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

Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. S. Kuprys, JAV Atstovų rūmų narys John Shimkus, JAV Valstybės 
departamento atstovas tautybių reikalams Robert Bradtke ir LR ambasadorius Washingtone Vygaudas 
Ušackas Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjime Čikagoje. Z.Degučio nuotr.

NATO VIRŠININKASI

Įtem pto je  v ienos dieno v izito  darbo tvarkėje  NATO 
generalinis sekretorius Jaap de Hoop Scheffer rado laiko susitikti 
ir su Vilniuje dirbančiu savo antros eilės pusbroliu. Seime 
vykusioje spaudos konferencijoje jis buvo užverstas klausimais, 
kaip Aljansas vertina Lietuvą krečiantį Prezidentūros skandalą. 
Buvo akivaizdu, kad šie klausimai erzina pirmą kartą Lietuvoje 
viešintį NATO vadovą - jis visus juos atrėmė viena fraze: 
“Aljansas į valstybės vidaus reikalus nesikiša”.

Seime NATO vadovas susitiko su parlamento vadovu Artūru 
Paulausku, pasakė kalbą plenariniame posėdyje. Pasiklausyti J. 
de Hopo Schefferio atvyko Ministras Pirmininkas Algirdas 
Brazauskas, kadenciją baigęs Prezidentas Valdas Adamkus, 
užsienio ir krašto apsaugos ministrai, kariuomenės vadas.

“Kolektyvinė gynyba visada buvo ir visada bus svarbiausia 
NATO užduotis”, - teigė jis, pridūręs, jog nėra jokios svarbios 
priežasties keisti šį įsipareigojimą.

Po pietų ir trumpo poilsio NATO vadovas susitiko su 
Prezidentu R.Paksu. Susitikime kalbėta apie Lietuvos narystės 
Aljanse įsipareigojimų vykdymą ir aktyvų dalyvavimą jo  
veikloje, aptarti oro apsaugos klausimai, Lietuvos-NATO- 
Rusijos santykiai. Tuoj po pokalbio su prezidentu jis išvyko iš 
Lietuvos.

RUSIJOS GENEROLAS RAGINA NATO 
NEDEMONSTRUOTI JĖGOS

P e k in as , kovo  19 d. 
(ITAR-TASS-ELTA). M askva 
ragina NATO šalis nekom 
plikuoti situacijos prie Ru
sijos s ienų . Š ita ip  P ek ine  
esantis Rusijos g inkluotųjų 
p a jė g ų  g e n e ra lin io  š tabo  
v iršin inko  p irm asis  p a v a 
duotojas Jurijus Balujevskis 
pakom entavo žurnalistam s 
p ra n e š im u s  a p ie  A ljanso  
k e tin im u s  nuo  b a la n d ž io  
saugoti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos oro erdvę. “Nem anau, 
kad  š ia n d ien  NATO b ū tų  
n a u d in g a  k o m p lik u o ti s i
tuaciją p rie  Rusijos sienų , 
kadangi m ūsų veiksmai gali

b ū ti  p a n a šū s " , - p a b rė ž ė  
generolas. “Dabar, kai Rusija 
ir NATO b en d rad a rb iau ja  
politinėje ir karinėje srityje, 
re ik ia  ie šk o ti a ti t in k a m ų  
sąveikos fo rm ų , o ne d e 
m o n stru o ti savo jėgą, tuo  
labiau ten, kur tai daryti nėra 
jokio reikalo , - pare iškė  J. 
Balujevskis. - N enorėtum e, 
k ad  m es v isą  la ik ą  v ien i 
k itiem s įro d in ė tu m e , kas 
ga lingesn is  ir  s tip resn is" . 
G enero las p a tv irtin o , kad  
“NATO iš anksto oficialiai 
inform avo Rusiją apie toli
mojo radiolokacinio aptiki
mo lėktuvo AWACS demon-

trac in į sk ry d į virš Baltijos 
ša lių " . “R usijos k a rišk ia i 
netgi pasiūlė, kad m ūsų  at
stovui bū tų  leista jame daly
v a u ti , b e t šis p a s iū ly m a s  
buvo m andagiai atm estas", - 
pažymėjo J. Balujevskis. Pa
sak jo, atsakydam as į NATO 
veiksm us, po paros analo
giško tipo Rusijos lėktuvas 
a tliko  sk ry d į v irš Baltijos 
jū ro s  n e u tra lių  v a n d e n ų . 
Kaip jau buvo pranešta, nuo 
balandžio 2 d. NATO kariniai 
lėktuvai pradės saugoti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos oro 
erdvę.

A. BRAZAUSKAS BUS VAŠINGTONE
Kovo 29 d. Ministras Pir

mininkas Algirdas Brazauskas 
Vašingtone susitiks su JAV 
prezidentu George W. Bush. 
Susitik im as, į kurį NATO 
p lėtra i pažym ėti pakviesti 
septyni stojančių šalių M i
nistrai Pirmininkai, rengiamas 
JAV Prezidento iniciatyva.

Vizito Vašingtone metu dar 
numatomi susitikimai su Se
nato daugumos lyderiu Bill 
Frist, Valstybės departamento 
vadovybe, JAV NATO ko 
miteto - įtakingos nevyriausy
binės organizacijos NATO 
plėtrai remti - vadovais.

Premjeras taip pat dalyvaus 
iškilmingoje vakarienėje su 
daug NATO plėtrai nusipel
niusiais išeivijos atstovais.

Pasak Vyriausybės spaudos 
tarnybos, į JAV Vyriausybės 
vadovas vyks iš Briuselio, kur 
kovo 25-26 dienomis vyks ES 
vadovų tarybos posėdžiai. 
Posėdžių darbotvarkėje numa
toma aptarti derybų dėl ES 
Konstitucinės sutarties aktua
lijas bei svarstyti Lisabonos

strategijos - plano, kaip pa
didinti ES konkurencingumą, 
- įgyvendinimo klausimus.

Rengiantis ES vadovų ta
rybai, V ilniuje kovo 23 d. 
Lietuvos Vyriausybės vadovo 
iniciatyva įvyks neformalus 
Siaurės ir Baltijos valstybių 
M inistrų  p irm in inkų  p a s i
tarimas.

LIETUVOS POLITIKAI KOMENTUOJA 

RUSIJOS RINKIMUS
Seim o opozicinės Tėvynės sąjungos (L ietuvos 

konservatorių) frakcijos seniūnas Andrius Kubilius nemano, kad 
Rusijos prezidentu perrinktas Vladimiras Putinas staiga pradės 
elgtis priešingai negu jis elgėsi iki šiol. “Pasak paties V. Putino, 
Rusijoje demokratija yra valdoma. Įsivaizduoti, kad jis mažins 
tą valdymo faktorių, būtų tiesiog naivu. Ką jis reikš mūsų inter
esams, šiandien sunku prognozuoti. Bet įsivaizduoti, kad Rusi
jos užsienio politika vadinam ajam e Rusijos artim ajam e 
užsienyje bus mažiau efektyvi arba, kad čia Rusija mažins savo 
interesus - vėlgi būtų naivu”, - mano A. Kubilius. Kaip tie Rusi
jos interesai bus realizuojami arba ginami, per kokius “streko- 
za” planus, pasak A. Kubiliaus, tą mes galime tik tai spėlioti.

Kitoje spaudos konferencijoje Seimo Pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Česlovas Juršėnas sakė tikįs, kad Rusija toliau 
žengs demokratijos keliu ir dvišaliai Lietuvos bei Rusijos san
tykiai ir ateityje išliks geri. “Aš tikiu geresniu variantu - ir pa
grindinis mano tikėjimo pagrindas yra tas, kad mes kaip valsty
bė artimiausiu metu jau būsime visai kitoje kokybėje, visai ki
tame lygyje. Tai yra būsime ir Siaurės Atlanto Aljanse, ir Euro
pos Sąjungoje”, - sakė Č. Juršėnas. Per Rusijoje vykusius prez
idento rinkimus V. Putinas surinko 71,2 procento balsų. Už jį 
balsavo 48 mln. 918 tūkst. rinkėjų. Rusijos prezidento rinkimu
ose dalyvavo 64,3 procento rinkėjų.

LIETUVOS KOMISARĖ 
EK POSĖDYJE

Lietuvos finansų ministrė ir 
paskirtoji komisarė Dalia Gry
bauskaitė išvyko vizito į Briu
selį (Belgija), kur Europos 
Komisijos prezidento Romano 
Prodi kvietimu dalyvavo kovo 
16-17 dienomis vyksiančiame 
Europos Komisijos posėdyje 
bei neformaliuose EK susi-

tikimuose. Saukiamas posėdis 
- pirmasis EK renginys, ku
riam e kartu su dabartiniais 
Komisijos nariais dalyvavo ir 
naujųjų ES šalių paskirtieji 
komisarai. Vizito Briuselyje 
metu ministrė D. Grybauskaitė 
Belgijos ministro pirmininko 
G.Verhofstadt kvietimu taip 
pat dalyvavo diskusijoje dėl 
Europos ekonomikos ateities.

DAUGELIS LIETUVOJE GYVENANČIŲ 
RUSIJOS PILIEČIŲ BALSAVO 

UŽ V. PUTINĄ

Kovo 15 d. Rusijoje vykusiuose prezidento rinkimuose Li
etuvos teritorijoje dalyvavo 4053 žmonės. Palyginti su 2003 
metų gruodžio 7 d. įvykusiais rinkimais į Valstybės Dūmą, 
rinkėjų aktyvumas išaugo 25 procentais. Kaip pranešė Rusijos 
Federacijos ambasada Lietuvoje, už Vladimirą Putiną balsavo 
2985 žmonės, už Nikolajų Charitonovą - 657, už Sergejų 
Glazjevą - 178, už Iriną Chakamadą - 119, už Olegą Malyškiną 
- 28, už Sergejų Mironovą - 16. Prieš visus kandidatus balsavo 
59 rinkėjai. Rinkimai vyko ramiai, incidentų neužfiksuota. Prie 
to nemažai prisidėjo bendradarbiavimas su Lietuvos pareigūnais, 
pažymėjo Rusijos ambasada Lietuvoje.
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■ A.VALIONIS -  PIRMASIS Į EUROPARLAMENTĄ 
SĄRAŠE

Vilnius, kovo 18 d. (ELTA). Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis Naujosios sąjungos (socialliberalų) rinkimų į 
Europarlamentą sąraše įrašytas pirmuoju. Sąrašo penketuke, 
neoficialiomis žiniomis, turėtų būti ir dabartinių Seimo narių 
Vytauto Kvietkausko bei Kęstučio Kuzmicko pavardės. Iš viso 
socialliberalų prezidiumo patvirtintame sąraše - 37 socialliberalų 
pavardės.

Naujosios sąjungos tarybos prezidiumas jau suformavo ir 
partijos rinkimų štabą. Jau anksčiau štabo vadovu patvirtintas 
partijos atsakingasis sekretorius Vaidas Pliusnis į pavaduotojų 
gretas pasiūlė Alvydą Ramanauską, Gediminą Jakavonį, Romą 
Patalavičių ir Dangutę Mikutienę. Prezidiumui pritarus, minėti 
kandidatai rūpinsis partijos vidine ir išorine komunikacija, darbu 
su vietiniais štabais, mokymais, Europos Parlamento rinkimais.

"Rinkimų štabo komanda buvo sudaryta atsižvelgiant į 
žmonių kompetenciją, patirtį, potencialą, taip pat sugebėjimą 
dirbti komandoje", - sakė štabo vadovas V. Pliusnis. Jo teigimu, 
nauja štabo komanda artimiausiu metu pagrindinį dėmesį ir 
išteklius skirs artėjančių rinkim ų pasirengim ui, partijos 
strategijos įgyvendinimui.

"Naujoji sąjunga (socialliberalai) sieks tęsti pradėtus darbus, 
stengsis patenkinti augančius šių dienų rinkėjų poreikius", - teigė 
NS štabo vadovas V. Pliusnis.

Lietuvos Seimas pradėjo svarstyti Konstitucijos pataisas, 
kuriomis siekiama įsteigti Ministro Pirmininko pavaduotojo 
pareigybę. Tokioms Seimo Pirmininko pavaduotojo Vytenio 
Andriukaičio pateiktoms Konstitucijos pataisoms pritarė 50 
Seimo narių, prieš buvo 5, susilaikė 15 parlamentarų.

Projekte siūloma, kad Ministro Pirmininko pavaduotoją 
skirtų ir atleistų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko 
teikimu ir Seimo pritarimu. Jeigu Seimas pritartų pateiktoms 
Konstitucijos pataisoms, pavaduotojas pavaduotų Ministrą 
Pirmininką, šiam laikinai negalint vykdyti savo funkcijų, 
pavyzdžiui, dėl kelionės į užsienį, ligos ar kt.

Projekte numatyta, kad pavaduotojas, taip pat kaip Ministras 
Pirmininkas arba ministras, gali būti skiriami iš Seimo narių. 
Be to, pavaduotojui gali būti pateikiam as paklausim as, 
interpeliacija. Ministru Pirmininku, jo pavaduotoju ir ministrais, 
kaip siūloma, negali būti skiriami asmenys, kuriuos Seimas 
apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar 
panaikino jų Seimo nario mandatą, jeigu nuo jų  pašalinimo iš 
užimamų pareigų ar Seimo nario mandato panaikinimo praėjo 
mažiau kaip 5 metai.

Konstitucijoje siūloma taip pat numatyti, kad Ministro 
Pirmininko pavaduotojas įeina į Vyriausybės sudėtį, jis turėtų 
prisiekti Seime.

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Lietuvos pareigūnai 
neišvengiam ai turės dalyvauti įvairių Europos Sąjungos 
institucijų darbe.

"Siekiant išvengti tokios situacijos, kad, išvykus Ministrui 
pirmininkui, ministrams, mūsų Vyriausybė negalėtų teisėtai 
veikti, spręsti Lietuvos problemų, priimti sprendimų, siūloma 
pakeisti kai kuriuos Konstitucijos straipsnius", - teigė net 12 
Konstitucijos straipsnių pakeitimų projektus pateikęs Seimo 
pirmininko pavaduotojas V. Andriukaitis.

Jis tikisi, kad pakeitus Vyriausybės modelį sumažės Premjero 
darbo krūvis. Konstitucijos pataisoms oponavę parlamentarai 
siūlė geriau organizuoti Vyriausybės veiklą, šias problemas 
spręsti keičiant Vyriausybės įstatymą.

Konstitucijos pataisas, susijusias su Ministro Pirmininko 
pavaduotojo pareigybės įsteigimu, Seimas planuoja svarstyti 
balandžio pradžioje.

Baigdamas “vykdyti planą” - susitikti su visų Lietuvos 
savivaldybių gyventojais prezidentas Rolandas Paksas viešėjo 
Palangoje. Po susitikimo su palangiškiais prezidentas pasuko į 
Šiaulius. Čia įvyko R. Pakso susitikimai su Šiaulių apskrities 
vadovais, rajonų merais, “Tauro” gamyklos darbuotojais. 
Šiauliuose prezidentas taip pat ketino surengti spaudos 
konferenciją regioninės žiniasklaidos atstovams. Per daugiau 
kaip 4 mėnesius trunkantį prezidentinį skandalą R. Pakso 
susitikimas su Palangos visuomene bus jau 48 iš eilės. Iš viso 
Lietuvoje yra 60 savivaldybių.

Lietuvos am basadorius prie Jungtinių Tautų skyriaus 
Ženevoje Algim antas Rim kūnas Ženevoje vykusioje JT 
Ekonominės komisijos Europai 59-ojoje sesijoje išrinktas vienu 
iš keturių komisijos biuro narių bei jos vicepirmininku.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

JAV prezidentas George 
Bush jau laimėjo respublikonų 
partijos nominavimą į Baltuo
sius rūmus antrai kadencijai. 
Prezidentas gavo respublikonų 
Teksaso, Floridos, Mississippi, 
Louisianos balsus, iš viso 1,255 
delegatus, kurie suvažiuos į 
New Yorką rugpjūčio mėnesio 
gale išsirinkti partijos kandi
datą. Įvairios visuomenės opi
nijos tikrinimo organizacijos 
jau skelbia, ką galvoja apie 
didžiųjų partijų  kandidatus 
visuomenė. Demokratų partijos 
kandidatu parinktas senatorius 
Kerry gan piktai kritikuoja 
prezidentą Bush administraci
jos politiką sveikatos apdraudos 
klausimais, medicare ir vaistų 
kainų problemas. Senatorius 
Kerry kalbėjo, kad prezidentas 
neturi nuo ko pabėgti, jis yra vi
enintelis amerikietis, bandąs 
pabėgti nuo senelių. Jam pritarė 
Illino is gubernatorius Rod 
Blagojevich.

Viešuose politiniuose de
batuose labai iškilo vienos

Europos Sąjungos valstybių nariai Briuselyje susikaupė valandėlei, kai sužinojo, jog Madride teroristai 
nužudė 200 ispanų. Trečias iš kairės -  Roano Prodi, Europos komisijos pirmininkas. AFP

—  Keliais sakiniais-----

• Artėjant šių metų balsavi
mams daug Kongreso narių 
paskelbė, kad jie pasitraukia iš 
savo turėtų pareigų. Šitokių 
perbėgėlių pasitraukimas sutei
kia naujų galimybių demokratų 
partijai.

