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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

DĖL POPULIZMO
BANGOS
KALTINAMAS
BRIUSELIS
V ilnius, balandžio 15 d.
(ELTA). Pasaulyje stiprėja su
sirūpinimas dėl Vidurio Europos
populizmo, tačiau šis reiškinys
būdingas ir Vakarų Europai. Dėl
populizm o stiprėjim o kaltas
demokratijos deficitas Europos
Sąjungoje ir užsisklendęs nacio
nalinių valstybių elitas, tvirtina
įtakingas amerikiečių dienraštis
"Wall Street Journal". Dienraš
čio kom entare, pavadintame
"Populizmas ir demokratija"
šalia Vladimiro Mečiaro, Jean
Marie Le Pen, Joerg Haider mi
nimas ir buvęs Lietuvos prezi
dentas Rolandas Paksas.
Paskutinę nerim o bangą
sukėlė Slovakija. Buvęs minis
tras primininkas V. Mečiaras
greičiausiai laimės prezidento
rinkimus. V. Mečiaro autorita
rizmas anksčiau neleido slo
vakams įstoti NATO ir Europos
Sąjungą. Jis grįžta nepatogiu
šaliai laiku - vos dvi savaitės iki
ES narystės.
Siauriau, Lenkijoje, kiaulių
augintojas ir demagogas An
drzej Lepper pirmauja visuome
nės nuomonės apklausose. Pra
ėjusią savaitę įvyko Lietuvos
populistinio prezidento R. Pakso apkalta, jis atstatydintas iš
pareigų. Stiprėja užkietėję ko
munistai Čekijoje. Rumunijos
ultranacionalistas, aštrialiežuvis
Vadimas Tudoras šį rudenį vėl
kandidatuoja į prezidentus.
Atrodo, kad Vidurio Europos
regionas turi problemų, atsižvel
giant į J. Haiderio iškilimą Aus
trijoje. Saujelė įtartinų politikų
kelia pažįstamą žemyno nerimą
dėl "Vidurio Europos populis
tų". Kitas garsus vidurio euro
pietis Sigmund Freud nustatė,
kad neurozė lengvai sukelia pa
niką. Šiuo atveju reakcija į popu
lizmą nėra visai pateisinama.
Populizmas nėra būdingas vien
Vidurio Europai, o 2004 m. nėra
1934 m. Praėjusį mėnesį Z. M.
Le Peno Nacionalinis frontas
gavo 12,5 proc. balsų savival
dybių rinkimuose Prancūzijoje
ir gali padvigubinti deputatų
skaičių Europos Parlam ente
birželį. Paskutiniuose visuoti
niuose rinkimuose labai sėkmin
gai pasirodė danų ir olandų ksenofobai.
Rytų Europos ekstremistų
sėkmė nereiškia regiono ekono
minio ir politinio atsilikimo.
Populistai išnaudoja naciona
linės politikos vakuumą, kaip
klestinčioje Prancūzijoje ar
Olandijoje. Z. M. Le Penas

Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, dešinėje, su kolegomis užsienio ministrais Danijos Per Stig Moeller, Estijos Kristiina Ojuland ir Latvijos Rihard Piks NATO naujų narių priėmimo
šventėje 2004 m. balandžio 2 d. Briuselyje.
NATO nuotr.

IR VĖL ŠMEIŽIAMI LIETUVIAI - ŠĮ KARTĄ SPORTININKAI
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose populiaraus sporto telekanalo ESPN vadovybė po Lie
tuvos valdžios ir A m erikos
lietuvių griežtų demaršų praėjusį
sekmadienį parodė dar vieną
reportažą iš Lietuvos. Jame at
sirado naujų akcentų, susijusių
išnaudoja nepasitenkinimą glo
balizacija ir visuomenės ap
maudą dėl elito pasipūtimo. J.
Haideris sukrėtė apsnūdusią
Austrijos valdžios grietinėlę. Tas
pats receptas veikia rytuose.
Pavyzdžiui, A. Leperis kone
veikia ES, globalizaciją ir papli
tusią valdininkų korupciją.
