go Metų Moters titulo nusipel
nė bet kuri vėžiu serganti mano 
pakeleivė, sutikta Santariškių 
klinikų orbitoje. Jos visos su 
šventu Jeanne'os d'Arc ryžtu 
grumėsi už būtį.

Tikiu, kad Regina, it koks 
maištaujantis angelas metusi 
iššūkį siaubingai, vos kelias 
savaites gyvenimo jai žadėju
siai diagnozei, dabar vaikšti
nėja savo namų sode prie Cika- 
gos, stebi paukščius, atskren- 
dančius į 31 lesyklėlę, ir šeria 
simpatinguosius mangustus. 
Regina nė už ką nesutiko mirti, 
kai, pasak jos pačios, pagaliau 
sutiko mylintį ir mylimą vyrą, 

(Nukelta į 9 psl.)
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ATSISVEIKINAME SU...

kai po daugybes sunkių, savižu
diškų metų pajuto svaigų gyve
nimo skonį ir saldumą.

Tačiau ne tik didžiosios per
gales vertos apdovanojimų. 
Visada prisim insiu ir ponią  
Rožę, kuri pasiryžo numirti 
gražiai, taip, kad artimieji jos  
įspėjimą priim tų lyg didžią  
Pamoką, o kada nors, stojus jų  
pačių atsisveikinimo valandai, 
galėtų sušnibždėti kaip šv. 
Pranciškus: "Mano Sese, Mir
tie..."

Filosofai ir antropologai 
pastebi, kad moderniosios civi
lizacijos piliečiai baugščiai sle
piasi nuo nepaneigiamo, neat
šaukiamo, nepermaldaujamo 
fakto, kad yra mirtingi. Pati 
mirtis irgi vis kruopščiau sle
piama, tarsi būtų gėdinga. 
Nemažai ligonių gėdijasi net 
savo ligos - jei susirgai vėžiu, 
tampi tarsi pažymėtas geltona 
žvaigžde ir atsiduri sveikųjų pa
saulio užribyje. Mūsų visuome
nėje dar labai gaji nuomonė, 
kad sunkus ligonis privalo ži
noti savo vietą: palatą, tvankų 
merdėti pritaikytą kambarėlį ar 
urvą, į kokį traukiasi dvėsti 
sužeistas žvėris.

Aplinkiniam s darosi ne
jauku, je i vėžiu pažymėtasis 
drįsta išlįsti į viešumą, sakytum, 
ant jo  kaktos šviestų ryškus it 
"Coca-Colos" reklama užra
šas: "Memento mori". Atmink, 
kad mirsi.

Dar visai neseniai, kai pati 
buvau sveika, šalia vėžininko 
jausdavausi nejaukiai, tarsi toji 
liga būtų užkrečiama. Apie vėžį 
tebesklando daugybė mitų ir 
prietarų, jis  tebėra apgaubtas 
baimės ir nesuvokimo skraiste 
labiau nei bet kokia kita liga, 
išskyrus AIDS. Iki šiol atkak
liai tikima, kad onkologinės li
gos nepagydomos. Sapalioja- 
ma, kad moderniausiais moks
lo laimėjimais pagrįsta medi
cina bejėgė, kad vėžį verčiau 
gydyti kaip viduramžiais: dėlė
mis, šlapimu, musmirių, rūpu- 
žių ir kandžių trauktinėmis arba 
burokėlių sulčių klizmomis.

Neseniai sulaukiau laiško, 
kuriame rašoma, kad visas Vil
nius kalba, jog praradau tikrąjį 
tikėjimą, nutolau nuo mistikos, 
magijos, ezoterikos ir atsida
viau "mafijai su baltais chala
tais ir skalpeliais". 0 tai galiu 
atsakyti tik tiek, kad mano tikė
jim as yra tvirtesnis nei kada 
nors anksčiau, kad kritiniais šių 
baisių ir gražių metų momen
tais esu jautusi ne tik Dievo 
rankos prisilietimą, bet ir jo  
glėbio stiprybę. Juk net itin 
skeptiškas onkologas patvir
tins, kad, gydant vėžį, susijun
gia ne tik gydytojo ir ligonio pa
stangos. Svarbiausias yra tre
čiasis veiksnys. Nenorintieji ga
li jo  neįvardyti, abejojantieji 
jam  suteikia Absoliuto vardą, 
na, o tikintieji tą lemiamą jėgą

vadina Dievu.
Visiems gerai žinoma pasa

kėlė, kad onkologinės ligos 
priežastys neva - karminės, kad 
jos nusipelno tik tie, kurie netei
singai gyvena. Jeigu iš tikrųjų 
taip būtų, nereikėtų kalėjimų, 
nes visi žmogžudžiai, kankinto
jai, vagys išmirtų nuo leukemi
jos ar sarkomos.

Naujajame Testamente nė 
karto neužsiminta, kad Dievas 
sunkiomis negaliomis žmones 
baudžia arba taip jiems kerš
tauja (girdėjau nuomonę, kad 
man šitaip "atkeršyta" už ke
liones į Himalajus ir domėjimą
si budizmu). Jėzus Kristus be
veik visose evangelijų istorijo
se gydo ligonius, o labiausiai 
įkvepiantys jo  pamokslai skirti 
paliegėliams, nelaimėliams, 
mažutėliams...

Apie ligą, kaip bausmę, la
bai mėgsta kalbėti visokio plau
ko ekstrasensai, bioenergetikai, 
šarlatanai, Nostradamo institu
to direktoriai ir kontaktuotojai 
su nežemiškomis civilizacijo
mis, jie  už kosminius pinigus 
siūlo savo šlykščias "panacė
jas"  viltį praradusiems ligo
niams ir jų  artimiesiems. To
kius gyduolius, lengvai žongli
ruojančius madingais žodely
čiais "čakra", "aura", "prana", 
"ajurveda", "Tibetomedicina", 

jau seniai laikas traukti bau
džiamojon atsakomybėn, o kai 
kuriuos aš įsakyčiau net sušau
dyti be teismo.

