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Sesuo Mercedes

JAV IR IZRAELIS NEPATENKINTI PALESTINOS 
VYRIAUSYBE

W ashington , DC, kovo 
18 d. (LRT). JAV vyriausybė 
pareiškė esanti nusivylusi nau
jąja Palestinos vyriausybe, o 
Izraelio ministras pirmininkas 
Ehudas Olmertas paragino tarp
tautinę bendriją boikotuoti 
naująją Palestinos valdžią.

Iš "Fatah" ir "Hamas" ju 
dėjim ų sudarytos vienybės 
vyriausybės elgseną JAV Vals
tybės departamentas pavadino 
nesuderinama su tarptautiniu 
taikos planu. Naujoji Palesti
nos vyriausybė esą privalo at-

HOLIVUDO AKTOREI RŪTAI LEE 
ĮTEIKTAS ORDINAS

Saulėtą kovo 23 dienos po
pietę Lietuvos Prezidentūroje 
lietuvių kilmės JAV aktorei Rū
tai Kilmonytei-Lee prezidentas 
Valdas Adamkus įteikė prieš 
metus suteiktą ordino “Už nuo
pelnus Lietuvai” Riterio kryžių. 
Prieš įteikdamas apdovanojimą 
V. Adamkus dėkojo žymiai ak
toriai už tai, kad ji visuomet 
didžiavosi savo kilme ir šalimi, 
o svarbiausia -  kad nebijojo to 
pasakyti garsiai.

Vidurdienį prezidentūros 
Baltojoje salėje aktorės garbei 
buvo surengti iškilmingi pie
tūs.

Po šventinių pietų prezi
dentas garsiausiai lietuvių kil
mės tarptautinio pripažinimo 
sulaukusiai aktorei įteikė or-

sisakyti sm urto, p ripažinti 
Izraelį ir gerbti pasiektus susi
tarimus tarp konfliktuojančių 
šalių.

Tuo metu Izraelis negali už
megzti kontaktų su šia vyriau
sybe ar vyriausybės nariais, 
pareiškė E. Olmert savo kabi
neto nariams. Jis pareiškė viltį, 
kad tarptautinė bendrija nesileis 
klaidinama vienybės vyriau
sybės sudarymo. Vyriausybės 
programoje yra keletas "prob
leminių elementų", -  pažymė
jo E. Olmert.

diną “Už nuopelnus Lietuvai” . 
Apdovanojimas aktorei skirtas 
už nuopelnus ir darbą organi
zuojant JAV lietuvių bendruo
menės kultūrinių renginių rė
mimą ir šalpą. Jis pabrėžė, kad 
šis apdovanojimas yra ypatin
gas. “Pagerbiame žmogų, ku
ris niekuomet neatsisakė sa
vo lietuvybės ir buvo lietuvių 
bendruomenėje, šeimoje. Rūta 
pateko į pasaulinio garso ak
torių pasaulį. Tačiau ji drąsiai 
sakydavo esanti lietuvė. Tai 
buvo labai svarbu lietuvių ben
druomenei”, - sakė preziden
tas.

“Gaudama savo žvaigždę 
Holivudo žvaigždžių alėjoje 
maniau, kad tai svarbiausias 
mano gyvenime apdovanoji-

VOKIETIJA NORI BENDROS 
KARIUOMENĖS

B erly n a s , kovo 23 d. 
(ELTA). Europos Sąjunga (ES) 
turėtų imtis veiksmų ir for
m uoti bendrą kariuom enę, 
teigė Vokietijos kanclerė An
gela M erkel in terv iu  la ik 
raščiui. Paklausta, kaip ji mato 
ES plėtrą per artimiausius 50 
metų, A. Merkel dienraščiui 
Bild  sakė: "Pačioje ES mes 
turime artėti bendros kariuo
menės formavimo link".

RUSIJA IŠSTUMIA JAV IŠ GINKLŲ RINKOS
Rusija pastaraisiais metais 

tapo vienu didžiausių ginklų 
tiekėjų Lotynų Amerikos ša
lims, dėl ko ji "išstūmė JAV iš 
rinkų, kuriose anksčiau jos 
dominavo", tvirtinama ataskai
toje, kurią parengė Vašingto
ne veikianti Rytų pusrutulio 
klausimų taryba, praneša "RIA 
Novosti". "Maskvos dvišalių 
santykių su Lotynų Amerikos 
šalių vyriausybėmis plėtra sau
gumo srityje pradėjo kelti tam 
tikrą Vašingtono nerimą", -  
tvirtina ataskaitą paruošę tyrė
j a i .

Ataskaitoje pateikiama tiek 
oficiali informacija, tiek įvairūs 
informacijos nutekėjimai apie

Irano pajėgos į nelaisvę 
kovo 23 d. paėmė britų jūrei
vius ir jūrų pėstininkus, pranešė 
Dž. Britanijos Gynybos minis
terija. Tai įvyko 10.30 vietos 
laiku, kai vyrai lipo į laivą Per
sijos įlankoje prie Irako krantų. 
Jūrininkai įtarė, kad laivu buvo 
plukdomos kontrabandinės ma
šinos, praneša BBC. Karališko-

mas ir mano talento įvertini
mas. Tačiau dabar manau, kad 
jis neprilygsta šiam apdova
nojimui -  tai tarsi žvaigždė ant 
Kalėdų eglutės. Jis man yra la
bai svarbus ir reikšmingas”, - 
gavusi ordiną savo jausmais 
dalijosi R. Kilmonytė-Lee.

Amerikoje gimusi ir augusi 
aktorė visuom et didžiavosi 
esanti lietuvė ir niekada nesu
tiko savo lietuviško vardo Rūta 
pakeisti anglišku atitikmeniu 
Ruth. Aktorė pasidžiaugė, kad 
laikui bėgant atsirado vis dau
giau norinčiųjų “Visą gyvenimą 
kovojau dėl Lietuvos ir dabar 
taip gera, kad ji duoda bučkį 
atgal”, - džiaugėsi aktorė. “Jūs 
ir jūsų nuostabi žmona esate 
pati geriausia dovana Lietuvai, 
kokią tik aš galiu įsivaizduoti, 
- anglų kalba dėkodama prezi
dentui pasidžiaugė R. Kil-

Nuo šių metų pradžios iki 
liepos 1 dienos Vokietija pir
mauja 27 šalių bendrijai.

Pernai Lenkijos preziden
tas Lech Kaczynski teigė, kad 
jo  šalis norinti naujos 100 
tūkst. kareiv ių  ES kariuo 
menės, kuri bendradarbiautų 
su NATO taikdarių misijose 
konfliktinėse šalyse arba rū
pintųsi Europos gynybos rei
kalais.

aktyvius Maskvos kontaktus su 
Venesuelos, Argentinos, Peru, 
Brazilijos, Kubos, Kolumbijos 
ir M eksikos vyriausybėmis, 
kurie susiję su jau įgyvendin
tais ir būsimais įvairių rusiškų 
ginklų tiekimais, tarp jų naikin
tuvų ir transportinių lėktuvų, 
sraigtasparnių, raketų, tankų, 
šarvuotų transporterių, katerių 
ir povandeninių laivų bei šau
namųjų ginklų. "Kažkuriuo 
momentu Maskvos karinis tie
kimas galėjo pakeisti saugumo 
žemėlapį didžiojoje Centrinės 
ir Pietų Amerikos dalyje, ir šie 
rezultatai vargu ar patinka Va
šingtono politikams", -  pa
brėžiama ataskaitoje. LRT

jo laivyno atstovai patikino da
rantys viską, kad galėtų išlais
vinti paimtuosius į nelaisvę. Jie 
Irako vandenyse atliko eilinį 
patruliavimą. Gynybos minis
terija išplatino pranešimą, ku
riame teigiama, kad jūreivius ir 
jų du laivus apsupo Irano laivai 
ir palydėjo iki Irano teritorinių 
vandenų.

monytė-Lee. -  Man yra garbė 
būti jūsų bendruomenės nare. 
Galbūt netrukus aš priimsiu 
Lietuvos pilietybę”.

Baigusi padėkos kalbą ak
torė pasidžiaugė, kad susirinko

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus įteikia aktorei Rūtai Lee 
ordino “Už nuopelnus Lietuvai” -  Riterio kryžių. www.president.lt

KETVIRTŲJŲ IRAKO
KARO PRADŽIOS
METINIŲ PROGA - 

PROTESTO BANGA
Minėdami ketvirtąsias JAV 

invazijos į Iraką m etines, 
dešimtys tūkstančių žmonių 
visame pasaulyje kovo 17 d. 
išėjo į gatves. Jie protestavo 
prieš karą ir reikalavo išvesti 
iš Irako karius. JAV sostinėje 
W ashingtone demonstrantai 
žygiavo prie Gynybos depar
tamento.

Jie laikė rankose plakatus 
su užrašais "Traukimės iš Ira
ko dabar" ir "Nušalinti Bush 
nuo pareigų". Tiesa, protestų 
rengėjai JAV tikėjosi daugiau 
dalyvių. Daugelio amerikiečių 
atvykimą į sostinę, ko gero, 
apsunkino sugrįžusi žiema. 
W ashingtone taip pat vyko 
karo šalininkų surengtas mi
tingas.

Los Angeles į protestus su
sirinko 5 tūkst. žmonių. De
monstracijos prieš Irako karą 
taip pat vyko kitose JAV vals
tijose, taip pat Australijoje, 
Didžiojoje Britanijoje ir Kana
doje.

Europoje didžiausia de
monstracija surengta Ispani
joje. Mitingo organizatoriai 
teigia, kad Madride protestuo
tojų buvo apie 400 tūkst. Vi
soje šalyje pranešta apie 100 
mitingų. Žmonės, be kita ko, 
mitingavo Barselonoje, Valen
sijoje ir Sevilijoje.

D augelio p iliečių  nepa
sitenkinimas Irako karu prezi
dentui George W. Bush jau 
kainavo daugumą Kongrese. 
Prezidentą šiuo metu remia tik 
apie 30 proc. gyventojų. ELTA

tiek daug jos brangių bičiulių, 
garsiausių Lietuvos žmonių. 
“Čia atvyko garsiausios žvaigž
dės, net C icinas č ia” , - iš 
džiaugsmo kvatojosi R. Kil- 
monytė-Lee. Delfi

http://www.president.lt
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ŽINIOS IS VILNIAUS
Vadinamąją “Švaros koaliciją” Vilniuje bandantys sulipdyti 

konservatorių ir Liberalų sąjūdžio derybininkai neslepia, jog so
cialdemokratų (LSDP) sąrašo vadas parlamentaras Algirdas Pa
leckis - nepageidaujamas derybose. Patys socialdemokratai taip 
pat palaipsniui stumia A.Paleckį į derybų užribį. Tuo tarpu 
A.Paleckis teigia trauktis neketinantis. Kovo 22 d. susirinkę LSDP 
derybininkai derybų dėl galimos koalicijos Vilniuje koordinatore 
išrinko socialdemokratę išrinktą į Vilniaus miesto tarybą Vitaliją 
Kliukienę. Anksčiau derybų grupės vadovu yra skelbęsis pats 
A.Paleckis. Prieš kelias savaites LSDP vadovų siūlymu socdemų 
derybininkų grupė buvo papildyta dviem A.Paleckio oponentais
- LSDP pirmininko pirmuoju pavaduotoju Vyteniu Andriukaičiu 
ir buvusiu Vilniaus skyriaus nariu Algirdu Kunčinu. Šiuo metu 
LSDP grupę iš viso sudaro 5 nariai. Derybas dėl vadinamosios 
švaros koalicijos sostinėje socdemai, Liberalų sąjūdis ir konser
vatoriai pradėjo dar vasario 25-ąją vykusių rinkimų naktį. Tačiau 
po kelių dienų A.Paleckis netikėtai pasirašė susitarimą dėl gali
mos koalicijos su R.Paksu, taip sukeldamas ne tik dešiniųjų, bet 
ir savo partijos vadovų nepasitenkinimą.

Rusijoje nuo teisėsaugininkų besislapstantis Viktoras Uspaski- 
chas pradeda keršyti Darbo partijos atskilėliams. "Vikondos" kon
cernui priklausiančiame Kėdainių rajono laikraštyje Rinkos aikštė 
pateikiamas V.Uspaskicho kreipimasis į kėdainiečius, rašo Lietu
vos rytas. Bėglys išeivius iš Darbo partijos vadina mutantais ir žada 
paskleisti kompromituojančios informacijos apie buvusį savo ben
dražygį, dabartinį Seimo pirmininką Viktorą Muntianą.

Vilniaus tarybos narys socialdemokratas Juras Požėla 
neteisėtai laimėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
(SADM) organizuotą konkursą Jaunimo reikalų departamento 
direktoriaus pareigoms užimti. Taip kovo 23 d. konstatavo 
Vilniaus apygardos administracinis teismas, patenkinęs antrą vietą 
konkurse užėmusios pretendentės skundą. Teismo sprendimu 
buvo panaikintas socialinės apsaugos ir darbo ministrės socdemės 
Vilijos Blinkevičiūtės įsakymas, kuriuo jaunasis jos partijos kolega 
buvo paskirtas departamento vadovu. Teismas pripažino, kad nuo 
rudens minėtas pareigas einantis J. Požėla neturi jokio darbo stažo, 
todėl negalėjo laimėti konkurso. Mat vienas iš konkurso reikala
vimų buvo turėti vadovaujamo darbo patirties. Antrą vietą 
konkurse užėmusi moteris paprašė teismo panaikinti šio konkur
so rezultatus, nes 24 metų politikas neturėjo vadovaujamo darbo 
patirties, kuri būtų patvirtina darbo sutartimi.

Pakartotinių rinkimų į savivaldybių tarybas Lietuvoje ne
bus. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovo 23 d. patvirtino 
rinkimų rezultatus Pagėgių rinkimų apygardoje. Tokį sprendimą 
VRK buvo priversta priimti po to, kad teismas patenkino rinki
mus Pagėgiuose laimėjusių liberaldemokratų skundą ir panaiki
no ankstesnį VRK sprendimą nepripažinti rinkimų rezultatų šioje 
apygardoje. VRK pripažino, kad surinkta informacija apie rinkimų 
tvarkos pažeidimus Pagėgiuose neduoda teisinio pagrindo pri
pažinti rinkimų rezultatus negaliojančiais. VRK nariai posėdyje 
Pagėgius ne kartą pavadino Tvin Pykso miesteliu, kur kiekvie
nas žmogus nesijaučia esąs visiškai nekaltas, tačiau įrodyti to 
teisiškai neįmanoma. “Turėtume rasti apie 250 žmonių, kurie 
pripažintų, kad pardavė savo balsus”, - teigė VRK pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas.

Lietuvos vyriausias administracinis teismas (LVAT) kiek 
anksčiau patenkino ir Naujosios sąjungos prašymą bei įpareigo
jo VRK pripažinti rinkimus Švenčionių rajone. Nepaisant poli
tikų ketinimų inicijuoti nepasitikėjimą Vyriausiosios rinkimų ko
misijos pirmininku Zenonu Vaigausku, jis tvirtina, kad atsistaty
dinti neketina. VRK vadovaujantis nuo 1994 metų Z. Vaigauskas 
teigia, kad yra sulaukęs ir kitų siūlymų - nepasiduoti grasinimams.

Į plagijavimo skandalą įsivėlusi 56 metų šiaulietė Lidija 
Ušeckienė dar penkerius metus vadovaus Šiaulių universiteto 
Tęstinių studijų institutui. Taip trečiadienį nutarė Šiaulių univer
siteto senatas, rašo Lietuvos rytas“. Posėdyje L.Ušeckienės 
kandidatūra patvirtinta vieno balso persvara: už balsavo 15, prieš
-  14 senato narių. Mokslininkės priešininkų manymu, jos šalinin
kai pasinaudojo itin palankiu momentu -  posėdyje negalėjo da
lyvauti septyni senato nariai. Skandalas kilo po Lietuvos ryto at
likto L.Ušeckienės monografijos “XX a. pedagogikos kryptys ir 
sistemos” tyrimo. Paaiškėjo, kad į profesorės pareigas pretenda
vusi L.Ušeckienė ištisais puslapiais nuplagijavo ir pasisavino kitų 
šalies mokslininkų mintis. Iškilus į viešumą tokiems faktams, 
daugiau kaip 700 universiteto dėstytojų ir studentų raštu pareika
lavo nušalinti plagiatorę, surengė protesto eitynes, rašo Lietuvos 
rytas. Senatas monografiją pripažino neautoriniu kūriniu, bet 
neišdrįso atleisti L.Ušeckienės iš darbo: už atleidimą balsavo 19, 
prieš 12, sulaikė 1 narys. Nušalinimui reikėjo dviejų trečdalių 
senato narių palaikymo. LG0TIC

JAV prez. George Bush, minėdamas keturių metų sukaktį, kai pradėjo invaziją į Iraką, kalbėjo iš 
Baltųjų rūmų Amerikos žmonėms ir prašė būti kantriems kol bus sugrąžinti kariai į namus. AP

ESTIJOS TEISMAS 
IŠSIUNČIA STALINO 

DEPORTACIJŲ 
RENGĖJĄ

Talinas, kovo 23 d. (LRT). 
Estijos Valstybinis teismas at
metė 88 m. Vasilij Beskov, kal
tinam o nusikaltim ais prieš 
žmoniją, apeliaciją. Teismas 
paliko galioti Pilietybės ir mi
gracijos departamento nuro
dymą, įpareigojantį V. Bes- 
kovą palikti šalį.

1999 m. Pernu teismas bu
vusį NKVD darbuotoją V. Be- 
skovą pripažino kaltu prisidė
jus prie vietos gyventojų de
portacijos į Sibirą. Estijoje tai 
traktuojama kaip nusikaltimas 
prieš žmoniją, kuriam netaiko
mas senaties terminas. Tada 
teismas įgaliojo jį gyventi Per- 
nu iki 2002 m. gegužės 18 die
nos. Pasibaigus tam terminui 
baigėsi ir teisėtas V. Beskovo 
buvimas Estijos teritorijoje.

Nuo to laiko valdžia du kar
tus atsisakė jam  suteikti teisę 
gyventi šalyje. Buvo remtasi 
įstatym u, pagal kurį asm e
nims, įtariamiems nusikalti
mais prieš žmoniją, draudžia
ma suteikti leidim ą gyventi 
šalyje. 2006 m. Pilietybės ir 
migracijos departamentas nu
rodė V. Beskovui palikti šalį. 
Talino apygardos teismas ne
patenkino jo apeliacijos. Šio 
sprendimo dabar nepakeitė ir 
Valstybinis teismas, kuris yra 
aukščiausios instancijos teis
mas šalyje.