Iš dalies rinkėjų nepasiten
kinimą gali paaiškinti ES stip
rėjimas. Daugelis žmonių gyve
nim ą veikiančių sprendim ų
daromi Briuselyje, pavyzdžiui,
dėl vyriausybių išlaidų stokos ar
prekybos protekcionizmo. "Eu
ropos Sąjungos demokratijos
deficitas padeda J. Haideriui ir
kompanijai", - rašo "Wall Street
Journal". Demokratiškos vals
tybės, kuriose per ilgai vyravo
savyje užsisklendęs elitas, taip
pat turi aptvarkyti namus. Eks
tremistai stumia į darbotvarkę
uždraustas temas, tačiau jos turi
būti svarstomos.
Bet kokie vaistai atsikratyti
Europos ekstremistų yra blogiau
už ligą. ES sankcijos Austrijai
2000 m. buvo dem okratijos
įžeidimas. J. Haiderio Laisvės
sąjunga ilgainiui suprato, kad
valdžia verčia būti nuosaikes
nius, kiti taip pat tai supras. V.
Mečiaras turės ceremoninį postą
ir nedaug atsakomybės. Kol
populistai gerbia taisykles, nėra
prasmės juos laikyti nuošalėje,
baigia "Wall Street Journal".

su vadinamąja kruvino “prizo”
byla, kai esą po Kaune įvykusių
krepšinio rungtynių, surengtų
1941 metų liepą, vokiečius nu
galėjusiems lietuviams buvo
leista kiekvienam jų sušaudyti
po dešimt žydų.
Antrajame reportaže žiūro
vai išvydo kadenciją baigusį
P rezid en tą V aldą A dam kų,
kuris atmetė žinomiems krep
šininkams Vytautui ir Algirdui
Norkams, gyvenantiems JAV,
mestus kaltinimus, taip pat ži
nomą istoriką profesorių Sau
lių Sužiedėlį, savo komentare
raginusį vadovautis ne gan
dais, o faktais.
Pirmasis ESPN reportažas,
parodytas balandžio pradžioje,
kuriame aiškiai stigo objekty
vumo ir istorinės tiesos, paska
tino L ietuvos am basadorių
JAV Vygaudą Ušacką kreiptis
į telekanalo vadovybę su pra
šymu, kad ši ateityje vengtų
gandų skleidimo ir nesisvaidytų tokiais baisiais kaltini
mais.
Ambasadorius V.Ušackas
savo laiške teigė, kad repor
tažas apie 1941 metais taria
mai vykusias lietuvių ir vo
kiečių krepšinio rungtynes ir
galimas jų sąsajas su tą pačią
dieną surengtom is žydų žu
dynėmis VII forte meta nusi
kaltimo šešėlį visai Lietuvai ir
krepšinio kultūrai mūsų šalyje.
Laiške pabrėžta nuostaba,
kad “egzistuojančios abejonės,
dviprasmybės ir įrodymų sto
ka nesutrukdė reportažo kūrė
jams pasibaisėtiną nusikaltimą
priskirti ir konkretiems asme
nims, dalies kurių jau nebėra
tarp gyvųjų, tuo pažeidžiant
nekaltumo prezumpciją”.

Specialų pareiškim ą šiuo
klausim u paskelbė laikinasis
Prezidentas Artūras Paulaus
kas. “L ietu v o s k rep šin is vienas šviesiausių m ūsų is
torijos puslapių ir negalime
leisti jo juodinti pagrindo ne
turinčiu šm eižtu” , - sakoma
laik in o jo L ietuvos vadovo
pareiškim e.
“Kauno dienos” neetatinis
korespondentas Jungtinėse
Valstijose Laurynas R.Misevičius informavo, kad ESPN pir
majame reportaže tik lyg tarp
kitko buvo užsiminta apie nuo
seno susiformavusias turtingas
lietuvių krepšinio tradicijas,
parodyti keli kadrai iš Lietu
vos vyrų rinktinės trium fu
pasibaigusių 1939 metų Euro
pos pirmenybių Kaune.
Bet tuoj pat Lietuvoje lan
kęsis reportažo autorius Džeremis Šepas prabilo apie neva
egzistuojantį tam sųjį m ūsų
šalies krepšinio istorijos pus
lapį: iš garsių lietuvių krepši
ninkų sudarytos kom andos
rungtynes su vokiečių ekipa.
