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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

VYGAUDAS UŠACKAS ĮTEIKĖ SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS 
JAV PREZIDENTUI

skiriamuosius raštus. Bal
tuosiuose rūmuose įvykusios 
ceremonijos metu prezidentas 
G.W.Bush ir ambasadorius 
V.Ušackas aptarė kelius, kurie

padėtų dar labiau suaktyvinti 
dviejų šalių politinį, eko
nominį ir kultūrinį bendra
darbiavimą. Susitikime ypa
tingas dėmesys buvo skirtas

kitais metais įvyksiančiam 
NATO viršūnių susitikimui bei 
Lietuvos pasirengimui narystei 
Šiaurės Atlanto Sąjungoje. 
Ambasadorius pažymėjo, kad

Vašingtonas - Kovo 13 d. 
11 vai. 25 min. naujasis Lie
tuvos ambasadorius JAV Vy- 
gaudas Ušackas JAV Prezi
dentui George W.Bush įteikė

Po lietuvių organizacijų pasitarimo Lietuvos ambasadoje Washingtone kovo 11 d. Iš kairės: Algimantas Gečys, Algirdas Rimas, Jonas Mankus, 
Regina Narušienė, Lietuvos Respublikos ambasadorius Vygaudas Ušackas, Angelė Nelsienė, Algis Kazlauskas, Giedrius Čekuolis, Saulius
Kuprys, Jonas Urbonas ir J. Pakštys. ALT Infor.

Lietuvos Vyriausybė aukštai 
vertina JAV politinę paramą 
Lietuvai ir tikisi Prezidento 
G.W.Bush vadovaujančio 
vaidmens užbaigiant Europos 
suvienijimo procesą, išplečiant 
NATO per kitą viršūnių susi
tikimą 2002 metais.

G.W.Bushui, beisbolo 
aistruoliui ir buvusiam JAV 
profesionalų beisbolo lygos 
komandos “Texas Rangers” 
savininkui, V.Ušackas įteikė iš 
Lietuvos atsivežtą medinę 
beisbolo lazdą.

Ant jos yra paauksuota 
plokštelė; “Lithuania - to 
President George W.Bush. 
United in Game”.

V.Ušackas prezidentui taip 
pat įteikė 1-uoju numeriu 
pažymėtus Lietuvos olimpinės 
vyrų krepšinio rinktinės marš
kinėlius su užrašu “George 
W.Bush”.

AMBASADORIAUS VYGAUDO UŠACKO KALBA SKIRIAMŲJŲ RAŠTŲ 
ĮTEIKIMO PREZIDENTUI GEORGE W.BUSH PROGA 

2001 m. kovo 13 d.
Baltieji rūmai

PREZIDENTO GEORGE W. BUSH ATSAKOMASIS 
ŽODIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS 

AMBASADORIAUS VYGAUDO UŠACKO KALBĄ 
JO KREDENCIALŲ ĮTEIKIMO PROGA

Pone Prezidente,
Man didelė garbė Jums 

įteikti Prezidento Valdo Adam
kaus pasirašytus skiriamuosius 
raštus, kuriais aš paskirtas 
Lietuvos Respublikos Nepa
prastuoju ir Įgaliotuoju amba
sadoriumi Jungtinėse Ameri
kos Valstijose.

Aš norėčiau Jums perduoti 
Prezidento Valdo Adamkaus ir 
Lietuvos žmonių šilčiausius 
linkėjimus.

Man buvo pavestas svarbus 
uždavinys toliau tvirtinti ir 
plėsti ir taip jau artimą part
nerystę tarp Lietuvos ir Jung
tinių Amerikos Valstijų.

Jūsų šalis, pone Prezidente, 
visad tarnavo kaip įkvėpimo ir 
vizijos šaltinis, kuriant demo
kratijos, laisvės ir gerovės 
pamatus. Jungtinės Amerikos 
Valstijos tapo namais daugiau 
kaip milijonui lietuvių, kurie 
praturtino ir sustiprino dviša
lius ryšius tarp mūsų valstybių.

Daugiau kaip 40 metų po 
Antrojo pasaulinio karo, Lie
tuva buvo už Europos stabi
lumo ir saugumo zonos, kurią, 
vadovaujant Jungtinėms Ame
rikos Valstijoms, užtikrino 
Šiaurės Atlanto Sąjunga. Ats
kirti nuo Vakarų “geležine 
uždanga”, Lietuvos žmonės 
vis dėlto išlaikė įsipareigojimą 

ir tikėjimą laisvų tautų ben
droms vertybėms - demo
kratija, asmenine laisve ir 
įstatymo viršenybe. Prie jų 
išsaugojimo prisidėjo Ameri
kos žmonių palankumas bei 
Jungtinių Valstijų vykdytą 
Sovietų okupacijos nepripa
žinimo politika.

Šiandien aš atvykstu į 
Vašingtoną labai svarbiu ir 
iššūkį metančiu metu, tiek man 
pačiam asmeniškai, tiek mano 
tėvynainiams, tiek, aš tikiuosi, 
visoms “Vilnius-9” narystės 
trokštančioms šalims, kurios 
siekia prisijungti prie laisvę ir 
saugumą nešančio sąjungos.

Mes gyvename didelių ga
limybių metu, įgalinančiame 
sukurti nedalomą ir laisvą 
Europą, bei paskatinti Europos 
integraciją. Mes tikimės, kad 
šias galimybes pavyks paversti 
nauja tikrove.

Dėl šių priežasčių mes 
tikimės, kad Jūs, pone Prezi
dente, ir Amerikos žmonės 
imsis vadovaujančio vaidmens 
užbaigiant Europos suvie
nijimo procesą, išplečiant 
NATO per sakantį viršūnių 
susitikimą 2002 metais.

Lietuva deda dideles pa
stangas, kad ji išplėstame 
NATO galėtų įnešti savo indėlį 
į labiau suvienytos, saugios ir 

turtingos Europos kūrimą. 
Lietuva įdiegė laisvos rinkos 
ekonomiką ir įstatymo virše
nybę. Šalies demokratinės 
institucijos funkcionuoja gerai 
ir tarnauja kaip pavyzdys 
kitoms regiono valstybėms. 
Vis daugiau Amerikos įmonių 
pradeda savo veiklą Lietuvoje, 
pasinaudodamos ja kaip tram- 
plynu į palaipsniui atsive
riančias Europos .Sąjungos 
rinkas. Mes taip pat darome 
reikalingas investicijas kuriant 
ir palaikant efektyvias bei 
suderinamas karines pajėgas 
bei esame aktyvūs JAV part
neriai, Balkanuose atkuriant 
taiką ir saugumą. Be to, Lie
tuva aktyviai plėtoja gerus 
santykius su kaimynais bei 
dalinasi su kitomis šalimis 
demokratijos vaisiais ir pa
tirtimi. Aktyvaus regioninio 
bendradarbiavimo dėka, mes 
stipriname pasitikėjimą ir 
stabilumą už savo šalies ribų.

Mes didžiuojamės už Jung
tinių Amerikos Valstijų tei
kiamą įvairialypę pagalbą, 
kuriant dinamišką, modernią ir 
demokratinę Lietuvos vals
tybę.

Aš esu tikras, pone Prezi
dente, kad mes turėsime pilną 
Amerikos žmonių pagalbą.

Man yra malonu priimti 
Jūsų kredencialus iš Pre
zidento Adamkaus, tvirti
nančius Jus Nepaprastu ir 
Įgaliotu Lietuvos Ambasa
dorium Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms ir gauti Jūsų labai 
žymaus pirmtako atšaukimo 
laišką. Dėkoju Jums už svei
kinimus Jūsų valdžios ir Lie
tuvos žmonių vardu. Nuo
širdžiausiai sveikinu Jus, Jūsų 
žmoną ir Jūsų du vaikus, at
vykusius į Washingtoną.

Jūs prisiimate savo pa
reigas dar vienu Jūsų kraštui 
kritišku metu. Lietuva yra 
pakartotinai įrodžiusi savo 
įsipareigojimą tapti našiu 
bendrininku tose institucijose, 
kurios kuria turtingesnę, vie
ningą ir saugią Europą. 
Daugelis šių reformų įvyko 
eilinio lietuvio pasiaukojimo 
dėka, tačiau Lietuvos ryžtas ir 
atkaklumas jau neša vaisių. 
Lietuva yra sėkmingas re
gioninės rolės pavyzdys sie
kiant gerų santykių su visais 
jos kaimynais ir mes bran
giname į sąjungininką panašią 
Lietuvos laikyseną remiant 
bendros gynybos nusis
tatymą. Jungtinės Amerikos 
Valstijos sveikina Lietuvos 
siekius ir įsipareigoja laikyti 
NATO duris atdaras. Lietuvai 
užimant jos teisėtą vietą Eu

ropoje, Jūs galite ir toliau 
pasikliauti Jungtinių Amerikos 
Valstijų partneryste ir parama 
Lietuvos nepriklausomybei ir 
saugumui.

Mes su malonumu dirb
sime su Jumis siekdami mūsų 
nuoširdaus bendradarbiavimo 
JAV-Baltijos Chartos ir Šiaurės 
Europos iniciatyvos ribose. 
Taip pat tikimės Jūsų asme
ninio dėmesio tolimesnei JAV 
prekybos ir investicijų gali
mybių plėtrai, kaip veiks
mingai priemonei išsaugoti 
Amerikos interesus ir jos būtį 
tame regione, dirbant su mūsų 
sąjungininkais dėl gynybos 
prioritetų, skatinant demo
kratiją ir ekonominę inte
graciją Lietuvos kaimynų 
tarpe ir tampant veikliu WT0 
nariu, padedant Lietuvai pa
tenkinti NATO reikalavimus. 
Lietuvos pastangos aiškinant 
Holokaustą ir traukiant atsa
komybėn nacių karo nusi
kaltėlius dar labiau išryškina 
mūsų vertybių bendrumą.

JAV Jūs jau turite daug 
draugų ir mes dalinamės vieno 
milijono Amerikos lietuvių 
paveldu.

Aš nuoširdžiai sveikinu Jus 
kaip ketvirtąjį Lietuvos amba
sadorių Washingtone ir linkiu 
Jums visakeriopos sėkmės 
vykdant Jūsų misiją.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ DEŠINIŲJŲ PARTIJŲ VIENIJIMOSI KONFERENCIJA

Šių metų balandžio pabaigoje Vilniuje vyks Lietuvos 
dešiniųjų ir centro dešiniųjų partijų vienijimosi konferencija.

Tėvynės liaudies partijos vadovė, Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės Akto signatarė Laima Andrikienė tikisi, kad 
dar iki šios vasaros šešios ar septynios dešiniosios partijos 
susijungs į vieną naują dešiniąją partiją. Eltos duomenimis, 
sudarytos darbo grupės jau rengia jungtinės partijos programos, 
Statuto projektus bei koalicijos sutarties projektą. Statuto 
rengimo darbo grupei vadovauja Demokratų partijos 
pirmininkas Saulius Pečeliūnas, programos projekto darbo 
grupei - Tėvynės liaudies partijos Vilniaus skyriaus pirmininkas 
Vytautas Duknauskas. Koalicijos sutarties projekto rengimo 
darbo grupei vadovauja Lietuvių tautininkų sąjungos atstovas, 
eksministras Vaidotas Antanaitis. Konferencija rūpinasi darbo 
grupė, vadovaujama Tėvynės liaudies partijos pirmininkės L. 
Andrikienės. Grupėse dalyvauja Lietuvių tautininkų sąjungos, 
Nepriklausomybės, Demokratų, Tėvynės liaudies partijų, 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Laisvės lygos 
bei Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos atstovai.

■ ŽEMĖS ŪKIS STUMIAMAS Į BANKROTĄ

Seimo nario Petro Gražulio nuomone, šalies žemės ūkis 
stumiamas į bankrotą. Spaudos konferencijoje, komentuodamas 
žemdirbių suvažiavimą, jis pažymėjo, kad Žemės ūkio 
ministerijos vadovų tvirtinimai, jog viskas kaime tvarkoje, 
“subliūško kaip muilo burbulas”. “Kai ministerijos vadovai 
įkyriai skelbia, kad šiais metais kaimas gaus rekordinę lėšų sumą 
(ministras mini iš piršto laužtus beveik 700 milijonų litų), kai 
nesugebama net paruošti elementarios dyzelinių degalų 
kompensavimo tvarkos, kai sakoma, kad žemės ūkis - toks pat 
verslas kaip kiti verslai, tikrai kyla įtarimų dėl pareigūnų 
kompetencijos. Tokia padėtis stumia į bankrotą visą žemės ūkį”, 
- teigė Krikščionių demokratų partijai atstovaujantis 
parlamentaras P.Gražulis, praneša ELTA. Pasak jo, žemdirbiai 
įvaryti į kampą ir nereikia stebėtis, kad jie kelia balsą. “Buvusi 
antikaimiška ir esanti liberali politika veda prie to, kad greit 
visiems kaimiečiams teks stotis į eilę pašalpoms gauti”, - sakė 
P.Gražulis. Žemės ūkio ministras giriasi, kaip pažymi 
parlamentaras, kad per I ketvirtį žemės ūkiui skirta kaip niekada 
daug -124 mil. Lt. “Bet juk 90 mil. Lt. iš šios sumos yra praėjusių 
metų skolų dengimas. Šiems metams, be 52 mil. Lt. už degalų 
kompensavimą, praktiškai pinigų ir nelieka”, - teigė P.Gražulis.

■ PASKIRTI NAUJI LIETUVOS GARBĖS KONSULAI

JAV valstybės departamentui davus sutikimą, oficialiai 
garbės konsulų pareigas toje šalyje pradeda eiti Vytautas 
Viktoras Lapatinskas, Seattle, WA, Jurgis Alfonsas Jurgutis, 
Detroit, MI ir Kęstutis Paulius Žygas, Phoenix, AR, praneša 
ELTA. Įgaliojimo raštus dėl minėtų trijų asmenų paskyrimo 
garbės konsulais užsienio reikalų ministras Antanas Valionis 
pasirašė šių metų kovo 5 d.

Statybos inžinieriaus išsilavinimą turintis Lietuvos garbės 
konsulas V. V. Lapatinskas (g. 1926 m. Varniuose) 30 metų dirbo 
“Boeing” bendrovėje. Jis buvo vienas.iš Pasaulio lietuvių 
bendruomenės skyriaus Seattle įkūrėjų, dalyvauja Lietuvių 
fondo bei Pasaulio lietuvių centro Lemonte veikloje.

LR garbės konsulas Detroite G. A. Jurgutis (g. 1936 m. 
Varniuose) - ilgametis “Ford” bendrovės įvairių padalinių 
vadovas JAV, Vakarų Europoje, Lotynų Amerikoje bei 
Japonijoje.