• Rusijos prezidentas, artė
jant Rusijos balsavimams, ge
rokai išvalė dabartinę Krem
liaus vyriausybę. Vienas svar
biausių pakeitimų buvo užsie
nio reikalų ministro Igor Iva
nov pakeitimas. Jo vieton Pu
tin paskyrė ilgametį Rusijos 
ambasadorių Jungtinėse Tau
tose. Tai Sergey Lavrov, veikęs 
JT jau nuo 1994 metų, 53 metų 
amžiaus karjeros diplomatas,

JUNGTUVIŲ KLAUSIMAI

lyties -  homoseksualų santuo
kos. Jos labai įsitvirtinusios 
Šiaurės vakarų valstijose -  
Oregon, Washington ir Idaho 
valstijose. Jau 35 metai veikia 
M etropo litan  C om m unity  
Church of Portland. Ši baž
nyčia jungia tos pačios lyties 
poras. Tose Šiaurės Vakarų 
valstijose veikia 435 parapijos, 
Šiaurės Vakarų Konvencijos 
atplaišos. Jos sutuokia vieno 
vyro ir vienos moters poras 
visam gyvenimui tačiau nejun
gia v ienos ly ties asm enų. 
Presbiterionų bažnyčia p ri
pažįsta vieno vyro ir vienos 
moters jungtuves, bet nelaiko 
tų jungtuvių sakramentu. Ku
nigai ga li su jung ti dv iejų  
tikėjimų poras, bet jos nelaiko
mos santuokom.

K atalikai pagal kanoną 
1855 laiko vedybas vyro ir 
moters santuoka visam gyve
nimui, bet nepripažįsta vienos 
ly ties vedybų. M etod ista i 
įsako savo disciplinos knygoje 
vyro ir m oters ištikim ybę, 
neleidžia vienos lyties vedybų, 
neleidžia dalyvauti vienos 
lyties ceremonijose pastoriams 
ar pravesti jas bažnyčios patal
pose.

Unitarian bažnyčia leidžia 
tarpreligines vedybas, teikia 
gėjų patarnavimus ir vadina jas 
“šventomis jungtuvėmis”. Ju
daizmas yra Amerikoje su
skilęs į kelias dalis. Ortodok
sas rabinas laiko santuoką 
šventa jungtimi tarp vyro ir

turįs net gerą atsiliepimą iš 
Jungtinių Tautų sekretoriaus 
Kofi Annan. Prezidentas Putin 
patvirtino vėl finansų ministrų 
Alexei Kudrin ir Ekonomikos 
ministru Gergam Gref. Vėl 
patvirtino gynybos ministrą 
Sergei Ivanov. Senajame mi
nistrų kabinete buvo penki vi
cepremjerai. Kai kurios mi
nisterijos buvo sujungtos. Se
niau buvo 30 kabineto narių, 
dabar bus 17. Daugelis m i
nistrų liko senose vietose, kaip 
žemės ūkio Alexei Gordeyev, 
kuris tačiau  prarado v ice 
premjero vietą. Daug buvusių 
ministrų yra likę iš prezidento 
Jelcino dienų. Prezidentas Putin 
paskyrė savo prezidentūros 
štabo viršininku Dmitry Kozak.

moters. Vyras žydas gali vesti 
tik žydę moterį. Reformų žydų 
rabinai gali leisti vienos lyties 
santuokas, gali pašventinti 
žydo vestuves su ne žydais. 
Musulmonų tikėjimas įsako 
islamo išpažinėjui vesti tik kitą 
musulmoną. Tai įsako šven
tosios knygos tiems, kurie yra 
pakankamai turtingi jų  laiky
tis. Graikai ortodoksai tiki, kad 
vestuvės yra sakramentas tarp 
vyro ir m oters, nėra jok ių  
išim čių gėjam s. Santuokos 
partneris privalo būti krikš
čionis, krikštytas vandenyje 
Šventosios Trejybės vardu. 
Am erikos Evangelikų L iu
teronų bažnyčia laiko vedybas 
vyro ir moters santuoka. Nėra 
jokių raštų apie vienos lyties 
vedybas. Episkopalai reikalau
ja, kad vienas vedybų dalyvis 
būtų krikštytas ir vedybos būtų 
fizinė ir dvasinė unija tarp vyro 
ir moters.

Asemblies of God bažny
čios la ikosi trad icinės p a 
žiūros, kad santuoka yra vyro 
ir moters jungtis ir visai nekal
bama apie vienos lyties sutartį. 
Mormonai tiki, kad vedybos 
yra Dievo įsakyta vieno vyro 
ir vienos moters santuoka ir 
nepripažįsta jokių vienos lyties 
vedybų.

Debatuose prieš šių metų 
rinkim us prezidentas Bush 
mėgsta pabrėžti, kad jis neven
gia pasisakyti prieš abortus, 
prieš tradicinių amerikiečių 
pažiūrų laužymą.

• Haity saloje laikino prez
idento vietą užėm ė Gerard 
Latortue, kuris bus vienas iš 
trijų salos prižiūrėtojų.

• Irake buvo iškilmingai 
pasirašyta laikinosios vyriau
sybės sukurta valstybės Konsti
tucija, kur irgi laikoma “laiki
na”. Iš laikinosios grupės Tary
boje tarp šijitų grupuotės 13 
narių, net 12 yra šijitai, kurie jau 
kalba apie reformas. Jiems va
dovauja Didysis Ajatola Ali Al 
Hussein al Sistani. Konstituci
ja kalba apie sąžinės, tikėjimo, 
minties kalbos laisvę, organiza
cijos laisvę, organizacijų, susi
rinkimų teises, apie kaltinimų, 
teismų, rinkimų, balsavimų 
teises, moterų teises, skiriant

(Nukelta į 3 p.)
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“TAD, VYRAI, UZ GINKLŲ”

Jau šešiasdešimt metų, kai Lietuvos generolas kvietė jau
nuosius vyrus ginti tėvynę nuo nacių ir bolševikų, nors dau
giausia teko kovoti prieš Rytų šalies okupantą.

Antrojo pasaulinio karo pradžioje buvo įsteigtas Rytų ko
misariatas valdyti užimtiems vokiečių kraštams. “Ostland” 
civilinės valdžios vyriausioji įstaiga buvo Rygoje, nes vokiečiai 
po karinės administracijos atėjimo tuoj perduodavo valdžią savo 
civilinei okupacinei administracijai. Lietuvos administravimui 
vadovavo komisaras A. von Renteln, kurio įstaiga buvo Kaune. 
Naciai okupuotą kraštą laikė savo karo grobiu. Lietuva buvo 
suorganizavusi savo Laikinąją vyriausybę, kuri šešias savaites 
labai sumaniai vadovavo visam kraštui, bet 1941 m. rugpjūčio 
5 dieną komisaro Renteln įsakymu buvo sustabdyta Laikino
sios Lietuvos vyriausybės veikla.

Vokiečių naciams karas nesisekė. 1942 m. komisaras Rent- 
eln pradėjo derybas dėl lietuvių karinio dalinio sudarymo, kad 
lietuviai pradėtų kovoti Rytų fronte prieš komunizmą. Tie pa
sitarimai nedavė jokių rezultatų, nes politinė situacija neleido 
siųsti savo vyrų į frontą. 1943 m. vokiečiai jau prievarta norėjo 
mobilizuoti lietuvius, bet ir tai nepavyko. Lietuviai nesiruošė 
kariauti už Reicho interesus, kad būtų nacių valdomi, jei jie 
laimėtų karą. Tada pradėjo gaudyti mūsų jaunus vyrus darbams, 
uždarė aukštąsias mokyklas ir mūsų tautos vadovaujančius 
asmenis išvežė į Stutthofo koncentracijos lagerį.

Vokiečiai dar kartą bandė suorganizuoti karinį dalinį iš lietuvių 
vyrų. Pasitarimų metu lietuvių vadovai įtikino vokiečius, kad 
tokiam daliniui turėtų vadovauti lietuviai karininkai ir tie dali
niai būtų tik Lietuvoje. Buvo įtikintas gen. Povilas Plechavičius 
vadovauti tiems daliniams ir 1944 m. vasario 13 d. pasirašė do
kumentą dėl Vietinės rinktinės suorganizavimo. Vokiečiai žadė
jo rinktinės daliniams teikti visokeriopą paramą, tačiau iki pat 
tos rinktinės išformavimo savo įsipareigojimų nevykdė. Gene
rolo P.Plechavičiaus planas buvo, kad Vietinė rinktinė būtų 
būsimosios Lietuvos kariuomenės pradžia. Buvo leista įsteigti 
karo mokyklą ir puskarininkių paruošimą. Buvo suorganizuota 
Rinktinės vadovybė ir pradėtas savanorių kvietimas. 1944 m. 
vasario 16 d. gen. P.Plechavičius pasakė kalbą per radiją ir kvie
tė vyrus prie ginklo: “Nepriklausomybės kovose žuvusiųjų 
savanorių ir partizanų kraujas ne veltui pralietas, tęsime jų darbą 
ir neužmirškime mūsų Tautos himno žodžių: Lietuva, tevyne 
mūsų, tu didvyrių žeme. Tad, vyrai, už ginklų!”

Generolo kvietimą išgirdo jaunimas ir vasario 21 d. pradė
jo registruotis, o jau po savaitės registracija buvo sustabdyta -  
užsiregistravo 19 tūkstančių vyrų. Buvo sudaryta 13 batalionų 
po 750 karių ir karo mokyklos vyrai. Batalionai buvo sudaromi 
apskričių miestuose ir komendantų vadovaujami. Savo žmonių 
apsauga ir buvo suorganizuots Vietinė rinktinė, nes, kai vokie
čiai pradėjo pralaimėti fronte, komunistų partizanai plėšikavo 
ir žudė vietinius žmones, nes miškuose buvo daug pabėgusių 
karių, iš getų, ir tikrų plėšikų, kurie terorizavo gyventojus. Bet 
SS srities vadas įsakė perleisti 7 VR batalionus jo  žinion. 
Plechavičius atsisakė tai padaryti ir savo batalionų vadams įsakė 
klausyti tik jo įsakymų ir tuoj išformavo dalinius, kad lietuviai 
vyrai nepatektų naciams. Jis pats SS buvo suimtas su Rink
tinės štabo karininkais ir išvežti į Salaspilio ir Stutthofo 
stovyklas. Vietinė rinktinė veikė tik pustrečio mėnesio, tačiau 
taip buvo įrodyta visiems laikams, kad lietuviai nesutiko tar
nauti vokiečių naciams -  tik savo tėvynei!

5. Tubėnas

NATO LIETUVOJE LAIKYS ORO ERDVĖS 
APSAUGOS PAJĖGAS

Siaurės A tlanto  Tarybai 
priėmus politinį sprendimą dėl 
išsiplėtusios NATO bendros 
oro erdvės apsaugos ir įgaliojus 
vyriausiąjį NATO pajėgų Eu
ropoje vadą pradėti telkti rei
kalingas pajėgas, Lietuvos 
užsien io  re ika lų  m in istras 
Antanas Valionis pasveikino 
tokį NATO sprendimą. Briuse
lyje nuspręsta, kad šio tikslo 
įgyvendin im ui re ikalingos 
priemonės bus Lietuvoje. Taip 
pat patvirtinta, jog visos NATO 
šalys privalo turėti tas pačias 
kolektyvinio saugumo garanti
jas. Taryba nusprendė, kad visų 
26 NATO sąjungininkių oro 
erdvė bus saugoma pagal tuos 
pačius standartus. Šalims na
rėms, neturinčioms savo prie
monių oro erdvei saugoti, Al
jansas jas pasiūlys. “Tai dar 
vienas įrodymas, kad stojame 
į lygiaverčių ir visateisių šalių 
sąjungą, kuri sugeba pasirū
p in ti savo narių  saugum u. 
Džiaugiuosi, kad tapusi v i
sateise nare Lietuva pasijus ne 
tik politiškai, bet ir praktiškai 
saugesnė. Tai padidins sau
gumą visame Baltijos jūros re
gione”, - teigė Lietuvos diplo
matijos vadovas.

Visos praktinės šios spren
dim o įgyvendinim o p roce
dūros bus toliau sąjungininkų 
derinamos. Kaip jau ELTA yra 
pranešusi, remdamasi Belgijos 
naujienų agentūra Belga, Bal
tijos šalims įstojus į NATO, pir
majame etape jų  oro erdvę iš 
pradžių saugos Danijos, o po 
to - Belgijos ir Nyderlandų 
karinių oro pajėgų lėktuvai. Po 
to, kai į NATO įstos septynios
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moterims 25 % balsavimo ir 
valdžios vietų teises. Irako 
balsavimų terminas nustatytas 
2005 sausio 31 d. Konstitucijos 
pasirašymo ceremonijose prie 
istorinio stalo stovėjo tarp šijitų 
ir suniu kurdai, buvę kovotojai, 
vienas komunistas ir vienas 
Asirijos krikščionis bei keli 
Saddam Hussein buvę kaliniai.

• Graikijoje balsavimą lai
mėjo naujoji demokratų partija. 
Laimėtojas yra naujas 47 metų 
amžiaus Costas Karamanlis, jau
niausias premjeras. Jis paskelbė, 
kad jo  svarbiausias uždavinys 
išspręsti Kipro salos krizę ir už
tikrinti Olimpiados šios vasaros 
žaidimų pasisekimą.

• A ustrijoje balsavim as 
Karintijoj nemaža balsų persvara 
laimėjo Laisvės partijos vadas 
Jorg Haider. Jis liks vadovauti 
provincijai, tačiau įeis ir į koa
licinę vyriausybę Vienoje.

• Prancūzijoje vienos dienos

naujos šalys, iš kurių keturios 
neturi savo sulaikymo lėktuvų, 
tris pirmuosius mėnesius šią 
misiją turėtų atlikti Danija. Po 
to pagal rotacijos principą ateis 
Belgijos ir Nyderlandų eilė. 
Pasak tos pačios agentūros, 
visa tai NATO laiko “tarpiniu 
sprendimu”. Latvijos, Lietu
vos, Estijos, taip pat Slovėni
jos oro erdvės apsaugos galu
tinis variantas bus priimtas po 
NATO viršūnių susitikim o 
Stambule, įvyksiančio birželio 
28-29 dienomis. Lietuva baigė 
visas teisines prisijungimo prie 
NATO procedūras. Visateise 
nare ji  taps kovo 29 dieną, 
Vašingtone Lietuvos ir kitų 6 
pakviestų šalių atstovams de
ponavus ratifikacinius Šiaurės 
Atlanto sutarties raštus. Ba
landžio 2 dieną Briuselyje nu
matoma iškilminga vėliavų 
pakėlimo ceremonija.

Lietuvos Respublikos už
sienio reikalų ministras Anta
nas Valionis susitiko su Rusi
jos Federacijos ambasadoriu
mi Lietuvoje Borisu Cepovu ir 
supažindino jį su NATO pri
imtu sprendimu dėl bendros 
NATO oro erdvės apsaugos.

A. Valionis pabrėžė, kad 
septynių naujų šalių, tarp jų  ir 
Lietuvos, narystė NATO iš
plečia saugumo erdvę regione. 
"Vakarinė Rusijos siena dar 
niekuomet nebuvo tokia sau
gi", - susitikime sakė minis
tras. Lietuvos diplom atijos 
vadovas taip pat pažymėjo, jog 
NATO pati priims sprendimus 
dėl savo teritorijos apsaugos.

"Šie sprendimai nepažeis 
jokių NATO ar Lietuvos įsi-

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYKIŲ  APŽVALGA

streiką paskelbė mokslininkų 
organizacijos, protestuodamos 
lėšų stoką, administracijos sun
kumus. Vyriausybė ignoravo 
laboratorijų protestus.

• Turkijoje bombų sprogi
mai savižudžių rankose nu
žudė du Istanbulo praeivius 
žydų rajone. Vienas žuvusių 
buvo bankininkas.

• Pietinėje Korėjoje opo
zicijos partijos bando pašalinti 
šalies prezidentą.

• Izraelio kariuomenė Ga
za pakraštyje nušovė 15 pa
lestiniečių, kurių tarpe buvo 
keturi Jenin m iesto vaikai. 
Izraelio užsienio reikalų mi
nistras išvyko į Egiptą tartis su 
prezidentu Mubarak.

• JAV teism as nuteisė  
“snaiperius” John Allen Mu
hammad atskiruose teismuose 
-  Allen gavo mirties bausmę, 
o jo partneris, kuris šaudymo 
metu buvo 17 metų, kalėjimo 
iki gyvos galvos bausmę.

• Kalifornijos universite-

pareigojimų ir nelaužys ga
liojančių sutarčių", - sakė mi
nistras.

A. Valionis taip  pat iš 
reiškė viltį balandžio 2 dieną 
Aljanso būstinėje Briuselyje 
vyksiančiame NATO ir Rusi
jos tarybos susitikim e pas
veikinti naująjį Rusijos užsie
nio reikalų ministrą Sergejų 
Lavrovą. Pasak ministro, Lie
tuva, tapusi Aljanso nare, plan
uoja aktyviai dalyvauti NATO 
ir Rusijos tarybos veikloje.

A. Valionis ir B. Cepovas 
pareiškė esą įsitikinę, jog Lie
tuva ir Rusija toliau palaikys 
gerus kaimyninius santykius 
bei konstruktyviai bendradar
biaus.