Estijos valdžia dabar na
grinėja klausimą dėl dar trijų 
deportacija kaltinamų asmenų 
-  Piotro Kislovo, Jurijais Kar
povo ir Vladimiro Penarto -  
galimo išsiuntimo iš šalies. 
Sprendimo priėm im ą jų  at
žvilgiu apsunkina tai, kad vie
nas iš šių kaltinamųjų yra es
tas, o kiti du vedę Estijos pi
lietes.

RUSIJA PERSPĖJA ESTIJĄ
Estijos ir Rusijos santykiai 

gali smarkiai pablogėti, jei Ta
line bus perkeltas Sovietų Są
jungos kareivių atminimo pa
minklas, kovo 23 d. pareiškė 
Rusijos užsienio reikalų mi
nistras.

Beveik dviejų metrų "Bron
zinis kareivis" ir kiti sovietų 
eros paminklai pastaraisiais 
metais tapo susirinkimų vieta 
etninei rusų mažumai, o susi
rėmimai su Estijos tautiškai 
nusiteikusiais žmonėmis prie 
bronzinės statulos pastūmėjo 
šalies valdžios pareigūnus 
svarstyti "tautą skaldančio" 
paminklo perkėlimą į kitą vietą.

"Tokie veiksmai rimtai pa
veiks Rusijos ir Estijos san
tykius, - teigė Sergej Lavrov 
per spaudos konferenciją. - 
Mes norėtume to išvengti, ta-

Pakistanas tvirtina sėk
mingai išbandęs sparnuotąją ra
ketą, galinčią nešti branduolinį 
užtaisą. Šalies ginkluotosios 
pajėgos tvirtino, kad raketa taip 
pat gali išvengti radarų, pranešė 
BBC. Sparnuotoji raketa "Hatf-

čiau manome, kad organizaci
jos, kurių nare yra Estija, to
kios kaip Europos Sąjunga, 
NATO ir Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizaci
jos (ESBO), turėtų protestuoti 
prieš tokius veiksmus".

Rusija ilgą laiką kaltino 
Taliną skatinant nacizmą bei 
diskriminuojant rusų mažumas 
ir net užsiminė apie diskusiją 
dėl galimų sankcijų Estijai.

Tačiau Estijos komisija, at
sakinga už karo laikų kapa
vietes ir monumentus, kovo 13 
d ieną rekom endavo iškelti 
paminklą iš Talino centro ir 
perkelti jį  į ramesnę vietą - 
karininkų kapines, o šalies 
ministras pirmininkas Andru- 
sas Ansipas kovo 22 d. paskel
bė apie pasiruošimą paminklo 
perkėlimui.

VII" gali nuskrieti 700 kilo
metrų. Pakistanas ir kaimyninė 
Indija turi branduolinių ginklų 
ir atlieka raketų bandymus. Jos 
pasirašė susitarimą, kuriuo bu
vo siekiama sumažinti galimo 
branduolinio karo riziką.

Rusijos prezidentas Vladimir Putin kovo 13 d. aplankė popiežių 
Benediktą XVI, tačiau nepakvietė atvykti į Rusiją, nes to nenori 
Rusijos Stačiatikių Bažnyčios vadovybė. “Popiežiaus vizitas Rusi
joje neįmanomas” -  pareiškė Rusijos politologas Sergej Markov, 
nes Stačiatikių vadovai jam  niekada nepritars, todėl jam  negali pri
tarti ir V. Putin, nes Stačiatikių Bažnyčia yra svarbi Rusijos prezi
dento sąjungininkė”. Popiežius Benediktas XVI yra paskelbęs, kad 
santykių gerinimas su stačiatikiais yra vienas pagrindinių jo tikslų.

Reuters nuotr.



DIRVA • 2007 m. kovo 27 d. 3

LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS 
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

DIRVA TEL. (216) 531-8150DIR VA FAX. (216) 531-8428
E-mail: dirva@ix.netcom.com

P.O. BOX 19010 CLEVELAND, OHIO 44119-0010
19807 CHEROKEE AVENUE • CLEVELAND, OHIO • 44119 

Leidžia Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo Draugija “Viltis”, Inc. 

Algirdas V. Matulionis, Pirmininkas /  President 

Vytautas Radžius, Redaktorius /  Editor 

DIRVA (UPS 157-580)
Postmaster: Send address changes to DIRVA 

19807 Cherokee Ave. Cleveland, OH. 44119-0010
Periodicals postage paid at Cleveland, Ohio and additional 

mailing offices. Published bi-weekly by American Lithuanian Press 
& Radio Assn. VILTIS, INC. - Subscription per year - $55.00, first 
class - $78. Single copy - $1.00. Air mail overseas - $130.00.

Prenumerata metams - $55.00, pusei metų - $40.00, pirma 
klase - $78. Oro paštu j užsienį metams - $130.00. Atskiro numerio 
kaina - $1.00. S tra ipsniai, pasirašyti pavarde, in ic ia la is ar 
slapyvardžiu ne visada išreiškia redakcijos nuomonę. Nespausdinti 
straipsniai grąžinami, tik autoriui prašant. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Nepasirašytų rašinių nespausdiname.

MŪSŲ TAUTOS REIŠKINIAI

Praėjo septyniolika metų, kai buvo atkurta Lietuvos valsty
bė. Kovo 11-osios Aktu Lietuvos Aukščiausioji Taryba paskelbė 
pasauliui lietuvių tautos valią: Lietuva prisikėlė iš pelenų.

Lietuva pasisakė būsianti moderni europinė valstybė. Tačiau 
ir šiandien tebejaučiamas okupacinis palikimas -  Lietuvos va
dovai apraizgyti KGB voratinkliais, negali ar nenori išsivaduoti 
iš Maskvos pinklių.

Pastaruoju metu iš Vilniaus ateina labai daug prieštaraujančių 
žinių. Deja, ne visos jos geros. Aiškėja, kad Rusija įvairias būdais 
siekia turėti įtakos Lietuvoje. Nėra tušti žodžiai Lietuvos parla
mentarės R. Juknevičienės pareiškimas, kad Rusija bando su
grąžinti į Lietuvos prezidento vietą iš jos prieš trejus metus pa
šalintą R. Paksą ir tas nutarimas pradėtas įgyvendinti per savi
valdybių rinkimus. Tik dabartinėje Lietuvoje galima kandida
tuoti pabėgusiam asmeniui nuo teismo į valdžios postą, kaip tai 
buvo leista Darbo partijos steigėjui, kurio Maskva neišduoda 
Lietuvai. Kai buvo prezidento rinkimai 2003 metais, buvo 
pagrįstai teigiama, kad Maskva daro įtaką rinkimų metu, kad 
būtų išrinktas jai palankus asmuo. To meto “patarėjai” ir šiemet 
mėgino įvažiuoti į Lietuvą “padėti” savivaldybių rinkimuose, 
rašo Lietuvos rytas. Nėra tokios valstybės Vakaruose, kurioje 
būtų galima iš pareigų pašalintam vėl siekti Vyriausybės posto. 
Tačiau kuo galima paaiškinti vėl padidėjusį žmonių palankumą 
Konstituciją pažeidusiam, kuris nori būti sostinės meru? 
Prisiminkime, kad R. Paksą į didžiąją politiką iškėlė konserva
toriai, pasiūlę užimti premjero pareigas. Antrą kartą Vyriausybei 
vadovauti pradėjo po liberalų vėliava, o dabar socialdemokratai 
jam pritaria, nors be jų balsų R. Paksas nebūtų buvęs pašalintas 
iš prezidento posto. Vilniaus socialdemokratų vadovas A.Paleckis 
staiga pasidarė liberaldemokratu ir lenkų grupės nariu, paneigęs 
susitarimus su liberalais ir konservatoriais. Šiuo metu social
demokratų vadas A. M. Brazauskas pareiškė, jog reikia atsižvel
gti į sostinės liberaldemokratus, surinkusius 14 mandatų. Ar tai 
nereiškia palaiminimo, kad R. Paksas būtų Vilniaus meru? O A. 
Paleckiui, kaip rašo Lietuvos ryte Rimvydas Valatka, vėl skirtas 
Paleckių likimas: “parnešti R. Pakso saulės”.

Prof. Vytautas Landsbergis pažadėjo išstoti iš partijos, jeigu 
konservatoriai susidės antrą kartą su R. Paksu. Jis, kalbėdamas 
Nepriklausomybės šventės minėjime Seime, pasakė vieną savo 
griežčiausių kalbų, kad “vyresnioji visuomenės dalis dar te- 
bestato Babelį, nesuranda bendros kalbos dėl svarbiausių, bet 
pamirštų vertybių. Sustokime, pažvelkime vieni į kitus ir apsi- 
brėžkime atidėję partiškumus, kartu su ne valdžios organizaci
jomis ir bendruomenėmis, kas mums svarbiausia, jeigu norime, 
kad Lietuva stiprėtų ir išliktų...

Nieko nebus be gyvenimo ir tėvynės meilės, jei to neugdy
sime... Dvasia ir moralė -  valstybės pagrindas, todėl rinkėjų 
papirkinėjimą turėtume vadinti kaip valstybės griovimą. 
Nesąžiningą teismą, kuris atvirai apgauna nukentėjusius, va- 
lykim ir skirkim tik dorus žmones.” (Jo kalba 4 psl.)

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinės ir Prisikėli
mo šventė -  Velykos -  reta proga lietuviams prisiminti, kad jie 
patys sukūrė ir apgynė Lietuvos valstybę, bet valstybės kūrimo 
darbas dar nebaigtas.

Malonių Prisikėlimo švenčių! S. Tūbėnas

Vasario gale mūsų spau
doje pasirodė žinių apie LR 
Seimo susirašinėjimą su Rusi
jos Dūma "Vaduotojo" pa
minklo Estijos sostinės Talino 
centre iškėlimo klausimu. Mū
sų Seimo Užsienio reikalų ko
miteto (URK) pirmininkas, ku
rio Maskva, atrodo, neturėtų 
pagrindo pakaltinti lietuvišku 
šovinizmu, paruošė atsakymą, 
kuris buvęs komiteto priimtas 
"be didesnių diskusijų". Tad 
gal verta, vis tik, padiskutuoti 
tą klausimą bent jau prie Sei
mo durų.

Paminklo klausimu Seimo 
atsakymas, jog tai "yra pir
miausia pačios Estijos reika
las", atrodo priimtinu, nes, bet 
kas gali išskaityti sekančią 
"diplomatinę" mintį: Ir niekas 
kitas neturi teisės diktuoti, ką 
suvereni valstybė gali ar negali 
savo teritorijoje daryti su pa
minklais.

Tačiau tai sekusi istorijos 
pamokėlė yra silpnoka. Joje 
Baltijos valstybių okupacijos 
klausimas iš anksto padaromas 
antraeiliu klausimu, po "išva
duojamosios veiklos kovojant 
su naciais". URK (pusbalsiai?) 
primena Dūmai, kad ta (vada
vimo) "problema turi ir antrąją 
pusę, būtent Baltijos valstybių 
okupaciją".

Juk nuo okupacijų, o ne 
nuo paminklų, viskas ir pra
sidėjo. Tai buvo ir tebėra pir
moji "pusė", kokį istorinį "me
dalį" kas bekaltų. O pirmoje jo 
pusėje net trys Maskvos oku
pacijos ir du sukilimai. Su visu 
tuo susiję tautiniai ir religiniai 
persekiojimai, kalinimai, žu
dymai, masiniai žudymai anti- 
žmoniška tremtimi. Tad geno
cidas irgi įrašytinas į "pirmąją 
medalio pusę".

O tai tik pradžia istorinės 
atmintinės (tomų) Maskvos

AFGANISTANE NUKAUTI 
TRYS ĮTARIAMI 

TALIBANO VADEIVOS
JAV vadovaujama koalici

ja  Afganistane nukovė tris įta
riamus Talibano vadeivas per 
operaciją pietinėje šalies da
lyje, teigė pareigūnai. Kovoto
jai pradėjo šaudyti į pajėgas 
per operaciją Hilmendo pro
vincijoje, pranešė BBC.

Koalicijos pajėgų pareiš
kime teigiama, kad "operaci
jos taikinys buvo žinomi ta- 
libų vadovai ir sprogmenų ga
mintojai".

Pietinėje Afganistano da
lyje labai aktyviai veikia Tali- 
bano kovotojai, su kuriais ko
voja tūkstančiai užsieniečių 
kareivių.

Nenurodant nukautų kovo
tojų pavardžių pajėgų pareiš
kime buvo teigiama, kad "šie 
talibų vadai kontroliavo apie 
200 kovotojų regione".

ELTA

SEIMO ISTORIKAMS ATMINTINĖ
agresijai paminklo byloje.

Ją papildykime vėliau. Da- 
bargi įvertinkime standartinį, 
mūsų nuolat naudotą ir Krem
liaus dar kartą ir dar kartą ir 
dar kartą ramiai atmestą "pen
kiasdešimt metų trukusią Bal
tijos šalių okupaciją". Galima 
teigti, jog tas nuolat kartoja
mas procesas nėra palikęs veik 
jokio pėdsako tiesos apie ko
munizmą vengiančioje pasau
lio viešoje nuomonėje. Tad ar 
verta, be pakeitimų, kartoti tą 
patį dar kartą. 1932-1933 m. 
Kauno Jėzuitų gimnazijos "aš
tuntokams" istoriją dėstė jėzui
tas Tėvas Fengeris. Svarbiam 
istoriniam faktui pabrėžti jis 
sugebėdavo ir pabraukti per 
nosį klasės gudragalviams jį 
išgarsinusiu posakiu: "Dur
niams antrą kartą". Ypač įdo
miau skambėdavo, jo  vokiečių 
ir prancūzų kalbų įtaka į lietu
višką tarimą "duhrrniams".

Aišku, kad kartojimas gali 
padėti ir "duhrrniams", jei jie 
nori žinoti tiesą. Tačiau tai nie
kad nepadės kremlistams. Jie 
nėra kvaili ir, bent jau nuo Pav
lovo šuns laikų, suprato psi
chologinio karo svarbą. Tad 
Seimo URK pirmininkas tik 
linksmina Dūmą sakydamas, 
kad (gal 100-jį kartą išgirdusi 
apie 50 m etų okupaciją?) 
"Maskva kritiškiau pažvelgs į 
praeitį". (Kauno diena, 2007. 
02. 24)

Propagandinis karas veda
mas ne priešą, o likusį pasaulį, 
"įtikinti"! O priešą bandoma 
apgauti arba apnuoginti, nu
plėšiant melo rūbą, pasaulio 
akyse. Tad ir "istorijos pamo
kos" adresuojamos Maskvai 
turi būti taikomos pasauliui. 
Kai mūsų teigim ai ataidės 
Maskvoje aplinkiniu keliu, ta
da ir "Maskva" kritiškiau pa
žvelgs į praeitį, nes nenori, kad

HAMAS" -  PIRMASIS IŠPUOLIS NUO 
PALIAUBŲ PRADŽIOS

"Hamas" ginkluotasis spar
nas įvykdė pirmą savo ataką 
prieš Izraelį nuo trapių derybų 
Gazos ruože pradžios lapkričio 
mėnesį. Netoli sienos "Hamas" 
pašovė komunalinių paslaugų 
darbuotoją ir į karius paleido du 
minosvaidžio sviedinius.

"Hamas" Kasamo brigados 
teigė, jog rimtai sužeidusios 
Izraelio darbuotoją, o atakos ir 
minosvaidžių ugnis buvo atsa
kas į Izraelio karines operaci
jas okupuotame Vakarų krante,

RUSIJA IRANUI PASKELBĖ ULTIMATUMĄ
Rusija inform avo Iraną, 

kad neteiks branduolinio kuro 
beveik užbaigtai Irano “Bu- 
shehr” jėgainei, jeigu Iranas 
nesustabdys urano sodrinimo, 
kurio reikalauja Jungtinių Tau
tų saugum o taryba , rašo  
nytimes.com.

Ultimatumą Irano branduo-

mes skelbtume pasauliui, kiek 
Kremliaus valdovai atsakingi 
už rusų tautos aukas kovojant 
prieš nacius. Paaiškės, kad, pir
miausiai, jie drauge su naciais, 
ir pradėjo tą karą užpuldami 
Lenkiją. Aišku, kad nenorės 
prim inimo, jog M askvos ir 
Berlyno generolai Lietuvos 
Brastoje (Brest Litovsk) pri
ėmė bendrą "nugalėtojų" (Len
kiją pasidalinusių) karo pajėgų 
paradą. Mano knygoje “Po 
dvylika vėliavų” tai aprašyta. 
Ar bereikės priminti, kad po to 
buvo pasidalinta Baltijos Vals
tybėmis? O per Lietuvą rie
dančiais ešelonais, pagal slaptą 
susitarimą, SSRS aprūpino ža
liavom is ir m aistu Hitlerio 
stip rinam ą karinę m ašiną. 
SSRS pagalba K etvirtąjam  
Reichui nutrūko 1941 m. bir
želį, kai pastarojo karo mašina 
atidarė ugnį prieš buvusį karo 
sąjungininką.

Istorijos smalsuoliams gali 
būti įdomu ir tai, kad, kaip pik
ti liežuviai kalba, SSRS padė
jo Pirmąjį pasaulinį karą pra
laimėjusiai Vokietijai apeiti 
Versalio sutarties draudimą 
vykdyti karinius manevrus: 
Sovietai įsileido vokiečius ma
nevruoti savoje teritorijoje.

Tai tik dalis to, kas priklau
so "pirmąjai medalio pusei", 
kol galų gale ateitų eilė ir karo 
aukoms, bei paminklams buvu
siuose okupuotuose kraštuose.

Tad Seimo URK, prieš mo
kydamas Maskvą istorijos, ku
rią pati Maskva parašė, turėtų 
pasiskaityti karų istoriją mūsų 
tautos aukų krauju ir ašaromis 
įamžintą Lietuvos žemėje ir Si
bire. Primintini mūsų pasiprie
šinimai okupantams Vietinės 
Rinktinės ir Tėvynės Apsaugos 
Rinktinės kautynėse. Tai žino
tina ir kitiems pasaulyje.

Vilius Bražėnas

kuris neįtrauktas į keturis mė
nesius trunkančias paliaubas.

"Labai tikimės, kad ši vy
riausybė... kaip įmanoma laiky
sis ketverto pozicijos ir galiau
siai ją visiškai priims, o mes ga
lėsime galutinai normalizuoti 
tarpusavio santykius", - sakė 
Europos Sąjungos politikos va
dovas Javier Solana Vašingtone 
bendroje spaudos konferenci
joje su JAV valstybės sekretore 
Condoleezza Rice ir kitais Eu
ropos ministrais. ELTA

linių derybų vadovui Ali Hos- 
seini Tashui praėjusią savaitę 
M askvoje paskelbė Rusijos 
saugumo tarybos sekretorius 
Igor Ivanov.