Arizonos valstijos universitete architektūros istoriją ir teoriją 
dėstantis LR garbės konsulas Phoenix K. P. Žygas (g. 1942 m. 
Kaune) - aktyvus JAV lietuvių bendruomenės, organizacijos 
“Santara-Šviesa” narys, septintajame dešimtmetyje vadovavęs 
Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjungai. 1991-1992 m. 
prof.K. P. Žygas buvo Vytauto Didžiojo universiteto 
Humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas, prisidėjo prie 
VDU atkūrimo.

■ KETVERTUKAS SULAUKĖ DOVANŲ

Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas bei kompanija 
“Procter&Gamble” pasveikino jaunuosius tėvelius Kristiną ir 
Ričardą Gancevskius, susilaukusius ketvertuko, palinkėjo jiems 
visiems gražios ir laimingos ateities. Jaunajai šeimai A. Adamkienė 
pirmadienį įteikė 4 tūkst. sauskelnių “Pampers” vienetų dovanojimo 
liudijimą, praneša ELTA. Mažieji Danas, Augustinas, Robertas ir 
Evelina Gancevskiai, pasak Antakalnio Moterų klinikos medikų, 
vystosi gerai ir netrukus parkeliaus namo. Ponia A. Adamkienė 
linkėjo, kad pasaulį išvydusiam stebuklui - trims broliukams ir 
sesutei - netrūktų dėmesio bei paramos ne tik pirmosiomis dienomis, 
bet ir visą gyvenimą.

Žinias siunčia Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA —■—iSSiį

RUSIJA IR IRANAS PASIRAŠĖ NAUJĄ SUTARTĮ

JAV paragino Rusiją ne
parduoti Iranui pažangios 
įprastinės ginkluotės ir bran
duolinio ginklo gamybai tin
kančių technologijų. Prieš tai 
Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas ir Maskvoje viešintis 
Irano prezidentas Mohammed 
Khatami susitarė gilinti šalių 
bendradarbiavimą gynybos ir 
atominės pramonės srityse. 
Kaip Vašingtone pabrėžė JAV 
valstybės departamento ats
tovas, Rusijai neapsimoka 
parduoti Iranui ginklų, kurie 
galėtų būti nukreipti tiek prieš 
ją pačią, tiek prieš JAV. Ats
tovas atsisakė komentuoti 
Rusijos planus dėl ginkluotės 
pardavimo Iranui, sakydamas, 
kad JAV nežino, apie kokius 
ginklus konkrečiai Rusija

galvoja, tačiau pabrėžė, jog 
Vašingtonas atidžiafseks įvy
kius ir energingai įsikiš, paste
bėjęs, kad Iranui norima par
duoti pažangią įprastinę gin
kluotę ir modernias karines 
technologijas.

Dienraštis “Nezavisimaja 
Gazeta” citavo Rusijos ka
rinio eksporto agentūros ats
tovus, kad Iranui, be kita ko, 
bus patiekta atsarginių dalių 
šarvuočiams, tankams, karo 
lėktuvams, taip pat trijų rūšių 
sraigtasparniams. Rusijos 
Vyriausybė prognozuoja, kad 
Rusija ateityje kasmet parduos 
Iranui maždaug 300 mln. JAV 
dol. vertės karinės ginkluotės.

Tuo tarpu JAV adminis
tracija greičiausiai šią savaitę 
pratęs prieš šešerius metus 
įvestą prekybos su Iranu ir 
investicijų Irane draudimą, 
sakė JAV pareigūnai, neno
rėję, kad būtų skelbiamos jų 
pavardės.

Prezidento George W.Bush 
administracija į sankcijas žiūri

santūriau negu pirmtako Bill 
Clinton komanda, o naujasis 
Valstybės sekretorius Colin 
Powell yra pasakęs, kad Va
šingtonas ieškos būdų, kaip 
gerinti nuo 1979 metų islamo 
revoliucijos atšalusius san
tykius su Iranu.

Kita vertus, jokių didesnių 
permainų JAV politikoje ne
reikėtų tikėtis iki rugpjūčio, 
kai nustos galios atskiras JAV 
įstatymas, vadinamasis Irano ir 
Libijos sankcijų aktas, nu
matantis sankcijas užsienio 
energetikos kompanijoms, 
investuojančioms šiose dvie
jose valstybėse.

Beje, V.Putin ir Moha
mmed Khatami ne tik tarėsi dėl ■ 
ginkluotės tiekimo, bet ir 
pasirašė naują sutartį dėl san
tykių pagrindų bei deklaraciją, 
kurioje atsisakė pripažinti 
Kaspijos jūra einančias sienas, 
kol apie ją esančios penkios 
valstybės galutinai susitars dėl 
nafta turtingos vidaus jūros 
pasidalijimo.

BALTIJOS PREZIDENTAI PRIMINS SAVO 
RYŽTĄ TAPTI NATO NARĖMIS

Trijų Baltijos šalių pre
zidentai artimiausiu metu ke
tina priimti bendrą kreipimąsi 
į naująją JAV administraciją, 
kuriame deklaruos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pasiryžimą 
toliau dirbti, kad taptų NATO 
narėmis.

Tai Vilniuje pranešė Lie
tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus bendrame pareiš
kime su Latvijos prezidente 
Vaira Vyke-Freiberga. Pre
zidento atstovė spaudai Violeta 
Gaižauskaitė žurnalistams 
sakė, kad idėją pasirašyti tokią 
rezoliuciją iškėlė Latvijos 
vadovė. Tam pritarė ir Lietuvos 
prezidentas. Tačiau, pasak 
V.Gaižauskaitės, kol kas ne
aišku, kur ir kada šis doku
mentas bus pasirašytas. Šie 
klausimai derinami diploma
tiniais kanalais.

Baltijos šalys tikisi pa
kvietimo į NATO per 2002 
metais. V.Adamkus pažymėjo, 
kad Baltijos valstybės sėk
mingai koordinavo savo 
pastangas siekiant integruotis 
į Europos Sąjungą ir NATO. 
“Tiek Lietuva, tiek Latvija 
padarė įspūdingą pažangą

Latvijos prez. V. Vykė-Freiberga.

kvestionuojama, o kas, kiek ir 
už ką, turi susitarti aplin
kosaugos ministrai ir eks
pertai”.

Susitikime buvo aptarta ir

ruošiantis narystei ES, ir ma
nau, kad ir toliau eisim šiuo 
keliu”, - sakė Lietuvos va
dovas.

Pasak Latvijos prezidentės 
V. Vykės-Freibergos, per 
susitikimą su V.Adamkumi 
buvo aptarti užsienio politikos 
bei dvišaliai santykiai. Ji 
atkreipė dėmesį, kad ją vizito 
metu lydi Latvijos gynybos, 
aplinkos apsaugos ir regio
ninės plėtros bei ekonomikos * Lietuvos ir Latvijos vyriau- 
ministrai, o tai parodo šių 
klausimų svarbą dvišaliuose 
Latvijos ir Lietuvos santy
kiuose. Komentuodama praė
jusią savaitę įvykusią avariją 
Būtingės terminale, kai į Bal
tijos jūrą išsiliejo apie 3 tonos 
naftos, V.Vykė-Freiberga tei
gė, kad šis klausimas bus 
svarstomas įvyksiančiame 
Lietuvos ir Latvijos aplinkos 
ministrų susitikime. Tačiau 
susitikime buvo sutarta, kad 
tokių avarijų atveju būtina 
operatyviau keistis infor
macija ir griežčiau regla
mentuoti procedūras.

“Prezidentai sutarė, kad 
žalą, kam ji bebūtų padaryta, 
būtina atlyginti. Tai yra ne-

sybių sutartis dėl teritorinės 
jūros, išskirtinės ekonominės 
zonos ir kontinentinio šelfo 
Baltijos jūroje delimitavimo. 
Latvijos parlamentas iki šiol 
nėra ratifikavęs 1999 metų 
liepą pasirašytos sutarties, o 
Lietuvos Seimas šią sutartį 
ratifikavo 1999 m. spalį. 
V.Vykė-Freiberga atkreipė 
dėmesį, kad šios sutarties 
pasirašymas yra glaudžiai 
susijęs su Latvijos žvejybos 
problemomis.

V.Adamkus laikosi nuo
monės, kad žvejybos dalykus 
turi spręsti atitinkamos ži
nybos ir tai tiesiogiai nesietina 
su Latvijos ir Lietuvos jūros 
sienos ratifikavimo procesu.

■
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PENKTASIS SOSTINĖS GARBĖS PILIETIS - 
JAV ATSTOVŲ RŪMŲ PIRMININKAS

JAV Kongreso Atstovų rūmų pirmininko Dennis Hastert.
Vilniaus miesto taryba, 

įvertinusi JAV Kongreso Ats
tovų rūmų pirmininko Dennis

Hastert nuopelnus šaliai ir 
miestui, suteikė jam Vilniaus 
garbės piliečio titulą. Pirmojo 
laipsnio Gedimino ordinu JAV 
Atstovų rūmų pirmininką kovo 
23 dieną apdovanos prez. Val
das Adamkus.

JAV Atstovų rūmų pir
mininkas užima trečiąją pozi-

ciją JAV valstybės valdžios 
hierarchijoje po prezidento ir 
viceprezidento, kuris yra ir 
Senato pirmininkas. 59-rių 
metų D.Hastert pirmąkart Vil
niuje lankėsi 1999 metais. Tą
kart su juo atvyko 12 kon
gresmenų delegacija. PirmojoNukelta į 4 p.
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. PAREIŠKIMAS■---------------------------------
Mes, Amerikos lietuvių organizacijų atstovai, susirinkę 

Lietuvos Respublikos Ambasadoje Vašingtone 2001 metų kovo 
11 dieną, Lietuvos Nepriklausomybės vienuoliktosios sukakties 
proga sveikiname Lietuvą ir džiaugiamės jos pastangomis 
ruošiantis tapti Šiaurės Atlanto Sąjungos nare. Esame 
įsitikinę,kad NATO narystė yra svarbi Lietuvos ne
priklausomybės išlaikymui, saugumui ir ekonominei plėtrai.

1. Sveikiname nepriklausomą demokratinę Lietuvą,
- Padariusią didelę pažangą politiniame, ekonominiame ir 

kariniame pasiruošime Šiaurės sąjungos (NATO) narystei ir 
sulaukusią teigiamų pažangos įvertinimų;

- Įsipareigojusią nuosekliai didinti finansines lėšas krašto 
gynybos stiprinimui, šiais metais sieksiančiais 1.95 proc. BVP.

. Tai geriausias įrodymas NATO narėms, kad Lietuva rimtai 
rūpinąsi savosios šalies saugumu ir indėliu į nedalomą vieningos 
Europos saugumą;

- Įgyvendinusią, kariuomenės vado brg. gen Jono Kronkaičio 
vadovybėje, esmines kariuomenės reformas, pakeitusias 
Lietuvos karinių pajėgų įvaizdį ir pelniusią aukštų NATO vadovų 
pripažinimo;

- Surengusią devynių Centro ir Rytų Europos- valstybių 
konferenciją Vilniuje 2000 m. gegužės 18-19 d.d., padėjusią 
pamatus praktiniam devynių NATO kandidačių bendra
darbiavimui NATO plėtros siekime.;

- Paskyrusią nacionalinį integracijos į NATO koordinatorių 
bei reikiamas lėšas Lietuvos visuomenės NATO klausimu 
informavimui ir Lietuvos pasiekimų pristatymui užsienyje.

Dėka per pastaruosius metus Lietuvos padarytos pažangos 
užtikrinant valstybės saugumą, modernizuojant gynybines 
pajėgas, prisidedant prie NATO taikos misijų Europoje 
palaikymo, šiandieną NATO šalių sostinėse Lietuva vertinama 
kaip stipri ir reali kandidatė NATO narystei.

2. Pabrėžiame kad
- Lietuvai, siekiančiai tapti šiuolaikine, ekonomiškai tvirta 

ir klestinčia valstybe, labai svarbu toliau stiprinti valstybės 
gynybą ir užtikrinti jos sienų saugumą;

- Narystė NATO yra geriausia ir efektyviausia priemonė 
Lietuvos saugumui užtikrinti:

- Saugi valstybė laiduoja ekonominį krašto gerbūvį ir užsienio 
investiciniam kapitalui teikia deramą apsaugą.

Todėl mes, JAV lietuvių organizacijos, savo ilgamete veikla 
aktyviai prisidėjusios prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, 
suvokiame, jog darbas siekiant NATO narystės yra kovos už 
Lietuvos valstybingumą tąsa bei baigiamasis šios istorinės kovos 
už laisvę etapas.

Šiandieną įsipareigojame dar kartą sutelkti jėgas ir raginti 
JAV vyriausybę ir kitus NATO sąjungininkus 2002 metais 
pakviesti Lietuvą įsijungti į NATO sudėtį.

Suprasdami istorinio sprendimo reikšmę, kurį 2001-2002 
metais JAV priims NATO plėtros klausimu, mes pasižadame 
sutelkti savo jėgas , artimai bendradarbiauti, kad įvykdytume 
įsipareigojimą Lietuvai ir lietuvių tautai.

Jau girdėti Lietuvoje bal
sai, kurie reikalauja, kad būtų 
ne tik mažumų, bet ir lietuvių 
teisės ginamos. Ypač Vilniaus 
krašte, kur lenkai šeiminin
kauja, lietuviai yra beveik 
beteisiai. Beveik kartojasi 
1926 m., kai mažumos ir 
padugnės didžiausią laisvę 
turėjo. O tai įvyko todėl, kad 
liaudininkai vieni negalėjo 
sudaryti vyriausybės. Ir buvo 
priversti sudaryti koalicinę 
vyriausybę, kuri ir privedė 
kraštą, jog reikėjo griebtis 
jėgos, kad būtų krašte tvarka 
atstatyta.

Beveik panaši padėtis ir 
dabar yra! Iš dalies yra net 
blogesnė. Kadangi vyrauja 
įsitikinimas, kad lengviausias 
būdas į NATO patekti. Tai 
ėjimas į Lenkijos skvernus 
įsikabinus. Lenkai lietuvių 
nuotaikas žino ir jas išnaudoja. 
Jie iš Lietuvos reikalauja to, ko 
Lenkijoje gyvenantieji lie
tuviai niekuomet neturėjo, 
neturi ir neturės! Kun. K. 
Čibiras - vienintelės Vilniuje 
lietuviškos bažnyčios kle
bonas. Vienas iš žymiųjų 
Vilniaus lietuvių veikėjų. 
Buvo nubaustas 300 zlotų 
pabauda už tai, kad savo 
pavardę rašė lietuviškai. Jo 
atvejis nebuvo vienintelis.