Sako, kad sergantis žmogus 
tampa piktas. Jeigu ant ko nors 
ir pykstu, tai tik ant visų ką tik 
čia išvardytų menkystų. Sirg
dama suvokiau, kad net labai 
sunkios ligos ėdamas žmogus 
gali gyventi pilnakraujį, turi
ningą gyvenimą. Kartais ser
gančiojo egzistencija tampa gal 
net vertesnė už įprastą sveiko
jo  rutiną, nes staiga atsiradęs 
suvokimas, kad kiekviena die
na yra didžiausia dovana, ko
kią tik įmanoma gauti, nuo bu
vimo pasaulyje nulupa daugybę 
nereikšmingų smulkmenų, kvai
lų įsitikinimų ir beprasmių įsi
pareigojimų. Būtis ima švytėti, 
neretai spinduliuoja ir jos šei
mininkas, nors gal tik jis  ir dar 
keli artimieji žino mastą tos

R ašytoja Jurga Ivanauskaitė savo paskutinei knygai “Odė 
džiaugsmui” jaunystėje pati sukūrė ir viršelį, kuriame vaizduoja 
save pačią, gulinčią karste. Sirgdama pastarąją savaitę sakė: “Esu 
nusilpusi. Man trūksta jėgų aiškinti, kodėl, artėdama prie išėjimo į 
Anapus, labai trokštu išvysti šią knygą”. Deja, “Odė džiaugsmui” 
pasirodė tik jos laidotuvių dieną.

kančios, kuria mokama už šią 
ypatingą šviesą.

Taip, taip, ligonis irgi gyve
na, o ne tik serga ar ritasi mir
ties linkui. Suglumstu, kai kas 
nors nustemba, man patikinus, 
kad ne tik tįsau lovoje galvo
dama apie įkapes, bet turiu 
daugybę darbų, pramogų ir 
ateities planų. Kita vertus, ser
gantis - dar nereiškia niekam 
tikęs. Kad ir kokia sunki liga, 
svarbiausia jos neįsileisti į savo 
sielą. Tada stebuklingas galias 
parodys ir kūnas. A š pati ap- 
stulbstu stebėdama, kaip jis  už 
mane grumiasi, kaip užgydo 
žaizdas po sunkiausių opera
cijų, kaip stengiasi, kad, nete
kusi vienos ar kitos savo fizinės 
detalės, pamažu prisitaikyčiau 
vėl gyventi taip, kaip man pa
tinka.

Paradoksalu, bet būtent da
bar iš tikrųjų pamilau savo kū
ną, nors anksčiau turėjau aibę 
kompleksų, o kartais tiesiog ne
kenčiau savo atspindžio veidro
dyje. Pagaliau (kai pagal visas 
nūnai egzistuojančias grožio 
teorijas turėčiau savo noru pa
sitraukti į šiukšlyną) tapau pati 
sau graži. Net pamėgau fo to 
grafuotis, kaitalioti įvaizdžius, 
keisti šukuosenas (tai labai 
lengva, kai neturi plaukų) ar ke
lioms valandoms pasipuošti 
"hautecouture"drabužiais. Si- 
taip stengiuosi atsidėkoti savo 
kantriajam, darbščiajam ir vis 
dar man labai ištikimam kūnui.

Jau girdžiu, kaip dvasingieji 
teisuoliai šaukia, kad mirštant 
reikia rūpintis savo siela. Ta
čiau ir kūnas man yra duotas 
Dievo. Būtent dabar išmokau 
save mylėti ir patikėjau, kad 
galiu būti mylima. Mylima to
kia, kokia esu: silpna, neįgali, 
neretai - bejėgė, su daugybe 
randų, žaizdų ir netgi su vėžiu. 
Už tai, kad išdrįsau į save įsi
leisti meilę, esu be galo dėkin
ga visiems tiems drąsiems žmo
nėms, kurie nebijojo su mani
mi, sergančia, būti, man padė
jo, mane palaikė, gelbėjo, glo
bojo, guodė, stiprino, linksmi
no, džiugino, juokino, kurie 
mano gyvenimą darė ir tebeda
ro nuostabų. Ačiū, ačiū, ačiū!"

www.lrt.lt

JAUNIMO POEZIJOS KONKURSO 
LAIMĖTOJAI

R ašytojas, ilgam etis “D irvos” redaktorius a.a. Balys 
Gaidžiūnas savo testamentu paskyrė lėšų penkiems lietuviškos 
patriotinės poezijos konkursams išeivijos jaunimui. Kadangi po 
penktojo (2005-2006) konkurso dar liko truputis pinigų, kon
kursų vykdytoja, LB Cleveland’o apylinkės valdyba, praeitą 
pavasarį nutarė surasti daugiau mecenatų ir vykdyti dar vieną, 
6-ąjį, konkursą.

Šio konkurso vertinimo komisija -  pirm. dr. Jolita Ka
valiūnaitė, Dalia Armonienė ir Rita Balytė -  savo posėdyje 2006 
12 29 paskyrė premijas, o š.m. vasario 17 d. įvykusioje Lietu
vos Nepriklausomybės šventėje Cleveland’e buvo paskelbtos 
laimėtojos.

Vyresniųjų grupėje premijas laimėjo:
I-ąją (150 dol.) -  Laura Stankevičiūtė, 18 m. (Lemont, IL),

II- ąją (100 dol.) -  Dalia Lukoševičiūtė, 22 m. (Punskas, Lenki
ja), III-ąją (50 dol.) -  Birutė Baguckaitė, 21 m. (Punskas, Len
kija).