Galutinis sprendimas dėl 
naujų NATO narių, neturinčių 
savo oro erdvės apsaugos sis
temos, bus priim tas NATO 
viršūnių susitikime Stambule 
birželio 28-29 dienomis.

Lietuvos užsienio reikalų 
m inistras Antanas Valionis 
pasirašė Lietuvos prisijungimo 
prie Šiaurės Atlanto sutarties 
dokumentą.

Š ios L ie tuvos n a ry s te i 
NATO duris atveriančios su
tarties ratifikav im ui balsų  
dauguma kovo 10 dieną pri
tarė Seim as. K etvirtadienį 
Šiaurės Atlanto sutarties rati
fikavim o įstatym ą ir p ris i
jungimo prie Šiaurės Atlanto 
sutarties dokumentą pasirašė 
Lietuvos Prezidentas Rolan
das Paksas.

Lietuva prisijungimo rašte 
oficialiai įsipareigoja “sąžinin
gai atlikti ir vykdyti” steigiamo
sios NATO sutarties nuostatas.

to Los Angeles kūno dalių 
rinkimo programa buvo sugau
ta kūno dalių pardavinėjimo 
skandale. Kūno dalys buvo 
renkamos ir pardavinėjamos 
pasipelnymo tikslais. Progra
mos vadovas buvo suimtas. 
Kūno dalių mirusių giminės 
skundžiasi teisme.

• Buvęs Haity prezidentas 
Aristide pasiskundė, kad iš 
pareigų buvo pašalintas ame
rikiečių ir ištremtas į Afriką. JAV 
atsiliepė, kad jis pabėgo pats.

• Venecuelos prezidentas 
Hugo Chavez pagrasino, kad 
jis gali sustabdyti naftos par
davimą JAV-bėms, nes jį slap
ta bando pašalinti iš pareigų ir 
organizuoja demonstracijas ir 
referendumą.

• Argentinos prezidentas
Nestor Kirchner vos išvengė 
3.1 m ilijardų dolerių skolų 
tarptautiniame fonde mokėji
mo. Jam pavyko Tarptautin
iame Valiutos fonde išsiderėti 
dar 13.3 milijardų dolerių.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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PREZIDENTO KALTINTOJŲ 
IR GYNĖJŲ DISKUSIOS

Prezidentas Rolandas Pak- 
sas susitiko su Palangos gy
ventojais. Į 550 vietų turinčią 
Senosios gimnazijos salę įžen
gusį Prezidentą palangiškiai 
pasitiko džiaugsmingais ploji
m ais ir gėlių  puokštėm is, 
tačiau buvo ir tokių, kurie 
švilpė. Susitikimas truko dau
giau nei dvi valandas. Apie 
Lietuvoje susiklosčiusią padėtį 
kalbėjo pats šalies vadovas, 
palangiškiai dom ėjosi P re
zidentūros skandalo bei “Ali
tos” privatizavimo bylos de
talėmis, piktinosi žemėtvar
kininkų ir valdžios atstovų 
savivale. Jie taip pat domėjo
si, už kokią krepšinio komandą
- “Žalgirį” ar “Lietuvos rytą”
- Prezidentas serga. “Sergu už 
Lietuvą”, - sakė R. Paksas.

Užsienio diplomatus pietų 
pakvietė Prezidentas Rolandas 
Paksas. Per dvi valandas tru
kusius pietus Prezidentūroje 
Vilniuje reziduojantys dabar
tinių ir būsimųjų Europos Są
jungos (ES) bei NATO vals
tybių  d ip lom ata i su m ūsų 
šalies vadovu, pasak jo patarė
jo  politikos klausimais Alvy
do Medalinsko, bendravo tri
mis temomis - apie NATO, ES 
ir Lietuvą. Jau kurį laiką dip
lomatinės izoliacijos sąlygo
mis dirbantis Prezidentas dip
lomatams išdėstė savo poziciją 
dėl vykstančio apkaltos proce
so, taip pat turėjo pakartoti 
savo požiūrį į antisemitines 
publikacijas.

Prezidento kaltintojai ir
gynėjai aštriai diskutuoja dėl 
kiekvieno apkaltos punkto. 
Konstitucinis Teismas (KT) 
vėl gilinasi į Prezidento Rolan
do Pakso galim ų įs ip a re i
gojimų savo stambiausiam fi
nansin iam  rėm ėju i Ju riju i 
Borisovui aplinkybes. Apkal
tos valstybės vadovui iniciato
riai “susikibo” su jo gynėjais, 
abejojančiais, ar klausimas dėl 
R. Pakso sprendimo suteikti J. 
Borisovui Lietuvos pilietybę 
neturėtų būti nagrinėjamas iš 
naujo. Pasak KT pirmininko 
Egidijaus Kūrio, proceso tvar
ka bus tokia, dėl kokios ir buvo 
sutarta organizacinio pobūdžio 
susitikime praėjusią savaitę: 
kad KT posėdžiuose nebus iš 
naujo apklausiami liudytojai, 
ir teisėjai, priimdami spren
dimą, vadovausis tik išgirstais 
abiejų pusių atstovų teiginiais 
bei turimais dokumentais, ku
riuos pateikė Seimo specialioji 
apkaltos komisija.

Proceso metu ir Preziden
to gynėjai, ir kaltintojai karto
jo  vieni kitiems užduodamus 
klausimus bei pateikiamus at
sakymus, kuriuos neretai pa
pildydavo ironiškomis pas

tabomis vieni kitiems. Į šiuos 
abiejų šalių “apsišaudymus” 
ne kartą  buvo įsik išęs KT 
pirm ininkas E. Kūris, p ra
šydamas tik klausti ir tik at
sakyti. Kai kurių pastabų ne
paisiusius Prezidento advoka
tus E. Kūris vieną kartą perspė
jo  “nebandyti Teismo kantry
bės” . Posėdžio pabaigoje im
tasi nagrinėti antrąjį veiksmą, 
dėl kurio Prezidentas kaltina
mas, jog “sąmoningai leido J. 
Borisovui suprasti, kad dėl jo 
teisėsaugos institucijos vykdo 
operatyvinį tyrimą ir vykdo jo 
telefono pokalbių kontrolę” . 
Įtariama, kad R. Paksas pra
ėjusį pavasarį informavo J. 
Borisovą, jog jis yra sekamas 
Valstybės saugumo departa
mento (VSD). Šiandien KT 
posėdyje bus tęsiamas šio epi
zodo nagrinėjimas.

Prezidento Rolando Pakso 
patarėjui Gintarui Šurkui iš 
segtuvo esą dingo užrašai apie 
Seimo Pirmininką Artūrą Pau
lauską ir šio politiko daly
vavimą tariamame sąmoksle 
prieš valstybės vadovą. G. 
Šurkus teigė, kad dokumentų 
pasigedo po to, kai grįžo susi
mokėjęs už salės nuomą, ku
rioje vyko jo  paties, kaip pri
vataus asmens, surengta spau
dos konferencija. Apie prapuo
lusius užrašus patvirtino ir 
keletas liudytojų, tačiau lieka 
neaišku, ar patarėjas dokumen
tus pradangino pats, ar, jo  
manymu, “nušvilpė” žurna
listai. Nors šiam  sostinėje 
įvykusiam incidentui išaiškinti 
buvo iškviesti policijos pa
reigūnai, vėliau G. Šurkus 
rašyti pareiškimą dėl vagystės 
atsisakė. Seimo Pirmininkas 
G. Šurkų už garbės ir orumo 
įžeidimą, šmeižtą bei esą tik
rovės neatitinkančius faktus 
yra padavęs į teismą. Dėl pa
tarėjo veiksmų pradėtas iki
teisminis tyrimas.

Valstybės saugumo depar
tamentas (VSD), apkaltintas 
dokumentų klastojimu, Prezi
dentui Rolandui Paksui pa
rengė atsakomąjį smūgį. Šalies 
vadovo kaltintojams Konstitu
ciniame Teisme (KT) jau pa
teiktas naujas išslaptintų po
kalbių telefonu įrašų paketas, 
galintis įrodyti, jog Preziden
to aplinka reketavo “Šiaulių 
plento” bendrovę, siekdama 
naudos Rusijos naftos gigantui 
“LUKoil”. Šie pokalbiai įrašyti 
jau prasidėjus Prezidentūros 
skandalui - maždaug lapkričio 
mėnesį. Vienas Seimui KT 
posėdžiuose atstovaujančių 
kaltintojų - parlamentaras Julius 
Sabatauskas vakar patvirtino 
gavęs naujos medžiagos, tačiau 
ją komentuoti atsisakė.

Utah valstijos vicegubernatorius Gayle F. McKeachnie, valstijos gubernatorė Olene S. Walker ir 
Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas

Lietuvos Respublikos am
basadorius JAV Vygaudas 
Ušackas kovo mėn. 17-18 d. 
lankėsi Utah valstijoje, kur 
susitiko su vietinės valdžios 
atstovais, verslininkais, bei 
Brigham Young universiteto 
akademine bendruomene.

Kovo mėn. 17d. kalbėdamas 
Brigham Young universitete, 
LR ambasadorius V.Ušackas 
pažymėjo, kad š.m. kovo mėn. 
29d. Vašingtone JAV preziden
tas George W. Bush ir LR Mi
nistras Pirmininkas A.Brazaus-

R. PAKSO SALININKAI SEIME
V iln iu s, kovo 18 d. 

(ELTA). Keliolika Prezidentą 
Rolandą Paksą palaikančių 
parlam entarų, taip pat keli 
teisininkai dalyvavo Seimo 
nario  R olando P av ilion io  
inicijuotoje diskusijoje Seime.

Pasak R. Pavilionio, tai 
buvo p irm as neform alaus 
politikų ir teisininkų forumo 
dalyvių susitikimas, kuriame 
svarstyti teisiniai apkaltos R. 
Paksui argumentai. "Ši dis
kusija labai svarbi, nes ir man 
pačiam, žinančiam daugybę 
dabartinių įvykių bei rengia
mos apkaltos aspektų, kai ku
rie teisininkų išdėstyti argu
mentai pasirodė verti dėmesio 
ir aš tikrai panaudosiu juos 
ateityje ir savo argumentaci
joje", - Eltai ketvirtadienį sakė 
R. Pavilionis.

Vadinamojoje diskusijoje 
dalyvavo tik bendraminčiai - 
R. Paksą palaikantys pa r
lamentarai Dailis Barakaus- 
kas, Vladas Žalnerauskas, Al
gimantas Matulevičius, Alek
sandras Poplavskis, Julius Ve
selka, Vytautas Šustauskas, 
Vytautas Einoris, Jonas Jur
kus, Kazys Bobelis, Kazimie
ra Prunskienė.

Pokalbyje Seime dalyvavo 
keli Lietuvos teisės universite-

AMBASADORIAUS PRANEŠIMAS

kas drauge su 6 kitų Vidurio ir 
Rytų Europos šalių vyriausybių 
vadovais atvers naują puslapį 
Europos istorijoje. Tą dieną Lie
tuva, Bulgarija, Estija, Latvija, 
Slovakija, Slovėnija ir Rumuni
ja  taps pilanteisėmis NATO 
narėmis. Septynių naujų Vidu
rio ir Rytų Europos šalių narystė 
NATO sustiprins transatlanti
nius santykius tuo metu, kai Eu
ropos ir Amerikos vienybė itin 
svarbi kovojant prieš tarptautinį 
terorizmą. NATO narystė Lietu
vai ir kitoms Baltijoms valsty-

to dėstytojai - Gediminas Da- 
vulis, Saulius Arlauskas, Anta
nas Bukauskas, taip pat Prezi
dento advokatas Kęstutis Stun- 
gys, trumpam buvo užsukęs ir 
Prezidento patarėjas Alvydas 
Medalinskas.

Pagrindinis pranešėjas LTU 
Teisės filosofijos katedros 
vedėjas profesorius Alfonsas 
Vaišvila kritikavo Konstituci
nio Teism o sprendim ą dėl 
Prezidento dekreto, išimties 
tvarka suteikusio pilietybę Ju
rijui Borisovui, ir teigė, jog 
Konstitucinis Teismas, šiuo 
klausim u priim dam as savą 
sprendimą, viršijo galias. Be 
to, teismas esą iš esmės neįrodė 
Prezidento kaltės suteikiant 
pilietybę J. Borisovui, nes at
sakomybė šiuo atveju turėjusi 
tekti dekretą kontrasignavu- 
siam vidaus reikalų ministrui.

LTU profesorius A. Vaiš
vila, taip pat patvirtindamas 
pačių R. Paksą palaikančiųjų 
parlamentarų teiginius, tikino, 
kad Konstitucinis Teismas ir 
dabar vykstančiame procese 
esą negalįs nustatyti Konsti
tucijos pažeidimo laipsnio - ar 
Prezidentas šiurkščiai pažeidė 
Konstituciją, ar ne. Tai, A. 
Vaišvilos teigimu, galįs pa
daryti tik Seimas.

bės šalims reikš istorinio teisin
gumo atstatymą bei naujų, pasi
tikėjimu bei abipusia pagarba ir 
nauda pagristų, santykių su 
Rusija vystymą.

Vizito metu V.Ušackas su
sitiko su valstijos gubernatore 
Olene S. Walker, viceguberna- 
toriumi Gayle F. McKeachnie, 
padarė pranešimą Tarptauti
nio verslo plėtros Utah valsti
joje renginyje, kur V.Ušackas 
pristatė investicijų ir prekybos 
galimybes Lietuvoje.

LR amb. inf.

Visi diskusijoje dalyvavę 
bendraminčiai taip pat sutarė, 
jog dėl pilietybės suteikimo J. 
Borisovui procedūrų pažei
dimų ar kitokių neatitikimų 
kaltas ne šalies vadovas, o 
įstatymų ir Konstitucijos prieš
taravimai.

R. Pavilionis apgailestavo, 
kad minėtoje diskusijoje nepa
noro dalyvauti oponuojančios 
Seimo dalies atstovai.

Seim o socialdem okratų  
frakcijos narys Gedim inas 
Kirkilas teigė nematąs pras
mės dalyvauti tokiose "dis
kusijose", nors iš tiesų disku
tuoti visuomet pasirengęs.

"Mano asmeninė patirtis 
rodo, kad profesorius R. Pavi
lionis bet kurioje diskusijoje 
turi tik savo nuomonę, bet ne
priima jokių kitų argumentų. 
Kitaip sakant - turi tik siųstuvą, 
bet neturi imtuvo", - sakė G. 
Kirkilas.

Konstitucinio Teismo pir
mininkas Egidijus Kūris pa
sirašė potvarkį, kuriuo priėmė 
nagrinėti ar Specialiosios tyrimo 
komisijos išvadoje suformuluo
tuose kaltinimuose nurodyti 
Prezidento Rolando Pakso kon
kretūs veiksmai prieštarauja 
Konstitucijai. Konstitucinio 
Teismo pirmininko potvarkiu 
paskirti teisėjai, kurie rengs bylą 
teisminiam posėdžiui.
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LIETUVAI ŽENGIANT Į 
VAKARUS

Prof. dr. Viva O. BARTKUTĖ,
Notre Dame University

(Paskaita Kovo 11-osios 
minėjime, kurį rengė A LT  
Sąjunga Lemonte, IL)

L ietuvos R espublikos  
Aukščiausioji Taryba, reikš
dama Tautos valią, nutaria 
ir iškilmingai skelbia, kad 
yra atstatomas 1940 metais 
svetimos jėgos panaikintas 
Lietuvos Valstybės suvereni
nių galių vykdymas, ir nuo 
šiol Lietuva vėl yra nepri
klausoma valstybė.

Paskelbė Lietuvos Res
publikos Aukščiausioji Tary
ba 1990 metais kovo 11 d.

Keturiolika metų reikalavo 
daug pastangų kaip tą tautos 
valią įgyvendinti. Reikėjo 
apsaugoti Seimą nuo sovietų 
tankų, atsikratyti rusų kariuo
menės dislokuotus Lietuvoje, 
nepasiduoti rusams blokuojant 
energiją. Lietuvai ištisai reikia 
kovoti su rusų palikim u - 
korupcija, kyšininkavimu ir 
biurokratija.

Tačiau Lietuva nepalūžo. 
Sėkmingai siekė kraštui ger
būvio, vystė savo ekonomiją 
- mokslino jaunimą ir saugojo 
savo kultūros lobius.

Lietuva padarė didelę pa
žangą, tai liudija mūsų ne

paprastas ekonominis augi
mas ir NATO ir Europos Są
jungos pakvietimas jungtis į 
Vakarų pasaulio bendriją.

KAS YRA NATO? IR KĄ TA 
ORGANIZACIJA DARO?

Sovietam grasinant, vakarų 
kraštai 1949 metais pasirašė 
bendrą apsaugos sutartį. “Už
puolimas vieno krašto reikš 
užpuolimą ant visų sutarties 
narių,” tai buvo tos sutarties 
pagrindas. Laike metų, dik
tuojam i Sovietų Sąjungos, 
komunistų kraštai irgi pasirašė 
bendra apsaugos sutartį Var
šuvoje.