1998 m. pavasarį Čikagoje 
lankėsi Punsko kultūros namų 
kolektyvas “Klumpė. Prieš 
atvykdami jie atsiuntė savo 
dalyvių sąrašą, kuriame visų 
pavardės buvo grynai len

kiškos. Skubiai buvo jiems 
pasiųstas faksu prašymas, kad 
pavardes parašytų lietuviškai. 
Nes su lenkiškomis pavar
dėmis Čikagoje niekas nenorės 
jų priimti! Bet, kadangi lie
tuviai, kurie su lenkais derybas 
veda, yra bestuburiai - tai 
lenkų reikalavimams nėra ir 
nebus ribų! Žinodami, kad 
Vilniuje jie turi stiprių užtarėjų 
- tai jų norai vis didėja. Be to, 
dabar ir jų pačių pozicijos 
Vilniuje yra žymiai susti- 
prėjusios.

“Lietuvos - Lenkijos karinė 
sutartis Vasario 7 s. Vokietijos 
žiniasklaida didelėm antraštėm 
pranešė pasirašytą Lietuvos - 
Lenkijos karinio bendra
darbiavimo sutartį. Gaila, 
gaila, bet šią sutartį Lietuva 
labai brangiai apmokėjo. Be 
trijų lenkų seimūnų, švietimo 
viceministeriu paskirtas J. 
Dzilbo, o Vilniaus apsk. vir
šininko pavaduotoju Zbignievv 
Balcevic. Lenkiškumas Vil
niaus krašte klestės, dar dau
giau bus pastatyta lenkiškų 
mokyklų, o lietuviškas švie
timas atsiras podukros vietoje. 
Manyčiau, kad Lietuvoje Sei
mo pirm, nėra pati aukščiausia 
pareigybė. Kaip jau buvau 
minėjęs, lenkai ir prezi
dentūroje turi draugų. O, be to, 
ir Vilniaus kurijoje, atrodo, jų 
yra! Kaip kitaip paaiškinti 
reikalavimą, kad stojantieji į 
Vilniaus kunigų seminariją, 
turi mokėti lietuviškai ir len
kiškai.

Suprasčiau, jeigu Vilniaus 
kunigų seminarija, lenkams 
nustatytų 30% - 25% ar pan. 
kvotą lenkiškai kalbantiems. Ir 
jiems būtų taikomas, tas lenkų 
kalbos reikalavimas. Bet, kai 
iš lietuvių yra to reikalaujama 
- tai jau aiškus lenkinimas. 
Žinome, kad praeityje kunigų 
seminarijos buvo lenkinimo 
židiniai. Lietuviai, norintieji į 
jas patekti, pirmiausiai turėjo 
pavardę sulenkinti. Tad ir 
nenuostabu, kad lietuviai jas 
baigę labai dažnai lietuviškai 
nebenorėjo kalbėti. Bet nesu
prantu, kad ir dabar panašia 
linkme būtų einama! Prieš 
daugelį metų katalikiškame 
“Darbininke” atkarpomis buvo 
spausdinamas vysk. A. Ba
ranausko gyvenimo apra
šymas. Mano atmintyje išliko 
aprašymas apie jo giminaičio 
apsilankymą. Jo giminaitis, gal 
iš lietuviško kaimo, nuvyko į 
Seinus. Įėjęs į vysk. A. Ba
ranausko kabinetą, jį pasvei
kino - “Garbė Jėzui Kristui”. 
Vyskupas tokiu pasveikinimu 
buvo įžeistas ir savo giminaitį 
iš kabineto išvarė! Ir nepaisant 
to, lenkai daug metų spyriojosi 
ir jo paminklui Seinuose 
nenorėjo vietos surasti!

3. Mes pasižadame:
- Padėti JAV Prezidentui G.W.Bush įvykdyti rinkiminės kampanijos metu duotą pažadą plėsti 

NATO 2002 metais, siekiant, kad tarp pakviestųjų valstybių būtų Lietuva;
- Įtaigoti valdžios pareigūnus, JAV senatorius ir Atstovų Rūmų narius, valstijų gubernatorius 

bei miesto merus, jiems paaiškinant, kad NATO besitęsianti plėtra yra efektyviausia priemonė 
kuriant laisvą, vieningą ir saugią Europą;

- Skatinti mūsų organizacijų vietovių padalinius sudaryti delegacijas apsilankymui bei 
painformavimui JAV Kongreso narių;

- Informuoti lietuvių visuomenę NATO plėtros klausimo svarbumu, pabrėžiant būtinumą 
įvairiomis priemonėmis formuoti palankią viešąją nuomonę krašto piliečių, politikų ir 
žiniasklaidos darbuotojų.tarpe. Tai atliktina rašant straipsnius bei laiškus, dalyvaujant žiniasklaidos 
programose, interneto pokalbiuose, paskleidžiant tinklalapiuose ir spaudoje esančią informaciją;

- Skatinti įtakingus ir žymius JAV asmenis viešai ir palankiai pasisakyti už NATO plėtrą ir 
Lietuvos pakvietimą 2002 metais.

Šių įsipareigojimų įvykdymas yra mūsų tautinė atsakomybė ir pareiga. Mes pasižadame kartu 
su mūsų seserimis ir broliais Lietuvoje vieningai airbti, Kad Lietuva būtų priimta į NATO.

Tebūna tai Lietuvos išeivijos indėlis prie Tautos pastangų užtikrinti Lietuvos saugumą ir 
įtvirtinti pasiaukojimu, ašaromis ir krauju iškovotą laisvę. Dieve, padėk mums ištesėti!

2001 m. kovo 11 d. Vienuoliktieji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metai.

Saulius Kuprys
Amerikos Lietuvių Tarybos primininkas

John R. Mankus
Lietuvos Vyčių organizacijos vardu

Algimantas S. Gečys
JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybos primininkas

Rimas Česnonis
Amerikos Lietuvių Demokratų
Lygos pirmininkas

Jonas Urbonas
Amerikos Lietuvių Respublikonų
Federacijos primininkas
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PASAULIS IR LIETUVA
•EUROPOS KOMISIJOS RAGINIMAS
Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje vadovas Michael 

Graham pareiškė, kad Europos Sąjungos nare tapti siekianti 
Lietuva turi dėl Ignalinos uždarymo apsispręsti 2002-aisiais, 
jeigu tikisi įgyvendinti savo stojimo į ES planus, praneša 
Reuters-ELTA. “Mes sakome, kad situacija, susijusi su Ignalinos 
atomine elektrine, turės būti aiški, kad galėtume užbaigti derybas 
dėl narystės”. Lietuva teigia norinti užbaigti derybas dėl narystės 
ES iki 2002 m. ir 15 šalių vienijančio bloko nare tapti iki 2004 m.

ES darant spaudimą Lietuva jau pažadėjo 2005-aisiais 
uždaryti pirmąjį iš dviejų Ignalinos blokų ir ketina dėl antrojo
apsispręsti 2004-aisiais. “Negalima įsivaizduoti šių derybų 
baigties, jeigu 2002-aisiais nebus įsipareigojimo uždaryti abu 
reaktorius”, - teigė Michael Graham. Jis taip pat sakė, kad ES 
gali siūlyti antrąjį reaktorių uždaryti 2009-aisiais.

•KLAIPĖDOJE “EUROPOS PUSLAPIAI”

DIRVA* 2001 m. kovo20 d.4

“Vilties” draugijos ir ALT sąjungos valdybų nariai posėdžio, įvykusio 1962 m. kovo 24 d. New Yorke, 
metu. Sėdi iš kairės: V. Rastenis, E. Cekienė, dr. V. Ramanauskas, “Vilties” draugijos pirmininkas, ir 
V. Abraitis, ALT sąjungos pirmininkas. Stovi A. Mackevičius, A. Senikas, J, Čiuberkis, B. Veitas ir dr. 
Br. Nemickas. y. Maželio nuotr.

Kovo 10 d., Arlingtono 
mieste (Virginijos valstija) 
surengtoje konferencijoje 
“Estija, Latvija, Lietuva: se
kantys dešimt metų” prane
šimus skaitė LR Seimo Už
sienio reikalų komiteto 
primininkas Alvydas Meda- 
linskas bei Lietuvos amba
sadorius JAV Vygaudas 
Ušackas. Renginyje taip pat 
dalyvavo Užsienio reikalų 
viceministras Giedrius Če- 
kuolis. Konferenciją surengė 
Jungtinis Amerikos baltų 
komitetas (JBANC).

Seimo Užsienio reikalų 
komiteto primininkas A. Me- 
dalinskas konferencijos da
lyviams teigė, kad valstybinių 
lygiu tarp Baltijos šalių yra 
sukurtos visos bendradar
biavimui reikalingos struk
tūros: veikia Baltijos Asam
blėja, Baltijos Taryba, kitos 
trišalės struktūros. Bendros 
karinės programos, tokios kaip 
BALBAT, BALDEFCOL, 
BALTRON ir kitos, padeda

Atkelta iš 2 p.
vizito Vilniuje metu jis kartu su 
tuometiniu Vilniaus meru Ro
landu Paksu dalyvavo iškilmėse 
suteikiant vienam iš sostinės 
skverų Amerikos aikštės vardą.

Lietuvos diplomatai cha
rakterizuoja D.Hastert kaip 
didelį Lietuvos bičiulį, nuoseklų 
Lietuvos narystės NATO rė
mėją. Respublikonas D.Hastert 
į Kongreso Atstovų rūmus 
išrinktas 1986 metais. Jis 
atstovauja Ilinois valstijai, 
kurioje gyvena daug lietuvių.

Kaip žinoma, Ilinois vals
tijai atstovauja ir kiti geri 
Lietuvos draugai - demokratas 
senatorius Richard Durbin, 
respublikonas Atstovų rūmų 
narys John Shimkus. 

šalims kelti karinių pajėgų 
pasirengimo lygį. Pasak A. 
Medalinsko, šiuo metu pra
sideda įvairūs svarstymai dėl 
valstybių, kurios bus pa
kviestos prisijungti prie NATO 
2002 m., tarp jų minima 
Lietuva, Latvija ir Estija. A. 
Medalinskas kalbėjo, kad 
neverta spėlioti ar į NATO bus 
pakviesta viena, dvi ar visos 
trys Baltijos šalys, nes ne jos, 
o NATO priims sprendimą. 
“Tačiau baltiška dimensija 
sekančiame NATO plėtros 
etape privalo būti”, - pabrėžė 
A. Medalinskas. Jis taip pat 
išreiškė viltį, kad kandidatės 
bus vertinamos pagal vienodus 
kriterijus ir kad bus išsivaduota 
iš istorinių bei geografinių 
stereotipų. A. Medalinskas 
teigė, kad pokalbių su JAV 
Kongreso ir administracijos 
atstovais metu jis susidarė 
įspūdį, kad Baltijos šalys 
NATO plėtros kontekste ver
tinamos rimtai.

Pirmame po paskyrimo į

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

1999 m. sausį D.Hastert 
buvo išrinktas Atstovų rūmų 
pirmininku. Pernai lapkritį jis 
buvo perrinktas naujai ka
dencijai Atstovų rūmuose ir 
išliko rūmų pirmininku. 
Vilniaus miesto garbės piliečio 
vardas suteikiamas už ypatingus 
nuopelnus Lietuvai ir Vilniaus 
miestui. Garbės piliečiui įtei
kiamas Vilniaus miesto garbės 
piliečio medalis ir liudijimas, 
kuris įregistruojamas Vilniaus 
miesto garbės piliečių knygoje. 
Vilniaus miesto garbės piliečio 
regalijas įteikia meras. Šis 
vardas asmeniui suteikiamas tik 
vieną kartą, juo gali tapti 
Lietuvos ir užsienio valstybių 
piliečiai. Teikti kandidatus 

ambasadoriaus pareigas vie
šame pasisakyme V. Ušackas 
paragino JAV baltiškas or
ganizacijas suvienyti jėgas 
bendrai veiklai, Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai siekiant 
pakvietimo tapti NATO nare 
2002 m. V. Ušackas padėkojo 
Amerikos baltų organi
zacijoms už pernai metais 
vykdytą aktyvią lobistinę 
veiklą JAV prezidentinės 
kompanijos metu, kurios metu 
abu kandidatai iš principo 
pasisakė už tolesnę NATO 
plėtrą. Lietuvos ambasadorius 
paragino JBANC bei kitas 
organizacijas tęsti “rinkiminę” 
kompaniją, įtakoti juos ats
tovaujančius senatorius, kon
gresmenus, valstijų guber
natorius ir miestų merus, 
siekiant palankaus jų požiūrio 
dėl Baltijos tautų priėmimo į 
Atlantinės bendruomenės šei
mą.

R. Kačinskas, 
Lietuvos ambasada 

Washington, D.C.

garbės piliečio vardui gauti turi 
teisę visi Tarybos komitetai, 
visuomeninės organizacijos, 
piliečiai.

Sostinės garbės piliečiui 
įteikiamas Skaistės Žilienės 
sukurtas auksu dengtas medalis. 
Jame pavaizduotas Vilniaus 
miesto herbas. Garbės piliečiai 
registruojami specialioje kny
goje.

Vilniaus miesto garbės pi
liečiais jau yra tapę Islandijos 
užsienio reikalų ministras Jonas 
Boldvin Hannibalsson (1996 
m.), JAV eksprezidentas Ro
naldas Reaganas (1996 m.), 
dirigentas Mstislav Rostropovič 
(2000 m.), monsinjoras Kazi
mieras Vasiliauskas (2000 m.).

Klaipėdos universiteto bibliotekoje knygų parodoje “Europos 
puslapiai” buvo demonstruojamos pačios naujausios įvairių 
pasaulio leidyklų knygos apie Europą ir Europos Sąjungą bei 
ten vykstančius procesus.

Parodą atidarė Klaipėdos universiteto rektorius Stasys 
Vaitekūnas ir Europos Komisijos Delegacijos Lietuvoje vadovas 
Michael Graham. “Europos puslapius” parengė Europos 
Komisijos Delegacija ir Informacijos centras, Klaipėdos 
Universiteto biblioteka, knygų importo ir prekybos bendrovė 
“Humanitas”, ES valstybių narių ambasados Vilniuje, reklamos 
ir komunikacijos agentūra “Alora”.

Parodoje iš viso pristatoma daugiau kaip 200 leidinių, skirtų 
Europos Sąjungos teisės, socialinių reikalų, užsienio ir saugumo 
politikos, verslo plėtros, žmogaus teisės, mokslo tyrimų, 
kultūros, Europos Sąjungos plėtros ir kitiems klausimams.