Jaunesniųjų grupėje:
I-ąją (100 dol.) -  Ramunė Bartuškaitė, 15 m. (Parma Hts., 

OH), II-ąją (75 dol.) -  Giedrė Milutytė, 14 m. (Willowick, OH),
III- ąją (50 dol.) -  Adrija Vaičiulionytė, 14 m. (S. Weymouth, 
MA).

Pagyrimus -  Irena Rinkutė, 14 m. (Bedford, MA), Ringailė 
Barysaitė, 15 m. (Santa Clarita, CA).

Konkurso mecenatai: a.a. B. Gaidžiūnas, C. ir I. Šatkai, LB 
Cleveland’o apylinkė, V. Bučmienė, dr. D. Abriani, dr. K. Stan- 
kaitytė-Phillips ir dr. V. Stankus.

Vida Bučmienė,
JAV LB Clev. Apylinkės valdybos narė švietimui

KULTŪROS KRONIKA
Lietuvos meno kūrėjų sąjunga savo kasmetinę premiją 

paskyrė pernai mirusiam rašytojui Gintarui Beresnevičiui. Pre
mija įteikiama Trijų karalių dieną.

Klaipėdos viešbučio “Nabalis” fojė buvo surengta pirmoji 
pranciškono Gedimino Numgaudžio fotografijų ciklo “Pakutu- 
vėnai žiemą” paroda. Parodoje -  Pakutuvėnų vaizdai. Kunigas 
gyvena tame Pakutuvėnų kaime, Plungės apskrityje. Atsikėlęs 
čia gyventi, jis rado tik nykstančią bažnyčią, kurioje pamaldos 
vykdavo tik keliskart per metus. Jis su kitais broliais pran
ciškonais tą vietą pavertė visoje Lietuvoje žinoma vieta. Kiek
vieną vasarą nameliuose organizuoja stovyklas jaunuoliams, 
padėdamas išbristi iš narkomanijos ir alkoholizmo liūno.

Rašytojai Jurgai Ivanauskaitei baigiant šios žemės kelionę, 
už ją meldėsi ir katalikai, ir Tibeto vienuoliai. “Prašykime Dievo, 
kad ji dar neišeitų”, buvo siunčiami laiškai elektroniniu paštu. Į 
jos namus pasibeldė ištremtojo Tibeto aukšto rango dvasininkas, 
budistų vadinamas garbinguoju mokytoju ir perdavė Dalai Lam
os linkėjimus ir pasakė, kad ištremtojo Tibeto dvasininkai meldžia
si už Jurgą. Malda už rašytoją palaikė ją. Ji laukė savo paskutinės 
poezijos knygos “Odė džiaugsmui”, kurią norėjo dar išvysti prieš 
mirtį. Rašytoja mirė vasario 17 d., vėžio ligos iškamuota.

Lietuvos knygynuose pasirodė nauja žinoma eseisto Tomo 
Sakalausko knyga “Missa Vilnensis -  susitikimai su Vilniaus 
kūrėjais”, kurią autorius ruošė maždaug penkiasdešimt metų. 
Gausiai iliustruotoje knygoje eseistiniu stiliumi rašo apie Lie
tuvos sostinę kūrusius vilniečius. “Knygos pradžioje aš nuo 
Išganytojo kalno žengiu žemyn, priartėju prie Katedros ir 
nusileidžiu į jos požemius. Tuomet išlipu iš požemių ir pamažu 
kopiu aukštyn žvalgydamasis po Vilnių ir susitikdamas su jį 
kūrusiais vilniečiais... Galiausiai grįžtu atgal ant Išganytojo 
kalno ir sakau: Tu man, Vilniau, artimesnis negu aš pats sau. 
Būk su manimi ir dabar ir mano mirties valandą. Amen”.

Karaliaučiaus 40-ojoje gimnazijoje vasario 22 d. atidary
tas šiuolaikiškas lietuvių kalbos ir kultūros kabinetas. Kaip 
pranešė Lietuvos kultūros atašė Karaliaučiuje Arvydas Juozai
tis, kabinete įrengta m oderni vaizdo ir garso įranga, jis  
aprūpintas kita efektyviam lietuvių kalbos mokymui reikalin
ga m edžiaga. Kabinetas įrengtas m okyklos bei Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento lėšomis. Anot A.Juozaičio, 
40-oji gim nazija yra viena iš keturių vidurinio lavinimo 
mokyklų srities centre, kurioje dėstoma lietuvių kalba ir kol 
kas pirmoji, kurioje įrengtas modernus kalbos mokymui skir
tas kabinetas. Apie tūkstantį mokinių turinčioje gimnazijoje 
lietuvių, kaip antrąją užsienio kalbą, mokosi kelios dešimtys 
vyresniųjų klasių moksleivių. Nuo rugsėjo mėnesio planuoja
ma lietuvių kalbos mokyti ir pradinukus.

http://www.lrt.lt
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Mieli, gerbiami “Dirvos” kūrėjai ir skaitytojai,
Vis toliau ir toliau nuo tų istorinių 1918-ųjų metų tolsta Vasario 16-oji. Tik laikas ir metai 

yra bejėgiai prieš šią DATĄ, prieš Lietuvos, mūsų valstybės atkūrimo reikšmę visiems jos 
žmonėms, kada ir kur jie begyventų. Kiekvienais metais Vasario 16-oji mus jaudina, kelia ir 
ragina dar daugiau dirbti, dar ryžtingiau saugoti, dar karščiau mylėti savo Tėvynę.