Mūsų tautiečiai esą laimėję
prieš vokiečius, o šie tuomet
“apdovanoję” lietuvius specia
liu “prizu” - leidę kiekvienam
jų pasirinktinai sušaudyti po
dešimt žydų.
Demaršai davė efektą
Į pirmąjį ESPN reportažą
aštriai reagavo Amerikos lietu
viai. Todėl telekanalas parodė
dar vieną reportažą, susijusį su
kruvinuoju “prizu”.
L.R.Misevičius informavo,
kad šį kartą laidoje “Outside
the Lines” (“Už kadro”) žiū
rovai išgirdo ne tik abejotinais
d o k u m en tais, tik slia u , kai
k u rių asm enų m em u arais,

grindžiamus kaltinim us, ku
riuos pateikė Simono Vyzen
talio centro direktorius Efrai
mas Zurofas, bet ir kadenciją
b aigusio P rezidento Valdo
Adamkaus bei žinomo istori
ko Sauliaus Sužiedėlio pasi
sakymus.
V.Adam kus prieš kelias
dienas viešai piktinosi, kad ba
landžio pradžioje parodytame
reportaže jo žodžiam s visai
n eatsirado vietos. Šį kartą
ESPN vadovybė ir reportažo
autorius “pasitaisė”. V.Adam
kus brolius V. ir A.Norkus lai
doje apibūdino kaip “taikios
prigim ties ir išsilavinusius
žmones, tiesiog negalėjusius
įvykdyti tokio baisaus nusikal
tim o” . Profesorius S.Sužiedėlis teigė, kad nėra patikimų
įrodymų, kuriais remiantis gal
im a būtų brolius apkaltinti
tokiais siaubingais nusikalti
mais.
Vienintelis liudininkas
Izraelio istorikai, rašydami
apie tariam as k rep šin in k ų
vykdytas žudynes, remiasi vie
nu vieninteliu liudininku. Ho
lokausto tyrėjas Aleksas Faitelsonas nurodo, kad tai - “Nemenčikas, Izaokas, nevedęs,
gimęs 1907 metais, žydas, Lie
tuvos pilietis, buhalteris, gy
venęs Kaune, Nemuno gatvės
26-ajame name” .
Kaip tik I.Nemenčikas po
Antrojo pasaulinio karo davė
parodymus nugalėtos Vokieti
jos amerikiečių okupacinėje
zonoje sudarytai Vyriausiajai
istorikų kom isijai, tyrusiai
nacių nusikaltimus. Jo paro
dymai buvo 1948 metais pa
sk elbti žurnale “Fun lectn
churbn” (“Iš paskutinės katas
trofos”) ir pavadinti “VII for
tas - pirmoji Kauno žydų nai
kinimo vieta” .
Apie kruvino “prizo” bylą,
remdamasis vien I.Nemenčiko
parodymais, tais pačiais 1948
metais prabilo kitas holokaus
to tyrėjas - Josifas Garas savo
knygoje “Z ydų naikinim as
Kaune”, išleistoje Miunchene.
Šiame leidinyje yra tokios
eilutės: “Tuo m etu, kai VII
forte buvo laikomi areštuoti
sugautieji žydai, Kaune vyko
krepšinio rungtynės tarp vo
kiečių kariškių komandos ir
lietuvių komandos. Kadangi
lietuviai šioje sporto srityje
buvo nepralenkiam i ir netgi
Europos čempionai, jie laimė
jo rungtynes. Kaip “premiją”
kiekvienas komandos nugalė
tojos narys gavo teisę su 
šaudyti VII forte po dešimtį
žydų”.
"Kauno diena"
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Tėvynės Sąjungos užsakymu visuomenės nuomonės ir rin
kos tyrimų centro "Vilmorus" balandžio 3 - 4 d. atliktos ap
klausos rezultatai parodė, kad priešlaikiniuose Lietuvos Prezi
dento rinkimuose Rolandas Paksas neturi galimybių būti dar
kartą išrinktas šalies Prezidentu. Apklausa parodė, kad didžiau
sius šansus būti išrinktam prezidentu turi kadenciją baigęs prezi
dentas Valdas Adamkus. Į klausimą, už kurį kandidatą į Prezi
dentus balsuotų, jeigu antrajame rinkimų ture dalyvautų V.