Visiems besidomintiems Europos Sąjunga skirta paroda 
Klaipėdoje veiks iki kovo 24 d. Vėliau “Europos puslapiai” bus 
eksponuojami Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje.

•LIETUVOS BENDRADARBIAVIMAS SU LENKIJA
Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas savo pirmojo 

oficialaus vizito į Lenkiją proga labai aukštai vertina 
bendradarbiavimą su šia mūsų strategine partnere. Spaudos 
konferencijoje jis sakė, kad vizito metu ketina pabrėžti mūsų 
geranorišką požiūrį į šią kaimyninę valstybę, į mūsų šalių 
bendradarbiavimą parlamentų lygmeniu ir kitose srityse. Seimo 
vadovo teigimu, pagrindinis vizito tikslas yra dar kartą 
užsitikrinti Lenkijos paramą, siekiant Lietuvos strateginio tikslo 
- narystės ES ir NATO, praneša ELTA. A. Paulauskas pažymėjo, 
kad tautinių mažumų problemos bendrame kontekste užims labai 
nedaug vietos. Jis prognozuoja, kad daugiausia susitikimuose 
bus kalbama apie integraciją į ES, NATO, ekonominį 
bendradarbiavimą, importo, eksporto klausimus.

Varšuvoje Lietuvos Seimo vadovas susitiko su Lenkijos
Seimo Pirmininku Maciej Plažynski, Senato Pirmininke Alicja 
Grzežkowiak, Ministru Pirmininku Jerzy Buzek, užsienio 
reikalų ministru Wladyslaw Bartoszevvski.

Pirmąją vizito dieną Lietuvos Seimo Pirmininkas kalbėjosi 
ir su parlamento frakcijų - Solidarumo rinkimų akcijos, Kairiųjų 
demokratų sąjungos, Laisvės sąjungos, Lenkijos liąudininkų 
sąjungos vadovais

Kovo 16 d. Lietuvos Seimo Pirmininkas kalbėjo su Lenkijos 
Prezidentu Aleksander Kwasniewski. Jis taip pat susitiko su 
Seimo Europos Teisės bei Mažųjų ir vidutinių įmonių komisijų 
prezidiumų nariais.

Lenkijos Seimo Kolonų salėje Lietuvos parlamento vadovas 
pasakė kalbą Lenkijos Seimo ir Senato Užsienio reikalų 
komisijoms bei svečiams.

A. Paulauskas aplankė Varšuvos universiteto bendrosio 
kalbotyros ir baltistikos katedrą, susitiko su lietuvių filologijos 
studentais, su Lenkijos lietuvių organizacijų vadovais.

•RUSIJOS IR LIETUVOS VALSTYBINĖS SIENOS 

SUTARTIES NEBUS
“Apie Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos 

valstybinės sienos sutarties peržiūrėjimą negali būti net ir 
kalbos”. Tai per spaudos konferenciją Kaliningrade pareiškė 
Rusijos užsienio reikalų ministras Igoris Ivanovas, praneša ITAR- 
TASS-ELTA. Derybų dėl sutarties procesas baigtas, pažymėjo 
I.Ivanovas. Dokumentas pasirašytas ir bus pateiktas svarstyti 
Valstybės Durnai. Ministras neprognozavo, kada Rusijos 
parlamento žemieji rūmai galėtų ratifikuoti šių sutartį, “kadangi 
tai susiję su Valstybės Dūmos darbo kalendoriumi”. “Jeigu ir 
skelbiami pareiškimai apie atskirų sutarties nuostatų peržiūrėjimą, 
tai jie atspindi tik asmeninę nuomonę, - pabrėžė ministras. - Mūsų 
šalies vadovybės pozicija šiuo klausimu yra žinoma”.Nukeltai 10 p.

•
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TAURO APYGARDA
Vidas Grigoraitis

Lietuvos archyvų departamentas išleido dokumentų rinkinį 

“Lietuvos partizanų Tauro apygarda. 1945-1952 m.”, kurio 

pristatymas įvyko 2001 m. kovo 7 d. Prie knygos išleidimo 

prisidėjo ir mūsų tautiečiai užsienyje.

2001 m. kovo 7 d. Lietuvos 
archyvų departamento salėje 
įvyko dokumentų rinkinio 
“Lietuvos partizanų Tauro 
apygarda. 1945-1952 m.” 
(sudarytoja N. Maslauskienė. 
- V.: Lietuvos archyvų depar
tamentas, 2000. - 585 p., 
iliustr. 16 p.), kuriame pa
skelbti Lietuvos ypatingajame 
archyve ir buvusiame Lietuvos 
visuomenės organizacijų ar
chyve saugomi Lietuvos par
tizanų Tauro apygardos 1945- 
1952 m. dokumentai, pris
tatymas. Tai pirmasis doku
mentų rinkinys, išsamiai pa
sakojantis apie partizanų Tauro 
apygardos veiklą.

Pristatyme be sudarytojų, 
leidėjų ir recenzentų dalyvavo 
įvado vertėjas K. Almenas, 
PLB valdybos vicepirmi
ninkas G. Žemkalnis, Seimo 
nariai A.Kašėta ir P. Jaku
čionis, Genocido aukų mu
ziejaus direktoriaus pava
duotoja V. Rudienė, Lietuvos 
gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro 
Tyrimo departamento direk
torius dr A. Anušauskas, Kraš
to apsaugos ministerijos se
kretorius G.Surgailis, Tauro 
apygardos partizanų ir tremties

Filmo “Vienui vieni” herojus - partizanas Juozas Daumantas - Lukša. 
Nuotrauka daryta Paryžiuje 1948 m.

NATO Parlamentinės 
Asamblėjos sesijos organi
zacinio komiteto nariai su
abejojo, ar šiuolaikinis lietu
viškas menas nešokiruos se
sijos delegatų.

Šiuolaikinio meno centro 
direktorius Kęstutis Kuizinas 
pristatė posėdžių salės apipa
vidalinimo projektą.

Šiuolaikiniame meno cen
tre bus įrengta 600 vietų 
NATO PA sesijos plenarinio 
posėdžio salė. K.Kuizinas 
pasiūlė posėdžių salėje eks
ponuoti Lietuvių šiuolaikinio 

muziejaus Marijampolėje įkū
rėja ir buvusi ilgametė di
rektorė, buvusi Tauro apy
gardos partizanų ryšininkė 
A.Vilutienė bei dabartinis 
muziejaus direktorius J.Sa
jauskas, istorikai ir žurnalistai.

Suvalkijos partizanai
Iki šiol dažniausia buvo pu

blikuoti dokumentai, saugomi 
Lietuvos ypatingojo archyvo 
KGB dokumentų skyriuje. 
Tyrinėtojai, nagrinėję Lietuvos 
ginkluoto pasipriešinimo is
toriją, taip pat daugiausia 
rėmėsi dokumentais, kurie 
saugomi Lietuvos ypatin
gajame archyve, Tremties ir 
rezistencijos muziejaus archy
ve Kaune, ir palyginti mažai 
panaudojo Lietuvos visuome
nės organizacijų archyve sau
gomus originalius Tauro apy
gardos ir rinktinių štabų do
kumentus. Šie dokumentai yra 
ypač svarbus pirminis istorijos 
šaltinis išsamesnei Tauro apy
gardos ir visos Lietuvos gin
kluoto pasipriešinimo istorijai, 
nuoseklesnei jos procesų ir 
įvykių raidai atskleisti. Pa
skelbus šių dokumentų rinkinį, 
praturtėjo Lietuvos ginkluoto 
pasipriešinimo istorijos šalti

meno kūrinius, kurie buvo 
specialiai atrinkti sesijai. 
Menininkams buvo duota už
duotis pateikti darbus susi
jusius su sesijos tema: NATO, 
Lietuvos saugumas, taika ir 
panašiai.

Kaip tokių darbų pavyzdį,
K.Kuizinas nurodė didelę 
bičių korio fotografiją, kuri 
turėtų simbolizuoti NATO 
struktūras. Didžiulės Lietuvos 
kariūnių nuotraukos, turėtų 
simbolizuoti Lietuvos ka
riuomenės šiuolaikiškumą.

Tačiau Seimo Socialde- 

nių bazė, prasiplėtė galimybės 
nuodugniau ir išsamiau tirti 
Tauro apygardos ir visos Lie
tuvos laisvės kovų istoriją.

Tauro apygarda buvo įkurta 
1945 m. rugpjūčio 15 d. lai
kinojo Tauro apygardos štabo 
narių ir partizanų grupių ats
tovų pasitarime. Tuomet buvo 
nustatytos jos ribos Mari
jampolės, Šakių, Vilkaviškio, 
Lazdijų ir dalimi Alytaus bei 
Kauno (iki Nemuno) apskri
čių; įsteigtos penkios rinktinės: 
Geležinio Vilko, Patrimpo, 
Perkūno, Stirnos ir Vytauto. 
Apygardos ir jos rinktinių 
struktūra kito, atsižvelgus į 
Lietuvos ginkluoto pasiprie
šinimo organizacijos struktūrą, 
partizaninio karo pietų Lie
tuvoje sąlygas. 1946 m. ir 
vėliau buvo panaikintos, per
tvarkytos, įsteigtos naujos 
rinktinės, keičiami jų pava
dinimai, tikslinami jų veikimo 
plotai. 1949 m. vasario mėnesį 
įsteigus Lietuvo»laisvės kovos 
sąjūdį, buvo pertvarkyta Tauro 
apygardos struktūra. Tuomet ją 
sudarė trys rinktinės - Vytauto, 
Žalgirio ir Geležinio Vilko, 
kurių veikimo teritorija apėmė 
Marijampolės, Šakių, Vilka
viškio apskritis ir dalį Kauno 
apskrities.

Skelbiami dokumentai 
atskleidžia Tauro apygardos 
svarbą Lietuvos laisvės ko
voms, parodo jos ypatingą 
vietą partizaniniame kare 
1944-1948 m. Tauro apygarda 
buvo viena iš kovingiausių ir 
aktyviausių, kariniu atžvilgiu 

SEIMO NARIAI SUABEJOJO, AR NATO 
PARLAMENTARAI SUPRAS FILMĄ APIE 

LIETUVOS PARTIZANUS 
“VIENUI VIENI”

mokratinės frakcijos seniūnas 
Vytenis Andriukaitis pareiškė 
kategoriškai nesutinkąs pritarti 
pasiūlytam projektui, kol jo 
neįvertins kompetentinga ins
titucija - Kultūros ministerija.

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas ramino organi
zacinio komiteto narius. “Mes 
jau įspėjome, kad jie (NATO 
PA dalyviai) eina į ne kla
sikinio meno muziejų - tegu 
būna viskam pasiruošę”. Or
ganizacinio komiteto nariai 
nusprendė, jog, Kultūros mi
nisterijai įvertinus siūlomus 
darbus, galutinį sprendimą 
priims Seimo pirmininkas.

Tuo tarpu kultūros vice
ministras Juozas Širvinskas 
suabejojo Krašto apsaugos 
ministerijos siūlymu įtraukti į 
sesijos kultūrinę programą 
filmo apie Lietuvos pokario 
partizaną Daumantą demons
travimą, praneša BNS.

Dalį šio filmo gamybos 
lėšų finansuoja Kultūros mi
nisterija. Kultūros vicemi

gerai organizuotų partizanų 
apygardų. Ji 1944-1948 m. 
buvo Lietuvos partizanų vie
nijimosi, bendros ginkluoto 
pasipriešinimo organizacijos 
sukūrimo, jos vyriausiosios 
politinės ir karinės vadovybės 
sudarymo iniciatorė. Apygarda 
atliko svarbų darbą, siekdama 
pagrįsti Lietuvos ginkluoto 
pasipriešinimo politinę pro
gramą, strategiją ir aktyvios 
partizaninės kovos taktiką. 
Tauro apygarda pagrindė tai, 
kad partizanų organizacija turi 
vadovauti Lietuvos išlaisvi
nimo kovoms ir atstovauti 
kovojančiai Lietuvai užsie
nyje.

Dokumentai atspindi poli
tinius ginkluoto pasiprie
šinimo tikslus ir uždavinius, 
parodo tai, kad Suvalkijos 
partizanai stengėsi adminis
truoti jų veikimo teritoriją, 
sutrukdyti okupacinės valdžios 
kūrimą Lietuvoje, skatinti 
krašto gyventojus nepripažinti 
okupacinio režimo ir neben
dradarbiauti su juo. Sovietų 
valdžiai pradėjus sovietizuoti 
Lietuvą, Tauro apygardos 
partizanai ėmė organizuoti 
pasipriešinimą sovietų vykdo
miems ekonominiams, sociali
niams, švietimo ir kultūros 
pertvarkymams. Skelbiami 
dokumentai rodo, kad Tauro 
apygarda siekė ugdyti laisvės 
kovotojų ir visos lietuvių 
tautos valstybinį ir pilietinį 
sąmoningumą, puoselėti Tėvy
nės laisvės ir patriotizmo 
idealus.

nistro abejonėms pritarė Sei
mo NATO PA delegacijos 
vadovas liberalas Algirdas 
Gricius.”Ar negalime rasti 
filmo, kad būtų parodyta, jog 
Lietuva - tai ne vien vaikinai 
su beisbolo lazdomis”, - klausė 
jis. Kultūros viceministras 
patikino, jog jie gali surasti ne 
vieną dokumentinį ar meninį 
filmą, kuris galės deramai re
prezentuoti Lietuvą.

Seimo pirmininko pava
duotojas Gintaras Stepo
navičius suabejbjo, ar NATO 
PA sesijos delegatai bus pa
tenkinti vien tik pasiūlymu 
aplankyti į Rumšiškių Liau
dies buities muziejų ir Kauną. 
Rumšiškėse jiems ketinama 
pasiūlyti pasivažinėti karie
tomis, susipažinti su pri
mityviojo meno paroda, 
paragauti lietuviškų patie
kalų. Jis pasiūlė nuvežti 
NATO PA delegatus ir į 
sovietinių skulptūrų parką 
Grūto miške. Tačiau paaiš
kėjo, jog šio pasiūlymo nega

Dokumentų rinkinyje skel
biami Lietuvos partizanų Tau
ro apygardos štabo, Geležinio 
Vilko, Patrimpo, Vytautb ir 
Žalgirio rinktinių išlikę doku
mentai, saugomi Lietuvos 
visuomenės organizacijų ar
chyve, Lietuvos ypatingajame 
archyve ir Tauro apygardos 
partizanų ir tremties muziejuje 
Marijampolėje. Spaudai buvo 
atrinkti partizanų organizacinę 
veiklą ir gyvenimą, svar
biausias kovines operacijas 
atspindintys dokumentai.