Turėtume suprasti ir daug daugiau vertinti, būti laimingi, kad dabar esame laisvi ir be baimės 
galime švęsti Vasario 16-ąją, galim daug geriau pažinti savo krašto istoriją, puoselėti savo žemes 
grožį, savo kultūrą, galime džiaugtis savo kalbos, savo dainų skambėjimu.

TEGUL MEILĖ LIETUVOS 
DEGA MŪSŲ ŠIRDYSE!

Lietuvos nepriklausomybės Akto signataras
dr. Leonas Milcius

2007 m. vasario 16 d.
Raudondvaris

A.f A.
VYTAUTAS AUKŠTUOLIS

Mirė 2007 m. vasario mėn. 12 d., sulaukęs 83 metų 
amžiaus. Gimė kovo mėn. 16 d. Vilniuje. Gyveno 
Westmont, IL.

Nuliūdę liko žmona Natalija; sūnus Gintaras su 
žmona Daina ir vaikais Nyka ir Andrium; dukra 
Aušra Butikienė su vyru Vytu ir vaikais Karina ir 
Renata; dukra Dalia Conenna su vyru Tom ir vai
kais Christina ir Nina; sesuo Jadvyga Kalnietienė 
su šeima Baltimore, MD, bei kiti giminės ir arti
mieji JAV-ėse ir Lietuvoje.

Vytautas buvo brolis a.a. Marytės Mickevičienės, 
a.a. Onos Dainienės, a.a. Anastazijos Bukšnienės 
ir a.a. Mečio Aukštuolio.

Priklausė Čiurlionio ansambliui, Čikagos Lietuvių 
Operos chorui ir Lietuvių fondui.

Vietoj gėlių prašoma aukoti Lietuvių vaikų glo
bos būreliui “Saulutė”.

Velionis buvo pašarvotas penktadienį, vasario mėn. 
16 d. nuo 3-9 v.v., Petkaus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laido
jimo diena buvo šeštadienį, vasario mėn. 17 d., 9:30 
v.r. atsisveikinimas šeimai ir artimiesiems.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje buvo 
aukojamos šv. Mišios 10 v.r. Po Mišių velionis 
buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdusi šeima

“LIETUVIU TAUTOS -  LIETUVIU
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

XXI.
Seimo nutarimai buvo iš

spausdinti ne tik lietuviškoje 
spaudoje, bet ir Vilniaus rusų 
laikraštyje "Novosti" (Nau
jienos), rusų teisininkų laik
raštyje "Pravo" (Teisė) ir kt.

Seimo atstovai, sugrįžę į 
savo gyvenamąsias vietas, ėmė 
rūpintis, kad būtų įsteigtos 
lietuviškos mokyklos, kad jose 
mokytojais būtų priimami lietu
viai, kad lietuviams būtų lei
džiama pirkti žemes, steigti 
įmones, kai kuriose vietose or
ganizuota iš lietuvių ir polici
ja; daug kur buvo pradėta atsi
sakyti klausyti lietuviškai nem
okančių rusų valdininkų, iš
rinktos lietuvių valsčių valdy
bos. Tokių 1905 m. pabaigoje 
-  1906 m. pačių vietos žmonių 
pertvarkytų valsčių Kauno gu
bernijoje buvo 82 (iš 145), Su
valkų -  33 (iš 80), Vilniaus, 
Trakų ir Švenčionių -  10 (iš 
55), t. y. 125 valsčiuose (iš 280) 
rusų administracija buvo pa
keista lietuviška. Juose ir visi 
nutarimai, protokolai pradėti 
rašyti lietuviškai, beveik visuo
se lietuviškuose valsčiuose 
uždaryti degtinės monopoliai,

buvę vienu pagrindinių impe
rijos pajamų šaltiniu. Visa tai 
labai išgąsdino rusų valdžią ir 
jos prašymu 1906 m. žiemą į 
daugelį Lietuvos miestų ir gy
venvietes įvesti nauji baudžia
mieji rusų kariuomenės dali
niai, kazokų šimtinės, kurioms 
buvo įsakyta "atstatyti" vals
čiuose buvusią tvarką, sugrą
žinti į darbą rusų valdininkus, 
mokytojus, policininkus, suimti 
buvusius revoliucionierius ar 
besipriešinančius. Šimtus žmo
nių kazokai žiauriai išplakė, 
nors Rusijoje formaliai fizinės 
bausmės buvo panaikintos, 
sušaudė (jei 1905 m. rusų ka
riuomenė Lietuvoje sušaudė 32 
žmones, 1906 m. -  289, 1907 
m. - 508, o 1908 m. -  802).

Nepaisant rusų valdžios pa
stangų, ji jau nebegalėjo susi
grąžinti turėtą visavaldiškumą, 
uždrausti lietuviškos spaudos ir 
lietuviškų pradžios mokyklų 
steigimo. Dar 1906 m. rusų val
džia buvo priversta atšaukti ir 
įsakymą dėl slaptųjų lietuviškų 
mokyklų persekiojimo ir kiek 
sudemokratinti imperijos val
dymą, įsteigti renkamą valsty

bės parlamentą -  dūmą, kurios 
atstovai jau viešai galėjo teikti 
klausimus; vis didesnę jėgą 
rodė ir Lietuvoje veikiančios 
įvairios lietuvių organizacijos, 
draugijos.

Viena pirmųjų tokių legalių 
organizacijų buvo Vilniaus lie
tuvių šelpimo draugija, įsi
steigusi 1904 m. kovo 14 d. Be 
šalpos draugija stengėsi, kad 
Vilniaus bažnyčiose kunigai 
evangeliją skaitytų ir lietuviš
kai. Draugija Vilniuje įsteigė 
lietuvišką knygynėlį (P. Bu- 
gailiškis), steigė juos ir kituose 
Lietuvos miestuose ir 1907 m. 
jų būta 39, įkūrė tų knygynėlių 
draugiją, bet valdžiai vėl grįž
tant prie ankstesnės savo poli
tikos -  rusifikavimo, 1907 m. 
vasarą beveik visi šie knygy
nėliai buvo uždaryti.