Apie tai pranešė nežinomu 
panoręs išlikti asmuo, kadan
gi tai buvo konfidencialus dip
lomatinis susitikimas. LRT

mailto:dirva@ix.netcom.com
nytimes.com
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LIETUVOS KŪRĖJO KALBA 
IŠKILMINGOJE KOVO 11-OSIOS 

ŠVENTĖJE LR SEIME

Ekscelencijos prezidentai ir 
ambasadoriai,

Aukštieji pareigūnai ir lais
vi piliečiai, malonūs svečiai, 
Seimo vadovai ir nariai!

Kovo vienuoliktoji yra atgi
musios Lietuvos šventė, jos gar
bės ir orumo atkūrimo diena.

Būtent todėl, kad tėvynės 
garbė ir orumas dabartinėje 
Lietuvoje nėra aukščiausiai 
vertinami dalykai, nekalbant 
jau apie neginamą asmenų, net 
žuvusio aukšto pareigūno gar
bę, prisipažinsiu, kad pirmąsyk 
abejojau, ar verta man šian
dien čia kalbėti.

Esam e atsidūrę  galim o 
didelio pažeminimo akivaiz
doje. Ir todėl, kad Seimas 
nenorėjo ryžtingai jo  išvengti, 
ir šmėkštelėjus grėsmei, kad 
kai kurie partijų veikėjai dėl 
naudos pabūti Vilniaus val
džioje sutiktų su tarptautine 
Lietuvos nešlove.

Taip atsitiktų, jeigu sostinei 
vadovautų du asmenys iš vie
nos politinės grupės, deja, kaip 
tik labiausiai žinomi Europoje 
savo negarbinga praeitimi. Tai 
dar prasčiau, negu kažkada 
Lietuvą neigiamai išgarsinęs 
Kauno mero Šustausko atve
jis.

Šįkart ypatingai susiklos
čiusi Vilniaus porinkiminė pa
dėtis mane skatina kreiptis į 
Lietuvos socialdem okratų  
partiją ir jos vadovybę: tie
siog prašau nepaisant pagun
dų nenueiti dumblo keliu.

Taip kalbu, kadangi politi
nis primityvizmas, iš kurio jau 
atrodėm išbridę, grįžta ir kėsi
nasi pajungti sau vis platesnį 
spektrą.

O dabar, kaip sakydavo se
novės romėnai, ištaręs ir pa
lengvinęs širdį, jau galiu žvelg
ti į Kovo 11-ąją. Smagu, kai 
žmonės švenčia. Septyniolik
metė jaunoji Lietuva džiaugia
si laisve. Kita vertus, ji dar ne
spėjo subręsti ir apsispręsti, 
kokia iš tiesų nori būti.

G reitis buvo su p erin is/  
gatvėmis tėvynės./Nė gyveni
mo negaila,/ o numirti — kvai
la.

Kasdien keliuose -  krau
pios, lengvabūdiškos, bepras
mės mirtys. Iš kur tai Lietuvo
je, kuri ir šiaip mažiau pagim
do, negu laidoja, tad pamažu 
išmiršta? Iš kur abuojumas, ne
meilė gyvenimui ir pratrūks- 
tanti neapykanta žmogui, ne
jautra kito skausmui, žalojanti 
vis jaunesnius? Vis dėlto tai 
ten, jaunojoje kartoje, želia ir 
vilties atžalynas. O vyresnioji 
visuomenės dalis dar tebesta- 
to Babelį, nesuranda bendros 
kalbos dėl svarbiausių, bet pri
mirštų vertybių.

Sustokime, pažvelkime vie

ni į kitus ir apsibrėžkime atidė
ję partiškumus, kartu su ne val
džios organizacijomis ir ben
druomenėmis, kas mums svar
biausia, - jei norime, kad Lie
tuva stiprėtų ir išliktų. Esmi
niai gyvenimo kultūros išmė
ginimai ateina visai Europai, 
lakrodis muša be penkių dvy
liktą, tad ką kalbėti apie vis dar 
žaizdotą, imunitetų stokojan
čią Lietuvą. Nieko nebus be 
gyvenimo ir tėvynės meilės, jei 
to neugdysime, be šeimos ir 
vaikų, be asmenybės pagrindų 
ir veiklos perspektyvų, galų 
gale, be tikro visų rūpesčio vi
suomenės dvasine būsena ir 
psichine sveikata. Tą jau vakar 
buvo laikas suvokti. Nieko ne
bus, jei gyvensim tik nuo rin
kimų iki rinkimų vis galvo
dami daugiausia, kaip čia pa- 
moloninus rinkėjus. O ateities 
visuomenės vaizdas, kokia bus 
Lietuvos dvasia -  ne vien ga
myba, kas jį projektuoja?

Dvasia ir moralė -  valsty
bės pagrindas, todėl rinkėjų pa
pirkinėjimą turėtume vertinti 
kaip valstybės griovimą. Cem- 
pionai žinomi. Nesąžiningą 
teismą, kuris atvirai apgauna 
nukentėjusius, valykim ir skir- 
kim tik dorus žmones. Sveika
ta -  brangiausias turtas, bet šio 
turto mažėja, valstybės įstai
goms labiau rūpinantis kitais 
turtais.

Ar čia jaunos išsilaisvinu
sios Lietuvos brandos proble
mos, ar senojo paveldo įšalas?

A tsakykim e sau į visus 
klausimus pradėdami nuo pa
grindinių.

Bemaž prieš dvidešim tį 
metų jau šurmuliavo, piliečių 
susirinkimais kilo Sąjūdis: no
rim gyventi kitaip! Ar dabar 
jau nenorime? Nesame terito
rija ir darbo jėga, bet žmonės 
ir tauta savo žemėje. Tą pasa- 
kydavom ponams draugams iš 
tolimo svetimo "Centro", ne- 
paisėm jų  nesupratėliško pyk
čio ir kilom kurti savarankiško 
gyvenimo, demokratinės Lie
tuvos valstybės.

Ir Kovo 11-ąją prieš 17 me
tų kaip tik čia pasakėm pasau
liui ir sau pasirašėm: "nuo šiol 
Lietuva vėl yra nepriklausoma 
valstybė!"

Dabar mūsų užduotis -  iš
sikovoti nepriklausomą visuo
menę, tai yra, išlaisvintą nuo 
senų ir liguistų priklausomy
bių. Pirmiausiai liaukimės bent 
rusiškai keiktis, nors gyveni
mas ir mokytų, kad kitaip tavęs 
nesupranta. Vis dar! Cia pat ir 
alkoholizmas ir kitų socialinių 
ligų virtinė.

Vaikeliai, artimą pagelbė- 
kit - /  Bažnyčia mokė meiliai./ 
Dabar juos engia sugyventi
niai, /  virtuvėj žvilga peiliai.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą 1990 m. kovo 11 d. paskelbęs prof. Vytautas Landsbergis, da
bar Europos parlamentaras, kalba Lietuvos Respublikos Seime Kovo 11-osios šventėje. Žemiau LR 
prez. Valdas Adamkus. www.lrs.lt

K. MATULEVIČIUS SU KGB 
NESUSIJĘS

Vilnius, kovo 23 d. (LRT). 
Liustracijos kom isija, išna
grinėjusi Saugumo departa
mento pateiktą medžiagą, ne
patvirtino, kad Seimo Naciona
linio saugumo ir gynybos ko
miteto pirmininkas Algimantas 
Matulevičius slapta bendradar
biavo su KGB.

Liustracijos komisijos at
stovai po penktadienio posė
džio teigė, kad minėta medžia
ga neįrodo sąmoningo Algi
manto Matulevičiaus bendra
darbiavimo su sovietų saugu
mu. Pasak Dalios Kuodytės, 
Liustracijos komisijos pirmi
ninkės, gauta keletas liudininkų 
parodymų, kurie vieni kitiems 
prieštaravo. Todėl komisija nu
sprendė, kad nė vieno liudinin
ko parodymai nėra objektyvūs, 
praneša LTV naujienų tarnyba.

"Norėčiau pacituoti Patapo 
(KGB kadrinio darbuotojo 
Romo Patapo -  lrt.lt) parody
mus -  to paties Patapo parody
mus, pirmuosius parodymus, 
kurie buvo duoti 2006 12 19. 
Ten yra sakoma, kad buvo ke
tinama nustatyti patikimus san
tykius su Matulevičiumi, tačiau 
dėl jo  neigiamų asmeninių sa
vybių tolesnis operatyvinis 
kontaktas nebuvo tęsiamas. O 
kovo mėnesį jis jau liudija kiek

Bet pavasaris atneša viltį. 
Grįžta kregždutės, nešaudy- 
kim gandrų, pagerbkim skruz
dėlę. Apie tai perskaitysiu  
jums "Nežinomą Maironio ei
lėraštį".

"Kada nors Lietuva/bus ne 
ta/jau kita -/pasiryš/atsigaus 
iš po blūdo./ Tautos vėl pasa
kys:/ vėl pabudo! /  Prisimins 
Lietuva/kaip tat buvo kada/jai 
padorumas pritiko. /  Lauką 
žalią vagos/ mažą vaiką užs
tos /  ir Kudirkos medaliais/ 
nepuoš išdaviką."

Ačiū už jūsų malonų dė
mesį.

www.bernardinai.lt

kitaip”, -  sako D. Kuodytė.
Kovo 12 d. R. Patapas liudi

ja, kad dėl neigiamų asmeninių 
savybių A. M atulevičių nu
spręsta naudoti kaip patikimą 
asmenį, o ne kaip agentą. Be to, 
Liustracijos komisijai buvęs R. 
Patapo viršininkas iš KGB liu
dijo kitaip.

"Jo viršininkas Karinauskas 
liudija neprisimenąs, ar opera
tyvinių priemonių planas, ku
riame turėjo dalyvauti M. A., 
buvo įvykdytas. Mano many
mu, M. A. nebuvo VSK (KGB) 
įformintas kaip slaptas bendar- 
darbis, o tik buvo susitikta pa
bendrauti”, -  teigia D. Kuo
dytė. Pasak jos, nėra įrodyta, 
kad A. Matulevičius žinojo, su 
kuo susitikinėja, skelbia LTV.

"Komisija pripažino, kad nė 
vienais iš parodymų remtis ne
galima, o dokumentai liudija tik 
apie KGB pastangas užmegzti 
kontaktą”, -  sako D. Kuodytė.

A. Matulevičius nekart yra 
teigęs, kad Saugumo pateikta 
medžiaga -  išsigalvojimas ir 
pabrėžia, kad nėra nė vieno do
kumento, kur būtų jo parašas, 
liudijantis apie bendradarbia
vimą su KGB. Komiteto pir
mininko teigimu, VSD vadovas 
jam taip keršija už nepalankias 
tyrimo išvadas. Saugumas pa
viešino pluoštą dokumentų, 
neva įrodančių, kad pildydamas 
anketą gauti leidimą dirbti su 
slapta informacija Algimantas 
Matulevičius nuslėpė savo ry
šius su KGB. Seime kalbėjęs 
VSD vadovas Arvydas Pocius 
tikino, kad departamentas turi 
tai patvirtinančios medžiagos.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

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

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

V.LANDSBERGIS 
NORI PAMATYTI VSD 

MEDŽIAGĄ APIE SAVE
Europarlamentaras Vytau

tas Landsbergis raštu kreipėsi 
į Generalinę prokuratūrą, pra
šydamas gauti apie jį Valsty
bės saugumo departam ento 
(VSD) rinktą medžiagą. Pasak 
V. Landsbergio, ši medžiaga 
“buvo viešinam a Valstybės 
gynimo taryboje ir LTV”.

Buvęs Tėvynės sąjungos 
vadas įsitikinęs, jog pilietis turi 
teisę susipažinti su bet kurių 
Lietuvoje veikusių okupacinių 
ar dabartinių slaptųjų tarnybų 
kaupta medžiaga apie jo asme
nį, teigiama Tėvynės sąjungos 
išplatintame pranešime.

V. Landsbergis prašo Gene
ralinės prokuratūros suteikti 
jam  įstatymo numatytą gali
mybę tai pamatyti. Tada jis ga
lėsiąs apsispręsti dėl baudžia
mosios atsakomybės kėlimo 
vieniems ar kitiems asmenims.

Tuo metu “Tvarka ir teisin
gumas” frakcijos seniūnas Va
lentinas Mazuronis kreipėsi į 
Generalinį prokurorą A lgi
mantą Valantiną, prašydamas 
“pradėti ikiteisminį tyrimą dėl 
galimo informacijos, šiuo me
tu sudarančios valstybės pa
slaptį, paviešinimo”. Kreipi
mesi rašoma, kad “LTV laidos 
‘Forumas’ metu laidos vedėjas 
sąmoningai leido suprasti, kad 
jis disponuoja įslaptinta in
formacija, kuri buvo pristaty
ta ir svarstoma tą pačią dieną 
P reziden tū ro je  vykusiam e 
Valstybės gynimo tarybos po
sėdyje”.

V. Mazuronis prašo ištirti 
galimo informacijos “gavimo” 
aplinkybes. www.lrt.lt

http://www.lrs.lt
http://www.bernardinai.lt
http://www.lrt.lt
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V.ADAMKUS RAGINA SEIMĄ 
GALUTINAI APSISPRĘSTI 

DĖL A.POCIAUS
Vilnius, kovo 21d. (LRT). 

Prezidentas Valdas Adamkus 
nesmerkia Seimo Nacionali
nio saugumo ir gynybos komi
teto (NSGK) sprendimo pavie
šinti dalį Valstybės saugumo 
departamento (VSD) veiklos 
tyrimo medžiagos. Tačiau kar
tu jis ragina šioje situacijoje 
nekelti dar didesnės sumaiš
ties, nedaryti skubotų spren
dimų ir neardyti valstybės pa
matų. Anot prezidento, VSD 
vadovo Arvydo Pociaus liki
mas dabar yra atsidūręs Seimo 
rankose. “Mano supratimu, vi
suomenė turi žinoti faktus, me
džiaga turi būti paviešinta lai
kantis visų įstatymuose nusta
tytų taisyklių”, - žurnalistams 
sakė V. Adamkus. “Reikia ap
gailestauti, kad esame tokioje 
įtemptoje politinėje padėtyje, 
tai nėra sveika valstybei. Mano 
patarimas -  nesikarščiuoti esa
moje padėtyje, nedaryti skubo
tų sprendimų ir neardyti pačių 
savų teisėsaugos, įstatymų ir 
valstybės pagrindų”, - pažy
mėjo jis.

Paklaustas, ar A. Pocius ga
li toliau likti VSD generaliniu 
direktoriumi, prezidentas pri
minė savo poziciją kartą jau iš
sakęs, kai pateikė Seimui dek
retą dėl pareigūno atleidimo: 
“Aš pateikiau Seimui, jis at
metė, dabar Seimas turi galu
tinai ir užbaigti tai”, - pabrėžė 
valstybės vadovas.

Nuo atsakymų į klausimus 
apie NSGK dokum entuose 
minimus buvusį savo patarėją 
pirmosios kadencijos metais 
Albiną Janušką ir bendrovės 
“Dujotekana” vadovą Riman-

“PREZIDENTĄ PATEISINU, NES JIS NEŽINOJO”
V iln iu s , vasario  21 d. 

(Delfi). Prezidentas Valdas 
Adamkus išklausė žymios ko
votojos už Lietuvos laisvę Nijo
lės Sadūnaitės nuoskaudų. Disi- 
dentė dar prieš Vasario 16-ąją - 
Nepriklausomybės atkūrimo 
dieną - kreipėsi į šalies vadovą 
atviru laišku, kuriame piktino
si kai kuriais pastarųjų dienų 
įvykiais šalyje.

Labiausiai N. Sadūnaitei 
nerim ą kėlė tariam ų KGB 
agentų pergalės teismuose ir jos 
bičiulių buvusių partizanų liki
mas. Disidentė piktinosi, kad 
teismas panaikino Liustracijos 
komisijos sprendimą, kuriuo 
verslininkas Algis Klimaitis 
buvo pripažintas bendradarbia
vęs su KGB.

"Tas anuomet atvežtasis, o 
šiandien "nuliustruotas" asmuo, 
sėbrų tarpe kalbėdavo, kad jam  
skirta būti Lietuvos prezidentu. 
Gal šios idėjos dar neatsisaky
ta?", - laiške prezidentui klausė 
N. Sadūnaitė.

Ji taip pat smerkė Lietuvos

dą Stonį prezidentas išsisuko, 
pareiškęs, kad apie tai girdėjo 
tik iš žiniasklaidos. “Prie ko 
čia A. Januška” , - stebėjosi V. 
Adamkus, o “Dujotekanos” 
atstovų tikino niekada gyveni
me nematęs.

“Matydamas, kaip vėl kais
ta politinė įtampa dėl Valsty
bės saugumo departam ento 
veiklos tyrimo Seime, supran
tu, kad Lietuvos žmonėms vis 
labiau neaišku, kas darosi mū
sų valstybėje”, - anksčiau iš
platintame pranešime buvo ci
tuojamas V. Adamkus.

Prezidentas paragino visas 
politines partijas, jų vadovus ir 
atskirus politikus atsakingai 
elgtis ir nekelti sumaišties. 
“Būtų apmaudu sužinoti, kad 
šioje situacijoje įstatymų ne
paiso Seimo nariai, kurie patys 
tuos įstatymus priima”, - teigė 
šalies vadovas.

“Man, kaip ir daugeliui Jū
sų, yra neatsakytų klausimų ir 
dėl VSD veiklos tyrimo, ir dėl 
kai kurių asmenų veiksmų, - 
pabrėžė V. Adamkus. -  Tačiau 
nesikarščiuokime ir nepriim- 
kime skubotų sprendimų, ne
ardykime teisinės valstybės 
pagrindų, kuriuos kūrėme sep
tyniolika metų. Pasikliaukime 
savo teisėsaugos institucijo
mis, kurių pareiga išsiaiškinti 
ir pateikti atsakymus, kas savo 
veiksmais peržengė įstatymo 
ribas”.

Prezidentas išreiškė viltį, 
kad teisėsaugos institucijos 
suvokia šiuo metu joms teku
sią itin atsakingą užduotį ir 
neatidėliodamos atliks patikėtą 
darbą.

atstovus Europos Sąjungos teis
muose, esą tarp jų  yra buvusių 
KGB agentų. "Ar ne jie veikia 
tenykštį teisėjų korpusą ir koor
dinuoja Lietuvos kompromi
tavimo veiksmus?", - rašo disi- 
dentė.