Dokumentai išdėstyti chro
nologiškai ir sugrupuoti pagal 
partizaninio karo laikotarpius. 
Leidinį sudaro įvadas, reziumė 
anglų kalba, santrumpų są
rašas, dokumentų sąrašas, 
dokumentai, priedai (apy
gardos ir rinktinių vadų są
rašas, trys rodyklės - asmen
vardžių, organizacijų ir vie
tovardžių), iliustracijos iš 
Lietuvos genocido aukų mu
ziejaus, Tauro apygardos 
partizanų ir tremties muziejaus 
Marijampolėje, Lietuvos vi
suomenės organizacijų archy
vo ir Lietuvos istorijos ins
tituto Bibliotekos. Knygos 
išleidimą finansavo Polybijaus 
fondas (JAV). Fondo Prezi
dentas - prof. dr. Tomas Re- 
meikis. Tai antroji dokumentų 
ir mokslinių leidinių serijos 
“Lietuvos kronika” knyga.

Knygą pigiausiai galima 
įsigyti Lietuvos ypatingajame 
archyve Vilniuje, Gedimino 
pr. 40/1.

lima įgyvendinti dėl organi
zacinių kliūčių.

Organizacinio komiteto 
nariams taip pat buvo pris
tatytos dovanos, kuriomis bus 
pradžiuginti NATO PA sesijos 
dalyviai: dirbtinės odos 
krepšys, knygelė “Faktai ir 
skaičiai”, bloknotai ir rašikliai 
su sesijos simbolika, Pane
vėžio “Tulpės” išausta lininė 
staltiesė, keramikinė gertuvė, 
informaciniai žinynai apie 
Seimą ir Lietuvos turistines 
įžymybes.

Gegužės 27-31 dienomis 
Vilniuje vyksianti NATO PA 
pavasario sesija bus di
džiausias tarptautinis renginys 
per pastarąjį dešimtmetį. 
NATO PA vienija NATO vals
tybių ir valstybių asocijuotų 
narių parlamentarus. Lietuva 
siekia būti pakviesta į NATO 
per 2002 metais Prahoje vyk
siantį Šiaurės Atlanto sąjungos 
viršūnių susitikimą ir laikoma 
viena geriausiai pasirengusių 
kandidačių.
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PAMINĖTA KOMPOZITORIAUS 
JONO ŠVEDO

20 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Kompozitorius Jonas Šve
das gimė 1927 m. Vilkaviš
kyje, mirė 1981 m. kovo 10 d. 
Clevelande.

O atminimui Clevelando 
lietuvių radijo programos “Tė
viškės aidai” - Kristina Kupre- 
vičiūtė ir “Tėvynės garsai” - 
Aldona Stempužienė paskyrė 
dalį programos. “Tėviškės gar
sų” programos memorialinį 
koncertą pranešinėjo muzikė 
Rita Kliorienė

Komp. Jonas Švedas mo
kėsi Vilniaus konservatorijoje. 
Mokytojai - Stanislav Szpi- 
nalski ir Juozas Bendorius. 
Vokie-tijoje, Detmoldo Muzi
kos akademijoje, studijavo pas 
pianistus Hans Richter-Haaser 
ir Bruno Bialas. 1958 m. baigė 
American Conservatory of 
Music Chicagoje. Studijavo su 
Wilhelm Schneefuss ir Bruno 
Glade. Chicagoje dirbo kaip 
akompanuotojas su “Pirmyn” 
choru ir Lietuvių opera Chi
cagoje.

Vieniems jis buvo kaip 
akompanuotojas, muzikos mo
kytojas, kiti žinojo, kad jis 
kompozitorius. Kai kas išvis 

nesusivaikė - dažnai jį painiojo 
su liaudies dainų ir šokių 
ansamblių vadovu Jonu Šve
du. Atvykęs į Clevelandą, 
dėstė fortepioną “Music 
School Settlement” ir tęsė 
kompozicijos studijas. Jo 
kūriniai buvo atlikti Mo
dernaus meno festivalyje - 
Clevalando Meno Muziejuje, 
Jordan Hali Bostone, Town 
Hali New Yorke grojo pia
nistas Andrius Kuprevičius. 
Daug koncertavo su savo 
žmona soliste Aldona Stem- 
pužiene Clevelande, Chica
goje, Washingtone.

Clevelando muzikos mo
kykloje atlikti koncertai buvo 
transliuojami per klasikinės 
muzikos stotį WCLV FM. 
Švedo kūrinius pristatė 
pianistas Clive Lythgoe. Buvo 
atlikta Algimanto Mackaus 
poemai sukurta muzika 
“Pokalbis su mirusiais vai
kais”, trys posmai iš Kazio 
Bradūno poemos “Maras” ir 
kiti.

“Dirvoje Vytautas Nakas 
rašė:

- Sonata “Breve”, kartu su 

anksčiau girdėtais Švedo 
veikalais liudija, kad jis yra 
vienas talentingiausių lietuvių 
kompozitorių. Panašiai ir 
“The Cleveland Plain Dealer” 
kritikas Herbert )Elwel.

1989 metais Švedo kūriniai 
buvo atlikti Vilniuje muzikos 
festivalyje “Sugrįžimas”. Vo
kalinius kūrinius dainavo me- 
zzosopranas Aldona Stempu
žienė, pianistai Ričardas Bi- 
veinis, Andrius Vasiliauskas. 
Jie atliko “Pokalbį su mirusiais 
vaikais”. Smuiko - fortepiono 
sonatą Nr. 1 atliko smui
kininkas Raimundas Katilius ir 
pianistė L. Lobkova.

Švedo kūryba, kruopščiai 
išieškota, daugiausia ribojasi 
solo dainomis, fortepiono ir 
smuiko kūriniais. Jo muzika 
išsidriekia nuo subtilaus ly
rizmo iki dramatinės įtampos. 
Minėtinas orkestruotas ciklas 
“Maras” poeto K. Bradūno 
tekstui, “Mater Dolorosa” 
poeto J. Aisčio eilėms, “Ke
lionė” A. Nykos-Niliūno 
tekstui, “Serenada” K. Os
trausko žodžiams ir kt. Jo 
instrumentinę muziką sudaro

siuita, sonatina, sonata, ne
maža preliudų ir fugų ir eilė 
kūrinių fortepionui ir smuikui. 
Jis yra suorkestravęs Bartoko 
“Allegro barbaro”. Švedo 
kūryba yra neoklasikinės kryp
ties su paskiromis dvy- 
likatonės muzikos stiliaus

Kompozitorius Jonas Švedas 

užuominomis,pastebi K. O. 
Lietuvių enciklopedijoje.

Sunkiai sergant vėžiu Jonas 
Švedas dar planavo rašyti 
dainų ciklą Henriko Nagio ei
lėraščiams. Paskutinį kartą, 
vežant į ligoninę, pasiėmė 
“Raudos” tekstą.

VR

LOS ANGELES TAUTINIAI NAMAI 
NEPASIDUODA

Kaip ir kiekvieną metą, 
kovo pirmąjį sekmadienį Los 
Angeles Tautinių namų di
rektoriai ir nariai susirinko 
savuose namuose metiniam- 
visuotiniam susirinkimui. 
Pirmininkas Jonas Petronis 
pradėjo susirinkimą ir jautriu 
žodžiu pakvietė dalyvius 
atsistojimu pagerbti tik prieš 
dvi dienas palaidotą a.a. Bro

Los Angeles Tautinių namų vadovybė. Iš kairės: Rūta Aneliauskiene, Aloyzas Pečiulis, pirm. Jonas 
Petronis,Virgilijus Kasputis,Vincas Juodvalkis.

nių Dūdą, vieną iš Tautinių 
namų įkūrėjų ir garbės pir
mininką. Tolimesnei susirin
kimo eigai pakviestas Aloyzas 
Pečiulis. Sudaryta mandatų 
komisija iš Liucijos Mažei
kienės, Janinos Rukšėnienės ir 
Igno Medžiuko tuoj griebėsi 
darbo skaičiuoti ir tikrinti visą 
pluoštą įgaliojimų-proxies. 
Sekretorės Rūtos Aneliaus- 

kienės praeito susirinkimo 
protokolas plojimu priimtas. 
Taip pat su padėka priimti 
pirmininko Jono Petronio, 
iždininko Vinco Juodvalkio ir 
Revizijos komisijos - Antano 
Mažeikos pranešimai. Viskas 
atliekama puikiai, sumaniai ir 
sąžiningai. Džiugu buvo 
girdėti, kad Tautiniai namai ir 
praeitais metais mažesnėmis, 

o ir gana stambiomis sumomis 
rėmė įvairias paramos rei
kalingas lietuviškas organi
zacijas, ypatingai dėmesį 
kreipdami į vaikus ir jaunimą. 
Iš viso 2000 metais lietuviškai 
šalpai paskirta per dešimties 
tūkstančių dolerių. Trys Los 
Angeles Jaunimo Sąjungos 
atstovai dalyvavo susirinkime 
ir gražiai padėkojo, net 
apdovanojo Tautinių namų 
vadovybę už suteiktą stambią 
piniginę paramą jiems pernai 
keliaujant į Australijoje vykusį 
jaunimo kongresą. Gražiu 
žodžiu, kaip ir kasmet, už 
teikiamą konsulatui paramą 
padėkojo Garbės gen. konsulas 
Vytautas Čekanauskas. O 
susirinkę plojimu dėkojo val
dybai už dosniai ir protingai 
padalintą piniginį metų per
teklių. Pagerbtas ir kitų trijų 
pernai mirusių narių atmi
nimas: Antano Galdiko, Fe
likso Masaičio ir Edvardo 
Mato.

Susirinkimas vyko greitai ir 
sklandžiai, gi greičiausia ir 
sklandžiausia pati svarbioji 
susirinkimo dalis - rinkimai. 
Direktorių taryboje, pagal 
Tautinių namų įstatus šiemet 
kadencijos baigėsi pirmininkui 
Jonui Petroniui ir iždininkui 
Vincui Juodvalkiui. Abu sutiko 
vėl kandidatuoti ir buvo vien

balsiai perrinkti kitai dviejų 
metų kadencijai. Taigi valdyba
- direktoriai yra: Jonas Petronis
- pirmininkas, Rūta Ane- 
liauskienė - sekretorė, Vincas 
Juodvalkis - iždininkas ir 
vicepirmininkai Aloyzas Pe
čiulis ir Virgilijus Kasputis. 
Vietoje iš Revizijos komisijos 
dėl sveikatos pasitraukiančio 
Alfonso Tumo pakviestas 
sutiko ir plojimais išrinktas 
rež. Petras Maželis. Kiti du - 
Antanas Mažeika ir Ignas 
Medžiukas pasilieka tie pa
tys.

Pirmininkas Jonas Petronis 
priminė susirinkusiems, kad 
kaip tik šią dieną, kovo 4-tą, 
prieš 25 metus, Broniaus 
Dūdos pakviestas, tą pačią 
dieną per vieną valandą įstojo 
į Tautinių namų narius, kan
didatavo ir buvo išrinktas 
pirmininku, kuriuo ir šiandien 
tebėra. Pajuokavo, kad dau
giau kaip kitus 25 metus jau 
neapsiima pirmininkauti. 
Tautinių namų nariai, kurių 
dauguma dar gerai prisimena; 
kokiame varganame stovyje 
Jie buvo ir kaip jie Jonui 
Petroniui perėmus suklestėjo, 
ir dabar klesti, iš visos širdies 
sugiedojo Valio - Ilgiausių 
metų ilgamečiui darbščiam ir 
sumaniam jų pirmininkui.

Rūta Šakienė
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JURGINĖS PADANGĖJE

Gavėnia yra atgimimo ir 
atsinaujinimo laikas. Mes 
esame kviečiami pažvelgti į 
save ir mūsų gyvenimą bei 
pramatyti, kaip mes galime 

' pasikeisti, atsinaujinti ir pa
sitobulinti.

Bažnyčia atgailai paskatinti 
skelbia mums naujas dietines 
taisykles. Pelenų diena ir 
Didysis penktadienis (ba
landžio 13 d.) yra pasninko ir 
susilaikymo dienos. Pasninko 
dieną leidžiama vieną kartą 
sočiai pavalgyti, o kiti du yra 
mažesni pavalgymai. Tarp 
valgių negalima užkandžiauti. 
Visi katalikai nuo 18 iki 59 
metų laikosi šių taisyklių. 
Susilaikymo dieną papras
čiausiai - mėsa yra nevalgoma. 
Susilaikymo taisyklė yra pri
valoma katalikams nuo 14 m. 
ir vyresniems.

Kiekvienas rūpinasi ir šne
ka apie energijos kainas. Šv. 
Jurgio parapija vasario mėnesį 
sumokėjo už šildymo dujas 
3,488.29 dol. ir už elektrą 

353.22 dol. Mielai laukiama 
parama tokioms išlaidoms 
mokėti.

Per pastaruosius 20 metų 
Šv. Jurgio parapijos raštinė 
nepaprastai pakito. Telefono 
sistema, ląsteliniai telefonai, 
žinių persiuntimo (fax) ma
šinos, raštų kopijavimas, 
spaudiniai ir lankstymo ma
šinos, kurios anksčiau buvo 
prabanga, dabar tapo kas
dienybe. Aišku, svarbiausias 
raštinės prietaisas yra kom
piuteris, kuris atlieka ra
šomosios mašinėlės darbą, 
sutelkia statistines žinias ir 
atlieka skaičiavimus. Su tokiu 
kompiuterium Jurgine išėjo į 
pasaulinio mąsto tinklą (World 
Wide Web). Visu tuo pa
sirūpino mūsų kovo mėnesio 
savanoris. Jis įkūrė mūsų 
kompiuterio sistemą, ją nuolat 
tobulina naujausia techno
logija. Jis pasirūpino mūsų 
parapijos dalyvavimu pasau
linio mąsto tinkle. Ta tinkla- 
vietė teikia pasauliui Jurginės 

veiklos vaizdus, kuriais visi 
gali didžiuotis. Be šios talkos 
parapijos įstaigai, tas kovo 
mėnesio mūsų savanoris yra 
darbštus parapijos tarybos 
narys. Jurgine didžiuojasi 
skelbdama Edvardą Klimą 
mūsų kovo mėnesio savanoriu. 
Jo nepailstamos pastangos 
mums padėti daro parapiją 
savita bendruomene, kokia 
mes dabar esame.

Jurginės bingo lošimai 
vasario mėnesį suteikė para
pijai 8,000 dol. Mes vis dai
romės papildomų talkininkų, 
kurie padėtų pravesti augan
čius bingo lošimus. Galintieji 
padėti nors kartą į mėnesį arba 
kas šeštą savaitę, prašomi 
kreiptis į kleboniją.