Tuo metu Vilniuje J. Vilei
šis, O. Pleirytė-Puidienė, A. 
Smetona, J. Tumas-Vaižgantas, 
J. Bagdonas, D. Malinauskas ir 
kiti įsteigė Vilniaus Aušros 
draugiją, turėjusią tikslą rū
pintis lietuvių švietimu Rytų 
Lietuvoje,steigti lietuviškas 
mokyklas, kursus, mokytojų se
minarijas, knygynus, skaityklas 
ir t. t.

Draugijos pirmininku išrin
ko A. Smetoną. Tačiau draugi
jos ženklesnę veiklą varžė rusų 
valdžia. Ji neleido ir steigti gry
nai lietuviškų mokyklų, skai

tyklų, o įkurtąsias greitai vėl 
uždarydavo.

Ženklių pėdsakų lietuvių 
tautos atgimimo periode pali
ko švietimo, mokslo, kultūros 
srityse 1907 m. įsteigtoji Lietu
vių mokslo draugija Vilniuje, 
turėjusi tikslą peraugti ateityje 
į Lietuvos mokslų akademiją.

Jau pirmaisiais metais drau
gijos nariais buvo 156 lietuviai 
inteligentai, 1912 m. -  540, 
1915 m. -  650, 1918 m. -  846, 
bet lenkams okupavus Vilnių ir 
jo kraštą, pradėjus jiems Drau
giją persekioti, 1930 m. narių 
bebuvo apie 120.

Draugija pradėjo leisti pir
mąjį lietuvišką mokslo darbų 
rinkinį "Lietuvių tauta", ku
riame spausdino ir kasmetinių 
jos organizuojamus lietuvių 
mokslo konferencijų-suvažia- 
vim ų dalyvių  pranešim us. 
Draugija buvo užsimojusi Vil
niuje pastatyti Tautos namus ir 
tam tikslui rinko lėšas Lietu
voje ir Amerikoje. Bet prasi
dėjęs karas, sutrukdė įgyven
dinti tą sumanymą.

Draugija praktiškai padėjo 
pamatus ir lietuviškam švieti
mui. Ji vokiečių okupacijos 
metais parengė ir išleido prak
tiškai beveik visus vadovėlius 
pradinėms mokykloms ir gim
nazijoms -  apie 120 pavadi
nimų.

Reikšmingą darbą atliko ir

daugelis kitų draugijų. Tarp 
tokių minėta Suvalkijoje nuo
1905 m. veikusi (iki 1906 m. 
-  nelegaliai) "Šviesos" drau
gija, kuriai priklausė ir būsi- 
masis Nepriklausomos Lietu
vos prezidentas dr. K. G ri
nius. Draugija rūpinosi lie
tuviškų m okyklų steigim u, 
lietuviškais vadovėliais, kny
gelių, skaityklų steigimu ir kt. 
Draugija persekiota žandarų, 
kai kuriems jos aktyviausiems 
nariams sudarytos baudžia
mosios bylos, o 1908 m. drau
giją uždarė.

Kauno gubern ijo je  nuo
1906 m. veikė lietuvių kata
likų "Saules" draugija, turė
jusi tikslą taip pat rūpintis 
lietuviškom is m okyklom is, 
m okyto jam s ren g ti kursų  
steigimu ir pan. Vokietmečiu 
draugija be pradžios mokyk
los dar įsteigė Kaune, Pane
vėžyje, Ukmergėje ir kt. gim
nazijų. Iš savo lėšų, Lietuvai 
pasiskelbus Nepriklausoma, 
išlaikė 10 gimnazijų ir pro
gimnazijų.

Ž enklių  darbų Suvalkų 
krašte atliko "Žiburio" lab
daros ir šv ietim o draugija  
(įsikūrusi 1907 m.), Rytų Lietu
voje -  "Ryto" draugija (nuo 
1913 m.) ir kitos, tarp jų ir vai
dintojų, dainininkų, giedotojų, 
darbininkų.

(Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
KOVO 3 d., šeštadienį 6 v.v. tradicine: “Žaibo diena 2007”
-  Recher Hall (Slovenian Society Home), 20713 Recher Ave., 
Euclid, Ohio. Rengia Clevelando LSK “Žaibas”. Informuoja 
Vidas Tatarūnas440-209-0440. El. paštas tatarunas@oh.rr.com

BALANDŽIO 15 d . 11:30 v.r. -  Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

GEGUŽĖS 5 ir 6 dienomis Ateitininkų šeimos šventė.

GEGUŽĖS 13 d., 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

GEGUŽĖS 19 ir 20 dienomis Šiaurės Amerikos jaunučių 
krepšinio žaidynės Clevelande, OH.

GEGUŽĖS 28 d., 8:30 v.r. -  Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv. Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo ve
teranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

RUGSĖJO 9 d., 11:30 v.ryto Šv. Jurgio parapijos gegužinė 
parapijos sodyboje.

LAPKRIČIO 11 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

International Services 
Center

1859 PROSPECT AVE. • CLEVELAND, OHIO 44115 • 
(216) 781-4560 • FAX (216) 781-4565

Public Service Announcement:

18th International Folk Festival
Family Entertainment!

A spectacular show with Cleveland area Folk Ensembles, 
performers and musicians, a Music and Dance tour 

around the world featuring more than a dozen groups on 
one stage at the Allen Theatre in Cleveland’s Playhouse
Square on Sunday, March 
11th in a matinee perfor

mance starting at 3:00 pm.