Laiške V. Adamkui ji atkrei
pia dėmesį į neseną istoriją, kai 
žiniasklaidoje buvo išspausdin
tas pranešimas apie Juro Abro
mavičiaus žūties aplinkybes ti
riančiai Seimo komisijai liudi
jančių buvusių savanorių susi
tikimą Kaune, buvusio Seimo 
nario Liudviko Simučio na
muose.

"Tik Jūs begalite inicijuoti 
tyrimą, kas ir kurioms specia
liosioms tarnyboms davė leidi
mus klausytis šio žmogaus, bu
vusio partizano, buvusio Seimo 
nario, gausios šeimos tėvo po
kalbių", - prašė prezidento N. 
Sadūnaitė.

N. Sadūnaitė priekaištavo 
šalies vadovui už tai, kad šis sa
vo pirmosios kadencijos metu 
Gedimino ordinu apdovanojo

Lietuvos ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas aptaria su prezidentu Valdu Adamkumi grėsmingą 
politinę krizę valstybėje. www.president.lt

LINCO TEISMO PRADŽIA?
Vilnius, kovo 21 d. (LRT). 

Saugumo departamento me
džiaga apie Algimantą Matu
levičių, kuria siūloma atimti iš 
jo  teisę dirbti su slapta infor
macija, grįsta ir buvusio KGB 
agento liudijimu.

A. M atulevičius šią m e
džiagą vadina kerštu. Seimo 
pirmininkas sako, kad medžia
ga jį įtikino. Tuo metu Liust- 
racijos komisijos pirmininkė 
stebisi, kodėl Saugumo depar
tamentas informacijos apie A. 
Matulevičių iki šiol neperdavė 
jiems.

Seimo pirmininkas iš Vals
tybės saugumo departamento 
(VSD) vadovo gavo teikimą 
atimti iš Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininko A. Matulevičiaus 
teisę dirbti su slapta informaci
ja. Įvykdžius šį reikalavimą, A. 
Matulevičius nebegalėtų nei 
vadovauti komitetui, nei jame 
dirbti.

Seimo pirmininkas kartu su 
teik im u iš Saugum o gavo 
pluoštą dokumentų, neva įro
dančių, kad pildydamas anketą

pirmąjį nepriklausomos Lietu
vos vidaus reikalų ministrą Ma
rijoną Misiukonį. Jis yra buvęs 
aukštas Sovietų Sąjungos sau
gumo Lietuvos padalinio parei
gūnas. "Prezidentą pateisinu, 
nes jis nežinojo, ką daro", - apie 
pastarąjį V. Adamkaus sprendi
mą kalbėjo N. Sadūnaitė.

Lietuvos vadovas pavaišino 
disidentę pietumis, išklausė, 
tačiau konkrečių pažadų nedavė. 
Nepaisant to, N. Sadūnaitė sakė 
esanti patenkinta susitikimu. 
"Įmeskime visi nors po mažą 
akmenėlį į tą neteisybės vežimą 
- ir galbūt jį sustabdysime", - 
vylėsi ji.

"Jos noras spręsti problemas 
yra suprantamas, bet per valandą 
ar dvi mes nieko nepakeisime. 
Sutarėme, kad darysime viską, 
kas įmanoma", - po susitikimo 
sakė prezidento patarėjas Lau
ras Bielinis.

gauti leidimą dirbti su slapta 
informacija A. Matulevičius 
nuslėpė savo ryšius su KGB.

Dokumentų pluoštas pra
dedamas paaiškinimu, rašytu 
praėjusios savaitės pradžioje -  
likus trejetui dienų iki Arvydo 
Pociaus atstatydinimo svarsty
mo Seime, kuriame apie A. 
M atu lev ič ių  liud ija  buvęs 
KGB kadrinis darbuotojas, 
kurio pavardė dokumente pa
slėpta.

Jis teigia, kad 1989 m. susi
tiko su įmonės "Neringa" va
dovu A. Matulevičiumi ir nu
sprendė jį naudoti kaip KGB 
patikimą asmenį.

Tarp Seimo pirm ininkui 
pateiktų dokumentų pridėtoje 
pažymoje rašoma, kad A. Ma
tulevičius teigiamai atsiliepė 
apie KGB ir prisipažino, kad 
asmeniškai pažįsta Jungtinėse 
Amerikos Valstijose gyvenan
čius išeivius V. Vebeliūną ir S. 
A nužį, kuriais dom ėjosi 
KGB.

1989 m. išeiviai organiza
vo grupės ekonomikos ir pra
monės darbuotojų kelionę į 
JAV, į kurią turėjo vykti ir A. 
Matulevičius.

Jis, pagal pažymą, rašytą 
1989 m. ir pasirašyta kadrinio 
KGB darbuotojo Patapo, paža
dėjo apie savo kelionę infor
muoti KGB. Liudijime, rašy
tame praėjusią savaitę, anoni
minis KGB darbuotojas teigia, 
kad po kelionės A. M atule
vičius pažadą įvykdė -  su juo 
susitiko ir papasakojo apie 
KGB dominusius asmenis.

Kitoje Saugumo departa
mento pateiktoje pažymoje 
teigiama, kad 1990 m. sausį S. 
Anužis planavo atvykti į Lietu
vą, ir siekdama gauti iš jo duo
menų apie išeivius, KGB vėl 
planavo panaudoti patikimą 
asmenį "M. A.", kuris asme
niškai pažįsta S. Anužį.

Tas pats anoniminis KGB 
darbuotojas liudijime teigia, 
kad "M. A." ir yra Algimantas 
Matulevičius, ir kad jis su A.

Matulevičiumi buvo susitikęs 
2-3 kartus.

A. Matulevičius teigia, kad 
Saugumo pateikta medžiaga -  
išsigalvojimas ir pabrėžia, kad 
nėra nė vieno dokumento, kur 
būtų jo  parašas, liudijantis apie 
bendradarbiavim ą su KGB. 
Komiteto pirmininko teigimu, 
VSD vadovas jam  taip keršija 
už nepalankias tyrimo išvadas.

B end rad arb iav im ą su  
KGB tirianti Liustracijos 
komisija negali aiškintis, ar 
informacija apie A. Matule
vičių yra tikra, nes VSD jai 
neduoda medžiagos, kurią 
pateikė Seimo pirmininkui.

"Šiandien iš ryto vėl paban
džiau paklausti, kada mes gau
sim  medžiagą, ir man nieko 
konkretaus nebuvo atsakyta. 
Tada komisijos vardu kreipė
mės į Saugumo departamento 
generalinį direktorių, prašy
dami arba informuoti, kada 
tokią medžiagą mums pateiks, 
arba dėl kokių priežasčių ji 
nepateikiama.

Tokiu atveju aš manyčiau, 
kad būtų galima kalbėti tie
siog apie Linčo teismo pradžią 
Lietuvoje", -  teigia Liustraci- 
jos komisijos pirmininkė Da
lia Kuodytė.

Seimo pirmininkas teigia, 
kad L iustracijos kom isijos 
nuomonė, sprendžiant, ar at
imti iš A. Matulevičiaus teisę 
dirbti su slapta informacija, 
nėra nebūtina.

V. M untianas sako, kad 
Saugumo departamento pa
teikta medžiaga jį įtikina. Sei
mo vadovas per dešimt dienų 
žada pats apsispręsti, ką dary
ti su A. Matulevičiumi.

Konservatorių vadovo And
riaus Kubiliaus teigimu, ar at
imti iš A. Matulevičiaus teisę 
dirbti su slapta informacija, ga
li spręsti tik Seimas, o ne Sei
mo pirmininkas.

Tai greičiausiai dar teks aiš
kintis teisininkams, nes Seimo 
valdyboje sutarta, kad tai reg
lamentuojantys įstatymai nė
ra aiškūs.

http://www.president.lt
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L O S  A N G E L E S ,  CA

KOVO 11-OSIOS ŠVENTĖS PROGA
Prieš 17 metų šią kovo 11- 

tąją dieną Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba priėmė tris 
istorinius nutarimus kuriais bu
vo atstatyta nepriklausoma Lie
tuvos Respublika.• Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos Aktu (1-12) Dėl Lietu
vos Nepriklausomos Valstybės 
atstatymo buvo paskelbta, kad 
yra atstatomas svetimos jėgos 
1940 metais panaikintas jos su
verenių teisių vykdymas ir kad 
nuo šiol Lietuva vėl yra ne
priklausoma valstybė;• Lietuvos Respublikos 
Įstatymu (1-13) Dėl 1938 metų 
gegužės 12 dienos Lietuvos 
Konstitucijos galiojimo atstaty
mo buvo atnaujintas tos Konsti
tucijos galiojimas visoje Lietu
vos Respublikos teritorijoje, 
sustabdant tik tų skyrių ir straips
nių, kurie reglamentuoja Res
publikos Prezidento, Seimo, 
Valstybės Tarybos ir Valstybės 
Kontrolės statusą. Taip pat 
pareiškiant, kad tos Konstituci
jos galiojimo atstatymas pats sa
vaime neatkuria Lietuvos Res
publikoje iki 1940 m. birželio 15 
d. veikusių įstatymų;• Lietuvos Respublikos 
Įstatymu (1-14) Dėl Lietuvos 
Respublikos Laikinojo Pagrin
dinio Įstatymo kuriuo buvo su
stabdytas 1938 m. gegužės 12 
d. Lietuvos Konstitucijos galio
jimas ir patvirtintas Lietuvos 
Respublikos Laikinasis Pagrin
dinis Įstatymas.

Šio įstatymo 86 straipsnis 
nurodė, kad Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas yra aukščiausias 
Lietuvos Respublikos parei
gūnas ir atstovauja Lietuvos 
Respublikai tarptautiniuose san
tykiuose. Tai atitiko prezidento 
pareigoms, deja, Laikinasis Pag
rindinis Įstatymas tokios insti
tucijos nenumatė. Ji atsirado tik 
1992 metais referendumu pri
ėmus naują Lietuvos Respubli
kos Konstituciją.

D evynioliktas šimtmetis 
Lietuvos istorijoje yra minimas 
kaip tautos atgimimo laikotarp
is. Lietuva, pradėjusi savo vals
tybinį egzistavimą nuo kara
lystės ir pasiekusi viršūnę Di
džiosios Kunigaikštystės laikais, 
po Vytauto mirties, neturėdama

Muzikės Auksės Jackumaitės jaunuolių grupė, kuri atliko meninę 
programą Kovo 11-sios minėjime Los Angeles, CA. Nemyros nuotr.

tinkamo valdovo, pradėjo pra
rasti įtaką savo valdomose že
mėse kas ją privedė prie unijos 
su Lenkija ir pagaliau žlugimo 
paties nepasisekusio kūrinio -  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės ir Lenkijos karalystės.

Apie šimtą metų trukęs at
gimimo laikotarpis 1918 metų 
vasario 16 d. aktu buvo apvaini
kuotas naujos valdymosi formos 
sukūrimu -  nepriklausoma Lie
tuvos Respublika. Deja, ir ši 
valstybė, po trumpo savo gyva
vimo, vėl tapo auka -  karo gro
biu vieno iš to paties priešų iš 
rytų, tik jau po kitu vardu. Tai 
istorija kuri skaudžiai palietė lie
tuvių tautą, kurios aukomis ta
pome ne vienas iš mūsų.

Bet ir tokiose sąlygose gy
vendama tauta neužmiršo savo 
praeities. Ji tikėjo savo ateitimi 
ir ieškojo būdų ir kelių tą ateitį 
realizuoti. Ginkluotas pasiprieši
nimas įrodė okupantui lietuvių 
tautos ryžtą apginti tai kas jai 
buvo brangiausia -  laisva ir ne
priklausoma Lietuvos valstybė.

Nesėkm ingai pasibaigus 
apie 9 metus besitęsusiam gink
luotam pasipriešinimui, daugu
ma Lietuvos žmonių manė, kad 
reikia prisitaikyti tuometinio gy
venimo reikalavimams. Nepa
vykus ginklu iškovoti laisvę rei
kėjo pasirengti ilgesnei politinei 
priespaudai, kas pareikalavo ieš
koti naujų būdų savo tikslams 
įgyvendinti.

Pasinaudojęs Gedimino Il
gūno straipsniu “Lietuvos kelias 
į. 1990 m. kovo 11-tąją (1940
1990)” trumpai pažvelgsiu tik į 
tą laiko tarpą kuriame formavo
si pogrindžio ir viešo pasiprie
šinimo okupantui judėjimas tai
kiu būdu atstatyti Lietuvos ne
priklausom ybę.

Kelias į nepriklausomybę 
buvo ilgas ir vingiuotas. Po par
tizaninio karo pabaigos (apie 
1953-4) metus užtruko beveik 
20 metų iki pirmųjų to pasiren
gimo ženklų pasirodymo kai 
Kaune, reikalaudamas laisvės 
Lietuvai, 1972 m. gegužės 13 d. 
susidegino jaunuolis R. Kalan
ta.

Per tuos 20 metų pasikeiti
mai pačioje Sovietų Sąjungoje 
palietė ir Lietuvą. Lietuvoje 
okupacijos švelnėjimo ženklai

Iš kairės: LR generalinis garbės kon. Vytautas Čekanauskas, sol. Janina Čekanauskienė, muz.Auksė 
Jackumaitė, Vita Markevičienė ir Birutė Tumosa. Nemyros nuotr.

pasirodė tuojau po J. Stalino 
mirties kada susilpnėjo teroras 
bei palaipsniui pradėjo grįžti likę 
gyvi buvę politiniai kaliniai ir 
tremtiniai.

O Chruščiovinio “atlydžio” 
metu susilpnėjo ir represijos, 
nors ir išliko totalinis žmonių 
sekimas, ideologinė priespauda.

Sumažėjus terorui ir prie
spaudai, pamažu tautoje kilo no
ras, ypač jaunuomenėje, gimu
sioje karo ar pokario metais ir 
nepažinusioje Nepriklausomos 
Lietuvos, artimiau susipažinti su 
jos praeitimi. Sakoma, kad jau
nimas ją idealizavo ir to idealo 
ilgėjosi.

Aktyvus tikybos laisvės, o 
per ją ir Lietuvos nepriklauso
mybės siekimas kilo Katalikų 
bažnyčios veikloje. 1972 m. 
pradėta leisti “Lietuvos katalikų 
bažnyčios kroniką”. Pirmąjį jos 
numerį išleido jaunas kunigas 
jėzuitas S. Tamkevičius.

Suaktyvėjo tautinio išsivada
vimo judėjimas ir kova už žmo
gaus teises. 1976 m. Helsinkio 
susitarimui remti susikūrė Lietu
voje visuomeninė grupė (Hel
sinkio grupė), kurios tikslas bu
vo stebėti, kaip TSRS laikosi 
Helsinkio pasitarimo Baigiamo
jo akto susitarimų.

Buvęs politinis kalinys A. 
Terleckas ir jo  bendraminčiai 
1976 m. pradėjo leisti pogrin
dinį laikraštį “Laisvės šauklys”. 
1978 m. jie įkūrė pogrindinę or
ganizaciją Lietuvos laisvės lygą 
(LLL). Jos svarbiausias tikslas 
buvo ugdyti nepriklausomybės 
idėją ir siekti Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo.

Lietuvos Laisves Lyga 
(LLL) parengė ir priėmė keletą 
reikšmingų politinių pareiški
mų. Vienas svarbiausių tokių do
kumentų buvo Estijos disidentų 
parengta “Jungtinė deklaracija”, 
kurią 1979 m. pasirašė 45 Lietu
vos, Latvijos ir Estijos tautinio 
išsivadavimo kovotojai. Dek
laracija buvo reikalaujama pri
pažinti negaliojančiu Ribentro
po-Molotovo paktą ir likviduo
ti jo pasekmes -  šių šalių oku
paciją. Politologas A. Štromas 
teigė, jog šiuo dokumentu “Pa

baltijo disidentai iš esmės perė
mė estafetę iš savo pirmtakų par
tizanų ir apsiėmė nenuilstamai 
tęsti kovą už nepriklausomybę, 
tačiau šį kartą -  vien taikaus pa
sipriešinimo būdu”.

1976 metais kunigai J.Kau- 
neckas, A. Svarinskas, S. Tam- 
kevičius, V. Vėlavičius ir J. 
Zdebskis įkūrė Tikinčiųjų teisių 
gynimo katalikų komitetą, kuris, 
be tikybos gynimo, pasisakė ir 
už Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą.

Pogrindinę spaudą ėmėsi 
leisti ir liberalioji inteligentija.

1975 m. pasirodė žurnalas 
“Aušra”, kuris reiškė įsitikini
mą, kad Lietuva anksčiau ar vė
liau atgaus nepriklausomybę, 
smerkė Lietuvos rusifikavimą, 
kvietė taikaus protesto forma 
priešintis Maskvos vykdomai 
politikai, puoselėti nacionalinę 
kultūrą.

Disidentas V. Skuodis 1978 
m. parengė ir išleido savo re
daguotą pogrindinį žurnalą 
“Perspektyvos”.

1979 m. vasario 16-osios 
išvakarėse disidentas P. Peče
liūnas išleido žurnalą “Alma 
Mater”, skirtą Vilniaus univer
siteto 400-ųjų metų jubiliejui.

Disidentas gydytojas A. Stat- 
kevičius išleido žurnalą “Salin 
vergiją!”

Pasirodė pogrindiniai leidi
niai ‘"Dievas ir Tėvynė”, “Rūpin
tojėlis”, “Pastogė” bei kiti.

Formavosi dvi pogrindinės 
veiklos ir spaudos kryptys: vie
na -  kovojanti už tikinčiųjų tei
ses ir kita -  siekianti Lietuvos 
valstybingumo atkūrimo, kurio
je reiškėsi tautiškosios ir de
mokratinės liberaliosios nuosta
tos.

Tačiau ilgiau išsilaikyti li
beralios spaudos leidėjam s 
nepavyko, patys žymiausi jų 
1979-1980 m. buvo suimti ir 
įkalinti. Plačiai nuskambėjo di
sidentų A. Terlecko, P. Peče
liūno, V. Skuodžio, žurnalisto G. 
Iešmanto bei kitų, leidusių ir 
platinusių pogrindinę pasau
lietinę spaudą, suėmimas ir 
teismų bylos.