NATO pagrindas yra nedi
delė organizacija su genera
liniu štabu Briuselyje. Ji neturi 
nei savo kariuom enės nei 
laivyno. Sutarties kraštai nu
sprendžia ar jų  kariai dalyvaus 
NATO žygiuose ar ne. D a
bartiniai NATO veiksmai skirti 
daugiausia taikos palaikymui 
Bosnijoje, Kosovo, Makedo
nijoje ir Afganistane. NATO 
irgi rūpinasi žvalgyba, sutarties 
k raštų  kariuom enės tre n i
ravimu ir integracija

Pirmas NATO praplėtimas 
įvyko 1999 metais, kai įsijungė

Dr. Viva O. Bartkutė paskaitos 
metu. V. Jasinevičiaus nuotr.

Lenkija, Vengrija ir Čekija. 
2004 metais gegužės mėnesyje 
septynios kitos valstybės įsi
jungs į NATO: Lietuva, Lat
vija, Estija, Slovakija Slovė
nija, Rumunija ir Bulgarija.

Praeitą vasarą aš apsilan
kiau NATO generalinį štabą 
Briuselyje susipažinti kaip 
NATO organizacija  priim s 
naujus narius iš rytinės Eu
ropos. Taip pat dalyvavau 
NATO posėdžiuose Budapešte 
ir vakarieniavau su buvusia 
Vengrijos krašto  apsaugos 
m in istre  Reda Sam arkani. 
Ministrė Samarkani sėkmingai 
išvalė vengrų kariuomenę nuo 
komunistų ir ją modernizavo. 
Jinai papasakojo kaip NATO 
priėmė naujas tautas į savo 
organizaciją. 2002 metų, lap

kričio mėnesį, Prahoje, pre
zidento Vaclav Havel mintys ir 
parinkta muzika iš Verdi operos 
“N abucco” vergų choro, iš 
Amerikos vergų giesmių ir iš 
Bethoveno devintos simfoni
jos, sudarė tokią iškilmingą 
nuotaiką, skelbianti, kad po 
keturiasdešimt metų vergystės, 
Rytinės Europos tautos išsi
veržusios iš priespaudos jun
giasi į laisvą pasaulį. Pagal jos 
pasakojimą, iš visų dalyvių 
akių riedėjo ašaros.

KUO LIETUVA TURĖS 
PRISIDĖTI PRIE NATO?

Lietuva turės toliau moder
nizuoti savo kariuomenę, in
tegruotis su NATO generaliniu 
štabu ir prisidėti prie užsienio 
žygių. L ietuv iai karia i jau  
dabar tarnauja Bosnijoje ir 
Kosovo, o daktarai ir medici
nos darbuotojai Afganistane. 
Lietuva dabar skiria kasmet 2% 
tautos ekonominio produkto 
kariuomenei ir toliau turės taip 
tęsti. M ūsų am basadorė ir 
kariai greitu laiku pradės dirbti 
NATO generaliniame štabe.

L ietuvai reikės išvystyti 
specialybę, kokioje bendroje 
apsigynimo srityje lietuviai bus 
geriausiai pasiruošę? Pavyz
džiui, nuo 1999 metų, vengrai 
išvystė labai mobilų tiltų at
statymo kovos batalioną. Šitas 
vengrų batalionas atstatė daug 
tiltų per Tigro ir Eufrato upes 
Irake.

Kokia galėtų būti Lietuvių 
specialybė? Aš neabejoju, kad 
Lietuvos gynybos vyriausybė 
yra numatę sritį. Yra kalbama, 
kad lietuvių daugelio metų 
partizaninė patirtis galėtų būti 
naudinga kovose prieš nedrau
gingas partizanų grupes.

KĄ LIETUVA GAUS 
IS NATO?

Kai Lietuva įstos į NATO 
šį pavasarį, L ietuva bus 
saugesnė nuo priešų ir kai
mynų kaip bet kada savo 
istorijoje. “Puolimas ant vie
no krašto yra puolimas ant 
visų kraštų”.

Lankantis Briuselyje, aš 
turėjau progą susitikti ir pa
kalbėti su Amerikos NATO 
viceam basadorium  D aniel 
Speckhard. Pokalbio metu, aš 
jo  paklausiau: “Ką NATO 
darytų jeigu Rusija užimtų 
Pabaltijos kraštus?” Toks buvo 
am basadoriaus atsakym as: 
“NATO pripažįsta tokią riziką. 
NATO štabe galvojama, kad 
didžiausia rizika yra ta, kad 
Rusija gali užpulti Pabaltijo 
valstybes prisidengdama neva, 
kad re ik ia  apsaugoti rusų 
mažumas.

NATO planas turi numa
tytus spaudim us įv a ir ia u 
siuose frontuose. Pavyzdžiui, 
NATO nusiu stų  la ivyną  į 
Juodąją jūrą. Amerikos ka
riuom enė turėtų m anevrus 
Kaukaze. (Bus daugiau)

Dr. Algimantas LIEKIS

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

XXXXV

N e tik  daugelis su 
važiavimo delegatų, bet ir 
šiaip tolim ų nuo partijos 
žm onių suvažiavim o die
nom is - g ruodžio  19-23 
buvo apim ti savotiško pa
kilimo: kom unistų parti
ja, trėm im ų, p ersek io
jimų, okupantų partija, 
pareiškia einanti su tau
ta, su Lietuva, atsiskiria 
nuo SSKP. Jei partija at
siskiria, kas tuomet be
sulaikys Lietuvą nuo N e
priklausom ybės? Kiek
vieną dieną Vilniuje, prie 
O peros ir baleto teatro, 
ku r vyko suvažiavim as, 
rinkosi minios žm onių su 
sveikinim o plakatais, su 
trispalvėm is vėliavomis. 
Ž m onės tikėjo, k ad  sa
varankiška LKP iš tikrųjų 
svarbiausiu savo veiklos 
tikslu paskelbė - atkurti 
nepriklausom ą, dem o
kratinę L ietuvos v a ls
tybę.

N epaisan t to  tikslo 
už tem dym o, su v eren u 
m o  n e a p ib rė ž tu m o  ir

daugelio  k itokių  dv ip ras
m yb ių , a ts irad u s ių  p ro 
gram iniuose dokum entu
ose, jau  pats paskelbim as, 
kad  LKP - savarankiška, 
ne pavald i SSKP CK, b u 
vo nors ir lauktas, bet stai
g u s  sm ū g is  K rem liu i. 
Juk buvo prirašyta tiek  
grasin im ų ir m eilik a u 
jamų laiškų Lietuvos ko
m u n is ta m s , t ie k  b u v o  
s ių sta  a u k šč iau s ių  em i
sarų. Suvažiavim as vardi
n iu  b a ls a v im u  p r iė m ė  
deklaraciją apie LKP sa
varankiškumą. Už ją bal
savo 855 delegatai iš ben
dro 1033 delegatų skai
čiaus, o už LKP “SSKP 
sudėtyje” - 160 delegatų  
(tai yra tie, kurie reikala
vo, kad Lietuva ir toliau  
lik tų  SSRS sudėtyje). A t
s isk y r im o  tik s lin g u m u  
abejojo nem ažai kalbėju
sių jų  suvaž iav im o  dele
g a tų . T arp  jų  ir  A .B ra- 
zauskas, nors pasakė p ri
tariąs savarankiškos LKP 
prog ram in ių  d okum en tų

projektam s. Tačiau “ša
lies ateitis, - kalbėjo jis, - 
m ū sų  nuom one, yra su 
veren ių  valstybių  sąjun
ga, k u r visos jos b ū tų  ly
gios ir savitos savo ku l
tū ra  ir ta u tin iu  in d e n -  
tite tu . S ąjunga - k o k y 
b išk a i a u k š te sn is  lyg is

(Bus daugiau)

Algirdas Brazauskas Vilniaus gatvėse po neeilinio LKP XX suvažiavimo dienomis (1989 12 19-22)

nei federacija, ir to  nėra 
lengva pasiekti. Tačiau tik 
tokia susijungim o form a, 
m anau , priim tina iš tikro 
suvereniom s valstybėm s. 
[...] K elias į n e p r ik la u 
som ybę - tai procesas, tu 
r in tis  seką ir s tra teg iją , 
savo etapus, artim iausius 
ir perspektyvin ius tikslus 
[...], ta i  M .G o rb ač io v o  
v idaus ir užsienio  politi
kos ak tyvaus palaikym o 
kelias, leidžiantis jau p a 
laipsniu i ir realiai plėsti ir 
stip rin ti R espublikos su

verenitetą. Tai ekonom i
nio savarankiškum o rea
lizavim as, ku ris  leis su 
k u rti ekonom inį pag rin 
dą, be kurio neįm anom as 
joks politinis suverenite
tas. Tai - po litin ių  ir so
c ia lin ių  re fo rm ų  kelias, 
kuris už tik rin tų  Lietuvai 
sav a ran k išk u m ą  ir sau 
gumą. [...] Aš kreipiuosi į 
gerbiamus delegatus kvies
dam as suformuluoti ir pri
im ti p a s iū ly m u s  SSKP 
XXVIII suvažiavimui.”
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KELYJE Į EUROPĄ

B ratislava , kovo 19 d. 
(ELTA). Lietuva laikosi nuo
monės, kad plėtojant kaimy
nystės politiką artim iausiu 
metu turėtų siekti trijų tikslų - 
parengti veiksmų planą kaimy
ninėms valstybėms, pirmiausia 
- Ukrainai, į kaimynystės poli
tiką įtraukti Pietų Kaukazo val
stybes ir subalansuoti rytinį bei 
pietinį dėmenis. Tokią poziciją 
Bratislavoje vykstančioje Vi
durio Europos valstybių ir vyr- 
iau-sybių vadovų konferenci
joje “Kelyje į platesnę Europą: 
nauja darbotvarkė” išsakė 
Ministras Pirmininkas Algirdas 
Brazauskas.

Savo kalboje A. Brazaus
kas pažymėjo, jog Lietuva jau 
pradėjo rengti veiksmų plano 
Ukrainai projektą. “Manome, 
kad partnerystės nauda turi 
būti apčiuopiama. Europos 
Sąjunga ir U kraina po 2-3 
metų galėtų sudaryti naują 
sutartį, kuri atvestų į laisvąją 
prekybą. Europos Sąjunga 
taip  pat turėtų dek laruo ti, 
kokias dar, be prekybos, mato 
bendradarbiavimo su Ukraina 
galimybes”, - pabrėžė Vyriau
sybės vadovas.

Premjeras teigė, jog Lietu
va viena iš pirmųjų pasisakė už 
tai, kad Pietų Kaukazo valsty
bės būtų įtrauktos į platesnės 
kaimynystės politiką. Sis žing
snis sukurtų palankesnę ap
linką spręsti Pietų Kaukazo 
konfliktus, paskatintų regione

politines ir socialines reformas. 
Juolab, kad dėl kaimynystės 
politikos naudos vieningai su
taria visos trys Pietų Kaukazo 
šalys. A. Brazauskas savo kal
boje taip pat paragino rengti 
veiksmų planą ir Baltarusijai. 
Netrukus Baltarusija taps ir ES, 
ir NATO kaimyne, taigi santy
kių su šia šalimi projektai nebe
gali dulkėti stalčiuose. “Bal
tarusijos visuomenei reikia 
pasiųsti aiškų signalą, jog yra 
ir kitas kelias, ir jis turėtų būti 
gyvai diskutuojamas. Turime 
nuosekliai remti Baltarusijos 
visuom enės dem okratinius 
segmentus, stiprinti baltarusių 
nacionalinį identitetą”, - kalbė
jo  Vyriausybės vadovas. Jo 
nuomone, Stambule NATO 
irgi turėtų paskelbti, jog atvirų 
durų politika bus tęsiama. 
“Narystės Aljanse siekiančios 
šalys turi žinoti, kad tinkamai 
pasirengusios jos galės įsilieti 
į transatlantinę bendradarbiavi
mo erdvę. Ir mūsų, naujųjų 
narių, pareiga - padėti tą pa
siekti”, - sakė A. Brazauskas. 
Jis palinkėjo, kad tiek ES, tiek 
NATO kaimynystės politika 
būtų labiau subalansuota. “Mū
sų politinius sprendimus turi 
lydėti konkretūs, apčiuopiami 
ir lengvai pritaikomi paramos 
instrumentai. Svarbu, kad Rytų 
Europos valstybės išliktų mūsų 
dėmesio lauke, o jų ateitis būtų 
susieta su Europa”, - baigdamas 
kalbą akcentavo A. Brazauskas.

Amerikos Lietuvių Tarybos Chicagos Skyriaus ruoštame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 86 
metų minėjime Marija gimnazijos auditorijoje, 2004 m. vasario 15 d. iš k.: Antanas Paužuolis, Juozas 
Mikulis, Zuzana Juškevičienė, Emilija Daunoravičiūtė, Ona Gradinskienė ir Jūratė Variakojienė.

Dr. R. Staniškienė nuotr.

SEIMO RINKIMUS SIŪLOMA RENGTI ANTRĄJĮ 
SPALIO SEKMADIENĮ

Vilnius, kovo 18 d. (ELTA). 
Seimas po pateikimo pritarė 
K onstitucijos 57 straipsnio 
pataisai, kurioje eilinius Seimo 
rinkimus siūloma rengti pas
kutiniųjų - ketvirtųjų Seimo 
kadencijos metų spalio mėne
sio antrąjį sekmadienį. Jeigu 
parlam entarai įteisintų pas
tovią Seimo rinkimų datą, jau 
šiemet Seimo rinkimai galėtų 
būti surengti antrąjį spalio 
sekmadienį, tai yra spalio 10 
dieną. Tai patvirtino 42 parla
mentarų vardu pateikęs Konsti
tucijos 57 straipsnio pataisą

Seimo narys Algimantas Sala
makinas.

Už Konstitucijos 57 strai
psnio pataisą po pateikim o 
balsavo 68 Seimo nariai, 4 
susilaikė, niekas nebuvo prieš. 
Ją kritikavusių Seimo liberal- 
dem okratų  frakcijos narių  
nuomone, būtų neetiška tokiu 
būdu pratęsti Seimo kadenciją. 
Sios frakcijos narys Algiman
tas Matulevičius, įžvelgdamas 
pataisoje “paprastą norą pabūti 
Seime dar mėnesį”, siūlė šią 
nuostatą taikyti tik būsimos 
kadencijos Seimui. Pataisą

pateikusio A. Salamakino įsi
tikinimu, spalio pradžia būtų 
patogi Seimo rinkimų orga
nizavimui, nes tai yra tas me
tas, kai ir vasaros poilsis, ir 
rudens darbai jau pasibaigę. 
“Net jei kai kuriose vienman
datėse apygardose būtų ren
giami antrieji rinkimų turai - 
išrinktas naujas Seimas galėtų 
susirinkti lapkritį”, - sakė A. 
Salamakinas. Šiuo metu Kons
titucijoje numatoma, kad eili
niai Seimo rinkimai rengiami 
ne anksčiau  kaip  p rieš du 
mėnesius ir ne vėliau kaip prieš 
mėnesį iki pasibaigiant Seimo 
narių įgaliojimams.

1926 M. GRUODŽIO 17 DIENOS 
PERVERSMAS

1919 m. atgavusi laisvę ir 
nepriklausomybę lietuvių tau
ta dar nebuvo pasiruošusi 
savarankiškam valstybiniam 
gyvenim ui. A tsirado daug 
politinių partijų. Seimas ir 
vyriausybė neturėdavo aiš
kaus ir vieningesnio nusistaty
mo užsien io  p o litik o je  ir 
krašto valdymo reikaluose. 
Per 8 metus (1918-1926) vy
riausybė pasike itė  net 13 
kartų. Ministeriai nesuskub
davo net susipažinti su savo 
ministerijomis bei jų  veikimu 
ir turėdavo užleisti vietą nau
jiems. Dažnai keičiami mi- 
nisteriai savo reformomis la
bai demoralizavo valdininkus, 
kurie dažnai keisdavo savo 
pažiūras ir pataikaudavo, kad 
išliktų tarnyboje. 1926 m. Lie
tuvoje atsirado daugybė be
darbių, kuriems Seimas ruo
šėsi skirti milijonus litų. O 
ūkininkų reikalai buvo už
miršti. Komunistai atvirai gąs
dino ramius gyventojus, ža
dėdami netrukus atimti jų  tur
tą - taip, kaip Rusijoje padarė.

I.
Lenkai visuom et žinodavo 
apie kom unistų ruošiam us 
sukilimus ir sutraukdavo Lie
tuvos pasieny daug kariuo
menės. Lietuviams tuos są
mokslus išardžius, jie  karo 
pajėgas atitraukdavo.

1926 m. liaudininkai su 
socialistais ir vokiečių, lenkų 
ir žydų atstovais susitarė ir 
sudarė Seimo atstovų dau
gumą. Už vyriausybės rėmimą 
Seime lenkams duota neribo
ta laisvė: valstybės lėšomis 
per keletą mėnesių įsteigta 
apie 60 lenkiškų mokyklų. 
K om endantam s buvo u ž 
drausta panaikinti netgi tas 
“kultūrinės” lenkų organizaci
jos “Pochodnia” kuopas, ku
rios buvo slaptose sueigose 
užtiktos su...šautuvais. Ekono
minis krašto gyvenimas buvo 
sustingęs. Visoje Lietuvoje 
gyventojai nerimavo ir baimi
nosi ry to jaus: kom unizm o 
arba Lietuvai užimti pareng
tos lenkų kariuomenės. Lie
tuvių veikėjai lankydavosi pas 
krašto valdovus ir stengėsi at

kreipti jų  dėmesį į tuos pavo
jus. Pradžioje valdantieji ne
kreipė dėmesio į tai. Bet vėliau 
jie suprato, kad per daug nu
sileido socialistam s, kurių  
šaukiamuose mitinguose įsi
galėdavo komunistai ir atvirai 
skelbė savo siekius. Ir užsie
niečiai matė, jog Lietuva žengė 
į kapą. Jei tai būtų įvykę, tauta 
būtų kaltinus ne ką kitą, o tik 
savo kariuomenę, kuri Lietuvai 
laisvę iškovojo ir turėjo budėti 
jos sargyboje.