Adamkus ir R. Paksas, 50,7% respondentų atsakė, kad rinktųsi
V. Adamkų ir tik 26,4% - R. Paksą.
Vasario pabaigoje TS užsakymu atliktoje apklausoje, atsaky
dami į tą patį klausimą , 45,4% respondentų atsakė, kad rinktųsi
V. Adamkų, o R. Paksą būtų rinkęsi 33,4%.
Labai panašiai rinkėjai balsuotų ir tuo atveju, jeigu reikėtų
rinktis tarp A. Brazausko (49,9%) ir R. Pakso (24%).
Prieš R. Paksą pirmautų ir A. Paulauskas, kuris surinktų
36,9% ir pirmą kartą apklausose dėl Prezidento rinkimų pami
nėta Dalia Grybauskaitė (34,3%), kai R. Paksas tesurinktų tuos
pačius 28%.
R. Pakso pavardę pateikus ir prieš kitus apklausoje paminė
tus kandidatus, pasirodė, kad jis surinktų ne daugiau 29% rinkėjų
balsų.
Taigi, “Vilmorus” atliktas tyrimas parodė, kad bet kuris
didžiausių politinių partijų paremtas ir rinkėjams pristatytas
kandidatas gali laimėti prieš R.Pakso kandidatūrą, o V. Adamkus
ir A. Brazauskas - jau pirmajame ture.
Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas paskel
bė tris galimus kandidatus į Prezidento postą, dėl kurių siūlys
tartis visoms partijoms. Tai buvęs vyriausiasis Lietuvos euroderybininkas Petras Auštrevičius, Pasaulio banko vyriausioji
patarėja Ona Juknevičienė ir kardiochirurgas profesorius Riman
tas Benetis. Pasak V.Uspaskicho, šie žmonės yra pasiryžę būti
kandidatais.
Darbo partija pareiškė, kad svarstytų laikinai prezidento
pareigas einančio Artūro Paulausko kandidatūrą, jeigu jį paremtų
visos partijos ir jis būtų vienintelis prieš Rolandą Paksą kelia
mas kandidatas.
Darbo partijos vadas teigė, jog yra kalbėjęs su A.Paulausku
apie pastarojo dalyvavimą rinkimuose. V.Uspaskicho teigimu,
A.Paulauskas yra pasirengęs kandidatuoti rinkimuose, jeigu "jį
parems visos partijos".
P.Auštrevičiaus, kaip galimo kandidato į prezidentus, pavardę
yra minėję ir opozicinės Tėvynės sąjungos atstovai.
Lenkijos dienraščio Gazeta Wyborcza nuomone, V.Uspaskichas turėjo daugiausia naudos iš prezidento R.Pakso skan
dalo. "Mažai kas Lietuvoje abejoja, jog iš skandalo dėl buvusio
prezidento Rolando Pakso nušalinimo daugiausiai naudos turė
jo natūralizavęsis Lietuvoje rusas, Kėdainių milijonierius, Dar
bo partijos įkūrėjas ir vadovas Viktoras Uspaskichas", - rašo
"Gazeta Wyborcza" straipsnyje "Lietuvos gelbėtojas".
NATO kariai, dislokuoti Šiauliuose, per daug atsipalaidavę,
ir tai yra viena iš jų saugumo užtikrinimo problemų, sako polici
jos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičis. "Mes matome
problemą - jaučiamas per didelis atsipalaidavimas atvykus į kitą
šalį ir nesaikingas alkoholio vartojimas priveda prie to, ką mes
matome, ir gali privesti prie dar skaudesnių pasekmių", - žur
nalistams sakė V. Grigaravičius. Jis susitiko su laikinai einančiu
Prezidento pareigas Artūru Paulausku. Pasak V. Grigaravičiaus,
Šiaulių policijos vadovai prašo skirti daugiau lėšų, už kurias
būtų nupirkti dar 4 patruliniai automobiliai ir dar įsteigtos 15
policijos patrulių pareigybės. Šiuo metu, anot V. Grigaravičiaus,
jau yra peržiūrėti ir "prie NATO karių lankomų objektų pri
artinti" policijos patrulių maršrutai, nors čia pat V. Grigaravičius
teigė, jog NATO karius sunku sužiūrėti. Pavyzdžiui, pastarasis
incidentas, kai neblaivus NATO karys buvo sum uštas ir
apiplėštas, įvyko nuošalioje Šiaulių vietoje. V. Grigaravičius
sakė jau nusiuntęs laišką kariuomenės vadui Jonui Kronkaičiui, kuriame siūlo nagrinėti, ar nevertėtų Šiauliuose įsteigti karo
policiją.