Tautinio išsivadavimo kovo

tojų veikla dėl KGB persekio
jimų ir represijų buvo ribota. 
Visuomenėje veikė nerašytas ir 
garsiai nesakomas principas: 
išlikti lietuviais, nepamiršti lais
vės ir nepriklausomybės idealų, 
tyliai boikotuoti Maskvos pa
stangas ištrinti tautos atmintį, 
nutautinti. Nemaža naujai susi
formavusios Lietuvos inteligen
tijos dalis, nors ir prisitaikė prie 
komunistų partijos politikos, 
tačiau stengėsi suteikti jai “žmo
nišką veidą” ir pirmiausia žiū
rėjo Lietuvos interesų. Stiprėjo 
iniciatyva kovoti už kultūros pa
veldą, lietuvių kalbos kaip 
svarbiausio tautinio tapatumo 
elemento išsaugojimą.

Tėvynės meilę žadino Vil
niaus universiteto profesoriaus 
Č. Kudabos, kitų vestos ekskur
sijos, skatinę pažinti savo isto
riją ir kultūrą, knygos su cen
zūros “pražiūrėtais” tekstais, 
dramos, poezijos kūriniai. Just. 
Marcinkevičiaus draminė trilo
gija “Mindaugas”, “Mažvydas”, 
“Katedra” , kurios spektaklių 
metu publika su ašaromis akyse 
kartojo “Lietuva, Lietuva”, buvo 
geriausios patriotizmo, laisvės 
siekio pamokos.

Patriotizmą ugdė vaikų dai
nų televizijos konkursas “Dainų 
dainelė”.

Plačiai garsėjo Lietuvos 
mokslininkai, menininkai, spor
tininkai.

Lietuvos žemės ūkis ir dau
gelis pramonės šakų pirmavo 
Tarybų Sąjungoje ir tai taip pat 
kėlė žmonių pasitikėjimą, savo 
vertės pajautimą.

Sportininkų, ypač Kauno 
“Zalgirio” krepšininkų pergalės 
nebuvo vien tik sportiniai pasie
kimai -  tai ugdė tautinę savigar
bą, kėlė galingą patriotizmo ban
gą.

Visi šie okupacijos sąlygo
mis pasiekti laimėjimai ir per
galės priminė, kad Lietuva gyva 
ir pirmai progai pasitaikius pri
sikels nepriklausomam gyveni
mui.

1985 m. Tarybų Sąjungos 
komunistų partijos politinio biu
ro generaliniu sekretoriumi ir 

(Nukelta į 7 psl.)
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KOVO 11-OSIOS...
realiuoju valstybės vadovu tapo 
M. Gorbačiovas. Siekdamas iš
judinti sustabarėjusią, neefekty
vią TSRS ekonomiką, jis pradė
jo garsiąją “perestroiką” -  per
sitvarkymą. Susilpnėjo žmonių 
persekiojimai dėl ideologijos, 
kuri neatitiko oficialiosios val
džios nuomonės. Pradėjo plisti 
nuomonių įvairovė. Baimė pa
mažu traukėsi iš žmonių sąmo
nės.

Tokiose formoje “Perestroi- 
kos” vėjai pasiekė ir Lietuvą. 
Nors apie nepriklausomybės 
atkūrimą dar niekas garsiai ne
kalbėjo, bet Lietuvoje pradėjo 
organizuotis neformalūs sambū
riai, diskusijų klubai per ku
riuos ši idėja buvo savotiškai 
puoselėjama.

Pirmiausia pradėjo ryškėti 
rūpestis kultūros paveldu. Buvo 
įkurta Paminklosaugos draugi
ja, kurios pirmininku išrinktas fi
losofas R. Ozolas.

Vilniuje akademinis jauni
mas, paminklosaugos entuzias
tai, įkūrė klubą “Talka”, o besi
rūpinantys gamtos apsauga klu
bą “Žemyna”.

Aktyviai reiškėsi anksčiau 
Lietuvoje negirdėtas žaliųjų ju
dėjimas. Nors tai nebuvo politi
nė organizacija, žalieji reikala
vo gamtos išsaugojimo, kur 
“tarp eilučių” buvo suprantama, 
kad tai galima pasiekti tik nepri
klausomoje Lietuvoje.

“Žinijos” draugijoje įsikūrė 
Vilniaus universiteto prof. B. 
Genzelio vadovaujamas klubas 
“Istorija ir kultūra”.

Prie žurnalo “Kultūros ba
ra i” veikė filosofo K. Stoškaus 
vadovaujamas klubas, rinkdavę- 
sis Menininkų rūmuose. Čia pa
sigirsdavo ir labai aštrios kriti
kos esamam režimui bei minčių 
apie būtinumą šį režimą keisti.

Prie Mokslų Akademijos ži
nomi ekonomistai K. Antanavi
čius, A. Buračas, K. Prunskienė 
ir E. Vilkas įsteigė ratelį, kuria
me diskutuojant apie krašto eko
nominę padėtį buvo svarstomos 
Lietuvos ekonomikos savaran
kiškumo galimybės ir pasek
mės. Panašūs procesai vystėsi ir 
kituose miestuose. Taip ryškėjo 
neformalūs lyderiai, vėliau tapę 
Sąjūdžio kūrėjais ir veikėjais.

Dauguma žymiausių švieti
mo, mokslo ir kultūros veikėjų 
buvo Tarybų Sąjungos komu
nistų partijos (TSKP) nariai. Ta
čiau pamažu keitėsi ir negaty
vus daugelio žmonių požiūris į 
priklausymą komunistų partijai. 
Ir iš komunistų atsirasdavo vis 
daugiau tokių, kurie vis garsiau 
prabildavo apie savų nacionali
nių vertybių išsaugojimo būti
numą.

Kol tarp intelektualų vyko 
diskusijos “ką daryti?”, TSRS 
demokratėjimo procesu nu
sprendė pasinaudoti, išeiti į vie
šumą pogrindyje veikę disiden
tai. Dalis jų po bausmės atliki

mo jau buvo grįžę į Lietuvą.
Ir štai disidentai V. Bogušis, 

P. Cidzikas, N. Sadūnaitė, A. 
Terleckas ir kiti jų bendramin
čiai 1987 m. sumanė Vilniuje, 
prie paminklo poetui A. Micke
vičiui, surengti mitingą pa
smerkti Ribentropo-Molotovo 
paktą, nulėmusį Lietuvos laisvės 
praradimą. Savo sumanymo jie 
neslėpė. Rugpjūčio 11 d. apie 
numatomą demonstraciją per ra
diją pranešė “Amerikos balsas”. 
Valdžios atstovai susirūpino: 
garsiai skelbiamo viešumo sąly
gomis taikyti anksčiau naudotas 
represijas netiko, o nereaguoti į 
tokį, jų nuomone, akiplėšišką 
žingsnį nebuvo galima. KGB 
nusprendė prieš demonstracijos 
organizatorius panaudoti psi
chologinį spaudimą.

Tačiau mitingo organizato
riai neišsigando. Rugpjūčio 23 
d. po pamaldų Sv. Onos bažny
čioje minėti disidentai ir dar ke
lios dešimtys žmonių, prisisegę 
juodus kaspinus, atėjo prie Ado
mo Mickevičiaus paminklo. Čia 
jau buvo susirinkę ir rinkosi keli 
šimtai kitų mitingo dalyvių. Prie 
paminklo plevėsavo trys juostos 
-  geltona, žalia ir raudona, sim
bolizuojančios tautinės vėliavos 
spalvas. Pagrindinę kalbą apie 
Ribentropo-Molotovo paktą ir 
jo pasekmes pasakė N. Sadūnai- 
tė. Ji, kaip ir kiti kalbėtojai, rei
kalavo laisvės Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai. Skambėjo šūkiai 
“Laisvės, laisvės, laisvės”. Mi
tingo dalyviai sugiedojo “Lietu
va brangi” , “Marija, Marija”, 
“Tautinę giesmę”. Mitingo orga
nizatorių nuomone, jame daly
vavo apie du-trys tūkstančiai 
žmonių.

Taigi, šiais metais sueina 20 
metų nuo šio istorinio įvykio, 
kuris tautai davė naują impulsą 
kovoje dėl nepriklausomybės. 
Tai įvykis kuris pastūmėjo tautą 
išeiti iš pogrindžio ir viešai tai
kaus protesto forma priešintis 
Maskvos vykdomai politikai. 
Tai įvykis kuris naujai įdiegė pa
sitikėjimą savimi, kad jau arti
nasi seniai laukiama valanda 
žengti paskutinį žingsnį kovoje 
už Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimą.

Kaip ir buvo tikėtasi, šis drą
sus žingsnis nepriklausomybės 
siekiančiam tautos elementui 
atskleidė naujus veiklos hori
zontus. Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis, gimęs 1988 m. birželio 
3 d. Mokslų Akademijos Di
džiojoje salėje, sugebėjo iško
voti tautos pasitikėjimą, suvie
nyti ją ir sutelktomis pastango
mis, išnaudojant TSRS “pere- 
stroikos” laikmečio situaciją, 
laimėti 1990 m. vasario 24 d. 
rinkimus į LTSR Aukščiausiąją 
Tarybą, laiku užbėgti Gorbačia- 
vui už akių ir kovo 11-tąją pa
skelbti pasauliui apie atkuriamą 
nepriklausomą Lietuvos vals
tybę.

Tą atsimintiną dieną televizi
jos ekrane pamatėme atsiver

čiant naują Lietuvos istoriją.
Mes tapome nepriklausomos 

Lietuvos valstybės atkūrimo liu
dininkais.

Mes stebėjome mūsų tautos 
valios ir jos siekių išsipildymą.

Mes džiaugsmo ašaromis 
pasveikinome Nepriklausomy
bės akto signatarus.

Mes griausmingais plojimais 
sutikome iškylančią krauju ir 
kančiomis išsaugotą trispalvę.

Tautos išrinkti atstovai pa
skelbė pasauliui ryžtingą apsi
sprendimą daugiau niekam ne
vergauti.

Lietuva atgimė naujam gy
venimui.

Apie šią istorinę dieną kny
gos “Lietuvos Nepriklausomos 
Valstybės Atstatymo Akto Sig
natarai” įžanginiame žodyje yra 
taip rašoma:

“ 1990 metų kovo 11-ąją, 
sekmadienį, apie 22 valandą, po 
ilgos pertraukos laisva Lietuvos 
žmonių valia išrinkta Lietuvos 
TSR Aukščiausioji Taryba, pa
sivadinusi Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiąja Taryba, pradėjo 
vardinį balsavimą dėl nepriklau
somos valstybės atstatymo. Po 
44 minučių, 124 deputatai (iš jų 
-  105 Sąjūdžio kelti ir remti) 
pareiškė savo ir savo rinkėjų va
lią -  Aukščiausioji Taryba pa
skelbė atstatanti Nepriklausomą 
Lietuvos Respubliką. Rytojaus 
dieną Maskvoje prasidėjo neei
linis TSRS liaudies deputatų su
važiavimas, turėjęs skubos tvar
ka svarstyti išstojimo iš TSRS 
įstatymą...

Taip gimė Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės aktas, vaini
kavęs 50 metų trukusias mūsų 
tautos pastangas atkurti 1940 
metais svetimos jėgos suvaržy
tas Lietuvos valstybės suvere
nias galias. Penkiasdešimties 
metų kelias, aplaistytas krauju, 
skaudžiomis netektimis, neregė
to masto tremtimis, baigėsi ne
įtikėtinai drąsiu ir taikiu nepri
klausomybės atstatymu.

1991 m. vasario 9-tos dienos 
referendumas, įvykęs po tragiš
kų ir lemtingų sausio 13-tosios 
įvykių Vilniuje, išsklaidė bet ko
kias abejones tiek Rytuose, tiek 
Vakaruose dėl vieningos lietu
vių tautos valios ir siekių”.

Mieli minėjimo dalyviai. Jūs 
savo dalyvavimu šios dienos 
renginyje išreiškėte pagarbą ir 
padėką ne tik Kovo 11-tosios ak
to signatarams, bet ir visai lietu
vių tautai už jos ryžtą kovoje už 
savo buitį, už teisę gyventi lais
vu žmogumi savo laisvoje že
mėje kurioje lietuvis nuo amžių 
gyveno.

Kovo 11-ji tai mūsų visų vil
čių ir maldų išsipildymo diena. 
Tik per ištvermę, pasiaukojimą 
ir meilę savo tautai ši diena tapo 
realybe.

Tegul tie patys idealai telydi 
mus ir toliau dirbti Lietuvos nau
dai ir jos žmonių gerovei.

Lietuvos Respublikos Gar
bės generalinis konsulas

Vytautas Čekanauskas

PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas 
užsienio lietuvių katalikų sielovadai
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Broliai, seserys Kristuje,

Kai apaštalams užėjo  audra G enezereto ežere ir jų  val
tis buvo  jau  toli nuplaukusi nuo kranto, blaškoma bangų 
(Jono 6: 16-18), pasirodęs Kristus nusigandusius Apaštalus 
ramino sakydamas, “A š  čia. N ebijokite!” (Jono 6:20).

Prisikėlęs Kristus taip pat pasirodė savo mokiniams: “jiem s 
besikalbant, pats Jėzus atsirado jų  tarpe ir prabilo: 'Ramybė 
jum s!' ” (Luko 24:36).

Tokie Kristaus žodžiai, “nebijokite” ir “ramybė ju m s”, 
padeda m um s giliau susipažinti su Kristumi. Jis kviečia mus 
drąsiau ir su didesniu pasitikėjim u priartėti prie Jo, nes Jis 
yra tas, kuris panaikina m ūsų dvasines silpnybes ir gydo  
baimės, keršto ir nepasitikėjim o žaizdas. Tie žodžia i yra 
skiriami ir jaunim ui Lietuvos jaun im o dienų proga Klaipė
doje 2 0 0 7  m. Vyskupas R. Norvila rašė, “Lavinkite širdis, 
kad jos ant Baltijos jūros kranto išgirstų Jėzaus žodžius pirmą 
kartą nuskam bėjusius prieš du tūkstančius m etų virš Ge
nezereto ežero bangų ir niekada nenutylančius: Drąsos! 
Tai aš”.

Baigdami gavėnios atgailos laikotarpį ir žengdam i link 
šv. Savaitės apeigų - pradedant su Verbų sekm adieniu, iki 
D idžiojo ketvirtadienio paskutinės vakarienės ir D idžiojo  
penktadienio Aukos, prisimenam Jėzaus išganingąją kančią 
ir mirtį. O  tada - džiaugiantis Jo Prisikėlimu m um s dera ne  
tik atlikti religinę pareigą, dalyvauti Velykinėse apeigose, 
bet ir galim e giliau susipažinti su besivystančia išganymo  
istorija. Kristaus išganymo m alonė tęsiasi iki šios dienos - 
m um  reikia turėti tos drąsos išgyventi Dievo valią, sekti Kristų 
m ūsų kasdieniniam gyvenim e.

Nuoširdžiai sveikinu visus lietuvius išsibarsčiusius per 
visus pasaulio žem ynus šv. Velykų proga. Tegul Sv. Velykų 
palaima mus skatina būti drąsesniais krikščionimis, pasi
tikėdami tuo, kuris yra su m um is “per visas d ienas” (Mato 
28:20). Eikime link Kristaus, kuris yra meilė, nes “pasitikėji
mas ir tik pasitikėjimas veda į m eilę” rašė šv. Kūdikėlio Jė
zaus Teresėlė, šių m etų Lietuvos jaunim o dienų globėja.

Linkiu visiems palaim intų Sv. Velykų!

Jūsų Kristuje,

Prelatas Edmundas J. Putrimas

KOVO VIENUOLIKTOJI LOS ANGELES MIESTE
Septynioliktąją Lietuvos ne

priklausomybės atgimimo su
kaktį atšventėme, kaip ir pri
dera, kovo vienuoliktą dieną šv. 
Kazimiero parapijos patalpose. 
Ruošė Amerikos Lietuvių Tary
bos Los Angeles skyrius (pirm. 
Albinas Markevičius), kuris, 
deja, dėl savaitę prieš minėjimą 
padarytos širdies operacijos, 
šventėje dalyvauti negalėjo, 
nors jau gerai sustiprėjo ir tai
sosi namuose. Nežiūrint, kad 
paties pirmininko šventėje ne
buvo, vis tiek aiškiai buvo jau
čiamas jo stilius ir organizuo
janti ranka. Numatyta šventę 
pradėti Daiva Čekanauskaitė- 
Navaretti, taipogi sunegalavo ir 
neatvyko. Taigi šventę, savo 
tėvelio žodį ir kitus raštus 
gautus sveikinimus susirinku
siems sklandžiai perdavė Zina 
Markevičiūtė. Amerikos ir Lie
tuvos himnus, salei pritariant, 
sugiedojo sol. Janina Čeka- 
nauskienė. Turiningą invoka- 
ciją sukalbėjo klebonas Stanis
lovas Anužis. Pagrindinis kal

bėtojas garbės generalinis kon
sulas Vytautas Čekanauskas 
taip imponavo klausytojus, kad 
po poros minučių nutilo ne tik 
tarpusavyje šnabždesiai, bet ir 
indų barškėjimas. Jau keletą 
metų daugumą minėjimų ar pa
gerbimų švenčiame prie pa
dengtų stalų, apkrautų viliojan
čiais užkandžiais ir įvairiais gė
rimais. Daugumai sunku susi
valdyti, bet šį kartą buvo tikrai 
stebėtinai tylu. Prelegento kal
ba buvo išklausyta atidžiai ir 
pagarbiai. Kaip ir visuomet, 
kons. Čekanausko kalbos klau
sytis ir pasimokyti tikrai buvo 
ko. Vėliau kai kurie pastebėjo, 
kad tą kalbą reikėtų patalpinti 
lietuviškuose vadovėliuose.

M eninė program os dalis 
buvo žavėtina. Dvylika vietinių 
mokyklinio amžiaus vaikučių 
skambino pianinu, grojo smui
kais ir kitais instrumentais, kai 
kurie šoko, deklamavo ir kitaip 
pasirodė scenoje. Skaitovės 
buvo dvi vyresnės mergaitės, 

(Nukelta į 10 psl.)

http://www.uzsielovadas.otg
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus priėmė 

kadenciją baigiančią Indonezijos Respublikos ambasadorę Lie
tuvai Perwitorini Wijono. Atsisveikindamas su ambasadore pre
zidentas pabrėžė, kad Europos Sąjungos ir Pietryčių Azijos dia
logas vis stiprėja, todėl Lietuva ieško galimybių aktyviau 
išnaudoti bendradarbiavimo perspektyvas. Jis išreiškė viltį, kad 
Lietuva ir Indonezija aktyviai plėtos ryšius prekybos ir inves
ticijų, mokslo ir technologijų, švietimo bei kultūros srityse. 
Šalies vadovas pažymėjo, kad tam labai pasitarnautų aukštų 
Indonezijos pareigūnų vizitai į Lietuvą. Prezidentas V. Adamkus 
padėkojo ambasadorei už indėlį į Lietuvos ir Indonezijos dvišalių 
santykių plėtrą ir palinkėjo sėkmės tolesniame darbe.