• • •

Kovo 2 d. Ričardas ir 
Barbora Matai sulaukė 
pirmagimio sūnelio. Mažuoju 
Stepu - Mykolu džiaugiasi jo 
tėvai ir seneliai - Matų ir Žak 
šeimose.

Ger.J
Šv. Jurgio gobelenas Clevelande, Oh Šv. Jurgio bažnyčioje.

o
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Prašytume Jūsų leidinyje 
publikuoti šią mūsų kultūrinę 
informaciją.

Lietuvoje atvirukai pradėti 
leisti praėjusio šimtmečio 
pabaigoje. Nors jie tapo ne
atsiejama mūsų kultūros is
torijos dalis, o jų per tą laiką 
pagaminta nesuskaičiuojama 
galybė, surasti senuosius da
rosi vis sunkiau.

Kai kas juos tvarkingai 
saugo, kiti laiko užkištus giliai 
stalčiuose, o dar blogiau, kai 
juos be jokio gailesčio išmeta.

2000 m. kovo 3 d. Šiaulių 
„Aušros” muziejui buvo pa
dovanota 60000 atvirukų ko
lekcija. Tuomet ir susikūrė 
atskiras šio muziejaus pa
dalinys - Atvirukų sektorius.

Mes renkame įvairių pa
saulio šalių atvirukus: bet 
kokio laikmečio, bet kokia 
tema, su įrašais ir be jų. Ži
noma, pirmiausia lietuviškus. 
Rengiame jų parodas. Deja, 
stokojame literatūros apie 
filokartiją. Nėra Lietuvoje ir 
žurnalų filokartijos klausimais. 
Mielai bendrautume su kitais 
Atvirukų muziejais.

Mūsų-žiniomis, daug at
virukų leido ir platino įvairios 
lietuvių bendruomenės, or
ganizacijos bei privatūs lei
dėjai visuose pasaulio že
mynuose. Deja, labai nedaug

LAIŠKAI

AUŠROS MUZIEJAUS 
PRAŠYMAS

tų leidinių pakliuvo į Lietuvą. 
Dar mažiau jų yra mūsų mu
ziejaus rinkiniuose.

Nuoširdžiai dėkojame tė
vynainiams, jau atsiuntusiems 
nemažą kiekį atvirukų. Išties - 
tai neįkainojamos siuntos. 
Atvirukas yra brangus mūsų 
tautos kultūros istorijai. Jame 
vertiname ne tik pateiktą ko
respondentinę informaciją su 
pašto žymekliais, bet ir me
niškumą, dailininko ar fo
tografo kūrinį. Ypač brangūs 
seni atvirukai.

Kviečiame lietuvių ben
druomenių narius, kultūros 
fondų atstovus, kolekcio
nierius bei visus kitus, prisidėti 
prie atvirukų išsaugojimo. 
Padovanokite atliekamus at
virukus mums, ir mes juos 
išsaugosime ateities kartoms. 
Ant atskiro lapelio užrašykite 
savo vardą, pavardę, tikslų 
adresą - šie duomenys rei
kalingi eksponatų registra
vimui.

Mūsų adresas:
Šiaulių „Aušros” muziejus 
Atvirukų sektorius - 
muziejininkai Almantas 
Šlivinskas ir Antanas Dilys 
Vytauto 116, 5400 Šiauliai 
LIETUVA/LITHUANIA

R. Balza 
Direktorius 

Kaip norėčiau dar nors kartą 
Pastovėt prie kiemo vartų. 
Prie beržų gėrėtis rytmečio žara 
Nors žinau, kad vartų ir beržų ten 
seniai, seniai nėra!

(A.Motūzas)

GIMTAJAME KAIME 
PASAKOJO...

Mūsų kaime (Anykščių 
raj., Vildžiūnų k) kaimynai gy
veno draugiškai. Jeigu kuriam 
nors atsitikdavo kokia ne
laimė, kaimynai skubėdavo į 
pagalbą.

Prieškario metais mūsų 
kaime buvo daug jaunimo, 
kurie mokėjo linksmintis Pa
sikvietę kaimo muzikantą 
suorganizuodavo smagias va
karuškas, tai pas vieną ūki
ninką, tai pas kitą. Būdavo 
smagu ir linksma. Tik kartais 
nuotaiką sugadindavo iš kitų 
kaimų atėję jaunuoliai, kurie 
mūsų kaimo mergaites pra
vardžiuodavo Vildžiūnų ož
kom. Ši pravardė “prilipo” dėl 
to, kad anksčiau mūsų kaimo 
žmonės laikydavo daug ožkų. 
Tais laikais ir kitas vietoves 
žmones išskirdavo ir pava
dindavo labai įvairiai. Pa
vyzdžiui Kurkliai turėjo geras 
pievas, tai taip ir sakydavo - 
Kurklių-pievos. Anykščių- 
mergos, Traupio-šluotos, 
Skiemanių-zacirka, Malėtų- 
ubagai, Balninkų-giedoriai, 
Kavarsko-vyžos.

Ilgais žiemos vakarais vy
resni žmonės rinkdavosi pas 
vieną ar kitą kaimyną ir pa
sakodavo būtus ir nebūtus 
atsitikimus; apie plėšikus, 
vagis, ubagus, čigonus, bur

tininkus (čerauninkus), ai
tvarus.

Kai kurie pasakojimai 
išliko atmintyje.

Stipruolis Vėbra nuo 
Kavarsko

Vėbra buvo labai stiprus ir 
drąsus. Jam lygių nebuvo.

Kartą rudenį prisipylė 
kelis maišus rugių ir abu su 
žmona nuvažiavo į Ukmergės 
turgų. Pardavę grūdus, abu su 
žmona, užėjo į smuklę. Žmo
na buvo nusivežusi dešrą ir 
duonos. Užsakė Vėbra žmo
nai arbatą, o sau stiklinaitę 
arielkos. Temstant, išvažiavo 
į namus. Važiuojant už Ra- 
diškio tilto į kalną, iš už 
pakelės medžio iššoka du 
vyrai. Vienas griebė arklį už 
apynasrio, o antras griebė už 
vadelių ir pareikalavo, kad 
Vėbra atiduotų pinigus. Vėbra 
nesutriko, išsitraukė iš kišenės 
likusią dešrą, atstatė į plėšiką 
ir suriko: - Traukitės, nes 
šausiu! Plėšikai išsigando ir 
paleido vadeles ir arklį, nu
slinko už medžio. Vėbra sėk
mingai parvažiavo į namus.

Praėjus porai savaičių 
Vėbra vėl susiruošė į turgų. 
Pasikrovė vežimą (bulvių, 
grūdų) ir abu su žmona iš
važiavo į Ukmergės turgų. 
Pardavęs, susitiko giminaitį ir 
susitarė užeiti į smuklę. Smu- 

klėję buvo ir daugiau žmonių. 
Vėbra nusipirko visą pus- 
bonkę, žmona padėjo už
kandos. Besivaišinant, Vėbra 
savo giminaičiui papasakojo, 
kaip jis praeitą kartą su dešros 
gabalų išgąsdino plėšikus. Visi 
juokėsi. Pradėjus temti 
išvažiavo į namus. Privažiavus 
Riadiškio kalną vėl užstojo 
kelią 2 plėšikai ir reikalavo 
pinigų. Vėbrai surikus atsi
traukite nes šausiu! Gal su 
dešra, kaip ir praeitą kartą. 
(Pasirodo, kad jie tuo kartu, 
kada Vėbra pasakojo savo 
giminaičiui tą atsitikimą, plė
šikai buvo smuklėje ir viską 
girdėjo) Vėbra nesutriko, už
simovęs botkačių kaip rėžė tam 
plėšikui per galvą ir veidą, kad 
tas iš kart sukniubo. Uždrožęs 
arkliui, o tas šokdamas par
trenkė ir antrąjį. Ir vėl Vėbra 
sėkmingai parvažiavo.

Praėjo koks mėnuo Vėbra 
su kaimynu susitarė važiuoti į 
Jakšiškių malūną. Važiuojant 
per kaimą sutiko vieną burloką 
(Caro metais, caro valdžia 
vagis trėmė į Lietuvą) o jam 
skersai veido buvo platus šašas. 
Prasilenkus, Vėbra sako kai
mynui: -Matei šį pilietį, tai 
prieš gerą mėnesį važiuodamas 
iš turgaus su batkočių aš jį taip 
paženklinau!

Bronė Savickienė

■

■

ijĮjjjĮMH

■

■
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Juos, tuos balsus tautiečių, 
gyvenančių Balt. Rusijoje, 
Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje 
ir Ukrainoje pasikvietė j gim
tinę Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas prie 
Respublikos Vyriausybės, 
išleisdamas jų kūrybos alma
nachą. Tai - 23 lietuvių, gy
venimas skersvėjų išmėtytų po 
svetimus kraštus, atsidūrusių 
po tolimu dangumi Tėvynę 
mylinčios širdies kalba su 
gimtąja žeme, jos sūnumis ir 
dukromis, tėvais ir protėviais.

Almanacho sudarytojai 
kreipėsi į skaitytoją tvirtin
dami, kad “Laikas ir žmonės 
įvertins juos. Tikimės, kad 
ateis diena, kai naujas alma
nachas įrašys mums dar 
nežinomus autorius ir jų kū
rinius, pakvies prisiliesti prie 
savo praeities”. Taip gimsta 
tautos ir jos palikimo istorija. 
Gražų ir naudingą darbą pra
dėjo Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vy
riausybės, po kruopytę rink
damas ir leisdamas tautiečių, 
gyvenančių svetimose šalyse, 
kūrybą, ją apsaugodamas nuo 
užmaršties, ją pateikdamas, 
kaip brangiausią palikimą 
ainiams. Mes, Maskvos lie
tuviai, šias kilnias Depar
tamento pastangas labai ver
tinam. Almanachą pradeda 
Virginija Tamauskaitė, gimusi 
Šakių rajone, gyvenanti 
Minske, baigusi Baltarusijos 
meno akademiją. Dabar - 
Baltarusijos lietuvių ben
druomenės pirmininkė ir Lie
tuvių kultūros, švietimo bei 
informacijos centro direktorė. 
Be pavadinimo gilios, susi
mąstymo verčiančios apie 
gyvenimo prasmę jos eilės:

BALSAI IŠ TOLI” SULIEPSNOJĘ ŠIRDŽIŲ KAITRA 
GIMTOJOJ ŽEMĖJ

O, Viešpatie, tiek daug 
davei man!/Ilgėtis žvilgsnio 
motinos/Akių-/lietaus/ 
išblukintų/žibuoklių-/Išsaugoti 
atmintyje įrėžtą/Vaikystės 
džiaugsmą/Ir begalinio/ 
Skausmo dieną-/Anapilin 
išlydint tėvą.../O, Viešpatie, 
tiek daug davei man!/ 
Tėviškėlės žalias lankas!/ 
Nykos/žydru kaspinėliu ap- 
juostas/Tėvynę Lietuvą/ 
Žydriausią dangų,/Žemelę/ 
dosnią../Skaisčiausią saulę/ 
Jūros/gelmę-/Tiek daug davei 
man, Viešpatie,/Mylėti!/

Sigitas Birgelis gimė 1961 
metais Punske lietuviškoje 
šeimoje* studijavo Varšuvos 
žemės ūkio akademijoje. 
Lenkijos lietuvių žurnalo 
“Aušra” darbuotojas. “Auš
roje” pasirodė ir pirmieji jo 
eilėraščiai. Dabar - “Aušros” 
leidyklos direktoriaus pava
duotojas. Daugelio eilėraščių 
rinkinių autorius. Neužmiršta 
gimtojo kampelio istorijos, 
apie tai kalba ir almanache be 
pavadinimo išspausdintos 
eilutės:/seinuose/dabar dažnai 
lankosi/jablonskis/lietuviškas 
žodis vaikams/skanesnis už 
šokoladą/karietą/pakinkyta 
ketvertu žirgų/važiuoja 
baranauskas/per laiko 
žemėlapius/seinuose/iš darbo/ 
tuoj pareis/dvaramauskas/ 
karas sustabdys mašinas/ 
bazilikos avinėliai/stumdomi 
ant laiptų/melsis į kristų/ 
neįžengusį/į vyskupų rūmus. 
Paskutiniai jo posmai, skirti 
Lietuvai: /žeme, uždenk mane/ 
kaip nerimą, kuris paklysta/ 
keliaudamas į žemę ir atgal;/

Kazys Kedaitis

smėlėtos lengvos rankos/ 
ištrauktas iš motinos įsčių,/aš 
neturėjau, neturiu kitų,/tik 
vieną, vieną, vieną/LIETUVĄ.

Antanas Snraučius gimė 
Amerikoje. Su tėvais grįžęs į 
tėviškę netoli Druskininkų. 
1942 m. metęs studijas 
Vilniaus universitete, grįžo į 
tėviškę, čia įsijungė į rezis
tencinę kovą su raudonaisiais 
okupantais. Vykdydamas kovinę 
uždūotį, 1947 metais patenka į 
priešo rankas, nuteisiamas 
mirties bausme, kuri po kurio 
laiko buvo pakeista 25-riems 
kalėti lageryje. Su motina, 
turėjusia repatrijavimo teisę, 
1959 metais išvažiuoja į 
Lenkiją, baigia Gdansko 
universitetą, mokytojauja. Nuo 
1939 metų dendradarbiauja 
lietuviškoje spaudoje. Ilga
metis “Aušros” bendradarbis ir 
platintojas, spausdinasi 
“Tremtinyje”, Vorutoje, “Die
novidyje”. Aš Jums, mielas 
skaitytojau, kad suprastum 
autoriaus nueitąjį kovotojo dėl 
Tėvynės laisvės kelią, įsi
klausytum į jo širdies balsą 
pateiksiu eilėraščio “Ei, vėjelį” 
porą posmų: “/Iš pietų pas 
mus, vėjuži,/Eik su saulės 
spinduliais,/Būk kaip svečias, 
kaip brolužis,/Lieski meiliai ir 
Švelniai Tik, vėjeli, greitas 
vėjau./Nepasuki iš rytų,/Iš 
šalies, kur tiek įsėjo/Mums 
nelaimių ir skausmų!/

Rūta Daujotaitė-Leonora 
gimė 1940 m. Piktupiuose 
Pagėgių apskrityje darbščioje 
valstiečių šeimoje. Baigė Vil
niaus universitetą, dabar - 

gyvena Karaliaučiuje ir moko 
lietuvių kalbos. Nuoširdžiausi 
jos žodžiai, skirti “Tau sese 
lietuve”:/NeLūdėk, sesute, 
vargą prisiminus,/Pasidžiauk, 
brangioji, sūnų užauginus,/ 
užauginus dukrą svetimoj šaly/ 
Ir išlaikius meilę Lietuvai 
širdy./Kad kuklus kraitelis, 
negodok, lietuve,/Tavo švel
nūs žodžiai kraičio skrynioj 
guli./Tavo aukso rankos ir 
vaikų brangiais šilkais/ 
Lietuvišką žodį kalbėdama su 
vaikais,-/Koks turtingas krai- 
tis./Ar visi tai žino?/Žemė ši, 
Mažoji, garsiojo Vydūno-/Ta, 
kuri mylėjo savo didį sūnų./ 
Kelia įkvėpimą saugot 
lietuvybę,/Perduoti jaunimui 
mūs kalbos didybę./

Mano bičiuliams tautie
čiams Maskvoje atstovauja: 1) 
Jonas Daunys, gimęs Šiaulių 
apskrities Papilės valsčiaus 
Zabikų kaime 1925 metais, 
karo audros nublokštas į 
Rusijos gilumą, čia pradėjęs 
Raudonosios Armijos kario 
tarnybą, baigęs Maskvos 
karinės politinės akademijos 
adjunktūrą ir apgynęs kan- 
ditatinę disertaciją iš karo 
psichologijos, dėstęs šioje 
akademijoje; 2) Antanas Jon- 
kus, taip pat žemaitis, gimęs 
1934 m. netoli Salantų, baigęs 
Vilniaus universitetą, dirbo 
pedagogu, vertėju, socialogu 
apgynė kandidato disertaciją 
sociologine tema. Abu bi
čiuliai aktyviai dalyvauja 
Maskvos lietuvių kultūrinėje 
veikloje: Jonas rašo eilėraščius 
ir redaguoja laikraštėlį 
“Židinėlis*’; Antanas socialo- 
ginėmis temomis rašo straips

nius ir redaguoja Kultūros 
istorijos periodinį leidinį 
“Moskovia”.