Kariuomenė matė tą ne
lemtą Lietuvos būtį ir pražūties 
pavojų, tad ryžosi gelbėti savo 
tėvynę. 1926 m. gruodžio mėn. 
naktį 17 dieną įvykdė drąsų 
žygį: vyriausybė buvo pakeis
ta net be jokio šūvio! Tas rodo, 
koks tuom et buvo Lietuvos 
saugumas - priešai būtų lengvai 
ir greit pasigrobę Lietuvą.

Generolas S. Raštikis šį per
versmą taip apibūdino savo 
atsiminimų III tome “Įvykiai ir 
žmonės”, 1972, psl. 207-210 ir 
218:

Lietuvos seimų laikais dau

gumai karininkų buvo nesu
prantami rinkimai į tuos sei
mus, ypač priešrinkiminė agi
tacija, kada po visą Lietuvą 
pasipildavo rinkiminių mitin
gų šmeižtai, įtarimai, priekaiš
tai, užgauliojimai,neapykanta, 
įžeidimai ir drabstymasis bjau
riausiais purvais. Dažnai at
rodė, kad Lietuvoje jau nebu
vo likę nė vienos politinės 
grupės, kuria galima būtų pa
sitikėti. Būdavo apipilami pur
vais ir atskiri politikai, valsty
bininkai ir visuomenės vadai. 
Ypač žiauri priešrinkiminė agi
tacija buvo 1926 metais per 
rinkim us į III Seimą, kada 
mūsų politinės grupės buvo 
įsipykusios iki kraštutinumo. 
O po tų rinkimų nuotaikos ne 
tik neatslūgo, bet dar labiau 
įsikarščiavo. Naujosios vy
riausybės pasukimas viso vals
tybinio gyvenimo į kairę neri
botos laisvės kryptimi ir vi
same krašte prasidėję anarchi
jos reiškiniai iššaukė net pasi
piktinimą. Opozicinių politi
nių grupių labai griežta kriti
ka Seime ir spaudoje dar la
biau kaitino ir taip jau labai pa
kilusias nuotaikas.

Kariuomenėje iš pradžių už 
visą chaosą krašte buvo kalti
namas vidaus reikalų minist-

eris V. Požėla, beveik išardęs 
visą saugumo policiją ir su
silpninęs viešosios policijos, 
jos vadų ir apskričių viršininkų 
tarnybinį autoritetą.

Vėliau prasidėjo nepasiten
kinimas ir savo kariuomenės 
vadovybe. Pagaliau karių ben
dras nepasitenkinimas dėl anar
chijos ir chaoso krašte palietė 
ir vyriausią krašto vadovybę - 
R espublikos P rezidentą  K. 
Grinių, ministerį pirmininką M. 
Sleževičių ir visą Lietuvos 
vyriausybę, kurie nieko nedarė 
prasidėjusiai ir besiplečiančiai 
netvarkai valstybėje sutvarkyti.

Kariuomenėje, Kauno įgu
loje, prasidėjo grupės karininkų 
pasiruošimas prie perversmo. 
Prie to darbo vienaip ar kitaip 
buvo prisidėję:kpt. Mačiuika, 
mjr. Plechavičius, plk. Sko- 
rupskis, plk. Glovackis, plk. 
Petruitis, kpt. Klimaitis, kpt. 
Steponaitis, majorai Bačkus, 
Slapšys, Tomkus, Kalmantas, 
Šarauskas, gen. Ladiga, gen. 
Daukantas ir eilė kitų. Prie to 
pasiruošimo vėliau buvo pri
traukta dalis studentų a te i
tininkų ir neo-lituanų.

(Bus daugiau)

Ištrauka iš Petro Jurgėlos 
knygos “Gen. Povilas Plecha
vičius”
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ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMO

LB Brighton Parko apy
linkė buvo paskutinė Čikagoje, 
surengusi Vasario 16-sios mi
nėjimą. Sis Čikagos rajonas 
šiuo metu dar vis yra vienas 
lietuviškiausių šiame didmies
tyje, savo veikla pirmaujantis 
“vėjuotame” mieste ir jos apy
linkėse.

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip pat ir šiemet, Švč. Merge
lės Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčioje ir 
parapijos salėje buvo paminė
ta Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktis vasario 
22 d., nenorint pakenkti ALT’o 
ruošiamam pagrindiniam mi
nėjimui, kuris Čikagoje su
ruoštas vasario 15 d.

Kun. Jaunius Kelpšas baž
nyčioje atlaikė šv. Mišias, ku
riose organizuotai su vėliavo
mis dalyvavo šaulių ir kitų 
organizacijų atstovai. Jis pa
sakė šiai šventei pritaikytą 
pamokslą, o pamaldų pabai
goje pakvietė tikinčiuosius į 
parapijos salę šio minėjimo 
tąsai.

Lietuvos nepriklausomybės minėjime Čikagos Brighton Parko 
apylinkėje vasario 22 d. kun. Jauniu Kelpša ir programos vedėja 
Janina Drūtyte. E.Sulaičio nuotr.

Čia prabilo LB Brighton 
Parko apylinkės ilgametė pir
mininkė Salomėja Daulienė. Ji 
padarė prasmingą įžangą į šį 
gražiai nusisekusį minėjimą, 
kuriame matėsi nemaža jaunų 
veidų.

M aldą čia skaitė kun. J. 
Kelpšas, o nuskambėjus JAV ir 
Lietuvos himnams, akt. Apo
lonija Steponavičienė susi
rinkusius (o jų  buvo gal 150) 
supažindino su 1918 m. vasa
rio 16 d. paskelbtu Lietuvos 
Nepriklausomybės aktu. Tada 
buvo pakviestas Ciceroje gi
męs ir augęs Čikagoje teisės 
mokslus baigęs adv. Saulius 
Kuprys, kuris dabar vadovauja 
vienai iš pagrindinių šio krašto 
lietuvių organizacijai - Ameri
kos Lietuvių Tarybai.

Jis teigė, jog dabar pergyve
name ypatingą laikotarpį, nes

Salomėja Daulienė, LB Bright
on Parko apyl. p irm in inkė , 
pradeda Vasario 16-sios m i
nėjimą. E.Sulaičio nuotr.

Lietuva yra įstojimo į Vakarų 
pasaulį tarpduryje. Jis nurodė, 
kad Lietuvai buvo proga ženg
ti į Vakarus dar karaliaus 
Mindaugo laikais. Tačiau tada 
reikėjo apsispręsti greitai, o tai 
nebuvo padaryta. S. Kuprys 
sakė, jog lietuviams tas bran
giai kainavo ir ilgą laiką jie 
neturėjo savo rašto ir buvo 
atskirti nuo pažengusių vals

tybių. Paskaitininkas toliau 
nurodė Amerikos lietuvių dar
bus Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatyme. Jis kalbėjo, jog 
ALT’o įsistei-gim u reikėtų 
laikyti ne 1940-sius, bet 1915-

Anatolijus Slutas su žmona Sigita (abu sėdi viduryje) Vasario 
16-sios minėjime Brighton Parke Čikagoje. Jie veda sekmadieninę 
Čikagos lietuvių radijo programą. E.Sulaičio nuotr.

sius metus, kai buvo sukurta 
L ietuvių Tautinės Tarybos 
vardu pasivadinusi organiza
cija.

Kalbėtojas iškėlė tris pa
grindinius Amerikos lietuvių 
tikslus, kurie daug pasitarna
vo išeivijai ir Lietuvai. Vienas 
iš jų  - “Displaced Persons” 
(DP) akto priėmimas šiame 
krašte, kuris įgalino dešimtis 
tūkstančių  pabėgėlių  nuo 
komunistų atvykti į JAV.

Antrasis - “Amerikos bal
so” radijo programų įvedi
mas, o trečias - įstojim o į 
NATO reikalų  jud in im as. 
Nors šioje srityje būtų dviejų 
nuom onių ir labai nedaug 
pradžioje buvo entuziastų dėl 
pasisekimo, dabar klausimas 
jau išspręstas teigiama pras
me.

S. Kuprys taip pat nurodė, 
jog ateityje dar bus aktualių 
problem ų “iš kairės ir de
šinės” ir reikės budėti. Yra 
neaiškumų dėl Baltarusijos ir 
M ažosios Lietuvos (K ara
liauč iaus k rašto ). Jis  dar 
pažymėjo, kad norima pri
sidėti prie Vašingtone planuo
jam o kom unizm o aukoms 
skirto paminklo pastatymo.

Savo kalbos pabaigoje S. 
K uprys pasidžiaugė geru 
Amerikos lietuvių tarpusavio 
gyvenim u ir vedamu noru 
dirbti kartu.

VIENYBĖS AKCENTAI
Už vienybę pasisakė ir 

sveikinimo žodį tarti pakvies
ta JAV LB Tarybos prezidiu
mo narė Birutė Vindašienė.
“Pirmoje vietoje Lietuva, o 
tada - partinės nuomonės” , 
sakė ši kalbėtoja.

Taip pat buvo perskaitytas 
ir Cook apskrities iždininkės 
Marijos Pappas, kandidatuo
jančios į JAV Senatą, sveiki
nimas. O tautiniais rūbais 
pasipuošusi Joana Drūtytė su
sirinkusius supažindino su re
zoliucijom is, kurios buvo 
pateiktos angliškai.

Meninėje minėjimo dalyje 
vieną iš pirmųjų savo pasi
rodymų turėjo neseniai susi
organizavusi grupė “Kaukė”.

“Kaukės” grupė Lietuvos nepriklausomybės šventės m inėjim e 
Brighton Parko lietuvių telkinyje Čikagoje vasario 22 d.

E.Sulaičio nuotr.

Aktorių Apolonijos ir Petro 
Steponavičių vadovaujamas 
vienetas čia ne tiek vadino, 
kiek dainavo. O jo  sąstatas čia 
buvo toks: Alma Presaitienė, 
Inesa Makarienė, Lina Kule- 
vičiūtė, Eglė Bulotienė, Nerin
ga Raupelytė, Ramūnas Zin- 
kus, Artūras Jasenauskas. Atro
do, kad šie žmonės buvo nu
matę ilgesnę programą. Tačiau 
dėl laiko stokos negalėjo ilgiau 
pasilikti, nes jų  laukė iš anksto 
užplanuotas Užgavėnėms skir
tas, pasirodymas Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje.

R eik ia  pasaky ti, jog  ši 
grupė ateityje bus geras prie
das prie iki šiolei dar negausių

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ HOUSTON

Vasario 22 d. Houston lietu
viai susirinko paminėti Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimą 1918 metų vasario 16 ir 
nepriklausomybės atstatymą 
1990 metų kovo 11 d. Data 
pasirinkta, kad būtų galima abu 
prisiminti vienu kartu. Holy 
Cross bažnyčios salėje susirin
ko netoli 50 lietuvių, giminių 
ir draugų. Jų tarpe buvo senos 
kartos lietuvių ir viena porelė, 
kuri tik prieš savaitę atvyko iš 
Lietuvos.

L ietuvių Bendruom enės 
Houston pirm ininkas Algis 
Krygeris pradėjo oficialią dalį, 
primindamas tų datų svarbą ir 
prisimindamas tuos kurie pra
liejo kraują kad įgyvendint Lie
tuvos laisvę. M inutė tylos 
pagerbė žuvusius. Po to Kry- 
geris pristatė prelegentą Do
natą Skučą, kuris yra Lietuvos 
Respublikos Gynybos Minis
terijos patarėjas.

Jis trumpai priminė Lietu
vos gynybos organizacijų istor
iją ir jų  stovį, Lietuvos įsi
jungimo į NATO išvakarėse. 
Pam inėjo kad reikėjo daug 
pastangų įvykdyti visas sąly
gas, kurios buvo reikalingos 
prisitaikyti prie NATO ir JAV 
pareikalavimų.

Antroji paskaitos dalis bu
vo paskirta Lietuvos ekonom
inei padėčiai. P. Skucas paste
bėjo, kad yra daug gerų duo
menų, bet kad taip pat yra ir 
problemų. Reikia prisiminti,

Čikagos vaidybinių vienetų. 
Pradžia padaryta gera - tereikia 
tęsti darbą.

M inėjim as buvo baigtas 
bendru visų susirinkusiųjų  
dainavimu, kuriam vadovavo 
muz. Faustas Strolia ir jo  sūnus 
Povilas. Iš išdalintuose lapuose 
atspausdintų tekstų susirin
kusieji smagiai traukė daugu
mui pažįstamų dainų žodžius.

Susirinkusieji buvo vai
šinami kava ir pyragais, ką 
nemokamai pateikė šio gražaus 
minėjimo organizatoriai LB 
Brighton Parko apylinkės pir
mininkės S. Daulienės vado
vaujami.

Edvardas Sulaitis

kad Lietuvos ekonomija dve
jas kartas buvo kontroliuojama 
Rusijos valdžios. Ji planavo, ką 
Lietuvos įmonės turi gaminti ir 
kokiais kiekiais. Prekės buvo 
parduodamaos tik tai Rusijai 
už jų  nustatytą kainą ir kitos 
rinkos Lietuvai nebuvo. Rezul
tatas yra, kad Lieuvoje yra 
žymiai susilpnėjes sugebėji
mas nustatyti rinkų pareikala
vimą, pritaikinti gamybą tiems 
pareikalavimams ir paskui par
duoti prekes tose rinkose. Tą 
sugebėjimą dabar reikia iš nau
jo  išauginti ir pritaikinti.

Nežiūrint šitos kliūties, Lie
tuvos ekonomija (GDP) 2003 
metais paaugo 8.9%. Tai buvo 
didžiausias šuolis iš visų vals
tybių, kurios balandžio mėnesį 
bus priimto į Europos Sąjungą. 
Industrinė gamyba pakilo be
veik 14%. Mažas baldų gamy
bos segm entas paaugo net 
7.4%. Lietuvos baldai buvo 
įvertinti ir mielai priimti Dani
joje, Švedijoje ir Vokietijoje. 
E ksporta i taip  pat paaugo 
8.7%, daugumoje į Europos 
Sajungos valstybes.

Tačiau, nežiūrint šių gerų 
žinių, mes randam Lietuvos 
bedarbę siekiančią 10.3%. Tie
sa, ji sumažėjo nuo praėjusių 
metų, bet vistiek procentas yra 
aukštas.

Žem ės ūkio sritis labai 
kenčia dėl mažų prekių kainų, 
nes beveik visa žemės ūkio 

(Nukelta į 10 p.)
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LIETUVA IR PASAULIS
BUSIMOSIOS ES NARĖS KOVOS PRIEŠ
DARBO APRIBOJIMUS
Būsimos Europos Sąjungos narės, pasipiktinusios bloko 

senbuvių planais riboti darbo jėgos judėjimą, imasi politinių 
kovos veiksmų, remdamasi dienraščiu Irish Independent, 
praneša ELTA.

Lenkija, Vengrija, Čekija ir Slovakija reikalauja, kad arba dar
bo jėgos klausimas būtų iškeltas šį mėnesį vyksiančio ES viršūnių 
susitikimo pavasario sesijos metu, arba susitikimo išvados 
atsižvelgtų į keturias pagrindines ES laisves, iš kurių viena nu
mato laisvą darbo jėgos judėjimą.

Sis klausimas turėtų būti aptartas Briuselyje vyksiančiame 
ES ambasadorių susitikime. “Mes nusprendėme pasiūlyti kai 
kurias susitikimo išvadų pataisas, - sakė vienas Vengrijos diplo
matas. - Sis reikalas palies mus visus”.

Čekijos atstovas taip pat sakė, kad Praha nuspręs, ar kelti šį 
klausimą viršūnių susitikimo metu, atsižvelgusi į susitikimo baigtį.

Būsimos ES narės ginčija, kad laisvas darbo jėgos judėjimas 
yra gyvybiškai svarbus siekiant skatinti konkurencingumą re
gione. Konkurencingumo skatinimas taps pagrindiniu pavasario 
sesijos darbotvarkės klausimu.

ES pirmininkaujančios Airijos atstovas teigė, kad šis klausi
mas bus Briuselyje vysiančiame konkurencijos ministrų susi
tikime. “Kalbant apie konkurencijos tarybą, siekiama pabrėžti 
keturių laisvių - laisvos darbo jėgos, prekių, kapitalo ir paslaugų 
judėjimo - užtikrinimo svarbą”, - sakė Airijos atstovas.

Naujosios ES narės piktinasi netikėtais senbuvių planais po 
gegužės 1 d. riboti darbo jėgos migraciją iš Vidurio ir Rytų Euro
pos šalių. Salys kandidatės ypač yra nepatenkintos Švedija, Ny
derlandais, Danija ir Didžiąja Britanija, kurios iš pradžių žadėjo 
laikytis “atvirų durų” politikos, tačiau vėliau nusprendė įvesti 
apribojimus.

Briuselyje po susitikimo su užsienio reikalų ministrais Slo
vakijos užsienio reikalų ministras Eduardas Kukanas tokius se
nosios Europos veiksmus “nedovanotinais ir nepagrįstais”.