Prez. Valdas Adamkus buvo dviejų dienų darbo vizite Bri
uselyje (Belgijos Karalystė) ir Berlyne (Vokietijos Federacinė 
Respublika), kur dalyvauti Romos sutarties pasirašymo 50-ųjų 
metinių minėjimo renginiuose. Briuselyje Lietuvos vadovas 
dalyvavo iškilmingame priėmime Belgų Karaliaus rūmuose. 
Vėliau prezidentas išvyko į Berlyną. Vokietijos prezidento Horst 
Koehler rengiamoje vakarienėje Lietuvos vadovas pasakė kal
bą. Kovo 25 d., sekmadienį, prez. V. Adamkus kartu su kitais 
ES valstybių bei vyriausybių vadovais dalyvavo oficialioje 50- 
ųjų Romos sutarties pasirašymo metinių minėjimo ceremoni
joje. Iškilmių metu kalbas pasakė Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel, Italijos ministras pirmininkas Romano Prodi, Europos 
Komisijos pirmininkas Jose Manuel Barroso, Europos Parla
mento pirmininkas Hans-Gert Pottering. Ceremonijos metu buvo 
pasirašoma Berlyno deklaracija dėl Europos ateities. Vėliau 
buvo surengti ES valstybių ir vyriausybių vadovų darbo pietūs. 
Šio susitikimo metu buvo diskutuojama apie ES Konstitucinę 
sutartį ir su ja  susijusius procedūrinius klausimus. ES valstybių 
vadovai kalbėjosi apie Europos vaidmenį pasaulyje ir transat
lantinius santykius. Darbo pietų metu pasisakė ir Lietuvos va
dovas.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas kovo 
23 dieną su verslo bendruomenės atstovais aptarė, kaip geriau 
Lietuvos verslo interesams išnaudoti į Vidurio Azijos šalis ren
giamą vizitą.

Laimonas Talat-Kelpša, Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos sekretorius kovo 26-28 dienomis vyko į Gruziją dvišalių 
politinių konsultacijų.

Lietuvoje su darbo vizitu kovo 25-26 dienomis lankėsi In
dijos užsienio reikalų valstybės ministras Anandas Sharma. Per 
vizitą įvyko ministro susitikimai su Lietuvos prez. Valdu Adam
kumi, ministru pirmininku Gediminu Kirkilu, užsienio reikalų 
ministru Petru Vaitiekūnu, ūkio ministru Vytu Navicku, Tarp
parlamentinių ryšių su Indija grupės nariais.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas kovo 
23 dieną priėmė Japonijos kultūros dienų Vilniuje globėją prof. 
Kodži Tojama, Japonijos ir Lietuvos draugystės asociacijos at
stovus Jošitami Vada, Nobutoši Noma, “Tokyo Associates Cor
poration” prezidentą Minoru Hašimoto. Susitikime ministras 
P.Vaitiekūnas padėkojo japonams už jų  paramą ir taurias lab
daros akcijas, kuriomis siekiama surinkti lėšų onkologinėmis 
ligomis sergantiems Lietuvos vaikams gydyti.

Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Algiman
tas Rimkūnas kovo 22 dieną su Švedijos socialinės apsaugos 
ministerijos valstybės sekretoriumi Šiaurės bendradarbiavimui 
Johann Tiedemann aptarė Lietuvos regioninio bendradarbiavi
mo su Šiaurės šalimis perspektyvas.

Penkiuose žemynuose, beveik septyniasdešimtyje šalių, 
kovo 20 dieną buvo švenčiama tarptautinė Frankofonijos die
na, žyminti Tarptautinės Frankofonijos organizacijos (TFO) 
įkūrimą. Tarptautinės Frankofonijos dienos proga Lietuvos na
cionaliniame muziejuje Užsienio reikalų ministerijos ir Mažo
sios Lietuvos muziejaus iniciatyva kovo 20 dieną atidaryta par
oda “Prancūzai Klaipėdoje 1920-1923 metais”, kurią bus gali
ma aplankyti iki balandžio 15 dienos.

Niurnberge (Vokietijoje) kovo 14-15 dienomis vyko Euro
pos Sąjungos ir Pietryčių Azijos Tautų Asociacijos (ASEAN) 
užsienio reikalų ministrų susitikimas. Lietuvai susitikime at
stovavo Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Evaldas Ignata
vičius.

Petras Vaitiekūnas, Lietuvos užsienio reikalų ministras ir 
Lietuvos diplomatinių atstovybių Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos šalyse vadovai su ES ir NATO pareigūnais kovo 
15-16 dienomis Briuselyje aptarė ES ir NATO tikslus, dalijosi 
ES ir NATO veiklos NVS valstybėse patirtimi. Ypatingas dėme
sys buvo skiriamas energetikos, vizų politikos, NVS šalių eko
nominių ir gynybos sistemų reformų temoms.

LG0TIC, LRT, LR URM,

Clevelando lietuvių Vasario 16-osios šventėje vasario 18 d. kun. Gediminas Kijauskas, SJ, dr. Vikto
ras Stankus ir JAV Ohio senatorius George Voinovich. Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

ES JUBILIEJUS BUS MINIMAS IR LIETUVOJE
Europos Sąjungos (ES) ju 

biliejaus proga kovo pabaigoje 
Lietuvoje įvyks nemažai Eu
ropos Parlamento ir kitų Ben
drijos institucijų organizuo
jamų renginių.

Kovo 29 d. Lietuvos Res
publikos Seimas rengia iš
kilm ingą posėdį Romos su
tarčių pasirašymo proga. Jame 
sveikinimo kalbą pasakys Lie
tuvoje viešėsiantis Europos 
Komisijos pirmininkas Jose 
M anuel Barroso. Tuo tarpu 
kovo 30 d. Europos Komisijos 
atstovybė kartu su Užsienio 
reikalų ministerija bei Seimu 
surengs mokslinį simpoziumą, 
kurį taip pat pasveikins Euro
pos Komisijos pirmininkas. 
Tarp kitų simpoziumo dalyvių 
- 1957 m. pamenantys diplo-

matai, žymūs politikai, valsty
bės tarnautojai bei akademikai, 
sakoma Europos Parlamento 
spaudos tarnybos pranešime.

Kovo 26 - balandžio 15 d. 
Europos Komisijos atstovybė 
surengs parodą nacionalinėje 
M. M ažvydo b ib lio tekoje. 
Unikali ekspozicija apžvelgia 
Europos vienijimosi ištakas ir 
pristato to laikotarpio Lietuvos 
ir išeivijos spaudos požiūrį į 
vieną svarbiausių politinės ir 
ekonom inės Europos in te 
gracijos įvykių - Romos su
tarties pasirašymą. Kovo 29 d. 
14 val. parodą iškilm ingai 
atidarys ES biudžeto ir f i
nansinio programavimo direk
torė Dalia Grybauskaitė.

Kovo 30 d. Europos Parla
mento informacijos biuras ir

Europos Komisijos atstovybė 
atvers duris plačiajai visuome
nei, kuri galės daugiau susi
pažinti su jų  darbu.

Tuo tarpu gegužės 5 d. Eu
ropos Parlamentas, bendradar
biaudam as su Kauno savi
valdybe, padės surengti šven
tinį koncertą miesto Vienybės 
aikštėje. Jį lydės fejerverkų bei 
lazerių šviesos spektaklis. Tai 
dalis "Europos savaitės" rengi
nių.

1957 m. kovo 25 d. pasira
šytom is Rom os sutartim is 
buvo įkurtos Europos ekonom
inė bendrija bei Europos ato
minės energijos bendrija. Tai 
dvi iš trijų sutarčių, kuriomis 
po Antrojo pasaulinio karo 
buvo pradėta vienyti Europa.

ELTA

PALAIDOTO CHEMINIO
GINKLO BALTIJOS 

JŪROJE PROBLEMOS 
Sankt Peterburgas, kovo

23 d. Seimo Aplinkos komite
to pirmininko pavaduotojo Ge
dimino Jakavonio pastango
mis VII tarptautinės konferen
cijos "Baltijos jūros diena" re
zoliucijoje atsispindės ir pa
laidoto cheminio ginklo Balti
jos jūroje problema.

Pirm iniam e rezoliucijos 
projekte atsispindėjo tik nuo
stata, pateisinanti ir sveikinanti 
dujotiekio tiesim ą Baltijos 
jūros dugnu. Taip pat buvo 
bandoma "nepastebėti", kad jis 
bus tiesiamas užkabinant che
minio ginklo palaidojimo vie
tas. Pasak G. Jakavonio, vieni 
konferencijos dalyviai palaikė 
R usijos kom panijos "Gas- 
prom" poziciją, kad dujotiekis 
tiesiamas Baltijos jūros dugnu 
palaidoto cheminio ginklo ar
senalui įtakos neturės. Kiti 
palaikė parlamentaro, Europos 
Tarybos Parlamentinės Asam
blėjos paskirto oficialaus eks
perto dėl cheminio ginklo G.

Į BENDRĄ ES DEKLARACIJĄ ĮTRAUKTA 
90 PROC. LIETUVOS PASIŪLYMŲ

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus su premjeru ir 
užsienio reikalų ministru ap
tarė šalies poziciją neforma
liame Europos Sąjungos (ES) 
viršūnių susitikime Lietuvos 
pasiūlymus, kurie bus teikiami 
bendrai deklaracijai. Preziden-

Jakavonio poziciją, jog chem
inio ginklo problemą būtina 
spręsti tarptautinėmis pastan
gomis, kitaip Baltijos jūrą gali 
ištikti ekologinė katastrofa. 
Todėl buvo nuspręsta konfe
rencijos rezoliuciją papildyti 
nuostata, kad Baltijos jūros 
apsaugos komisija HELCOM 
atnaujintų ir tęstų palaidoto 
cheminio ginklo jūroje tyrimus 
šių dienų aktualijų aspektu. 
Taip pat bus kreiptasi į Di
džiąją Britaniją ir JAV, kad šios 
valstybės pagaliau pateiktų 
tarptautinei bendruomenei in
formaciją apie tikslias chemi
nio g inklo po A ntrojo p a 
saulinio karo palaidojimo vie
tas jūroje. LGITIC

tas Valdas Adamkus Lietuvos 
sėkme laiko tai, kad į dekla
racijos tekstą įtrauktos tezės 
apie integracijos reformas, ES 
plėtros sėkmę.

Premjero Gedimino Kirki
lo teigimu, tai reiškia, kad Eu
ropos Sąjunga jau  įvykusią 
plėtrą vertina pozityviai. "Tai 
reišk ia, kad yra pagrindas 
tolesnei jos plėtrai. Nors iki 
šiol girdėjom e visokiausių 
įvykusios Europos Sąjungos 
plėtros vertinimų, net kaimy
ninės šalys bandė įteigti, kad 
ji nesėkminga", - po susitiki
mo žurnalistams sakė G. Kir
kilas.

Pasak premjero, į dekla
racijos tekstą įtraukta 90 pro
centų Lietuvos pasiūlymų.

Kovo 24-25 dienomis pre
zidentas V. Adamkus dalyva
vo Briuselyje ir Berlyne vyk
siančiame iškilmingame Ro
mos sutarties 50-mečio minė
jime bei neformaliame Euro
pos Sąjungos vadovų tarybos 
susitikime. ELTA
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KULTŪROS PUSLAPIS

Alfonsos Pažiurienės velykiniai margučiai

ALĖ RŪTA IEŠKOJO DEIMANČIUKU...
Knygos -  minties laivai, plaukuojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų 

krovinį iš kartos į kartą. F. Bekonas

Pavasarėja... Kovo 16 d. -  
Knygnešio diena. Vakarėja... 
Beprotiškai įdomu klajoti po 
knygų pasaulį. Šį kartą ne apie 
knygnešių ir daraktorių įmin
tas pėdas, bet apie žmones, 
kurie tausoja, brangina kny
gas, lietuviškąjį žodį. Sį kartą 
apie žmones, kurie galvoja 
apie knygų tikrąjį gyvenimą, 
jų  vertę, ilgaamžiškumą... Alė 
Ruta (tikr. Elena Nakaitė-Ar- 
bačiauskienė) -  prozininkė, 
poetė, kuri Rokiškio “Romu
vos” gimnazijos bibliotekai 
jau trečią kartą dovanoja auto
grafuotų leidinių kolekciją. 
Paskutinėje siuntoje apie 150 
leidinių. Knygnešio dienos 
proga, paanalizuosiu autentiš
kus įrašus.

Savo turiniu įdomus poe
tės, prozininkės, eseistės JU- 
ratės Sučylaitės įrašas apysa
koje “Sumaištis” . Įrašas šian
dieninį žmogų tarsi prikelia iš 
naujo gyventi. Autorė rašo: 
“MUsų žmonės pavargę nuo 
sumaišties, bet jie dar prašvie
sės, išsities, sutvirtės. Tikė
kim...”

Optimistinis palinkėjimas 
poeto, prozininko, vertėjo Jur
gio Kunčino knygoje “Namai 
be žiburių”. Ją autorius dova
noja gerbiamai Alei RUtai pa
linkėdamas, kad “Jusų namuo
se visada šviestų žiburiai”. At
rodo ko daugiau žmogui ir be
reikia?

Atviras ir nuoširdus įrašas 
prozininko, publicisto Jono 
Mikelinsko knygoje “O laik
rodžiai eina” : “Sąžiningam lie
tuviškos žemės talentui, - su 
draugiškais jausmais ir linkė
damas, kad laikrodžiai muštų 
tik darbščias ir prasmingas ir 
sveikas valandas!”

Prozininkės, poetės auto
grafuotų leidinių kolekcijoje 
kraštiečio poeto Prano Kozu- 
lio knyga “Dulkės ežere”, iš
leista 1950 m. Toronte. Kaip

kraštietis kraštietei autorius ra
šo: “ prisiminimui mUsų aukš
taitiškos žemės”.

Gerbiamos Alės RUtos kny
gų lobyne ne tik jai autogra
fuoti, dovanoti leidiniai. Kny
gos dovanotos ir jos šeimos na
riams. Sklaidau literatUros isto
riko, prozininko, poeto Prano 
Naujokaičio pasakojimų jau
nimui knygą “Maži žingsniai”. 
Joje įrašas jau į Amžinybę iš
keliavusiam gerbiamos Alės 
RUtos sUnui. Leidinyje įrašas: 
“Los Angeles šeštadieninės 
mokyklos IV-ojo skyriaus pir
majam m okiniui Arimantui 
Arbui -  1960-1961 mokslo me
tams paminėti. Leidinį dovano
ja  Tėvų komitetas (Lietuvių 
bendruomenės dovana).

G erb iam a rašy to ja , net 
maldaknygę anglų kalba pado
vanojo gimnazijos bibliotekai. 
Tai brangus leidinys. Kažkada 
maldaknygę jai padovanojo 
dukra Vijolė su įrašu: “ Mielai 
mamytei -  kuri išmokė mane 
mylėti gražius dalykus”.

A u tografuo tą  le id in į 
“Kvaitulys” gerbiamai savo 
mokytojai Alei RUtai dovano
jo  prozininkė Vytautė Žilins
kaitė, o žurnalistas, vertėjas 
Bronys Raila knygoje “Iš pa
skendusio pasaulio“ rašo: “Iš 
tos pačios aukštaičių žemės -  
tik priešingų polių -  rytų ir va
karų, Aukštaitijos -  prie Tavo 
penkių didžiųjų meilių jungda
masis su savo skurdžia šeštąja 
dingusių laikų džiaugsmų tru
piniais ir skausmų kvepalais, 
vaišindamasis paskendusio pa
saulio burtuose” -  Bronys Rai
la.

Siais metais per Lietuvą 
nuv iln ijo  poeto  B ernardo  
Brazdžionio jubiliejui skirti 
renginiai, o gerbiamos Alės 
RUtos autografuotų leidinių 
kolekcijoje surandu poeto ei
liuotą įrašą, kuris dvelkia šilta 
ir saulėta vaikyste:

Meskit gerą akį
Į  knygelę šitą
Ir ne vien tik žodį,
Mano pramanytą.

Žvelkite į dažno
Puslapio puošnumą -
Akiai irgi širdžiai
Mielą malonumą.

Užu aptarimą
Ją iš visų pusių,
A š mielai kolegei
Dėkingas būsiu.

Kas atrodo begalėtų bUti šil
čiau ir atviriau? Kitame leidi
nyje “Po Aukštaitijos skliau
tais”, poetas Bernardas Braz
džionis, eiliuotą įrašą skiria Alei 
ir Edmundui Arbams.

Poetas, kritikas, vertėjas Al
gim antas Baltakis knygoje 
“Upės ir tiltai”, dėkoja už įdomią 
vakaronę Arbų pastogėje, o 
kraštiečio poeto Vytauto Cinaus- 
ko knygelėje “Kad bUtume ša
lia” atsispindi tremties motyvai, 
todėl ir įrašas liUdnas: “Mielai 
kraštietei Alei RUtai per liUdną 
sukaktį nelinksmos eilutės”.

Sugrįžtu prie Alės RUtos sU- 
nui dovanotų leidinių. Unikalus 
įrašas Antano Baranausko kny
goje “Anykščių šilelis”. Knyga 
skirta Alės RUtos sUnui Ariman
tui apsilankius Varšuvoje. J. 
Markuza rašo: “Anykščių šile
lis” tai geriausia poema lietuvių 
kalboje, čia pasireiškia lietuvių 
kalbos turtingumas vaizduojant 
puikią mUsų krašto gamtą.”

1974 m. Velykų proga poe
tė, prozininkė, dramaturgė Bi
rutė PUkelevičiUtė autografuotą 
romaną “Naujųjų metų istori
ja” dovanoja su širdingais lin
kėjimais ir meile.

Autografuotų leidinių kolek
cijoje surandu ne tik grožinės 
literatUros leidinių. Kunigas do
minikonas Tomas ŽiUraitis, O. 
P., knygoje “Žodis ir gyveni
mas” paliko įrašą: “Mieliems

mUsų kUrėjams A. ir Ed. Arba- 
čiauskams gilios pagarbos var
dan.”

Analizuojant autografuotus 
įrašus, pastebėjau, kad nemažai 
leidinių gerbiamai Alei RUtai 
padovanota prieš šventes. Apie 
tai liudija ir 1981 m. prieš šven
tas Kalėdas siunčiami linkėjimai 
su įrašu knygoje “ Lietuvių lite- 
ratUrinė kritika tremtyje”.