Dabar apie kiekvieną ats
kirai. Joną vargina klausimas, 
ką daryti “Pamilus jaunesnę už 
save”. Nenuskendęs “ežero 
rinose”, poetas “verpetinguose 
jausmo gyliuose” randa 
psichologinį atsakymą, nu
galint “amžių skirtumo ribą: Ir 
viską padaryt galėsiu/Dėl Jūs 
aš vasarą ar žiemą,/Ir vien tik 
Jus aš temylėsiu-/Ilgai žėrėsit 
Jūs žvaigžde man/Man atrodo, 
kad meilės “rinų” klausimais 
ir jums Jonas galėtų patarti.

Tezėse tarptautinės moks
linės konferencijai L. Bal
trušaičio namuose Antanas 
Jonkus moksliškai pagrįstai 
atsako į klausimą, kokie mo
tyvai, priežastys pagimdė 
pirmąją lietuvišką knygą:”tai 
buvo troškimas skelbti kelią 
pas Dievą; tai buvo tikėjimas 
ir meilė Dievui bei noras pas 
Dievą; tai buvo tikėjimas ir 
meilė Dievui bei noras at
verti lietuvių tautai jo ma
lonę ir jėgą, gerumą ir šlo
vę”. (69 psl.)

Aš nesiruošiau padaryti 
visų 23 almanacho autorių 
kūrybos ir gyvenimo apž
valgos, o apžvelgiau tik tuos, 
kurie man labiau įstrigo į širdį. 
Skaitydamas almanachą, kiek
vienas skaitytojas, aišku, ras 
jame sau artimesnių minčių 
savo dvasiai atgaivos.

Balsai iš toli. Vilnius, 2000. 
Išleido Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vy
riausybės. Leidinį sudarė 
Alfonsas Kairys ir Antanas 
Andrijonas. Dailininkė Elena 
Mockevičienė.

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
skelbia

KONKURSĄ

Konkurso tikslas yra išrinkti naują emblemą. 
Kviečiamas visas lietuviškas jaunimas, tarp 

16 ir 35 amžiaus, įsijungti ir sugalvoti naują 
JAVLJS emblemą.

Kur siųsti? Galima siųsti per e-paštą: 
ara@javljs.com arba galima siųsti: 

C/o JAVLJS Konkursas
1711 Coronado Drive 
Champaign, IL 61820

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS 

PIRMININKĖS ŽODIS

Kada? Kovo 17 d., 2001 iki balandžio 17 d., 
2001 m. Kas išrinks? JAVLJS valdyba

Premijos? Išrinktos emblemos sukūrėjas/a 
bus apdovanotas/a 75 dol. ir paskelbtas/a 

laikraščiuose.

Kristina V. Jonušaitė
JAVLJS sekretorė

Sveikinu šio laikraščio 
skaitytojus. Aš norėčiau su
pažindint Jus su manim kaip su 
JAVLJS pirminike. Aš esu 
Daina Žemaitaitytė gimusi ir 
užauginta Los Angeles.

Gyvendama Los Angeles, 
aš prisijungiau prie lietuviškos 
veiklos nuo jaunų dienų. Los 
Angeles Lietuvių Ben
druomenė ir Šv. Kazimiero 
parapija yra arti prie mano 
širdies kaip mano antroji šei
ma. Aš irgi prisidėjau prie 
Lietuvių Bendruomenės Spin- 
dulio jaunimo ansamblio, 
.skautų, ateitininkų, šeš
tadieninės mokyklos, Los An

geles Dramos sambūrio, ir 
parapijos choro.

Nors Los Angeles Jaunimo 
Sąjunga dar nėra veikli, jos 
nariai suruošia subuvimus, 
stengiasi sujungti lietuvišką 
jaunimą. O dabar galiu net ir 
daugiau rašyti apie šitą or
ganizaciją. Man buvo natūralu 
įstoti JAVLJS valdybą, nors 
niekada neįsivaizdavau, kad 
būsiu išrinkta pirmininkauti.

Per X-tąjį Kongresą mes 
surašėm ir patvirtinom dau
gumą nutarimų, kuriuos 
bandysim įgyvendinti naujos 
kadencijos metu.

Naujos valdybos vardu

Daina Žemaitaitytė
JAVLJS pirmininkė

sveikinu visus ir kviečiu visą 
jaunimą, 16 ir 35 metų am
žiaus, tapti Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos nariais savo apy
linkėje.

mailto:ara@javljs.com
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AGRONOMĄ BRONIŲ DŪDĄ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Bronius Dūda 1983 metais.
2001 m. vasario mėn. 28 d., 

trečiadienį, 3 vai. ryto savo 
namuose po sunkios ligos, 
amžinybėn iškeliavo taurus 
lietuvis agr. Bronius Dūda, 
palikdamas dideliame nuliū
dime savo mylimą žmoną 
Agutę, sūnus Rimantą, Vid
mantą, Kęstutį ir Vytenį ir jų 
šeimas su septyniais anūkais.

A.A. Bronius Dūda gimė 
1909 m. vasario mėn. 6 d. 
Maskvyčių km., Subačiaus 
valsč., Panevėžio apskr. pasi
turinčių tėvų Kazimiero ir 
Veronikos (Garbauskaitės) 
šeimoje. Tėvas Kazimieras, 
kuris jau 1905 metų sąjūdyje 
aktyviai dalyvavo ir kurio 
pastangomis I pasaulinio karo 
metu buvo įsteigta apylinkėje 
pirmoji lietuviška pradžios 
mokykla, buvo vienas iš Ku
piškio kooperatyvo steigėjų, 
1940 m. bolševikų areštuotas 
ir dingęs be žinios. Broniaus 
du broliai partizanai žuvo ir 
jų sesuo Stasė, padėjusi par
tizanus maitinti buvo išvežta į 
Sibiro tremtį II-sios bolševikų 
okupacijų metais. Tai Dūdų 
šeimos kruvinos aukos, su
dėtos ant tėvynės aukuro.

1924 m. Bronius baigė 
Kupiškio vid. mokyklą, o 
1928 m. Panevėžio gimnaziją. 
Tų pačių metų rudeny įstojo į 
Dotnuvos žemės ūkio Aka
demiją, kurią baigė 1932 m. 
Studijuodamas įstojo į stu
dentų tautininkų korporaciją 

Atkelta iš 4 p.
PASAULIS IR LIETUVA

•LENKIJOJE PAMINĖTOS RADOMO IR VILNIAUS UNIJOS 600-SIOS METINĖS

Varšuva, kovo 10 dieną 
(BNS), vakare Radomo mies
to katedroje iškilmingu 
simfoninio orkestro koncertu, 
kuriam dirigavo žymus lenkų 
kompozitorius Krzysztof Pen- 
derecki, buvo iškilmingai 
paminėtos Radomo ir Vilniaus 
unijos 600-sios metinės. 1927 
m. lenkų istorikas Oskaras 
Haleckis rašė, jog šis doku
mentas “buvo Krėvės unijos,

•DALAI LAMOS LAUKIAMAS LIETUVOJE

Tibeto dvasinio vadovo 
Dalai Lamos ir jį lydėsiančios 
delegacijos Lietuvoje laukia 
aštuoni liukso kambariai ir 
vieneri prezidento apar
tamentai viešbutyje prie Vil
niaus “Le Meridien Villon”. 
Už šiuos apartamentus ir 
kambarius per Dalai Lamos 
vizitą į Lietuvą birželio 24-27

“Jaunąją Lietuvą” ir per visus 
studijavimo metus jos valdy
bose ėjo įvairias pareigas.

Jaunos nepriklausomos 
Lietuvos visas valstybinis, 
visuomeninis, kultūrinis ir 
politinis aparatas stokojo kva
lifikuotų darbo rankų, o ypač 
Lietuvos žemės ūkis. Bronius 
baigęs Dotnuvos žemės ūkio 
Akademiją tuoj pradėjo dirbti 
Dotnuvos Lauko Bandymų 
stotyje. Po dviejų metų buvo 
išsiųstas suorganizuoti naują 
lauko bandymo stotį Sama- 
liškėse. 1937 m. buvo paskirtas 
Žemės Ūkio Akademijos pa
vyzdingojo dvaro administra
torium ir akademijos ekono
minės katedros laborantu, 1940 
m. buvo paskirtas baltosios 
Vokės Lauko Bandymų stoties 
agronomu, ir 1941 - 1944 m. 
Kauno miesto savivaldybės 
daržų, gėlininkysčių ir ūkių 
administratorius.

Kad ir perkrautas įvairiomis 
pareigomis ir darbais, bet 
širdies reikalai taip pat nenus
kriaudžiami. 1938 m. Kalėdų 
antrąją dieną su savo bendra- 
kolege Agute Marčiulynaite 
Kauno Prisikėlimo bažnyčioje 
sumaino aukso žiedus. Tvirtai 
surištas vedybinis mazgas 
atlaikė visus gyvenimiškus 
sunkumus. Šių vedybų puikus 
derlius šiandien - keturi sūnūs 
ir jų gausios laimingos šeimos.

1944 m. rugpjūčio mėn. 1 
d., komunistams antrą kartą 
grįžtant į Lietuvą, taria sudiev 
brangiai ir numylėtai tėvynei. 
Tremties dienas praleidžia 
Hanau stovykloje, eidamas 
kooperatyvo ir syetainės- 
bibliotekos vedėjo pareigas.

1949 m. su visa šeima 

pasirašytos 1385 metais, tąsa”. 
Radomo karalių pilyje 1401 
metais pasirašyta Vilniaus ir 
Radomo unija patvirtino, kad 
Lietuvą iki gyvos galvos val
dys Vytautas, o Lenkijos ka
ralystę - Jogaila. Dokumente 
pabrėžta amžina draugystė ir 
abipusė parama kovoje su 
priešu. Taip pat buvo susitarta, 
kad jei Jogaila neturės pa
likuonių, po jo mirties renkant 

d. sumokės grupė “Vilniaus 
prekyba”.

Grupės vadovybė tokį 
sprendimą priėmė, atsiliep
dama į vienos iš Dalai Lamos 
vizito Lietuvoje organizatorių 
rašytojos Jurgos Ivanauskaitės 
prašymą finansuoti Tibeto 
dvasinio lyderio ir jį lydinčių 
asmenų apgyvendinimą, tei- 

atvyko į JAV ir apsigyveno 
Waterbury. Nuo čia prasideda 
Išeivijoje jo šakota visuo
meninė, kultūrinė ir politinė 
veikla. Talkininkavo dr. Col- 
ney-Aukštikalnio vadovau
jamoje lietuviškoje radijo 
valandėlėje. 1951 m. jis buvo 
išrinktas į Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos valdybą, 
kur jam teko eiti sunkias sekre
toriaus pareigas.

1953 m. Dūdų šeima per
sikėlė gyventi į Los Angeles ir 
čia Bronius Dūda įsijungia į 
A.L.T. s-gos Los Angeles 
skyriaus veiklą. Tuojau stojo 
talkon Bruno Gediminui jojo 
vedamoje radijo valandėlėje. 
ALTs-gos Los Angeles sky
riuje kilus minčiai įsigyti 
nuosavus namus, Bronius 
Dūda aktyviai rėmė šią idėją 
ir tapo vienas iš steigėjų Lie
tuvių Tautinių Namų.Vėliau 
1972 m. paprašytas sutiko 
jiems pirmininkauti dvi ka
dencijas. Sekančiuose val
dybose jis aktyviai dalyvavo 
būdamas iždininko ar sekre
toriaus pareigose net 25 metus 
sąžiningai atlikdamas jam 
uždėtas. Už sąžiningą ir pa
sišventusį darbą Tautinių Na
mų valdyba suteikė jam gar
bės pirmininko vardą.

Įsijungė į lietuviškojo Kre
dito Kooperatyvo valdybos 
įvairias pareigas. Atsisteigus 
Korp! Neo-Lithuania Los An
geles padaliniui, jis pirmoje ir 
vėlesnėse valdybose buvo 
iždininku ir pavyzdžiu jau
niesiems akademikams. 1977- 
1981 m. ALT s-gos Valdybos 
vicepirmininkas dvejose ka
dencijose.

Visada kuklus ir taktiškas 

naują karalių bus konsul
tuojamasi su Lietuva.

Radomas dar žinomas tuo, 
jog čia kurį laiką gyveno 
Lietuvos globėjas - Kazi
mieras Jogailaitis.

Radomo ir Vilniaus unijos 
jubiliejui pažymėti Šv. Jono 
bažnyčioje mišias laikys Gar
dino vyskupas Aleksandras 
Kaszkievviczius (Kaškevi- 
čius).

giama “Vilniaus prekybos” 
pranešime spaudai.

Oficialusis Vilnius laiko 
Tibetą neatskiriama Kinijos 
Liaudies Respublikos dalimi, 
tačiau neprieštarauja Dalai 
Lamos vizitui, nes laiko tai 
privataus asmens apsilankymu 
Lietuvoje.