Celebrating the rich cultur
al diversity of Cleveland 

with the music and dances 
of Greece, Romania, 

Hungary, Japan, Tango 
Cleveland, Murphy Irish 

Dancers,
Kashtan Ukrainian Dan

cers, Japanese Taiko 
drumming, children’s
groups, and more.

Bring the whole family for a
heart-warming, toe-tapping afternoon that’s sure to 

bring you out of the winter doldrums.

Reserved tickets are $10 
available at the Playhouse Square Box Office 

or by calling tickets.com at 216-241-6000 
or outside the Cleveland area at 800-766-6048.

Proceeds benefit the International Services Center, 
a refugee resettlement agency and a member of United 

Way Services.
Visit our website at \t “new” 

www.internationalservicescenter.org.

ALMOS ADAMKIENĖS 
GIMTADIENIO DOVANA

Anksčiau dalyvaudavo ir lietu
viai šokėjai.

“Prezidentas Valdas Adam
kus gerą pusmetį rengė sąmoks
lą prieš savo žmoną Almą”, - 
tokia antraštėle internete pa
sirodžiusi žinia teigė apie sa
votišką “sąmokslą” . Šis “są
mokslas” prasidėjo 2006 m. 
rugpjūčio mėnesį, kai Alma 
Adamkienė viešėjo JAV. O tie 
“sąmokslininkai” : Juozas Ka
zickas, Danutė ir Gabrielius 
Zemkalniai, Vida Kaveckaitė- 
D aras, Egidijus A leksana- 
ravičius ir pats prezidentas su
manė išleisti knygą apie su
kaktuvininkę.

Knyga “Alma”
Knygos sudarymą “sąmoks

lininkai” patikėjo “Verslo ži
nių” leidžiamo žurnalo “Vers
lo klasė” žurnalistei Ingai Liut- 
kevičienei, o išleidimą -  “Tyto 
alba” leidyklai.

Buvo darbuotasi gana ope
ratyviai ir šis leidinys, kuris 
turi 136 puslapius ir gausiai 
iliustruotas daugum oje ne
spausdintomis nuotraukomis, 
vasario pradžioje jau pasirodė 
knygų rinkoje. Iš skelbimų in
ternete, paaiškėjo, kad šis, pa
lyginus nedidelis leidinys, par
davinėjam as po 38.95 lito. 
Knygos viršelyje yra Lietuvos 
prezidentienės didelė nuotrau
ka ir nemažas užrašas “Alma”.

Kaip teigiam a, ši knyga 
padės skaitytojams artimiau 
pažinti pirmąją šalies damą, 
suprasti kokiomis vertybėmis 
grįstas jos gyvenimas, kokį 
vaidm enį ši m oteris atliko 
prezidentui Valdui Adamkui 
kopiant karjeros laiptais.

Čia pateikiam e pora iš
traukų. Pradžioje -  A. Adam
kienės pasisakymas:

“Iš namų bėgom e ketu 
riese: mano tėvai, aš ir sesuo. 
Dviem lagaminais ir dviem 
kuprinėmis nešini. Prisimenu, 
buvo liepos mėnuo, mamos 
vardinės (ji -  Ona). Mama 
iškepė tortą, atėjo svečių. Visi 
valgė tortą, gėrė vyną. Kalbos 
buvo liūdnos, visi buvo susi
rūpinę, žinojo, kas nutiks. Ir 
svarstė -  važiuoti ar nevažiuot 
iš Lietuvos, bet vis dėlto ga
liausiai nutarė, kad pasilikt 
neįmanoma, reikia bėgt. Vieną 
rytą anksti mus su seserimi pa
žadino tėvelis. Įėjo į kambarį 
ir pasakė: “Kelkitės, išvažiuo
jam, kraukitės daiktus į kup
rines.” Daug daiktų nebuvo 
galima imti, nes vienu sunk
vežimiu turėjo važiuoti ir dau
giau žmonių. Atsimenu, kaip 
šeimininkė krovė būtiniausius 
daiktus į lagaminus. Ką dėjo, 
neatsimenu, tik atsimenu, kad 
mama be perstojo verkė. Šei
mininkė sukrovė lagaminus ir 
atėjo patikrint, ką mes su se
serim i dedam ės. Ji atidarė 
sesers kuprinę, o joje buvo al
bumas, visa mamos kosmeti

ka, d ienoraštis, užrašai su 
draugių linkėjimais. “Negali
ma šitaip. Ką tu apsivilksi? Ką 
apsiausi? Nieko nepasiėmei, 
kur tavo bata i?!” -  klausė 
šeim ininkė sesers. Visa tai 
išmetė lauk ir įdėjo reikalingų 
daiktų. Taip mes išvažiavom.”

Gana “iškalbingas” yra jos 
vyro V. Adamkaus atsiliepimas 
apie savo žmoną:

“Apie išskirtinį Almos pa
siaukojimą, supratimą ir pa
ramą byloja vienas mūsų bend
ro gyvenimo epizodas. Esu jai 
nuoširdžiai dėkingas už tai, 
kad baigiau aukštuosius moks
lus. Buvome ką tik susituokę, 
be cento kišenėje. Ji įsidarbi
no už labai menką atlyginimą, 
kad aš galėčiau mokytis uni
versitete. Ir tais sunkiais mo
mentais ji  visuomet būdavo 
geros nuotaikos, besišypsanti. 
Nors skaičiavome centus, ji 
sugebėdavo pagaminti maisto. 
O pinigų tuomet labai trūk
davo. Galiu pasakyti vieną 
pavyzdį. Amerikoje kas sa
vaitę penktadieniais mokėda
vo algą, bet alga nebūdavo 
didelė. Prisimenu, kartais tek
davo kratyt visas kišenes, ieš
kant 10 centų tramvajaus bilie
tui, kad Alma galėtų nuvažiuo
ti į darbą ir pasiimti algą, kad 
galėtume kitą savaitę išgyven
ti. Apie jokias pramogas ne
buvo nė kalbos. Zinoma, kar
tais sutaupydavome ir kur nors 
nueidavome, bet tai būdavo re
tai. Per visus 56 metus nesam 
taip susipykę, kad būtų tekę 
šaukti ar kalbėti pakeltu bal
su.”