Nuoširdų, šiltą, atvirą įrašą 
surandu prozininko, dramatur
go, poeto, publicisto Vytauto 
Alanto (tikr. Jakševičiaus) ro
mane “Šventaragis”. Autorius 
rašo: “Labai brangiai kolegei 
Alei RUtai iškiliai lietuviško gro
žinio žodžio kūrėjai ir lietuvių 
tautos dvasios versmės Puoselė
tojai nuoširdžios pagarbos ir pri
pažinimo ženklas.”

Savitas poeto, dramaturgo 
Stasio Santvaro įrašas. Autorius 
rašo: “Jeigu šių knygų pastan
gos mirs, tai jos nėra ir niekad 
nebus poezija...”, poetės, prozi
ninkės, eseistės JUratės Sučy- 
laitės įrašas liudija įvykius kaip 
ji pamatė Ameriką. Autorė pri
sipažįsta: “Du apsakymus -  iš 
šios knygos - “Skersvėjį” ir “Bu
delį” -  JUsų Vijolė išvertė į anglų 
kalbą, ir aš pamačiau Ameriką.”

Su pavadinimu dovanojamą 
leidinį susiejo dramaturgas, pro
zininkas Kazys Saja. Knygoje 
“Rasi rasoj rasi” autorius rašo: 
“Dalinkimės savo nerimu kaip 
duona, linkėdami, kad ją užgrU- 
dintų Dangaus rasa”.

Savo turiniu įdomi Lietuvos 
kariuomenės savanorio Antano 
MikalajUno knyga “M otinų 
motina”. Kuo ji įdomi? Šalia pa
linkėjimo gerbiamai Alei RUtai, 
yra knygos literatUrinio bendra
autoriaus Alberto Laurinčiuko 
prierašas:” Versdama šios kny
gos puslapius savo žvilgsnį su
stabdykite 177 p.” Knygos sky
riuje “Artimo meilė” nemažai 
rašoma apie rašytojos, poetės 
Alės RUtos literatUrinę veiklą. 
Apžvelgiant minėtąjį straipsnį, 
galima jį reziumuoti knygos au
toriaus žodžiais: “Nepalenkia
mas kUrybinių jėgų puoselėto
jas Vaižgantas kitų darbuose ieš
kodavo deimančiukų ir labai 
džiaugdavosi, kai juos atrasda
vo. Panašiai Kalifornijoje elgiasi 
rašytoja Alė RUta...”

Toliau analizuoju autogra
fuotų leidinių kolekciją. Filoso
finiu mąstymu pasižymi poeto, 
publicisto Roberto Keturakio 
knygoje “Namai ant traškančio 
ledo” įrašas: “... ši knyga tegu 
tampa lieptu tarp mUsų likimų.”

Nemažai įrašuose ir širdgė
los... Su grauduliu širdyje kuni
go, visuomenės veikėjo Jono A. 
Kučinsko-Kučingio knygoje 
“Šventiniai ir proginiai pamoks
lai” įrašas: “...paskaitykite, pa
mąstykite, parašykite, ši knyga 
-  Tai mano sielos aidas, tai 
paskutinė mano knyga -  su kuria 
man belieka iškeliauti iš kur nie
kas nebegrįžta...” Su meile ir 
malda... Jonas A. Kučinskas-

Kučingis.
Poetė, prozininkė, dramatur- 

gė Vidmantė Jasukaitytė romane 
“Po mUsų nebebus mUsų”, bran
giai Alei RUtai ir jos nuostabiai 
šeimai linki: “BUkite laimingi ir 
stiprUs, tegul mUsų visų viltys 
susitinka mUsų Lietuvos kul- 
tUroje ir jos ateityje, o mUsų švie
sioms mintims tegul atveria 
Aukščiausias tiesius kelius,”- 
nuoširdžiai JUsų Vidmantė.

Gilių išgyvenimų kupinas 
įrašas JAV poeto, vienuolio 
pranciškono Leonardo Andrie- 
kaus eilėraščių rinktinėje “Pasi
likau tik dangų mėlyną”. Rink
tinės autorius džiaugiasi ilga 
draugyste su Arbų šeima ir krei
piasi į gerbiamą rašytoją “Ale, 
neverk, kai skaitysi šiuos eilė
raščius, nes “nuo raidžių krau
jas laša -  kraujas mano širdies.”

Prozininkės, poetės autogra
fuotų leidinių kolekcijoje - 
“Poezijos pavasario -  2000” al
manachas. Leidinį su nuoširdžiu 
įrašu gerbiamam Edmundui Ar- 
bui dovanoja poetas Albinas 
Bernotas. Jis rašo: “Prie šios 
knygos pridedu lietuvišką rankš
luostį - tai lietuviško lino raštai- 
tegu jie, mielas Edmundai, gai
vina Jums netik veidą prausian
tis, bet ir širdį -  gyvenimui ir kU- 
rybai. Garbingo Jubiliejaus ir 
parodos Vilniuje atidarymo pro
ga. Su širdingiausiu prielanku
mu -  Albinas Bernotas.

Baigiu apžvelgti autogra
fuotų leidinių kolekciją, kurią 
gerbiama Alė RUta padovanojo 
Rokiškio “Romuvos” gimnazi
jos bibliotekai. Ant mano darbo 
stalo meno albumas. Tai knyga 
“Mykolas Paškevičius”. Tapyto
jas rašo: “Skiriu šią monografiją, 
mieliems draugams Alei RUtai, 
Edmundui Arbui, kurie savo 
draugyste, pagražino mUsų gy
venimą”. Tai gili tiesa. Aš tuo 
džiaugiuosi, kad gerbiama Alė 
RUta savo kilniu darbu pagraži
no literatUrą ir sugebėjo ieškoti 
deimančiukų ir žinoma juos su
rado...

Gerbiama Alė RUta laiške 
prašė padėkoti verslininkui Al
binui Markevičiui, kuris lėšomis 
prisidėjo, kad autografuotų lei
dinių kolekcija pasiektų gimna
ziją. Už gražią idėją, kad Rokiš
kio rajone tik viena tokia unika
li autografuotų leidinių kolekci
ja, dėkojame gerbiamai prozi
ninkei, poetei Alei RUtai. Šiltą 
ir nuoširdų padėkos žodį gerbia
mai Alei RUtai ir verslininkui Al
binui Markevičiui siunčia Ro
kiškio “Romuvos” gimnazijos 
direktorius Gediminas Matie- 
kus. Tai deimančiukai, kuriais 
didžiuojamės...

Tai tik bendrais bruožais ap
žvelgiau autentiškus tekstus mi
nėtuose leidiniuose, nedidele da
lele padėjau susipažinti su šiuo 
kUrybiniu procesu, bet tai jau yra 
istorija...

Reda K iselytė , Rokiškio  
“Rom uvos” gimnazijos bib
liotekos vedėja
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(Atkelta iš 7 psl.)
KOVO VIENUOLIKTOJI...

pasipuošusios tautiniais rūbais. 
Visą tą grupę suorganizavo, tre
niruoja ir jų talentus puoselėja 
vadovė Auksuolė Jackeliūnaitė. 
Publika vaikučiams ir jų  va
dovei pavieniui ir visiem s 
drauge pakartotinai plojo ir va
liavo, parodydami džiugesį, 
kad savo tarpe turime tokį gražų 
jaunų muzikų atžalyną. Pagal 
programą, koncertui vaikus taip 
pat ruošė mokytojos K. Kaz
lauskienė, V. Virbutienė ir tėve
liai. Minėjimas užbaigtas vi
siems drauge dainuojant “Žemė 
Lietuvos”.

Po minėjimo vaišinomės 
kulinarės Genovaitės Plukienės 
skaniais karštais pietumis, tor
tais, kava ir gėrimais. Švęsti 
keli gimtadieniai, tik prieš pora 
dienų praėjusiu pasveikintas 
kons. Vytautas Čekanauskas. 
Taip pat pagerbtas ir sveikintas 
minėjime su žmona Liucija 
dalyvavęs vienintelis likęs 
mūsų tarpe Kunigaikščio Ge
dimino Vyčio Kryžiaus Kava
lierius Antanas Mažeika.

Dėkojame ALTo L.A. sk. 
pirmininkui ir skyriaus valdy
bai už tokį prasmingą Lietuvos 
laisvės atkūrimo minėjimą ir 
linkėkime pirm. Albinui Mar
kevičiui ir vicepirm ininkei 
Daivai Navaretti grįžtančios 
geros sveikatos.

Rūta Šakienė

Lietuvių fondas dėkoja vi
sai žiniasklaidai už profesio
nalų šios organizacijos pristaty
mą visuomenei. Tuo pačiu no
rime visiems radijo, televizijos 
ir spaudos atstovams priminti, 
kad paramos prašymų ir žinia- 
sklaidos anketos priimamos iki 
balandžio 15 dienos. Anketas 
galite rasti apsilankę LF inter
neto svetainėje

www.lithfund.org
Lietuvių fondo adresas: 

14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439, tel. 630-257-1616.

“Vaiko vartai į mokslą”
organizacija kviečia skaniai pa
pietauti Clevelando Dievo  
Motinos parapijos svetainėje 
Verbų sekmadienį, balandžio 1 
d., tuoj po 10 val. ryto šv. Mišių.

TAUTINIU NAMU METINIS 
SUSIRINKIMAS

Kaip ir kiekvieną pirmą ko
vo sekmadienį, pagal veik prieš 
pusšimtį metų surašytus ir val
džios patvirtintus įstatus, Los 
Angeles Tautinių namų valdy
ba kovo ketvirtą dieną sušaukė 
visuotinį narių susirinkimą. Pra
eitų metų susirinkime, be nuola
tinių, Tautiniais Namais ir jų ge
rove besidominčių narių, daly
vavo ir veik visi naujai įstoję. Jie 
yra naujos valdybos per dvejus 
metus ieškotų ir ragintų iš jau ne
pajėgiančių arba mirusiųjų arti
mųjų narystę ir balso teisę perė
mę nariai. Šiemet naujieji veik 
nepasirodė.

Valdybos pirmininkas Aloy
zas Pečiulis pradėjo susirinkimą 
ir pasiūlė susirinkimui pirmi
ninkauti adv. Aurį Jarašūną, val
dybos vykdomąjį vicepirmi
ninką. Susirinkimas plojimu pri
tarė. Pasiūlyti ir patvirtinti Man
datų komisijon -  Edita Matienė, 
Romas Žemaitaitis, Romas Bu- 
reika. Sekretorė Rūta Anelaus- 
kienė perskaitė išsamų praeitų 
metų susirinkimo protokolą. Pir
mininko Aloyzo Pečiulio pra
nešimas buvo dalykiškas, aiškiai 
išdėstytas, gal tik kiek per daug 
kuklus, neprimenantis jo  as
meniško įdedamo didžiulio dar
bo, rūpesčio ir net lėšų. Bet tą 
pastebėjo ir vėliau išsakė revi
zijos Komisijos nariai. Buvo iž
dininko Ramūno Bužėno tvar
kingas ir aiškus finansinio stovio 
pranešimas. Revizijos komisija, 
kurią sudarė Tautinių namų kū- 
rėjas-pirmūnas inž. Antanas 
Mažeika, Rimtautas Dabšys ir 
Gytis Kvedaras, patvirtino, kad 
knygos vedamos tvarkingai ir 
nerasta jokių neaiškumų. Nežiū
rint didelių remonto ir kitokių 
ūkinių išlaidų, bei neišvengiamų 
nuomavimo susitrukdymų, į 
bankų kasas buvo įdėta daugiau, 
nei pernai ir vietinėms jaunimo 
bei šalpos organizacijoms pa
aukota per 10,000 dol.

Revizijos komisijos narys 
Antanas Mažeika, nors labai tra
pios sveikatos susirinkime daly
vavo, bet daugiau atsisakė kan
didatuoti. Konsulas Vytautas 
Čekanauskas pastebėjo, kad ne-

1
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Vienas pirm ųjų Los Angeles
Lietuvių Tautinių namų steigėjų 
-  Antanas Mažeika kalba per 
narių metinį susirinkimą.

reikia užmiršti, jog paskutinis 
gyvas likęs Tautinių namų įkū
rėjas Antanas Mažeika yra taip 
pat vienintelis, gavęs Kunigaikš
čio Gedimino Vyčio kryžiaus or
diną. Iš susirinkusių paklausta, 
už kokius nuopelnus jis tą ordiną 
gavo, pakilo patsai Antanas 
Mažeika ir pirmais žodžiais pa
sakė, kad nenorįs, jog reikalas 
būtų per daug išpūstas. Ordinas 
nėra jam duotas už veiklą išei
vijoje, bet užtarnautas kaipo Lie
tuvos kariuomenės kariškio.

Kodėl jis buvo apdovanotas
Vyčio Kryžiau ordinu
1944 m. pradžioje Lietuvoje 

buvo jaučiama, kad II Pasauli
nis karas tarp Vokietijos ir Rusi
jos eina prie galo. Raudonoji 
armija artėja prie Lietuvos sienų. 
Gen. ltn. P. Plechavičius kreipėsi 
į Vokietijos vadą Hitlerį, kad jis 
leistų jam organizuoti karo da
linius Lietuvoje -  Lietuvos Vie
tinę rinktinę, kuri kovotų ir gintų 
Lietuvos rubežių nuo Raudono
sios armijos dalinių.

Generolui buvo leista tai 
daryti. Jis pradėjo kviesti buvu
sius Lietuvos kariuomenės ka
rininkus bei buvusius karius. 
Generolui labai gerai sekėsi. 
Buvo sudarytos trys divizijos, 
Vilniaus, Kauno ir Žemaitijos, 
iš viso per 16,000 karių.

Buvo pakviestas ir paskirtas 
į Vilniaus diviziją, 303 batalioną 
(kuopos vadui neprisistačius, 
šias jam teko eiti visą laikotarpį.)

Jo kuopa buvo apgyvendin
ta Lantvaryje, 10 km. nuo Vil
niaus, vienos mokyklos patal
pose, greta vokiečių kareivinių. 
Vokiečiai apsidžiaugė gen. ltn.

Plechavičiaus gera pradžia. Ge
gužės mėn. 15 d. įsakė lietuvių 
dalinius siųsti į frontą kovoti su 
Raudonąja Armija. Gen. ltn. Ple
chavičiui atsisakius siųsti dali
nius į frontą, jis ir jo štabo kari
ninkai buvo suimti, pradėtas 
Lietuvos Vietinės rinktinės likvi
davimas.

Tuo metu jo kuopa buvo pa
siųsta prie Kaišiadorių miškuose 
esančius komunistus likviduoti. 
Sužinojęs, kad Rinktinės vadas 
ir jo štabo karininkai yra vokie
čių suimti, kreipėsi telefonu į 
Vilniuje esantį Divizijos štabą, 
negavęs parėdymo ką daryti, 
išrikiavęs kuopą pranešė apie 
padėtį, nenorėdamas kad kuopa 
būtų suimta ir išvežta į Vokietiją 
kariškiems darbams, savo inicia
tyva davė trijų dienų atostogų ir 
su ginklais liepiau grįžti į savo 
namus. “Jei reikalai pasitaisytų, 
prašiau sugrįžti į Lentvarį, mūsų 
kuopos buvimo vietą, nes vo
kiečiai už tokį mano pasielgimą 
greičiausiai mane sušaudytų. Ta
čiau reikalai nesikeitė ir buvau 
laimingas, kad pasielgiau teisin
gai,” - kalbėjo A. Mažeika.

Mandatų komisija patikrino 
ir suskaičiavo visus galiojančius 
balsus. Paštu siunčiami balsavi
mai, kaip ir pernai, atėjo į dėžutę 
pašto įstaigoje ir buvo atidaryti 
bei skaičiuojami Mandatų ko
misijos čia pat susirinkimo me
tu. Kadencija šiemet pasibaigė 
iždininkui Ramūnui Bužėnui ir 
vice-pirm. Rūtai Sakienei, o Re
vizijos komisija renkama kiek
vieną metą. Abu valdybos na
riai sutiko kandidatuoti sekan
čiai kadencijai ir, daugiau pasiū
lymų neatsiradus, buvo vienbal
siai perrinkti. Perrinkti buvo ir

Los Angeles Lietuvių Tautinių namų metiniame narių susirinkime 
buvo perrinkti į valdybą, iš kairės: Ramūnas Bužėnas, Rūta Ša
kienė, Auris Jarašūnas, Rūta Anelauskienė ir Aloyzas Pečiulis.

Revizijos komisijos Rimtautas 
Dabšys ir Gytis Kvedaras. Vie
toj Antano Mažeikos sutiko kan
didatuoti ir buvo džiaugsmingai 
ir dėkingai užplotas ilgametis 
Tautinių namų veiklus narys, 
Lietuvos garbės generalinis kon
sulas Vytautas Čekanauskas.

Kiek padiskutavus ateities 
planus ir išklausius narių pasi
sakymus ir patarimus, pirm A. 
Pečiulis susirinkimą užbaigė ir 
visiems padėkojo: nariams už at
vykimą ir dalyvavimą, Mandatų 
ir Revizijos komisijoms už stro
piai atliktą darbą, AJarašūnui už 
tvarkingą susirinkimo prave- 
dimą. Dėkojo valdybai ir išskir
tinai sekretorei Rūtai Anelaus- 
kienei už jos kruopštų darbštu
mą, ypatingai per paskutinius 
darbu perkrautus dvejus metus. 
Susirinkę parodė savo įvertini
mą ir padėką atsistojimu ir ilgais 
plojimais. Valdybos sudėtis ki
tai kadencijai: pirm ininkas 
Aloyzas Pečiulis, vykdomasis 
vicepirmininkas Auris Jarašū- 
nas, vicepirm. Rūta Šakienė, 
sekretorė Rūta Anelauskienė, 
iždininkas Ramūnas Bužėnas.

Susirinkimui pasibaigus ska
niai pasivaišinta P. Antaninos 
Uldukienės pagamintais lietu
viškais pietumis, o bare prabūta 
ir pasisvečiuota iki sutemos.

Valdyba žada ir pasiruošusi 
smarkiai darbuotis ir šį metą. 
Dar daug liko nenuveiktų planų, 
dar daug reikalų laukia jų dėme
sio. Ir visuomet laikysis to, ką 
Tautinių namų steigėjai buvo 
numatę, būtent, kad Tautiniai 
Namai jungtų visus lietuvius, 
remtų ir skatintų jaunimą, ugdy
tų ir puoselėtų lietuviškumą.