Lietuvos krikščionys demokratai nekels savo kandidato į
Prezidentus. Ši partija kol kas nėra nusprendusi, kurį kandidatą į
šalies vadovo postą paremtų. "Zonduojame dirvą, kurį kandidatą
galėtum e parem ti Prezidento rinkim uose", - sakė spaudos
konferencijoje vienas iš partijos vadovų, Seimo narys Kazys
Bobelis. Pasak jo, krikdemų pozicija bus suformuluota tuomet,
kai paaiškės visi kandidatai, sieksiantys Prezidento posto.
"Krikščionys demokratai apsispręs ir po to, kai paaiškės, ar
pakartotinai sieks Prezidento posto Rolandas Paksas. Partijoje
šiuo klausimu yra įvairių nuomonių", - pažymėjo K. Bobelis.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
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ARSUS MŪŠIAI IRAKE
Velykas Irako Ar Ramdi, Fal
lujah ir Al Kut miestuose žuvo
12 amerikiečių marinų. Gyny
bos sekretorius Rumsfeld pri
pažino spaudai, kad irakiečiai
ne tik gerai apsiginklavę, bet
partizanauja jau ir m oterys,
paslėpusios automatinius gink
lus po savo gausiais drabužiais.
Komentatoriai šias gatvių ko
vas lygina su Antrojo pasauli
Algirdas Pužauskas
nio karo kovomis Rusijoje, kur
vyko aršios kovos dėl Stalin
JAV vyriausybės saugumo grado. Šiitai irakiečiai paėmė į
reikalų patarėja tris valandas nelaisvę 13 užsieniečių, jų tarpe
atsakinėjo į Kongreso komisi tris japonus, kuriuos grasino
jos klausimus. Ne vienas sena gyvus sudeginti, jei Japonija
torius iš opozicijos eilių pavar neatsiims iš Irako savo karei
tojo žodį “Vietnamas”. Daug vių. Tarp šiitų sektos irakiečių
kalbėtojų tvirtino, kad vyriau pagarsėjo fanatiškas jaunas
sybė nepasirengė tinkamai su mula Muqtada al Sadr, kuris
tikti teroristų rugsėjo 11 d. diktatoriaus Husseino dieno
puolimų. Adm inistracija ne mis buvo persekiojamas sunių
priėmė įrodinėjimų, kad Bin sektos. Šiuo metu jis vadovau
Laden buvo pasirengęs pulti ja šiitų milicijai, kuris persekio
Ameriką jos viduje. Prisikėli ja Saddam priešus ir visus ki
mo švenčių proga opozicijos tus musulmonus, bet daugiau
demokratai priminė pasauliui, sia nekenčia amerikiečių.
Demokratų partijos kandi
kad prezidentas Bush prieš
mėnesį ar daugiau sužinojo iš datai į prezidento vietą pasinau
CIA žvalgybos apie teroristų doja proga kritikuoti karinę
pasirengimus pagrobti keleivi padėtį Irake. Senatorius John
nius lėktuvus teroro puolimams Kerry reikalauja vyriausybę
taupyti. Pavyzdžiu senatorius
pačioje Amerikos širdyje.
išk e lia b u v u sio
prezidento Clintono politiką. Jis
mokesčiais apdėjo
turtinguosius Ame
rik o s p ilieč iu s.