Europos Komisija savo ruožtu taip pat nerimauja ir laukia, 
kol valstybės paskelbs apie konkrečius apribojimus, kurių ke
tina imtis.

Teisiškai valstybės narės apribojimus Vidurio ir Rytų Euro
pos šalių darbuotojams gali taikyti iki septynerių metų.

Tačiau Didžiosios Britanijos ir Airijos planai riboti atvykėlių 
priėjimą prie socialinės apsaugos sistemos kelia didžiausią 
susirūpinimą, nes tokie veiksmai gali prieštarauti ES taisyklėms 
ir diskriminuoja kitų tautybių asmenis.

Iki šiol tik Danija pateikė aišku atsakymą dėl savo planų. Bel
gija, Vokietija, Austrija, Suomija, Ispanija, Portugalija, Didžioji 
Britanija ir Airija pateikė tik planus.

Prancūzija internete paskelbė išsamų aiškinimą, tačiau nein
formavo apie tai Europos Komisijos. Italija, Graikija, Liuksem
burgas, Švedija bei Nyderlandai formaliai nepranešė. Europos 
Komisija “techniniu lygiu” ne kartą prašė valstybių narių infor
macijos, tačiau vienas pareigūnas sakė, kad prašymai gali pasiekti 
ir “politinį lygį”, jei atsakymas nebus gautas. Tai reiškia, kad 
Komisija šalių paprašys oficialios informacijos.

AMERIKOS PREKYBOS RŪMŲ NARIAI
DISKUTUOS SU EUROPOS KOMISIJOS
DELEGACIJOS VADOVU
Vilnius, kovo 18 d. (ELTA). Asociacijos Amerikos preky

bos rūmai (American Chamber of Commerce) nariai bei sve
čiai, kitų šalių verslininkai ketvirtadienį Vilniuje susitiko su Eu
ropos Komisijos delegacijos mūsų šalyje vadovu, ambasado
riumi Michael Graham ir diskutavo, ar bus Lietuvos balsas 
išgirstas Europos Sąjungoje, kokį indėlį gali įnešti naujos vals
tybės ir kokio poveikio jos gali tikėtis. Pasak Amerikos preky
bos rūmų pranešimo, M. Graham pasidalino mintimis ir apie 
tai, kaip turi pasiruošti Lietuvos verslininkai ir verslo organiza
cijos, kad taptų stipriais ekonominiais socialiniais partneriais, 
pajėgiančiais veikti ES sprendimų priėmimą. Asociacija Ameri
kos prekybos rūmai (ACC) veiklą Lietuvoje pradėjo 1993 metais 
ir neseniai atšventė dešimtmetį. Tai nepolitinė, nepelno orga
nizacija, vienijanti JAV ir keleto kitų šalių kompanijas bei vers
lininkus, dirbančius Lietuvoje. Jos misija - atstovauti ben
driems narių verslo interesams ir prisidėti prie verslo aplinkos 
gerinimo Lietuvoje. Įsteigta keleto pirmųjų JAV investuotojų 
Lietuvoje, dabar organizacija vienija apie 80 narių. Jų veiklos 
spektras labai platus - tarp narių yra gamintojų ir prekybininkų, 
konsultavimo firmų ir informacinių technologijų kompanijų, 
draudimo bendrovių ir teisės firmų, telekomunikacijų bendrovių 
ir farmacijos kompanijų.

Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos sekretorius ambasadorius 
Šarūnas Adomavičius kalba Čikagoje NATO ir Europos klausimais, 
kai mes būsime jų  nariais. Z. Degučio nuotr.

“Wall Street Journal”:

NEGALI BŪTI JOKIŲ NUOLAIDŲ RUSIJAI DĖL 
BALTIJOS ŠALIŲ SAUGUMO

NATO neturi nusileisti Ru
sijos reikalavimams apriboti 
sąjungininkų pajėgas Baltijos 
valstybėse, nes tai pakirstų pa
sitikėjimą Šiaurės Atlanto Są
junga, - tvirtina amerikiečių 
analitikas iš Vašingtono Poli
tinių tyrimų instituto Vladimir 
Socor savo nuolatinėje skiltyje 
“Į Rytus nuo tvarkos” dien
raštyje Wall Street Journal. V. 
Socor nuomonę pristato ELTA.

Politinis ir karinis patikimu
mas padarė NATO sėkmingiau
sia sąjunga Vakarų istorijoje; 
pasitikėjimas yra NATO pat
rauklum o senbuvėm s, nau
jokėms ir kandidatėms paslap
tis.

Tačiau būtent dabar NATO 
patikimumui tenka nereikalin
gas išbandymas. Rusijos prezi
dentas Vladimiras Putinas ge
rai žino, jog kai kurių NATO 
valstybių vyriausybės politi
niais sumetimais siekia jo  da
lyvavimo NATO vadovų susi
tikime Stambule birželį. Už šią 
abejotiną paslaugą V. Putinas 
nori gauti gerą užmokestį. Jis 
siekia, jog NATO, ypač JAV, 
k o lek tyv ia i to le ruo tų , kad 
Rusija tik iš dalies vykdys 1999 
m. Stambule duotą pažadą ati
traukti kariuomenę iš Gruzijos 
ir Moldovos.

V. Putinas taip pat nori, kad 
NATO ratifikuotų modifikuotą 
Įprastinės ginkluotės Europoje 
sutartį (CFE: Treaty of Con
ventional Forces in Europe) ir 
kad į šią sutartį būtų įtrauktos 
Estija, Latvija ir Lietuva. CFE 
nebuvo taikoma Baltijos vals
tybėms.

NATO ir Vašingtono i l
galaikė pozicija yra, kad Rusi

jos įsipareigojimo atitraukti 
pajėgas iš Gruzijos ir Moldo
vos vykdymas yra neatskiria
mai susietas su CFE sutarties 
ratifikavimu ir Baltijos vals
tybių prisijungimu prie su
tarties. Kol kas atrodo, kad 
Rusijos pajėgos Moldovoje ir 
Gruzijoje pasitrauks greitai. 
Nepaisant to, Kremlius nori 
paskubinti CFE ratifikavimą 
tikėdamasis apriboti gynybos 
pajėgas, kurias sąjungininkai 
prireikus gali išdėstyti Balti
jos šalyse.

Estija, Latvija ir Lietuva 
labai greitai taps NATO narė
mis. “Tai mažos šalys, kurios 
sukūrė savo kariuomenes iš 
nieko, beveik neturi sunkiųjų 
ginklų, kuriuos riboja CFE 
sutartis (tankų, kovos šar
vuočių, sunkiosios artilerijos, 
kovos lėktuvų). Jie neturi nei 
lėšų, nei noro įsigyti tokių 
ginklų, - rašo V. Socor, - savo 
gynybą Baltijos šalys dau
giausia grindžia mažomis, 
gerai apmokytomis, lengvai 
ginkluotomis pėstininkų pa
jėgom is ir NATO sąjungi
ninkų sugebėjimu krizės at
veju atsiųsti pastiprinim ą. 
Savo ruožtu sąjungininkų su
gebėjimas tai padaryti p ri
klauso nuo tinkamos infras
truktūros Baltijos valstybėse 
sukūrimo, ir nuolatinių karo 
pratybų teritorijoje, kurią kada 
nors gali tekti ginti”.

B altijos šalim s galio ja  
Šiaurės Atlanto Sutarties 5- 
asis straipsnis - NATO patiki
mumo pagrindas, saugantis 
nares nuo galimos agresijos. 
Anot V. Socor, Aljanse nėra 
žemesnio saugumo zonų ir

negalim a leisti, kad tokios 
atsirastų. “Štai kodėl - NATO 
patikimumo vardan - CFE su
tarties suvaržymai neturi kenk
ti Aljanso galimybėms ginti 
Estiją, Latviją ir Lietuvą” , - 
rašo amerikiečių analitikas.

Baltijos valstybės visiškai 
pritaria NATO pozicijai, jog 
Rusijos pažadų atitraukti ka
riuomenę iš Gruzijos ir Moldo
vos vykdym as yra būtinas 
norint pajudėti CFE ratifikavi
mo klausimu. Kartu Baltijos 
šalys pritaria ilgalaikiam są
jungininkų požiūriui, kad per 
ankstyvas ratifikavimas - kol 
rusų kareiviai neatsitraukė iš tų 
dviejų šalių - prieštaraus eu- 
roatlantinėms vertybėms ir in
teresams. Aljansas dabar dis
kutuoja sprendimus visais šiais 
klausimais.

NATO ir Baltijos valstybės 
pirm iausia turi nustatyti re
giono gynybos poreikius ir lygį 
pajėgų, reikalingų užtikrinti 
Penktojo straipsnio garantijas. 
Tik po to galima kalbėti apie 
CFE sutarties ratifikavimą Bal
tijos šalyse ir pradėti derybas 
dėl sutartyje ribojamų ginklų 
limitų. NATO jau gali pradėti 
planuoti Baltijos šalių gynybą 
įvairiais kritin iais atvejais. 
Toks planavimas yra įprasta 
NATO praktika. Šiuo metu 
tiesiog inė  grėsm ė B altijos 
valstybių saugumui mažai tikė
tina, gynybos planavimas ma
žina grėsmės tikimybę ateityje. 
Jei norime išlaikyti Penktojo 
straipsnio patikimumą, reikia 
ruošti planus tokioms situaci
joms, kuriomis šis straipsnis 
pradeda veikti.

Ne taip seniai NATO ir Bal
tijos valstybės inicijavo Prii
m ančios valstybės paramos 
(HNS - Host Nation Support) 
programas kurti infrastruktūrą, 
reikalingą pastiprinimams pri
imti, iš anksto išdėstyti įrangą, 
ir organizuoti bendras karo 
pratybas Baltijos valstybėse. 
HNS programų tikslas - statyti 
ar modernizuoti uostus, oro 
uostus ir kelius. Šios progra
mos turi dvigubą - karinę ir 
civilinę - paskirtį. Baltijos val
stybėms tapus visavertėmis 
NATO narėmis, laikas HNS 
programų idėjas įgyvendinti 
konkrečiais planais, bendrais 
finansav im o ir vykdym o 
sprendimais, - siūlo V. Socor.

Rusijos Kaliningrado sri
tyje išdėstytos įprastinės pajė
gos yra galingesnės nei visų 
trijų Baltijos valstybių kartu 
sudėjus. Rusijos garbei reikia 
pripažinti, kad Rusija nuolat 
mažina tas pajėgas, kas didina 
regiono stabilumą. Toks pat 
svarbus yra nesike ič ian tis  
Rusijos pajėgų lygis Pskovo 
srityje, prie Latvijos ir Estijos 
sienos. Visoms trims valsty
bėms skubiai reikia oro polici
jos. Jos išmintingai paklausė 
sąjungininkų patarimo ir nepir
ko “žaislinių oro pajėgų”.
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LITERATŪRINE PREMIJA - UŽ 
AISTIŠKOS DVASIOS PUOSELĖJIMĄ

Kaišiadoryse šįmet pažy
mint rašytojo Jono Aisčio gimi
mo 100-ąsias metines, įsteigta 
literatūrinė Jono Aisčio premi
ja  už poeto kūrybos tyrinėjimą 
ir sklaidą, aistiškos dvasios 
puoselėjimą kūryboje. Kasmet 
šią premiją teiks Kaišiadorių 
rajono savivaldybės taryba.

Konkurse bus vertinamos per 
pastaruosius dvejus metus iš
leistos poezijos, eseistikos, pro
zos, literatūros mokslo knygos. 
Premija bus įteikiama birželio 
mėnesį per Jono Aisčio gimimo 
metinių minėjimą Kaišiadorių 
rajone, Rumšiškėse.

Kandidatus J. Aisčio litera
tūrinei premijai gauti Lietuvos 
rašytojų sąjungai gali siūlyti 
ku ltū ros, m eno, m okslo ir 
studijų institucijos, kūrybinės 
sąjungos, bibliotekos, visuo
m eninės o rgan izacijos bei 
patys kūrinių autoriai iki šių 
metų gegužės 15 dienos.

A pdovanojim o steigėjai 
pažymi, kad J. Aisčio premija 
negali būti teikiama du kartus 
tam pačiam asmeniui, taip pat

PASAULIO STUDENTŲ KONGRESAS

Vilnius, kovo 15 d. (ELTA). 
2005 m. Vilniuje vyks XVIII 
Pasaulio studentų kongresas. Jį 
rengia Lietuvos studentų at
stovybių sąjunga, pernai tapu
si pirm ąja Baltijos regiono 
studentų organizacija, įstojusia 
į Tarptautinę studentų sąjungą 
(IUS). Numatoma, kad Kon
greso metu Lietuvą aplankys 
apie 300 atstovų iš daugiau 
negu 110 pasaulio šalių. Pa
saulio studentų kongresas, pa
gal Tarptautinės studentų są
jungos konstituciją, yra aukš
čiausias šios sąjungos valdymo 
organas ir organizuojamas vie
ną kartą per 4-5 metus. 2000 
m. Pasaulio studentų kongre
sas vyko Libijos sostinėje Tri
polyje. Tarptautinė studentų 
sąjunga (International Union of 
Students), įkurta 1946 m., vie
nija 152 nacionalines studentų 
sąjungas iš 114 šalių ir yra 
d idžiausia  pasau ly je  ta rp 
tau tinė, dem okratiška, ne
priklausoma, pelno nesiekian
ti studentų organizacija. Ją yra 
pripažinusios ir Jungtinės Tau
tos, suteikusios IUS konsul
tacinį statusą UNESCO. Norą 
organizuoti Pasaulio studentų 
kongresą buvo pareiškusios 
Kvebeko (Kanada), Saudo Ar

po autoriaus mirties. Poetas, 
vienas iš lietuviškos eseistikos 
pradininkų Jonas Aistis (tikr. 
pavardė A leksandravičius) 
gimė 1904 m. liepos 7 dieną 
Kampiškėse (Kauno r.). Studi
javo lituanistiką Vytauto Di
džiojo universitete, prancūzų 
kalbą ir literatūrą Grenoblio 
un iv ers ite te  P rancūzijo je . 
1946 m. pasitraukė į JAV, 
dėstė lietuvių kalbą, dirbo 
Kongreso bibliotekoje Vašing
tone. Mirė 1973 m. Vašing
tone. 2000 m. perla idotas 
Rumšiškėse. Poetas išleido 
eilėraščių knygas “E ilėraš
čiai”, “Imago mortis”, “Inty
mios giesmės” , “Užgesę chi
m eros akys” , “Be tėvynės 
brangios”, “Nemuno ilgesys”, 
“Sesuo buitis”, “Kristaliniam 
karste”, esė knygas “Dievai ir 
sm ūtkeliai” , “Apie laiką ir 
žmones” , “M ilfordo gatvės 
elegijos”.

Išeivijoje parengė Jurgio 
Baltrušaičio “Poeziją” , Kazio 
B inkio “Lyriką” , “Laisvės 
kovų dainas”, su Antanu Vai
čiu laičiu  sudarė “Lietuvių 
poezijos antologiją” (1951). 
Pasak literatūrologų, J. Aisčio 
kūryba darė didžiulį poveikį 4
5 dešimtmečių jaunimui. J. 
Aistis sukūrė lietuvių litera
tūroje ilgesingo liūdesio dai
ningą ir g rakštų  e ilė raštį, 
kupiną elegiškos harmonijos ir 
romansinio tono.

abijos, Brazilijos, Jamaikos 
studentų organizacijos bei Lie
tuvos studentų atstovybių są
junga (LSAS).

Pasak LSAS prezidento 
Viačeslavo Palkevičiaus, šis 
kongresas - svarbus įvykis, 
turėsiantis įtakos ne tik įtvir
tinant aktyvų Lietuvos jauni
mo organizacijų dalyvavimą 
tarptautiniu lygmeniu, bet ir 
stiprinant Lietuvos įvaizdį pa
saulio akademinėje bendruo
menėje. Partnerėmis organi
zuojant tarptautinį studentų 
kongresą LSAS pakvietė būti 
Lietuvos moksleivių sąjungą 
ir Lietuvos studentų sąjungą. 
Ketvirtus metus veikianti Lie
tuvos studentų atstovybių są
junga v ien ija  19 L ietuvos 
aukštųjų mokyklų studentų 
savivaldų, atstovauja daugiau 
kaip 77 tūkst. studentų intere
sams. Pagrindinė LSAS funk
cija - atstovauti šalies studentų 
interesams nacionaliniu lyg
m eniu ir v ieny ti aukštųjų  
mokyklų studentų savivaldas 
bendriems tikslams įgyven
dinti. LSAS yra Lietuvos jau
nimo organizacijų tarybos, 
Zinių ekonomikos forumo bei 
Tarptautinės studentų sąjun
gos narė.

IV tarptautinio M. K. Čiurlionio pianistų konkurso laureatė Sonata Alšauskaitė Vilniuje, kuriai pirmoji 
premija paskirta už P. Čaikovskio koncertą Nr.1 b-moll.