Pabaigai norisi pacituoti 
žymaus verslininko, Adamkų 
šeim os draugo J. K azicko 
trumpą pastebėjimą, kuris ge
rai apibudina sukaktuvininkę:

“Visuomenės žvilgsnio ji 
nekaustė ypatingomis brange
nybėmis ar iškilmėmis. Alma 
iš pradžių beveik nepastebi
mas žmogus, tačiau ilgainiui 
atsiskleidžia visas asmenybės 
vidinis grožis -  tai panašu į 
burlaivį. Kai plaukia burlaivis, 
iš tolo regi jo  baltas bures, o 
kai priartėja, pamatai, kad tai 
nepaprastai gražus laivas. Gra
žu viskas, kas yra to laivo iš
orėje ir viduje. Ir tai nuosta
biausia, kas gali būti jūrų ke
lionėse. Mūsų gyvenimo ke
lionėje tokia yra ponia Alma”.

Sukaktuvininkes 
apdovanojimai ir labdaros 

fondas
Šioje knygoje visas pusla

pis yra pašvęstas A. Adamkie
nės apdovanojimams -  gautų

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima trečiadieniais
10:00-11:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

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

DIRVAI
AUKOJO

Lietuvos Vyčių Ctr. Valdyba, M a
dison Hts., M I ......................  100
L.Bložė, St. Petersburg, FL .. 45
R.Jacobs, La Grange, I L .......45
Z.Obelenis, Novelty, O H ......45
G.Valiukėnas, Chicago, IL.... 45 
B.Girniuvienė,
Allen Park, M I ....................... 35
B.Balčiūnas, Annapolis, MD .. 25 
J.Cinkus, Downers Grove, IL . 25
V.Kasniūnas, Beverly Sh., IN . 20 

A.Bielskus, Willoughby, OH ..10  
E.Brazauskas, Wickliffe, OH ..10  
G.Karsokas, Cleveland, OH ... 10
V.Barauskas, Glendale, CA ...... 5
P.Razgaitis, Seven Hills, OH   5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

užsienio valstybių ordinams 
sužymėti.

Pagal šias informacijas Lie
tuvos pirmoji dama yra gavu
si 8 apdovanojimus, pradedant 
Nuopelnų ordino Didžiuoju 
kryžiumi, gautu iš Norvegijos 
karalystės 1998-siais ir bai
giant Karūnos ordino Didžiuo
ju kryžiumi (suteiktų Belgijos 
karalystės 2006 m.) Yra apdo
vanojimai, gauti iš Ukrainos 
(1998), Latvijos (2001), Pran
cūzijos (2001), Estijos (2004), 
Vokietijos (2005), Ispanijos 
karalystės (2005).

Almos Adamkienės labda
ros ir paramos fondas, kaip ra
šoma šioje knygoje, per sep
tynerius metus sutelkė ir pa
naudojo kaimo mokyklų veik
lai daugiau kaip 10 mil. litų.

“Visuomenė negali likti 
abejinga savo mažųjų piliečių 
likimui. Tik šiandien patyrę 
tauriausią jausmą -  žmogiš
kąją m eilę, vaikai patys ją  
skleis bei dalinsis su kitais ir 
šiandien ir ateityje”, - tai A. 
Adamkienės žodžiai įrašyti jos 
labdaros ir paramos fondo in- 
ternetinėje svetainėje ir pa
skelbti šioje knygoje

O Lietuvos pirmosios po
nios Almos Adamkienės gar
bingo amžiaus sukaktis (80-sis 
gimtadienis) buvo vasario 10 
d. ir jį ji atšventė Amerikoje, 
kur ji praleido didesnę savo 
gyvenimo dalį.

Edvardas Sulaitis

mailto:tatarunas@oh.rr.com
tickets.com
http://www.internationalservicescenter.org
mailto:amberwings@mac.com
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Šachmatininkė Deimantė Daulytė. LSF nuotr.

APGYNĖ LIETUVOS ŠACHMATU 
ČEMPIONĖS TITULĄ

Šachmatininkė Deimantė 
Daulytė, kuriai vasario 22 d. 
sukako 18 metų, apgynė Lietu
vos čempionės titulą. Vilniuje 
pasibaigusiame šalies moterų 
šachmatų čempionate šiaulietė 
surinko 7,5 taško iš 9 galimų.

Sidabro medaliu vėl turėjo 
tenkintis Plungei atstovavusi 
Daiva Batytė. Ji surinko 6,5 
taško. Trys šachm atininkės 
surinko po 6 taškus. Pagal 
papildomus rodiklius trečioji 
vieta atiteko vilnietei Redai 
Prišmontaitei. Ketvirta liko 
kaunietė Viktorija Beinoraitė, 
penkta - vilnietė Simona Li- 
montaitė. Aukščiausią reitingą 
iš čempionato dalyvių turėjusi 
vilnietė Živilė Šarakauskienė 
su 5 taškais liko septinta.

Pirmenybėse, kurių prizų 
fondą sudarė 5 tūkst. litų, da
lyvavo 24 šachmatininkės.