Rūta Šakienė

“LIETUVIU TAUTOS -  LIETUVIU 
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

XXIII.
Žmogui perėmus svetimą 

kalbą, iš dalies praranda reikš
mę ir savos tautybės, valsty
bės išlaikymas. O Tauta be 
savos valstybės dažniausiai 
tik egzistuoja; neišvengiamai 
artėja ir prie žūties valstybė, 
pamynusi ją  sukūrusią tautą. 
Mūsų broliai prūsai, nors il
gai išlaikė lietuviškumą, bet

taip ir nesukūrę savo valsty
bės, perėmę vokiečių kalbą, 
ištirpo  am žiam s; L ietuvos 
valdantieji, pirmiausia bajo
rai, perėm ę lenkų kalbą ir 
kultūrą, pražudė ir Lietuvos 
valstybę.

Apskritai, atrodo, mažai 
pasaulyje tautų ir valstybių, 
kurių istorija  taip ak ivaiz

džiai rodytų, kuris kelias veda 
pražūtin, o kuris -  Tautos ir 
jos Valstybės amžinybėn, kaip 
mūsų, Lietuvių Tautos ir Lie
tuvos valstybės istorija.

Prieš 15 -  metį buvo vėl 
atkurta Nepriklausoma mu
sų valstybė tik todėl, kad 
kadaise užguitoji, savųjų  
valdančiųjų -  lietuvių ba
jorų  ir valdovų išduota ir 
svetimųjų engiama lietuvių 
tauta išsaugojo savo kalbą, 
nesulenkėjo, nesuvokietėjo, 
nesurusėjo, kad po Pirmojo 
pasaulin io  karo lie tu v ia i 
šviesuoliai kurė, gynė, stip

rino ne šiaip beveidžią, “in
ternacionalistų” (šiandieną 
-  g lobalistinę, svetim ųjų  
m onopolininkų valstybę), 
bet tikrą lietuvių -  tautinę, 
nepriklausom ą valstybę, 
kurioje lietuvis galėjo pasi
justi tikru savo krašto šei
m in inku , k u rioje  visur, 
valstybės valdžios, studijų ir 
mokslo institucijose, lietu
vių kalba naudota be jokių  
išlygų tik kaip valstybinė  
kalba. Ir, nepaisant to, kad 
toje valstybėje buvo dar ir 
nemažai trukumų, bet ben
dra atmosfera joje buvo ug

danti patriotizm ą, tautiš
kumą, kuriuo jau nepajėgė 
įveikti per beveik 50 metų 
patys žiauriausi okupantai 
-  nacių Vokietija ir bolše
vikinė SSRS. Tačiau šian
dieną, kuom et lyg turėtų  
buti visos sąlygos suklestėti 
tautiškumui, kurti tautinę 
valstybę, sudaryta atmos
fera, kad jau  vos ne bol
ševikiška kalbėti apie ... 
tautiškumą, o pažangu tik 
tai, kas skatina suanglinimą 
(kaip okupacijos metais -  
surusinimą).

(Bus daugiau)

http://www.lithfund.org
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RENGINIŲ KALENDORIUS
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.

C L E V E L A N D ,  OH

SKAUTŲ VYČIŲ KŪČIOS CLEVELANDE
Jau daugelį metų nepails- 

dami skautai Vyčiai surengė 
Pilėnų ir Neringos tuntų ir jų 
šeimų bei svečių tradicines 
Kūčias.

Šiais metais jos buvo ypa
tingos. Dievo Motinos parapi
jos klebonas yra apdovanotas 
Geležinio Vilko ordinu už jo 
daugelį metų globą skautijai.

Vos įžengus į salę mus nu
stebino pasakiški papuošimai: 
eglutė, sienos ir lubos dekoruo
tos elektros lempučių eilėmis, 
aplinkui stalai baltai padengti 
su žvakidėmis, ant jų. Vidury 
salės ilgi stalai padengti Kūčių 
patiekalais.

Susirinkusius skautus ir sve
čius pasveikino tuntininkas 
Remigijus Belzinskas.

V.s. Nijolė Kersnauskaitė 
pristatė kunigą v.s. Gediminą 
Kijauską, o tuntininkas Remi
gijus Belzinskas perskaitė ap
dovanojimo aktą. Geležinio 
Vilko ordiną visuomet įteikia 
jau pats turintis šį ordiną. Ši 
garbė teko jūrų skautininkui 
Vladui Petukauskui, kuris už
dėjo ordiną v.s. Gediminui Ki- 
jauskui. Perskaityti sveikini
mai, o pats klebonas padėkojo

už ordiną, bet labiausiai džiau
gėsi dideliu būriu skautiškos 
šeimos. Skautininkai sustoję į 
ratelį pakartojo skautininkų 
įžodį.

Susikaupimo valandėlė ir 
maldos pradėtos skaitymais. 
Pirmas skaitinys apie taikos ug
nį atneštą iš Betliejaus 1986 m. 
Ši liepsnelė yra simbolis Kris
taus meilės ir taikos. Antrojo 
skaitinio mintis -  skautybė yra 
šviesa, kuri veda mus į Tą, kuris 
yra Gyvenimo Šviesa ir Tikėji
mas. Trečiam skaitiny randame 
kun. Ylos maldą. “Kalėdų Kris
tau leisk budėti kartu su Ta
vim ...” Ketvirtam skaitiny sa
koma “Leisk man būti, Vieš
patie, Tavo taikos ir meilės 
įrankiu...”

Tada kun. Kijauskas užde
gė Betliejaus žvakę, skautai 
nuo jos užsidegė žvakeles ir 
uždegė žvakes ant stalų ir vi
siems svečiams. Kun. Kijaus- 
kas perskaitė Kūčių evangeliją 
ir palaimino plotkeles. Visi dali
nosi gabalėliais plotkelių ir 
linkėjo vieni kitiems gražių Šv. 
Kalėdų.

Tuntininkas pakvietė visus 
vaišintis prie gausaus Kūčių

VYTAUTO GEDGAUDO 95-TO 
GIMTADIENIO PROGA

Vytautas Gedgaudas gimė 
1912 m. balandžio mėn. 5 d. 
Taitso mieste, carinėje Rusi
joje, senoje žemaičių bajorų, 
Kazimiero Gedgaudo ir Teo
doros Bartkevičiūtės, šeimoje. 
Į amžinybę jis iškeliavo 1999 
m. lapkričio mėn. 29 d. Cleve- 
lande. Jo pelenų urna buvo 
palaidota Vilniaus Antakalnio 
kapinėse 2000 m. vasario 11 d.

Jis nuveikė daug darbų iš 
kurių galima pasisemti daug 
žinių.

Baigęs mokslą, Vytautas 
Gedgaudas atvyko į Kauną ir 
nuo 1933 m. redagavo “Laiko 
žodį” , “Telegramas” , “Ilius
truotą pasau lį” ir “Laiką” . 
1935 metais jis išleido nove
lių rinkinį “Aistrų kovos” . La
bai dom ėjosi menu, sklan
dymu ir buriavimu. Kaip Lie
tuvos bu riuo to jų  sąjungos 
narys, jis 1937 metais dalyva
vo tarptautinėje regatoje aplink 
G otlando  salą, su jach to s  
“Žalčių karalienė” įgula lai
mėdamas pirmąją vietą.

1939 metais jis nuvyko į 
Prancūziją. Jis dalyvavo pran
cūzų svetim šalių  leg ione 
(French Foreign Legion), kur 
už narsą jis buvo apdovanotas 
dviem  prancūzų  C roix  de 
G uerre ir Tuniso kautynių 
medaliu. Po karo, 1946-48 m. 
Vytautas Gedgaudas Paryžiaus 
universitete  studijavo lite 
ratūrą, prancūzų kalbą ir kino 
režisūrą. Kaip akredituotas 
žurnalistas, jis stebėjo 1946 
metų Paryžiaus taikos konfe
renciją ir dalyvavo Jungtinių 
Tautų organizacijos sesijoje.

1950-54 m. dirbo “Vieny
bės” redakcijoje ir gyveno 
Brooklyn, New York. 1954 
metais buvo laikinai grįžęs į 
Paryžių kur dirbo dokumenti-

stalo ant kurio radom žuvies, 
silkės, bandelių su grybais, 
kalėdaičių su aguonomis, span
guolių kisieliaus ir daugybę 
kitų skanumynų.

Pasivaišinę sugiedojom  
kalėdines giesmes: “Sveikas 
Jėzau gimusis”, “Gul šiandie
na jau ant šieno” ir “Tyli nak
tis”.

Sustoję į didelį ratą, supy- 
nėm rankas ir sugiedojom kun. 
Ylos vakarinę giesmę:

nių filmų srityje.
1958 m. atvyko į Cleve- 

landą ir darbavosi “Dirvoje” su 
redaktoriais Baliu Gaidžiūnu ir 
vėliau su Jonu Čiuberkiu. 1968 
metais jis tapo vyriausiu “Dir
vos” redaktorium. Šias parei
gas jis ėjo 23 metus, tyliai, bet 
tvirtai vesdamas “Dirvą” per 
painius išeivijos gyvenim o 
vingius.

Jo meilė menui ir ryžtas lie
tuvių menininkams prisistaty
ti plačiam pasauliui, 1964 me
tais privedė prie “Gallery In
ternational” studijos kurią jis 
įsteigė Clevelande su žmona 
Stefa (Juodvalkyte).

Vytauto Gedgaudo akira
čiai buvo labai platūs. Nors 
patyręs karo kautynių ugnį ir 
stebėjęs pasau lin io  m asto 
įvykius, jis išliko paprastas, ne 
garbėtroška. Savo atsakingas 
pareigas jis atliko tyliai, su gi
liu pasišventimu. Kaip veiklus 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos narys, jis vadovavo 
“Dirvai” griežtai prisilaiky
damas Sąjungos nuostatų. Lie
tuvai atgavus laisvę, jis ati
džiai sekė atsikuriančios tė
vynės spaudą ir ja i aukojo, 
įsteigdamas Vytauto Gedgau
do vardo stipendiją jaun ie
siems Lietuvos žurnalistams, 
niekad neužmiršdamas ir lietu
vybės išlaikymo svarbos išei
vijoje.

B esirūp indam as k ita is , 
skelbdam as toleranciją, jis 
buvo įtakinga asmenybė kuri 
laikėsi aiški gairių ir neatsisakė 
savo tvirtų principų. Kaip žur
nalistas ir pasaulio stebėtojas, 
jis mums atskleidė naujus aki
račius, o kaip žmogus jis buvo 
tauriu  doro gyvenim o p a 
vyzdžiu. Tokį jį  ir perisime- 
name. “Dirvos” inf.

“Sutelk mus Viešpatie  
būrin.

Padangėj tavo atviroj 
Ramybėj ir taikoj 
Maldaut jauna širdim” 
Susimastę ir pilni įspūdžių

skirstėmės į savo namelius. 
Ačiū Clevelando skautams,

Vyčiams už tokias puikias 
Kūčias ir pagerbimą kun. v.s. 
Gedimino Kijausko.

Dr. Nelė Juškėnienė
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Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

MIRĖ PARTIZANAS 
POVILAS PEČIULAITIS

Š.m. vasario 24 d. Lietuvoje 
mirė buvęs clevelandietis, par
tizanas “Lakštingala” Povilas 
Pečiulaitis. Kovo 21 d. buvo 
aukojamos šv. Mišios už a.a. 
Pečiulaitį Clevelando Dievo 
Motinos bažnyčioje.

Siaučiant sovietų terorui 
P.Pečiulaitis su kitais partiza
nais 1945 m. žiemą pasitraukė 
į Kazlų Rūdos miškus, kur tęsė 
kovą prieš okupantus.

1952 m. Pečiulaitis buvo iš
duotas sovietų agentams. Buvo 
kalintas, kankintas ir ištremtas 
į Sibiro gulagus. Baigus įkali
nimą, jam nebuvo leista grįžti į 
Lietuvą. Kadangi jo tėvai turė
jo JAV pilietybę, P.Pečiulaitis, 
suradęs reikalingus dokumen
tus, susisiekė su JAV ambasa
da Maskvoje, kuri 1989 m. pa
dėjo jam ištrūkti iš Sovietų Są
jungos ir atvykti į Vakarus.

1993 metais P.Pečiulaitis iš
leido autobiografinę knygą “Ši
tą paimkite gyvą”, kuris aprašo 
partizanų kovas. “Dirvos” inf.

KODĖL STAUGĖ GELEŽINIS 
VILKAS?

Kaip skambėjo legenda originale

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

III.
Jūrų vilkas (patyręs jūrinin

kas); vilkas avies kailyje (veid
mainis); vilko bilietas (užker

tantis kelią įstoti į kitą mokyklą 
pažymėjimas); vilktakojė (liep
žiedžių šeimos augalas); vil-

kaūglys (iš seno ar džiūstančio 
medžio stiebo auganti atžala; 
vilkauogė (augalas nuodingo
mis uogomis); vilkažolė (kitaip 
vadinama: briedgaurė, šiurkšti 
pievų bei kalvų žolė) ir t.t. Atro
do, kad vilko įvaizdis yra pla
čiai ir giliai įsigalėjęs lietuvių 
sąmonėje nuo senų laikų. Pasi
liko žinių, kad senovės lietu
viai vilką laikę šventu žvėrimi. 
Tad dėl to jo  “populiarumo” 
vilko įamžinimas legendoje

psichologiškai darosi supranta
mas.

Kodėl Geležinio Vilko 
legenda atsirado?

Legendos autoriai, laikas ir 
atsiradimo vieta nėra žinoma. 
Nėra jokių duomenų manyti, 
kad ji būtų gimusi, Gediminui 
gyvam esant: greičiausiai ji 
buvo sukurta žymiai vėliau. 
Jeigu ji būtų buvusi žinoma 
anksčiau, būtų galėjusi patekti 
į ankstyvuosius Lietuvos met

raščius, o tuo tarpu, kaip aukš
čiau pastebėjau, ji buvo įtrauk
ta į praplėstą m etraščių re 
dakciją tik XVI amž. pradžioje.

Platesnės Lietuvos m et
raščio redakcijos centre yra 
įrašytas pasakojimas apie lie
tuvių kilmę iš romėnų. Kad toji 
legenda būtų patikim esnė, 
pasako jim as apie lie tuv ių  
kilmę paduotas su visomis de
talėmis.

(Bus daugiau)
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SPORTO ŽINIOS

Amerikos katalikiškojo universiteto (Catholic University of America) sporto rūmuose Vašingtone 
kovo 17 dieną įvyko kasmetinis krepšinio turnyras Lietuvos Respublikos ambasados JAV taurei laimėti. 
Finalo žaidė Long Island “Žvaigždės” (juodi marškinėliai) ir JAV vyriausybinių institucijų komanda 
“Žalgiris” (raudoni marškinėliai).

I  H M

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti tianų, 
prieš p r iim d a m i g a lu tin i sp rend i ma a p s ila n k y k ite  

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit 
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LIETUVOS AMBASADOS JAV 
TAURĖ TURI NAUJĄ ŠEIMININKĄ
A m erikos kata lik iško jo  

universiteto (Catholic Univer
sity of America) sporto rū 
muose Vašingtone kovo 17 
dieną įvyko kasmetinis krep
šinio turnyras Lietuvos Res
publikos ambasados JAV tau
rei laimėti.

Ambasados taurę stipres
nėje "A" grupėje pirmą kartą 
laimėjo Long Island "Žvaigž
dės", finalinėse rungtynėse po 
atkak lios kovos rezu lta tu  
34:33 nugalėjusi JAV vyriau
sybinių institucijų komandą - 
"Žalgiris". Naudingiausiu fina
lo žaidėju pripažintas Valdas 
Vasylius iš Old Dominion Uni
versity. Treciąją vietą iškovojo 
Los Angeles "Banga" rezultatu 
39:28 įveikusi Konektikuto 
"Ąžuolus".

Krepšinio mėgėjams skir
toje varžybų "B grupėje" pir
mą vietą laimėjo Baltimorės 
"Vilkas" rezultatu 51:44 nu
galėjusi New York "Lietuvių

CNC MACHINISTS 
A LAKE COUNTY COMPANY 
IN NEED OF EXPERIENCED 

CNC MILLING SET-UP & 
OPERATORS. CALL TOM 

AT 440-951-9972

A.f A.
BENJAMINUI PAULIONIUI
iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą 
mūsų mielai sesei, žmonai BRONEI PAULIONIE- 
NEI, Lietuvoje dukrai SABINAI, sūnui ARVYDUI 
su šeimomis, podukrai SAULEI su šeima ir posūniui 
DAINIUI.

Vyr. Skaučių Židinys

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)

Atleto Klubo" komandą. Tre
ciąją vietą B grupėje laimėjo 
New Jersy "Liepsna" įveikusi 
Philadelphia "Arą".

Po varžybų vykusioje va
karonėje dalyvius ir žiūrovus 
pasveikino Lietuvos Respub
likos ambasadorius JAV Aud
rius Brūzga: "Neatsitiktinai 
Ambasados Taurės krepšinio 
turnyrą sugretinome su Kovo 
11-osios, Nepriklausomybės 
atkūrimo švente. Krepšinis 
šiandiena jau neatsiejamas nuo 
Lietuvos. Oranžinis kamuolys 
mus suvienija, įkvėpia ryžto ir 
entuziazmo. Lietuvoje kaip ir 
krepšinio aikštelėje verda gy
venimas, pulsuoja energija, ne
trūksta optimizmo, ryžto siek
ti rezultato -  būti geriausiu iš 
geriausių. Tikiu, mus lydės 
sėkmė, jei žaisime laikydamie
si taisyklių, jei žaidimas bus 
komandinis, jei mus palaikys 
draugai ir partneriai, taip pat 
ir čia Amerikoje", - kalbėjo 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius JAV.

Vakaro metu koncertavo 
tautinių šokių grupė iš Phila- 
delfijos "Aušrinė".

Krepšinio turnyre dalyvavo

17 komandų: Amerikos lietu
vių ekipos iš Bostono, New 
York, Atlantos, Los Angeles, 
Vašingtono, Filadelfijos, Bal
timorės, New Jesry, Nebras- 
kos, Virginia, Connectucat ir 
New York valstijų. Su lietuvai- 
ciais jėgas išbandė jungtinė 
JAV valstybinių institucijų ko
manda.

Kasmetinį krepšinio turny
rą rėmė ir prizus įsteigė JAV 
nacionalinėje krepšinio lygoje 
NBA rungtyniaujanti Vašing
tono "Wizards" ekipa, krepši
ninkas Darius Songaila, Va
šingtono lietuvių bendruo
menė, laikraštis "Amerikos lie
tuvis", įmonės "Alita", "Ra
guolis", "B&B Duplicators, 
Inc”. Lietuvos ambasados inf.

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ
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