C lintonui p a lie 
kan t B altu o siu s
Rūmus valstybės
iždas numatė per
ateinančius 10 me
tų palikti vyriau
sybei penkis trili
jonus pertekliaus,
kurį būtų panau
dojęs švietim ui,
sveikatos re ik a 
lam s, so cialin ei
apsaugai, o dabar
tinėje sistem oje
viskas skiriam a
turtingiesiems pi
JAV prez. George Bush ir Egipto prez. Hosmi liečiams, o ne vi
Mabarak po pasitarimų Izraelio ir Palestinos d u rin e i klasei.
valstybės klausimais turėjo spaudos konfe Sen. Kerry paža
renciją prezidento ūkyje Texas valstijoje. Kitą dėjo padidinti mo
dieną ir Izraelio premjeras Ariel Sharon jau kesčiu s visiem s
buvo Washingtone savo valstybės reikalais. tiem s, kurie per
Reuters nuotr. m etus užd irb a
d au g iau
negu
Paskutinieji Pentagono skel 200,000 dolerių.
bimai atidengė, kad Irake per
A rtėjant rudens balsav i
praėjusius metus žuvo 631 ka mams, atsirado netikėtų sa
reivis. Saugumo reikalų patarė vanorių, norinčių tapti prezi
ja daktarė Rice pripažino ko dentais. Savo kandidatūrą iš
misijoje, jog nebuvo įtarta, kad kėlė garsus Denverio alaus bra
teroristai savižudžiai puldami voro savininkas ir direktorius
New Yorke, Arlingtone ir Penn- Peter Coors, kuris kasdien gar
sylvanijoje nužudys 3000 ame sina savo alų televizijoje. Jo re
rikiečių. Kandidatas į preziden klamose gausu išgėrusių, mažai
to vietą sen. Kerry pasakė, kad apsirengusių mergaičių. Sako
saugumo įstaigos turėjo išaiš ma, kad Colorado kampanijoje
kinti prieš teroristų išpuolius, bus nelengva atskirti, kas pa
kad vyksta įtartina veikla. Prieš rems aludarius. Velykų švenčių

proga įvairiuose debatuose kyla
religinio priklausomumo klau
simas. Kokiai religijai priklau
so Aukščiausiojo Teismo na
riai? Vyriausias teisėjas Will
iam Rehnquist yra liuteronas;
Antonin Scalia, Clarence Tho
mas ir Antony Kennedy yra
Romos katalikai; Stephen Bre
yer ir Ruth Brader Ginsburg yra
žydai; David Souter ir Sandra
Day O’Connor yra episkopatai,
o John Paul Stevens vadina
save tik protestantu.
Jap onijos spauda daug
rašo apie savo kareivius Irake.
Ten yra 530 karių dirbančių
civilinius darbus. K artu su
japonais irakiečių šiitų milici
ja paėmė “globon” ir aštuonis
pietų korėjiečius misijonierius
krikščionis. Jie buvo parodyti
arabų kalbos programose te
levizijoje. Korėjiečiams pavy
ko pabėgti. Japonijos vyriau
sybė pasm erkė irakiečių el
gesį, kuris esąs nedovanotinas,
nes japonai Irake dirba atstaty
mo darbus kanalizacijos, tiltų,
elektros taisymo darbus, nes
Ja p o n ijo s k o n s titu c ija n e 
leidžia jiems siųsti į užjūrius
savo kareivių.
Kongrese daug debatų su
kėlė v ice p rez id e n ta s D ick
Cheney, kuris 1986 metais, tuo
metu būdamas kongresmenas
iš Wyoming valstijos, pravedė
Kongrese įstatymą pakelti iš
užsienio įvežamos naftos kai
nas. Tas specialus im porto
mokestis tuoj pakėlė naftos ir
gazolino kainas. Ta nafta tur
tinga valstija padarė gerą pel
ną, Saudo A rabija padidino
savo eksportą ir apie 400,000
am erik iečių neteko darbo.
Transporto kainos Amerikoje
padidėjo, kartu pakilo p ra
monės darbų kainos. Ir šiuo
metu, artėjant vasarai, pabran
go susisiekimo priemonių kai
nos, dėl to pakilimo Kongrese
demokratai kaltina ne teroris
tus, bet naftą eksportuojančių
šalių susitarim ą nenutraukti
specialių naftai uždėtų m o
kesčių.