D. Daulytė ir D. Batytė taip 
pat iškovojo teisę atstovauti 
Lietuvai Europos komandų

čempionate, kuris vyks spalio 
27 - lapkričio 7 dienomis Her- 
aklione (Graikija).

Lietuvos vyrų šachm atų 
čempionato atrankos varžybas 
laimėjo jonavietis Aidas La- 
buckas, surinkęs 7 taškus iš 9 
galimų.

Penki šachmatininkai su
rinko po 6,5 taško. Antrąją 
vietą pagal papildomus rodik
lius užėmė Mindaugas Beino- 
ras, trečiąją - Aleksandras Je- 
gorovas, ketvirtąją - Kęstutis 
Labeckas, penktąją - Juras 
Mickevičius, o šeštąją - Vitali
jus Novikovas.

Į šalies čempionato finalą, 
vyksiantį gegužės 5-13 dieno
mis, pateko pirmąsias keturias 
vietas užėmę šachmatininkai.

Atrankos varžybose daly
vavo 45 šachmatininkai.

Teisę kovoti dėl Lietuvos 
čempiono titulo turi praėjusių 
metų čempionate 1-5 vietas 
užėmę Vidmantas Mališaus-

PASIŽYMĖJO D.ZUBRUS
"Washington Capitals" klu

bo puolėjas Dainius Zubrus 
vasario  22 d. per Š iaurės 
Amerikos Nacionalinės ledo 
ritulio lygos (NHL) čempio
nato rungtynes su "Tampa Bay 
Lightning" ekipa įmušė įvartį 
ir atliko rezultatyvų perda
vimą.

"Capitals" svečiuose po 
baudinių serijos pralaimėjo 2:3 
(1:0, 0:2, 1:0; 0:0; 0:1).

Po D.Zubraus perdavimo 
Aleksandr Semin išvedė Va-

PIRMA
PRANCŪZIJOJE -  

"ŽUVĖDRA"
Prancūzijos sostinėje vasa

rio mėnesį vykusiame tarptau
tiniame sportinių šokių turnyre 
“Grand Prix de Paris” puikiai 
pasirodė klaipėdiečiai. Daug
kartinė pasaulio ir Europos 
čempionė “Žuvėdros” koman
da, vadovaujam a trenerių  
Skaistu tės ir R om aldo Id- 
zelevičių bei Dainos Bertu- 
lienės, užėmė pirmąją vietą 
ansamblių varžybose. Lietu
vos šokėjai įveikė Vokietijos ir 
Olandijos ekipas.

Taip pat Paryžiuje rung
tyniavo jaunimo amžiaus pora 
Šarūnas Šiaučiulis ir Karolina 
Balckutė. Nors jie šoka tik nuo 
rudens (K arolina atvyko į 
Klaipėdą iš Radviliškio), ta
čiau to laiko užteko, kad gerai 
jau stų  vienas kitą. Gausių 
žiūrovų ovacijų sulaukę lietu
viai tarp 24 porų užėmė aukštą 
antrąją vietą. LG0TIC

kas, Algimantas Butnorius, 
Darius Zagorskis, Airidas Sa
vickas ir Vaidas Sakalauskas 
bei šių metų Lietuvos jaunimo 
(iki 20 metų) čempionas Emi
lis Paleckis. ELTA

šingtono kom andą į priekį 
(1:0), o paskutinę trečiojo 
kėlinio minutę pasižymėjęs 
puolėjas iš Lietuvos išlygino 
rezultatą (2:2) ir išplėšė pra
tęsimą.

"Mes nusiminėme, tačiau iš 
šių rungtynių galime pasiimti 
daug pozityvių dalykų", - sakė 
D. Zubrus.

Aikštės šeimininkams abu 
įvarčius pelnė Vincent Leca- 
valier, o pergalę "Lightning" 
ekipai lėmė Martin St.Louis 
realizuotas baudinys.

D.Zubrus žaidė 20 min. 29 
sek., tris kartus smūgiavo į 
vartus ir blokavo vieną me
timą.

Lietuvis per 55 šio sezono 
rungtynes įmušė 20 įvarčių ir 
atliko 32 rezultatyvius per
davimus.

"Capitals" klubas, turintis 
55 taškus po 58 mačų, Rytų 
konferencijoje užima 13-ąją 
vietą. ELTA

Man FU. s s m » e pm 66S aso
S at Cleveland, Ohafo 441 IB
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Lietuvos šokėjai "Grand 
Slam" varžybose Italijoje - 14- 
ti. Tarptautinės sportinių šokių 
federacijos (IDSF) "Grand 
Slam" serijos Lotynų Ameri
kos šokių varžybų pirmajame 
etape Italijoje Lietuvos a t
stovai Gediminas Grigonis ir 
Justina Žemaitytė iš Kauno 
"Sūkurio" klubo užėmė 14-ąją 
vietą. Nugalėjo pasaulio ir Eu
ropos vicečempionai Vengrijos 
šokėjai Maurizio Vescovo ir 
Melinda Torokgyorgy. Iš viso 
varžybose dalyvavo 93 poros 
iš 17 šalių . ID SF "G rand 
Slam" Lotynų Amerikos šokių 
varžybų etapai šiemet dar vyks 
Japonijoje, Vokietijoje, JAV ir 
Rusijoje. Baigminis turnyras 
bus surengtas gruodžio 2 dieną 
Taivane.

CNC MACHINISTS 
A LAKE COUNTY COMPANY 
IN NEED OF EXPERIENCED 

CNC MILLING SET-UP & 
OPERATORS. CALL TOM 

AT 440-951-9972

0

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)

MUI.IOl.il
rk.et.com
http://www.l
http://www.Maylkldl
http://www.Ptjiper-Pike-l
http://www.l
mailto:TAUPA@AOL.COM