LIETUVIŲ NAUJOSIOS MUZIKOS OPUSAI - 
KELNO FORUME

Kelne (Vokietija) vyku
siame naujosios muzikos fo
rum e “Forum  neuer M usik 
Koln 2004” buvo ir ryškių 
lietuviškos muzikos akcentų. 
Kovo 12-14 dienomis Vokieti
jos radijo salėje vykusiame 
naujosios m uzikos forum e 
pristatyta Rytų ir Vakarų Euro
pos muzika. Atskiras vakaras 
buvo skirtas vien Baltijos šalių 
kompozitorių kūrybai. Koncer
te “Baltijos projektas” skambė
jo trijų lietuvių autorių kūriniai: 
Broniaus Kutavičiaus “Praei
ties laikrodžiai I” gitarai ir 
styginių kvartetui, Osvaldo

PAMINKLAS M. MAŽVYDUI PASITINKA MOKSLŲ 
AKADEMIJOS BIBLIOTEKOS LANKYTOJUS

Skulptoriaus Regim anto 
Midvikio sukurtas simbolinis 
paminklas Martynui Mažvydui 
papuošė Lietuvos mokslų aka
demijos bibliotekos įspūdingą 
vestibiulio erdvę. Bibliotekai 
perduotas žalvario ir granito 
paminklas prieš dešim tm etį 
buvo sukurtas Prū-sos ir Mažo
sios Lietuvos fondo lėšomis ir 
planuotas pastatyti Ragainėje, 
Karaliaučiaus srityje. Kaip El
tai sakė Mokslų akademijos 
bibliotekos direktorius Juozas 
Marcinkevičius, dar 1991 m. 
tarp Karaliaučiaus srities Ne
mano m iesto (buvusios Ra
gainės) savivaldybės tarybos 
vykdomojo komiteto bei Prū- 
sos ir Mažosios Lietuvos fon
do buvo pasirašytas Ketinimų 
protokolas įamžinti Ragainėje 
pirmosios lietuviškos knygos 
parengėjo Martyno Mažvydo 
atminimą. 1994 m. Kaliningra
do srities Kultūros ir meno 
ekspertų komisija ir Kultūros 
valdyba pritarė skulptoriaus 
R egim anto M idvikio ir ar
ch itek to  A rvedo K ybranco 
sukurto pam inklo m aketui.

Balakausko “Odisėja nuo B 
iki C” fleitai, gitarai ir styginių 
kvartetui bei Ramintos Serkš- 
nytės “Miražas” gitarai solo. 
Lietuvių kompozitorių kūri
nius atliko žymūs Kanados ir 
V okietijos m uzikai, dažni 
lietuviškos muzikos propa
guotojai: fleitininkas Robertas 
Aitkenas, “Accordes” styginių 
kvartetas bei gitaristas Rein- 
bert Evers. Koncertą vedė 
vokiečių muzikologas Lutz 
Lesle, parengęs ir specialų 
leidinį apie šio renginio da
lyvių Baltijos šalių kompo
zitorių kūrybą.

Pasak J. M arcinkevičiaus, 
nors ir suderinus su Kalinin
grado valdžios institucijomis, 
paminklas nebuvo pastatytas 
dėl politinių dalykų, užprotes
tavus vietiniams gyventojams, 
ir iki šiol dulkėjo saugykloje. 
Prūsos ir Mažosios Lietuvos 
fondo steigėja Virginija Kon- 
dratienė nusprendė jį depo
nuoti Lietuvos mokslų aka
demijos bibliotekoje Vilniuje, 
kol atsiras galimybė pastatyti 
j į  Ragainėje. J. M arcinke
vičius sako, kad prasminga 
saugoti paminklą bibliotekoje, 
kurioje sukaupta daug Mažo
sios Lietuvos kultūrinio ir 
raštijos paveldo, Rytprūsių 
autorių žodynų, gramatikų, 
kitų originalių raštijos darbų, 
su rink tų  pokario  m etais 
Mokslų akademijos rengtose 
ekspedicijose į Karaliaučiaus 
sritį. Vis dėlto neprarandama 
vilties, kad kada nors pamin
klas pirm osios lietuviškos 
knygos autoriui, kaip ir pla
nuota, iškils Ragainėje, kurio
je  M. M ažvydas p rale ido  
brandžiausius savo metus. Į

Koncerte buvo atliktos ir 
trijų jaunosios kartos kompo
zitorių premjeros: estės H. Tul- 
vės ir latvės R. Paiderės nauji 
kūriniai bei jau  minėtas R. 
Serkšnytės “Miražas”. Šias tris 
kompozicijas, kurias forumui 
užsakė Vokietijos radijas, R. 
Eversas planuoja įtraukti į savo 
naują kompaktinę plokštelę. 
“Miražas” - jau antroji prem
jera per pastarąsias savaites. 
Vasario pabaigoje Apeldorne 
(Olandija) žymus olandų ansam
blis “De Ereprijs” bei vokalistų 
grupė iš Hagos atliko jos naują 
kompoziciją “Sense Six”.

Ragainę kunigauti jis atvyko 
1549 metais, baigęs studijas 
K araliaučiaus universitete. 
Tuom et M. M ažvydas jau  
buvo pirm osios lietuviškos 
knygos “Katekizmo” autorius. 
Ragainėje M. Mažvydas pra
dėjo sakyti pamokslus lietuvių 
kalba, rūpinosi parapijiečių 
švietim u, uoliai prižiūrėjo, 
kaip mokomi Ragainėje vai
kai. Gyvendamas Ragainėje, 
M. Mažvydas leido lietuviškas 
knygas, suformavo lietuvių 
giesmių poetikos ir eilėdaros 
pagrindus. Ragainėje ir mirė 
1563 m., palaidotas Ragainės 
bažnyčios požemiuose.

Vilniaus mažajame teatre
baigiama statyti garsaus šiuo
laikinio rusų dramaturgo Alek
sejaus Slapovskio melodrama 
“Pasaulio  k raštas” . Dviejų 
dalių spektaklį stato režisie
riaus Rimo Tumino auklėtinis 
Balys Latėnas. Vilniaus publi
kai jau pažįstamas A. Slapovs- 
kis yra vienas originaliausių ir 
produktyviausių šiuolaikinių 
rusų rašytojų, daugiau kaip 30 
pjesių, kelių prozos knygų, 
televizijos serialų scenarijų 
autorius.
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CARITUI REIKALINGA SKUBIOS 
PARAMOS

Lietuvos Vyčių padalinys, 
“Pagalba L ietuvai” (Aid to 
Lithuania, Inc.) neseniai susi
laukė laiško iš Jo Eminencijos 
kardinolo Audrio Juozo Bač- 
kio ir Vilniaus arkivyskupijos 
(VA) CARITO direktoriaus 
Balio Stankaus prašydami fi
nansinės paramos. CARITAS 
egzistuoja jau nuo 1989 m. Ir 
iš įvairių organizacijų ir pri
vačių asmenų paramos dėka 
sprendžia aktualias v isuo 
menes socialines problemas. 
Vilniaus arkivyskupija CAR
ITAS išlaiko šias socialines 
įstaigas: VA CARITAS Nak
vynės namai, Motinos Teresės 
seserų globos ir slaugos namai, 
VA Motinos ir vaiko globos 
namai, Dienos centras Vilties 
Angelas, Socialinė tarnyba, 
ligonių tarnyba (vaistinė), 
Vaikų va lgyk la , Jungtin ių  
Tautų skyrius, Visų Šventųjų 
la ik in ieji globos nam ai, ir 
kalinių reintegracijos progra
ma. Vilniaus arkivyskupijos 
CARITAS dirba 26 etatiniai 
darbuotojai bei 130 savanorių.

Visos šios programos 90 % 
yra išlaikomos Vilniaus arki
vyskupijos. Kitos lėšos 10 % 
yra gaunam os iš užsien io  
rėmėjų bei Vilniaus savivaldy
bės.

VA CARITAS Nakvynės 
namuose suteikta nakvynių 
(kiekvieną naktį nakvojo 54 
žmonių); Nakvynės namuose 
D ievo M eilės M isionierių  
seserų kongregacija (Motinos 
Teresės) buvo slaugoma žmo
nių (25 žmonės kasdien). Be
namiai maitinami ryte ir va
kare. Yra trys etatiniai darbuo
tojai ir 21 pastovūs savanoriai 
ir 68 nepastovūs. Nakvynės 
pirmas aukštas šią vasarą bus 
remontuojamas ir bus organi
zuota CARITO jėgomis. Dirbs 
ir nakvynės ir namų gyvento
jai.

Iki 2004 naujų metų, Vil
niaus miesto savivaldybė už
m okėjo už nakvynės namų 
šildymą, bet deja, nė jokios 
param os negaunam a. Šiuo 
metu skolos yra 25,000 litų už 
šildymą ir elektros energiją. 
Kardinolas Bačkis teigia, kad 
šiuo metu vyskupija negali 
sumokėti tokios sumos.

Dabartiniu laiku Motinos ir 
vaiko globos namuose gyvena 
15 mamų su vaikais. Yra 5 eta
tiniai darbuotojai. Projektas 
išsilaiko iš parašytų programų 
įvairiems tarptautiniams fon
dams ir aukų.

Dienos centre Vilties Ange
las yra įvairiose amžiaus gru
pėse virš 160 vaikų. Dirba 7 
darbuotojai ir virš 50 savanorių. 
Šis projektas išsilaiko pilnai iš 
programų ir privačių aukotojų.

Jungtinių tautų programa 
pabėgėlių integracija ir at

skirtieji vaikai - dirba viena 
koordinatorė. Programa finan
suoja Jungtinės tautos. Progra
ma išsilaiko. Pabėgėlių dabar 
yra globojama apie 25 šeimos 
ir 16 vaikų.

Visų Šventųjų CARITAS 
laikinieji globos namuose yra 
5 darbuoto jai ir 14 nuolat 
gyvenančių vaikų. Išsilaiko iš 
projektų, bet reikia renovuoti 
ventiliacijos sistemą bei stogo 
dangą, idant būtų išnaikinti 
pelėsiai gyvenamose patal
pose. Kainuos virš 85,000 litų 
pertvarkyti.

CARITAS vaistinėje dirba 
dvi darbuotojos. Išsilaiko pil
nai, bet ne visada turi reika
lingų vaistų žmonėm s. Per 
mėnesį yra aptarnaujama nuo 
80-120 žmonių su receptais ir 
be jų, bei daug ligoninių ir 
slaugos įstaigų.

Daugiavaikių šeimų drabu
žių kambaryje dirba viena sa
vanorė. Čia remiamos daugia
vaikės šeimos maistu ir rūbais. 
Yra konsultuojami žmonės per 
mėnesį apsilanko iki 60-80 
šeimų. Projektas pats išsilaiko.

Kalinių reintegracijos pro
gramoje dirba viena socialinė 
darbuotoja. Program a labai 
svarbi nes net 80 % nakvynės 
nam ų gyven to jų  yra buvę 
kaliniai. Jiems reikalinga pa
galba sutvarkant dokumentus, 
padedant įsidarbinti ir t.t. Šiuo 
metu projektas išsilaiko.

Kiekvienais metais finan
savimas iš Vilniaus m iesto 
savivaldybės vis mažėja. Vil
niaus arkivyskupija aptarnauja ir 
remia didžiulį kiekį bendruo
menės narių. Esant dabartinei 
padėčiai, reikalinga visuome
nės pagalbos padėti Vilniaus 
arkivyskupijai ilgiau tęsti šias 
socialinių patarnavimų svarbiai 
naudingas ir reikalingas progra
mas. CARITO veikla nebūtų 
įmanoma be įvairių organi
zacijų, savivaldybės ir privačių 
asmenų paramos. Visuomenė 
visuomet buvo dosni ir rėmė 
Lietuvos Vyčių veiklą. Todėl, 
Lietuvos Vyčių padalinys “Pa
galba Lietuvai” vėl kreipiasi ir 
prašo visuomenės finansinės pa
galbos pagal Jūsų išgales parem
ti šias socialines programas Lie
tuvoj. Kiekviena Jūsų auka - 
kokia ji bebūtų ar didelė ar ne
didelė, prisidės prie CARITO 
labdaringos veiklos. Aukos 
nurašom os nuo federalinių 
mokesčių. Aukas prašome siųs
ti: Aid to Lithuania, Inc. c/o Re
gina Juškaitė-Švobienė, 1594 
Beaupre, Madison Heights, MI 
48071-2622. Informacija tel. 
(248) 547-2859, fax - (248) 547
0982 arba e-paštas - 
Rjuskasvoba@cs.com. Iš anks
to nuoširdžiai dėkojame!

Regina Juškaitė-Švobienė, 
“Pagalba Lietuvai” pirmininkė

Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė, keliant trispalvę ir pradedant Vasario 16-osios 
šventę, kalba Jaunimo centro sodelyje Čikagoje. Z. Degučio nuotr.

ČIKAGOS LIETUVIAI GARSINAMI KUGELIU IR CEPELINAIS

Gaila, kad šiuo metu apie 
lietuvius ir Lietuvą Čikagos 
didžiojoje spaudoje labai lie
sai užsimenama. Su ilgesiu 
prisimenamos daugiau negu 
dešimtmečio senumo dienos, 
kada Lietuvos įvykiai dažnai 
žibėdavo tų dienraščių net pir
muosiuose puslapiuose.

Todėl “Sun-Times” dien
raščio savaitgalinio (“Week
end Plus”) vasario 8 d. pus
lapiuose patiektas aprašymas 
apie “Mabenkos” restoraną su 
jo lietuviškais patiekalais ge
rokai pradžiugino.

Šio didžiojo Čikagos dien
raščio bendradarbė Pat Bruno 
pusę puslapio paskyrė anks
čiau minėto restorano atžy- 
m ėjim ui - straipsniui apie 
lietuviškus ir lenkiškus jo pa
tiekalus, daugiausiai vietos 
skiriant “Lietuviškai Lėkštei”

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ HOUSTON

(Atkelta iš 7 p.)

prekių rinka yra pati Lietuva, 
eksportai yra labai maži. Todėl 
nesunku rasti Lietuvos kaime 
bedarbę siekiančią 20%.

Eksportai gal būtų didesni, 
jeigu Lietuvoje padidėtų kitų 
šalių investacija. L ietuvos 
kredito vertinimas financinėje 
rinko je  yra gana aukštas. 
Moody įvertino A3, o Stan
dard and Poor įvertino BBB+. 
Visi įvertin im ai buvo per 
paskutinius metus ir Lietuvoje

PADĖKIME VAIKUČIAMS
Verbų sekmadienį, balandžio 4 d. kviečiame pietauti Dievo 

M otinos parapijos svetainėje po Šv. M išių, 11 val. ryto. 
Ruošiame pietus paremti beglobius vaikus Obelių miestelyje, 
Lietuvoje. Obelių centras yra vienas iš aštuonių centrų “Vaiko 
Vartai į M okslą” globojamų vaikų. Jų tėvai yra pavergti 
alkoholio, narkotikų ar kitų ydų ir vaikai palikti be globos. Labai 
kviečiame pietauti su mumis Verbų sekmadienį ir tuo paremsime 
vaikus, kuriems mūsų pagalba laukiama kasdien. Šia proga 
nuoširdžiai kviečiu įsijungti į šį labdaros darbo būrelį. Tie 
beglobiai vaikai yra reikalingi mokyklinių priemonių, maisto, 
rūbų, pinigų. Junkimės į būrelį ir padėkime Lietuvos vaikams 
išaugti dorais ir tėvynę mylinčiais žmonėms. Skambinkite Stasei 
Kazlauskienei 440-546-0631. Pietus rengia “Vaiko Vartai į 
Mokslą” būrelis.

su kugeliu, cepelinais, lietuviš
ka dešra ir rūgščiais kopūstais.

Šios “Lietuviškos lėkštės” 
nuotrauka telpa prie straipsnio, 
o jo  viršuje kugelio gabalo fo
tografija kartu su paaiškinimu 
kas yra kugelis ir cepelinai.

Čia rašoma, kad lietuviški, 
o taip pat ir lenkiški patiekalai 
yra pagrindiniai dalykai šio 
restorano meniu. Rašoma, kad 
kainos yra žemos - apie 8 dole
riai už pietus, tad per savaitę 
čia galima prasimaitinti už 60 
dol. (įskaitant mokesčius ir ar
batpinigius).

Tie, kurie nėra šiame res- 
to-rane buvę, reikia pažymėti, 
jog jį galima rasti netolimais 
nuo lietuviais apgyvento Mar
quette Parko rajono - prie 79- 
tos ir Cicero Ave. (jau Burbank 
miestelio ribose).

Dėl žemų kainų šis resto-

dabar yra investuota apie 4.8 
bilijonai dolerių.

Lietuvos ekonomija turi dar 
vieną problemą prieš akis - 
Social Security. Pensijai pa
siekti amžius Lietuvoje yra pa
lyginti žemas. M oteris gali 
išeiti į pensiją sulaukus 58 metų 
o vyras 63. Žmonės dabar su
laukia ilgesnio amžiaus, o jau
nimas kelia sparnus į kitas šalis, 
kadangi Lietuvoje sunku yra 
gauti pelningą darbą.

Baigdamas Skučas pasiūlė 
kelis būdus kuriais mes galė-

ranas yra plačiai lankomas ir 
mūsų tautiečių. Jie taip pat čia 
rengia ir laidotuvių pietus, 
grįžtant iš šv. Kazimiero ar 
lietuvių tautinių kapinių.

“M abenkos” sav in inkai 
anksčiau yra turėję “Neringos” 
restoraną 71-je gatvėje Mar
quette Parke, bet ji pardavė.