— Keliais sakiniais-----

• Palestinos Vakarų Krante
žydų kareivių būrys okupavo
alyvų medelių giraitę ir išpjovė
visus alyvų medelius, priklau
sančius palestiniečiams, nes čia
Izraelis tiesė savo “saugumo
tvorą” . Palestiniečiai bandė
medelius ginti, sužeidė kelis
policininkus, tačiau elektriniai
pjūklai darbą greit atliko.
M eksikos prezidentas
Vincente Fox aplankė malūn
sparniu, apžiūrėjo potvynio
apsemtą Piedras Negras apy
linkę, kurią vanduo apsėmė po
labai didelio lietaus. Potvynis
nunešė daug vargingų namų,
prigėrė daug vaikų.
(Nukelta į 3 p.)

•
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PAVOJINGI ŽENKLAI ČIKAGOJE
Ne kartą teko girdėti, kad pasikeitus Tėvų Jėzuitų va
dovybei, Čikagos lietuvių Jaunimo centras gali susilaukti
tokio pat likimo kaip ir Pranciškonų Kultūros židinys Brooklyne. Pastaruoju metu tas klausimas pradėtas svarstyti viešai,
kai Lituanistikos tyrimo ir studijų centro vadovai sukvietė
pasitarimą balandžio 3 d. to paties centro Čiurlionio galeri
joje. Posėdžiui pirmininkavo prof. dr. Vytautas Bieliauskas,
Lituanistikos tyrimo centro direktorių tarybos pirmininkas,
atvykęs iš Ohio valstijos.
Jaunimo centre veikia šeštadieninė lituanistikos m okyk
la, Pedagoginis lituanistikos institutas, Čiurlionio galerija,
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, milžiniški lietuvių
veiklos archyvai, keliasdešim t tūkstančių knygų lobis ir
nemaža muziejinių vertybių. Centre yra puiki salė koncer
tams su geros kokybės Steinway kilmės fortepionu, kita mažesnė salė, patogi kavinė mažesnio pobūdžio renginiams,
o lauke gražus sodelis, kuriame pastatytas Žuvusiems už
Lietuvos laisvę paminklas, prie kurio mūsų tautinių švenčių
iškilmių metu vyksta Lietuvos vėliavos pakėlimai ir atitinka
mos apeigos. Salia yra Jėzuitų vienuolyno patalpos su jaukia
koplyčia.
Visa tai buvo sukurta lietuvių suaukotais pinigais. Da
bar Tėvai Jėzuitai nutarė nutraukti nuomos sutartį su Litua
nistikos tyrimo ir studijų centru dėl nuomojamų patalpų vie
nuolyno rūsyje. Pasiūlė nuomoti devynis kambarius kitame
aukšte už 30,000 dolerių. L ituanistikos centras tokių
milžiniškų sumų neturi. Jėzuitų atstovas kun. Antanas Gražu
lis nustatė term in ą iki ku rio laiko archyvai tu ri būti
iškraustyti. Esančios patalpos reikalingos šeštadieniniai
mokyklai - kartą savaitėje. Vienuolyno kambariai nedideli,
tad klasėms netinka, reikia rūsio vaikams. Kadaise Jaunimo
centro klasėse mokėsi 450 mokinių ir visi sutilpo, dabar yra
350 ir nebesutelpa. Paaiškėjo ir tai, kad m okiniai pagal
Švietimo departamento valdžios nuostatus negali būti moko
mi rūsio patalpose. Taigi, ką daryti? Kun. A. Gražulis yra
pasiūlęs išsikelti kitur. Jei tai įvyktų, tai Jaunimo centras
turėtų užsidaryti, nes nebegautų nuomos iš Lituanistikos
centro už naudojamas patalpas.
Pasitarimo metu paaiškėjo, kad sunki ir vienuolyno pini
ginė būklė, nes neturi pinigų apmokėti namo išlaikym o
išlaidoms - patalpos nešildomos. “Jei mes neišlaikysime
patalpų, turėsime palikti Čikagą” , išsitarė kun. A. Gražulis.