Bronius Dūda savo darbštumu 
ir nuoširdžiu pareigingumu 
atlikdavo jam pavestas pa
reigas. Gražus ir didelis darbas 
ir pasiaukojimas atiduotas Los 
Angeles lietuvių nausėdijai.

Mes visi jį didžiai gerbiame 
ir esame Jam labai dėkingi.

Velionio palaikai kovo 
mėn. 1 d. 7:30 vai. v. buvo 
atvežti į Šv. Kazimiero baž
nyčią, kurioje dalyvavo ve
lionio giminės, draugai bei 
bendraminčiai. Prelatas dr. 
Algirdas Olšauskas, prieš 
sukalbant rožančių už velionio 
sielą, tarė atsisveikinimo žodį, 
iškeldamas geras velionio 
būdo savybes.

Kitą dieną buvo atlaikytos 
šv. Mišios. Jų metu giedojo 
solistai Janina Čekanauskienė, 
Antanas Polikaitis ir choras 
vadovaujamas muz. Viktoro 
Ralio. Po gedulingų mišių 
velionio karstas, lydimas ilgos 
mašinų vilkstinės, buvo nu

Amžinybėn iškeliavo mūsų skyriaus 
pirmūnas, buvęs pirmininkas ir visad 

veiklus skyriaus narys

A. t A.
BRONIUS DŪDA

Drauge liūdėdami giliai užjaučiame 
Velionio žmoną p. AGUTĘ DŪDIENĘ 

ir visus artimuosius.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius

Amžinybėn iškeliavus mylimam vyrui, 
Tėvui, Uošviui ir Seneliui

A. t A.
BRONIUI DŪDAI,

mielą p. AGUTĘ ir šeimą 
nuoširdžiausiai užjaučiu ir dalinuosi 

Jūsų liūdesiu

Rūta Šakienė

A. t A.
BRONIAUS DŪDOS

netekus, žmoną AGUTĘ, seserį, sūnus 
ir jų šeimas užjaučia ir kartu liūdi

vežtas į Forest Lawn kapines, 
Glendale, palydint kun. Sta
nislovui Anužiui. Sukalbėjus 
maldas visų sugiedota giesmė 
“Marija, Marija” ir Lietuvos 
himnas. Velionio sūnus Vyte
nis Dūda padėkojo visiems 
dalyviams už dalyvavimą 
laidotuvėse ir pakvietė visus į 
Tautinių Namų salę prieš
piečiams.

Po priešpiečių Jonas Pe
tronis, velionio žmonos pa
prašytas, pravedė atsisvei
kinimo apeigas. Supažindino 
susirinkusius su velionio Bro
niaus Dūdos asmenybe ir jo 
gyvenimu. Toliau pakvietė 
Rūtą Šakienę, Antaną Ma
žeiką, Vytautą Čekanauską, 
Eloizą Pečiulį, Vincą Juod
valkį, Alfą Pažiūrienę, Ka
zimierą Karužą ir Petrą Maželį 
- kalbos buvo trumpos, bet 
prasmingos ir įdomios savo 
prisiminimais. Velionio sūnus 
Vytenis šeimos vardu tarė 
padėkos žodį.

Ilsėkis ramybėje mielas 
Broniau. Tave ilgai minėsime, 
nes buvai geras lietuvis - geras 
žmogus. ■ _

Antanas Mažeika

Daiguolė ir Eugenijus 
Bartkai
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RENGINIŲ KALENDORIUS
KOVO 25 d., sekmadienį, 12 v. p.p., Lietuvių namų 

akcininkų metinis susirinkimas.
KOVO 25 d., pianistė Mūza Rubackytė koncertuos Canton, 

Ohio, su Canton simfoniniu orkestru. Informacija telefonu: (330) 
452-3434.

BALANDŽIO 1 d., sekmadienį, 11:30 v.r. Dievo Motinos 
parapijos konferencijų kambaryje metinis Clevelando 
bendruomenės susirinkimas.

BALANDŽIO 7 ir 8 dienomis Šv. Jurgio parapijos velykinių 
kepinių pardavimas.

BALANDŽIO 7 d., 6:30 val.vak., Clevelando LSK “Žaibo 
diena 2001” metinis parengimas Lietuvių namuose.

BALANDŽIO 8 d., sekmadienį, poeto Balio Augino knygos 
“Namų pašvaistė” pristatymas, rengia Korp. Giedra.

BALANDŽIO 20 d., penktadienį, Dievo Motinbs salėje įvyks 
pianistų Sonatos ir Roko Zubovų pavasarinis koncertas. Rengia 
“Lietuvių meno bičiulių klubas Clevelande”.

BALANDŽIO 22 d., 11:30 vai. “Atvelykio stalas” Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

GEGUŽĖS 5 d., šeštadienį, 6 val.vak. “Exultate” choras 
ruošia “Dainų vakarą”.

GEGUŽĖS 13 d., 11:30 vai. “Motinos dienos” pusryčiai Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

GEGUŽĖS 28 d., 8:30 vai. Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv.Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo 
veteranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

LIEPOS 22 d., 11:30 vai. Šv. Jurgio parapijos gegužinė 
parapijos sodyboje.

LIEPOS 14 d., šeštadienį, 4 v.p.p. 5-oji, jubiliejinė Gijos 
gegužinė, Beachland piknikų vietovėje, linksmins akordeonistas 
Bronius Mūras.

RUGSĖJO 23 d. Madų paroda “Rudens lapai”, rengia skautės 
Židinietės.

SPALIO 12 d. 6:30 v.v. Dievo Motinos parapijos salėje 
LIETUVIŲ DIENOS - Ąžuoliukų koncertas. Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

LAPKRIČIO 11 d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio 
parapijos Rudens šventė.

GRUODŽIO 15-16 d. Šv. Jurgio parapijos kalėdinių kepinių 
pardavimas.

GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. Bendros Kūčios Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

2001 M. ŠALFASS-GOS JAUNUČIŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

2001 m. Š. Amerikos Lietuvių Jaunučių Krepšinio 
Pirmenybės įvyks 2001 m. balandžio 28-29 d., Čikagoje, IL., 
USA. Vykdo - Čikagos ASK Lituanica.

Pagal vasario 28 d. užsibaigusios preliminarinės registracijos 
duomenis, žaidynėse numato dalyvauti 50 komandų, tačiau dar 
ne visi klubai atsakė.

Varžybos bus vykdomos šiose berniukų ir mergaičių klasėse: 
B (1985-86 m. gimimo); C (1987-88 m.); D (1991-90 m.); E 
(1991-92 m.) ir F “Molekulių” (1993 m. gimimo ir jaunesnių). 
Molekulių klasėje komandos yra mišrios (Co-Ed). Principiniai, 
jaunesnių klasių žaidėjams yra leidžiama kartu žaisti ir 
vyresnėse klasėse, kiek laiko ir vietos aplinkybės leidžia. 
Mergaitėms yra leidžiama žaisti berniukų komandose, tačiau 
neatvirkščiai.

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių sporto klubai ar kitoki 
vienetai, atlikę metinę 2001 m. ŠALFASS-gos narių registraciją.

Galutinė komandų ir žaidėjų registracija privalo būti atlikta 
iki 2001 m, kovo 31 d. imtinai, pas žaidynių vadovą, šiuo adresu:

Dr. Donatas Siliūnas, 5116 Illinois Avė., Lisle, IL 60532, 
USA. Tel. 630-852-3204; Faksas: 630-852-4026; EI. paštas: 
dsiliunas@aol.com. Interneto puslapis: www.lituanica.org

Po galutinės komandų registracijos bus paskelbta galutinis 
varžybų formatas, tvarkaraštis ir kitos tolimesnės informacijos. 
Pilnesnes instrukcijas gauna krepšinį kultyvuojantys ŠALFASS 
sporto klubai. ŠALFASS-gai nepriklausantieji vienetai, 
kreipkitės į Dr. Siliūną.

ŠALFASS-gos KREPŠINIO KOMITETAS 
ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

DIRVAI 
AUKOJO

E.Bartkus, Beverly Sh., IN ... 25
J.Šišas, Santa Moriica,CA.... 20
KBendoraitis, Germany....... 16
T.Čėsnaitis, Beaumont,TX .... 15
J.Saladžius, Rochester, NY .... 15
E.Švažas, Orland Park, IL.....  15
J.Giedraitis, E.Northport, NY 10
J.Kavaliūnas, Barberton, OH 10
J.Skuodas, De Kalb, IL.........  10
J. Vaineikis, OakLawn, IL  10
S.Bakūnas, Cleveland, OH .... 5
A.Jurgėla, So. Boston, MA .... 5 

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

“DIRVOS” jubiliejaus proga 
J.Saladžius, Rochester, NY au
kojo 25 dol. nuoširdžiai dė
kojame.

KOLDŪNAI
MĖSOS, VARŠKĖS, GRYBŲ 

Skambinkite:
Jodi Apanavičius 

įp Tel.: (216) 531-6995 
(440) 354-4029

•••••••••••••••••••••••••••••••••e
• CLEVELANDO BALFO SKYRIAUS •
• METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS •
• kviečiamas šių metų Z
• kovo 23 d. penktadienį 6 vai. po pietų, *
• Lietuvių namų apatinėje salėje. •
• Mielai kviečiame BALFo narius, rėmėjus, *
• svečius, gausiai dalyvauti. *
• Po to seks vaišės ir pabendravimas. J• •

LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ 
7^ INFORMACIJOS CENTRAS

Gedimino pr. 24 Vilnius 2600 Tel.: (370 2)313 623 Faksas: (370 2) 313 624 
EI. paštas: info@lgitic.lt Interneto puslapis: www.lgitic.lt

KVIEČIAME PROFESORIAUTI VASAROS AKADEMIJOJE
JAUNIMAS - JAUNIMUI”

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras drauge su Valstybės ir savivaldybių 
tarnautojų mokymo centru Dainava” Druskininkuose yra įsteigę visuomeninę organizaciją - 
Akademiją Jaunimas - Jaunimui”.

Pagrindinis šios Akademijos sumanymas toks: Druskininkų miesto vyresniųjų klasių 
moksleiviai vasaros atostogų metu lanko Dainavos mokymo centre veikiančią Vasaros akademiją

Jaunimas - Jaunimui”, kurioje turi galimybę artimiau susipažinti su juos dominančia 
mokslo šaka. Akademijos dėstytojai - iš Druskininkų kilę Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, 
su Druskininkais susigiminiavusių miestų aukštųjų mokyklų studentai, užsienio šalių lietuvių 
kilmės studentai.

Akademijos tikslas - padėti jauniesiems druskininkiečiams susivokti profesijos 
pasirinkimo labirintuose, pagilinti jų žinias atitinkamose srityse, supažindinti su akademiniu 
gyvenimu, o svarbiausia - sudaryti galimybes tiek dėstytojams, tiek studentams megzti interesus 
atitinkančius asmeninius tarptautinius kontaktus, keistis informacija apie tarptautines mokymo 
programas, mokymo metodus, mokslo ir mokymosi finansavimo šaltinius.

NUMATOMI VASAROS AKADEMIJOS FAKULTETAI:
1. Informologijos - komunikacijos.
2. Ekonomikos.
3. Vadybos ir verslo administravimo.
4. Gamtos ir ekologijos.
5. Kultūrinės antropologijos.
6. Sociologijos - psichologijos.
7. Medicinos - rekreacijos.

.8. Vaizduojamosios dailės...
9. Kiti.........

Viename fakultete dėstytojais dirbtų mišri tarptautinė atitinkamos specialybės studentų 
grupė, todėl dalis užsiėmimų vyksta anglų kalba. Pagal poreikį konsultantais kviečiami Lietuvos 
aukštųjų mokyklų dėstytojai.

Todėl kviečiame jaunuosius tautiečius, kurie studijuoja kolegijose ar universitetuose ir 
jau spėjo pažinti savo būsimos profesijos skonį, susisiekti su mūsų Informacijos centru ir vasarą 
(greičiausiai liepos mėnesį) dalyvauti Akademijos darbe, profesoriaujant Druskininkų 
moksleiviams. Tai gera galimybė pristatyti savo mokslines žinias, megzti pažintis, pakeliauti po 
Lietuvą, dalyvauti kultūrinėje programoje.

Žilvinas Beliauskas
Direktorius

mailto:dsiliunas@aol.com
http://www.lituanica.org
mailto:info@lgitic.lt
http://www.lgitic.lt
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“NERINGOS” STOVYKLOS
Ką galite nuveikti 

su $30 šiais laikais?

Inpo»matiia- 4M4J7-7M3. aeriagtj@yihoo.4nm

Jūsų $30 auka gali paremti 
Lietuvos mokytoją

(Amerikos pedagogų talka Lietuvos Švietimui) 

kursuose 2001-uju metu vasarą! 
Sulauksite padėkos laiško iš mokytojo.

VPA Accounting
•66 B. 1W S4M Ctevelsad. OH44119

^Income Tai Service"*’

Don’t wait for the/Uing deadline, 
call us for an appointmcnt today!

(216) 481-4614

Q Siunčiu $30 stipendiją.
Q Pridedu $_____auką

bendroms A.P.P.L.E. 
programoms.

o
Aukas prašome siusti šiuo adresu: 

P O. Box 617
Durham, CT 06422

EUROPA TRAVEL 692-1700

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS 0N TRAVEL 
TO EAST EUROPE 

passports * visas - prapald rietas 

SERVING OUR COJUiUNITY 
FOR OVER 35 YEARS

"LEADERS IN L0W COST TRAVEL"

F>.S. TIRE Ino.

Mufftofs. Iub« oi and FBsr
♦ 9uy any 4 t*»a and raoafea • P.6. Tirą Kad

Visas aukas galite nuikujtyti nuo valstybiniu mokesčiu.

OF»EISI
1 amto• pm 8ME 200*81

gal: Samta4pm Ctostand, Ok 44118
Paul Stefanac

JAKUBS AND SON
■ • ■ a aLaidojiipo Įstaiga
Wllliam 1 Jakubs Sr.
WMiam 1 Jakubs Jt 
Kenneth Schmkft 
Barbara Jakubs Schmidt

MdfMlMhkrMt OanbH. 0*0 44119 
mtovBM. EaamUO^a 44099 
(2161531-7770

Rita Staškutė-Žvirbhene

Born To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel.: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028

KELIONĖS Į LIETUVĄ - 2001
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis
Atstovaujama FINNAIR. SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su “Lietuvos avialinijomis”.

Matas Realty h„,.
Rita P. Maltai • Brcta • Savitakš 1------ ------------gta R Mąta* _ r..- --

V. R. Matas v^^M^Atto^-*-^Adwtaas
. , . ,------ U9NMM. (kMtasiai44W9 MUCtfmMdM. ft*aNą(M44l24
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