Reikia pažymėti jog iš ank
sčiau Marquette Parke veiku
sių 7-8 lietuvių restoranų ar 
valgyklų šiuo metu, liko tik 
viena. Tai 71-je gatvėje įsi
kūrusi “Seklyčia” , kuri dar vis 
lietuvių gausiai lankoma, nes 
tame pačiame pastate veikia ir 
daugiau lietuviškų įstaigų. Čia 
galim a gauti patarim ų bei 
patarnavimų socialiniais klau
simais, o trečiadienių popietė
mis vyksta įvairios paskaitos, 
filmų demonstravimas ir kt.

E. Sulaitis

tumėm Lietuvai padėti. Pirmoj 
eilėje yra svarbu garsinti tarp 
amerikiečių, Lietuvos vardą ir 
ekonomines galimybes Lietu
voje. Taip pat Skučas, kaip se
nas Lietuvos Bendruomenės 
W ashingtone narys, skatino 
remti lietuvių veikimą Wash- 
ingtone, rašyti laiškus Ameri
kos valdžios nariams, nes jie 
yra labai jautrūs visuomenės 
jausmams.

Svarbiausiai, kad Lietuva 
liktų Vakarų pasaulio šalis ir 
kad nepatektų vėl į Rusijos 
įtakos sritį. Tai yra JAV užsie
nio politika ir tai yra Lietuvos 
geriausia išeitis.

P askaita  buvo pabaig ta  
klausimais ir atsakymais. Po 
paskaitos k lausyto jai buvo 
sužavėti muzikos koncertu at
liktu Rasos Kalesnykaitės ir 
Jurgos M iakonkich. Akom- 
ponavo Natalija Covrighina. 
Rasa ir Jurga, yra baigusios 
Lietuvos Muzikos akademiją, 
studijuoja Houston U niver
sitete Moore School of Music 
ir tikisi gauti muzikos magis
tro laipsnį.

Algis Krygeris

mailto:Rjuskasvoba@cs.com
mailto:Rjuskasvoba@cs.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
KOVO 27 d., šeštadienį, 6:00 v.v. Lietuvos Karo akademi

jos vyrų choro “Kariūnas” koncertas, rengiamas Dievo Motinos 
parapijos didžiojoje salėje.

BALANDŽIO 6 d. 7:00 v.v. (antradienį) “Exultate” choras 
giedos Kanados ir Amerikos himnus Gund arenoje Cleveland, 
Ohio prieš krepšinio rungtynių pradžią tarp Cleveland Cava
liers ir Toronto Raptors. Tą vakarą “kavalieriai” skiria 
lietuviams, nes skelbia “Lithuanian Night”. Kviečiame visus 
gausiai dalyvauti.

BALANDŽIO 18 d. 11:30 v.r. Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

GEGUŽĖS 2 d. Clevelando Ateitininkų Šeimos švente
Dievo Motinos parapijoje. Šv. Mišios 10:00 v.r., akademija 
11:30 v.r. Rengia Ateities klubas.

GEGUŽĖS 9 d. 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

GEGUŽĖS 31 d. 8:30v.r. Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo vete
ranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

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

BIRŽELIO 20 d. 11:30 Tėvų dienos priešpiečiai Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

RUGSĖJO 12 d. o parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.

SPALIO 9 d. 5:30 v.p.p. Sergančių patepimo mišios Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

LAPKRIČIO 14 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

C L E V E L A N D , O H

JURGINĖS PADANGĖJE
Lietuvos atsipalaidojimo 

nuo Sovietų S-gos - kovo 11 
d. minėjimas Šv. Jurgio para
pijoje buvo atšvęstas kovo 7 
d. sekmadienį. Tądien mūsų 
mintyse ir širdyse buvo Lietu
vos Nepriklausomybės atgavi
mas. Tos m intys keliavo į 
V ilnių, kur jaunos drąsios 
krūtinės atrėmė triuškinančius 
sovietų tankus ir žuvo 13 
pasiryžėlių. Tuo laiku Vytau
tas Lansbergis paskelbė, kad 
Lietuva yra vėl nepriklauso
ma. K lebonas kun. Juozas 
Bacevičius pasakė jausmingą 
pamokslą. M išių skaitytoja 
V ilija  K lim ienė perska itė  
lemtingą kovo 11-sios Lietu
vos Nepriklausomybės aktą. 
Tyliai tyliai skambėjo Virgin
ijos Rubinski rankose kanklės. 
Mišių aukas iškilmingai kle
bonui atnešė jaunieji - Aras 
Klimas, Darius Čepulis ir Iz- 
abėlė Rubinski. Parapijos cho
ras vedamas Marytės Hudgins 
giedojo giesmes. Po Mišių visi

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

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

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ

susitikom salėje, kur buvom 
pavaišinti kavute ir kepiniais.

Šv. Jurgio parapijos biu
letenyje praneštos Didžiosios 
savaitės apeigos. Paskutinės 
vakarienės Mišios (lietuvių k) 
bus aukojamos Didįjį Ketvir
tadienį, balandžio 8 d. 11:00 
val. ryto. Viešpaties Kančia 
(anglų k.) bus minima Didįjį 
Penktadienį, balandžio 9 d. 
3:00 val. p.p. Iškilminga Vely
kų V igilija  (anglų k.) bus 
Didįjį Šeštadienį, balandžio 10 
d. 8:30 val. vakaro. Prisikėli
mo M išios bus aukojam os 
Velykų sekmadienį, balandžio 
11 d. 7:00 val. ryto (lietuvių k.) 
ir 9:00 val. ryto (anglų k.). 
Kovo ir balandžio mėn. Šv. 
Jurgio parapijoje bus priima
mos aukos Lietuvių Katalikų 
religinei šalpai. Antroji rinklia
va šiai Šalpai bus pravesta 
kovo 27-28 d. savaitgalį. Jai 
sutelktos aukos bus perduotos 
L.K.R.Š. balandžio mėn. pa
baigoje. Ger.J.

ĮVAIRENYBĖS

NETYLA GINČAI, AR SEDNĄ LAIKYTI NAUJA SAULĖS 
SISTEMOS PLANETA

Amerikiečių mokslininkų 
atrasta Sedna - toliausiai nuo 
Saulės esantis ir aplink ją  
skriejantis dangaus kūnas - 
paskatino pasaulio astronomų 
diskusiją “Kas yra planeta?” . 
Atsinaujino ir ginčai, ar gali
ma Plutoną vadinti planeta, 
kiek planetų yra Saulės siste
moje. Vilniaus universiteto 
Astronomijos observatorijos 
vedėjas docentas Jokūbas 
Sūdžius mano, kad v iena
reikšmiškai į tokius klausimus 
atsakyti būtų sunku. Pernai 
lapk ritį a trasta  Sedna yra 
maždaug 2 tūkstančių kilo
m etrų skersm ens dangaus 
kūnas, nuo Saulės nutolęs 
maždaug 17 milijardų kilo
metrų - tai yra kone tris kar
tus toliau, negu Plutonas. Iki 
šiol to liausia i nuo Saulės 
skriejančia planeta laikomas 
Plutonas yra 2 tūkstančių 360 
kilom etrų skersmens. Savo 
dydžiu  P lutonas ir Sedna 
mažai skiriasi. Tad kur ta riba, 
kuri aplink Saulę skriejantį 
dangaus kūną leidžia vadinti 
planeta, o ką reiktų vadinti 
planetoidu?

Astronomas J. Sūdžius
linkęs pabrėžti trad iciją  - 
istorinių pavadinimų nereikia

SKRYDIS

IS NEW YORKO Į VILNIŲ 
IR ATGAL

(sugrįžti iki birželio 1 d.)

$ 399

VYTIS TOURS
40-24 235th St.

Douglaston, NY 11363

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

E-mail vyttours@earthlink.net

skubėti kaitalioti. Mokslininko 
nuomone, diskusija dėl Sednos 
kaip naujos planetos įteisinimo 
ar Plutono “nuvertinimo” - tai 
yra pavadinim o planetoidu, 
galėtų įgauti naują prasm ę, 
jeigu būtų mėginama kaip nors 
aiškiau apibrėžti planetos fizin
ius požym ius. Pavyzdžiu i, 
planeta būtų galima vadinti tam 
tikros masės aplink Saulę skrie
jantį dangaus kūną, kurio gra
vitacinis laukas būtų toks sti
p rus, kad le is tų  susidary ti 
sferiškam  kūnui. Jeigu šiuo 
klausimu būtų prieita prie vien
ingos nuomonės, galbūt tektų 
peržiūrėti visą Saulės sistemos 
k las ifik ac iją  - gal kuris iš 
d idžių jų  asteroidų taip  pat 
atitiktų tokį planetos apibrė
žimą. “Esama aiškios istorinės 
ribos, - sako docentas J. Sū
džius. - Plutonas buvo atrastas 
kone prieš šimtą metų, nusis
tovėjo šio dangaus kūno vadin
imo planeta tradicija ir vargu ar 
ją  reikia keisti”. Panašią nuo
monę BBC radijui išsakė ir 
Tarptautinės astronomų sąjun
gos atstovas profesorius Iwan 
Williams: “Jeigu šiandien pra
dėtume klasifikuoti planetas, 
Plutonas, be abejonės, nebūtų 
vadinamas planeta. Tačiau es-

plius mokečiai
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Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

ama beveik šimtametės Plu
tono vadinimo planeta tradici
jos”. Kai 1930 m. buvo atras
tas Plutonas, manyta, kad tai 
gerokai didesnis dangaus kū
nas, kuris yra panašesnis į 
įprastas planetas.

LNK GERUMO DIENAI - 
J. MEKO DAINA

LNK te lev iz ija  p irm ąjį 
pavasario šeštadienį kvietė į 
labdaringą, penkių valandų 
trukm ės m uzikos ir p u b li
cistikos maratoną.

Antrus m etus rengiam ai 
Gerumo dienai bus tiesiogiai 
transliuojama speciali programa 
ir kviečiama padėti vaikams, 
turintiems cerebrinį paralyžių.

Specialią dainą LNK Ge
rumo dienai atsiuntė garsiau
sias lietuvių išeiv ijos kino 
menininkas, poetas, Amerikos 
avangardinių filmų krikšta
tėviu vadinamas Jonas Mekas. 
Atsiųstame vaizdo įraše pokš
tauti mėgstantis J. Mekas sėdi 
prie stalo su armonika ir pusan
tros minutės dainuoja tokius 
žodžius: “D ary ti gera yra 
norm alu , dary ti b loga yra 
nenormalu” .

Gerumo dieną LNK tele
vizija įteiks keliolika Gerumo 
sparnų. Žinių tarnyba už gerus 
darbus versle, kultūroje, sporte, 
teisėsaugoje įteiks penkis specia
liuosius Gerumo sparnų ap
dovanojimus - stiklinus paukščio 
sparnus, sukurtus menininko 
Valmanto Gutausko.

LNK laidos “Antra pusė”, 
“Sekliai” , “Srovės” , “Nuo... 
iki...” , “Pavojinga zona”, “At
leisk” pakvies į studiją pačius 
įsimintiniausius praėjusių metų 
savo laidų herojus ir juos taip 
pat apdovanos simbolinėmis 
Gerumo sparnų skulptūromis.

mailto:vyttours@earthlink.net
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RAGINAMA RUOŠTIS 
GALIMAI PANDEMIJAI

P ietryčių  A zijos šalyse 
užfiksuoti paukščių gripo atve
jai primena apie gripo virusų 
mutacijų ir naujų pandemijų 
pavojų. Žmonių gripo pan- 
demijos kyla ciklais, medikai 
perspėja, kad artimiausiu laiku 
gali atsirasti naujų gripo virusų 
variantų. Kovo 16-18 d. Že
nevoje Pasaulio sveikatos or
ganizacijos rengiamame susi
tikime buvo aptariama gali
mos gripo pandemijos tikimy
bė, per šimtą medikų iš įvairių 
pasaulio šalių svarstė pasi
rengim ą kovai su ja. “Kol 
paukščių ir žmogaus gripo vi-

LIETUVOS SPORTO ŽINIOS

Po menesio prasidėsian
čios šalies futbolo A lygos pir
menybės nuo ankstesnių skir
sis tuo, kad jas rengs ne Lietu
vos futbolo federacija (LFF), 
o Nacionalinė futbolo klubų 
asociacija (NFKA). NFKA 
nori laikytis sportinio princi
po ir siekia, kad čempionate 
dalyvautų aštuonios koman
dos - septynios, žaidusios per
nai (Kauno FBK “Kaunas” , 
Panevėžio “Ekranas”, Vilniaus 
“Vėtra” , Vilniaus “Žalgiris” , 
Klaipėdos “Atlantas”, Vilniaus 
“Vilnius”, Marijampolės “Sū
duva”) ir kelialapį iš pirmosios 
į A lygą pelniusi Šilutės “Ši
lutė” . LFF pageidautų, kad 
varžybose jėgas išbandytų 
dešimt komandų. Prieš keletą 
dienų įvykusiame NFKA na
rių, trenerių pasitarime buvo 
aptarinėjamas A lygos tvar
karaštis. Šiemet A lygos ko
mandos sezoną pradės tik ba
landžio 18 dieną.

Lietuvos m oterų krep
šinio lygos (LMKL) čempio-

rusai gyvuoja, išlieka pande- 
mijos pavojus. Į naują pan- 
demiją galėsime tinkamai rea
guoti, jeigu būsime tam tinka
mai pasirengę, - teigia Pa
saulio sveikatos organizacijos 
generalinis direktorius Jong- 
wook Lee. Prie Lietuvos svei
katos apsaugos ministerijos 
sudaryta darbo grupė, kuri ren
gia planus, kaip kovoti su gri
po pandemijos pavojumi. Šios 
grupės narys, Vilniaus univer
siteto Infekcinių ligų ir mikro
biologijos klinikos vedėjas 
profesorius Arvydas Ambro- 
zaitis sakė, kad svarbiausia 
anksčiau užfiksuoti kylančią 
naujos epidemijos bangą.

nate reguliarusis sezonas artė
ja  į pabaigą. Klaipėdos “Lem- 
minkainen” jau baigė varžy
bas, o kitoms ekipoms liko 
sužaisti 1-2 rungtynes. Tre
čioje vietoje esanti Kauno 
“Laisvė” svečiuose iškovojo 
itin svarbią pergalę, 88:87 pra
nokusi antrąją vietą užimančią 
Marijampolės “Arvi” koman
dą. Sėkmė Suvalkijoje kauni
etėms beveik užtikrino trečiąją 
vietą reguliariajame sezone.

Pirmą kartą mūsų šalyje 
surengtos parodomosios var
žybos sutraukė nemažai žiū
rovų. Praėjusį savaitgalį lietu
viai pirm ą kartą turėjo ga
limybę stebėti mūsų šalyje 
neįprastos sporto šakos - šunų 
kinkinių varžybas. Varžybos 
vyko ant užšalusių Elektrėnų 
marių. Dauguma sportininkų 
buvo iš Lenkijos, bet dalyva
vo ir du lietuviai - Hubertas 
Bliujus ir Romualdas Šums
kas, kurie siekia populiarinti 
šunų kinkinių sportą. Elektrė
nuose vykusias varžybas ste-

Vaizdas atnaujintame Vilniaus Gedimino prospekte

bėjo ir Tarptautinės šunų kin
kinių federacijos prezidentas 
Timas Vaitas, kuris praėjusį 
penktadienį lankėsi Lietuvos 
tautiniame olimpiniame ko
mitete (LTOK). Jis kartu su H. 
Bliujumi susitiko su LTOK 
generaliniu sekretoriumi Vy
tautu Zuberniu ir aptarė šios 
sporto šakos perspektyvas 
mūsų šalyje. Lietuvoje kol kas 
nacionalinės federacijos dar 
nėra, bet Vilniuje kuriamas 
klubas, o prie Vievio įrengtos 
varžybų trasos.

Vienas LKL žaidėjas Kė
dain ių  “N evėž is” prim inė 
Vilniaus “Lietuvos ryto” krep
šininkams, kad reikia gerbti 
kiekvieną varžovą. Tik ketvir
tasis kėlinys išgelbėjo LKL 
vicečempionus nuo gėdingo 
pralaimėjimo namuose. 66:57 
- vilniečiai, nors žaidė ir stipri
ausios sudėties, sunkiai įveikė 
niekuo neišsiskiriančią “Ne
vėžio” komandą.

Šachmatai. Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo me-

tinės jau devintą kartą pagerb
tos ir šachmatų žaibo partijų 
Seimo taurės tarptautiniu tur
nyru. Jame dalyvavo 39 dabar
tiniai ir buvusieji Seimo na
riai, Vyriausybei pavaldžių 
institucijų darbuotojai, Lietu
voje akredituoti užsienio šalių

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

investors, o r for those who wish
to sell their homes, contact

LINAS MULIOLIS
216-387-3204

linas&fixle rreahy .com
or visit o u r hom e 
on the web a t 
www. fi xl erreii I ty .cri in .

Fbcler Realty- 
G roup, lu c ,

Lyndhurst, Ohio

diplomatai, asmeniškai kvies
ti šachmatų entuziastai. Perei
nam oji taurė atiteko tokių 
renginių debiutantui Gintarui 
Bogužiui. Vilniaus vyriausio
jo policijos komisariato orga
nizacinio skyriaus viršininkas 
sukaupė 9 taškus iš 11 galimų.

S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM 
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119

DARBO VALANDOS :
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)
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