Daug kartų vestuose susirašinėjim uose ir pasitarim uose
žodžiu su Tarybos pirmininku prof. dr. V. Bieliausku jokio
sprendim o nerasta, nes Tėvai Jėzuitai (šių pastatų vir
šininkai) darysią tai, kas jiem s geriausia. Jaunimo centrą
šiuo metu administruoja specialus komitetas, tad susirinkime
buvo siūlyta perimti ir Jėzuitų vienuolyno administravimą,
jei tas komitetas sutiktų su naujomis pareigomis. Lietuvių
visuomenėje didelis nerimas, kad gali būti, jog mūsų lėšomis
pastatytu centru nebegalėsime patys naudotis. Čikagos lie
tuviams būtų milžiniškas nuostolis ir lietuviškumui išlaikyti
neįkainuojama žala. Bijoma, kad šitas Jėzuitų sprendimas
daromas ne Čikagoje, o pačiame centre. Aišku, kad reikia
pinigų, bet reikia ir tautinio supratimo.
S. Tubenas
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V ilnius, balandžio 15 d.
(ELTA). Prezidento Rolando
Pakso dekretas su siūlym u
pradėti apkaltą Seimo nariui
Artūrui Paulauskui prieštarauja
Konstitucijai. Tačiau ne dėl to,
kad šių metų kovo 12 d. pasi
rašytu dekretu R. Paksas esą
siekė vilkinti savo paties apkal
tos procesą ir destabilizuoti
padėtį valstybėje, kaip Konsti
tuciniam Teismui aiškino de
kretą kritikavę Seimo atstovai.
Šiuo požiūriu K onstitucinis
Teismas ginčijamo dekreto iš
viso nevertino. Prieštaraujančiu
K onstitucijai jis pripažintas
todėl, kad buvo išleistas įgy
vendinant ydingą Seimo statuto
230 straipsnio 1 dalies nuostatą,
kurioje nukrypstama nuo kon
stitucinės apkaltos sampratos ir
suteikiama teisė siūlyti apkaltos
procesą Prezidentui. Pagal Kon
stituciją šią teisę turi tik Seimas.
Tokį nutarimą ketvirtadienį
paskelbė Konstitucinis Teis
mas, prieš dvi dienas išnagri
nėjęs Seimo prašyme išdėsty
tas abejones dėl minėto R. Pakso dekreto.
Konstitucinio Teismo nuta
rime konstatuota, kad Respub
likos Prezidento teisė siūlyti
pradėti apkaltos procesą Seimo
nariui nėra tiesiogiai įtvirtinta
Konstitucijoje, ji yra įtvirtinta
Seimo statute. Prezidento de
kretas yra poįstatyminis teisės
aktas, išleistas remiantis Sei
mo statuto, turinčio įstatymo
galią, 230 straipsnio 1 dalies
nuostata, kurioje Prezidentui
nustatyta teisė siūlyti Seimui
pradėti apkaltos procesą kon
krečiam asmeniui. "Todėl, ti
riant ginčijamo Respublikos
Prezidento dekreto - poįsta
tyminio teisės akto - atitikimą
K o n stitu cijai, buvo bū tin a
įvertinti įstatymo galią turinčio
akto - Seimo statuto 230 straips
nio 1 dalies - santykį su Kons
titucija", - aiškinama Konsti
tucinio Teismo nutarime.
Konstitucinis Teismas kon
statavo, kad apkalta yra ypa
tinga parlamentinė procedūra.
Pagal Konstituciją, kai apkaltą
vykdo Seimas, Konstitucinis
Teismas teikia išvadą, ar val
stybės pareigūno ar Seimo na
rio, kuriam pradėta apkaltos
b y la, k o n k retū s v eik sm ai
p rie šta ra u ja K o n stitu c ija i.
"Jokiom s kitom s valstybės
valdžios institucijoms Konsti-

tucijoje nėra numatyti įgalio
jim ai dalyvauti vykdant ap
kaltą. Jeigu Seimo statute būtų
nustatytas toks teisinis regulia
vimas, pagal kurį kokia nors
kita valstybės valdžios insti
tucija turėtų įgaliojimus daly
vauti vykdant apkaltą, būtų
įsiterpta į Seimo kompetenciją.
Todel apkalta gali būti inici
juojama tik Seime", - pabrėžė
Konstitucinis Teismas. A tsi
žvelgiant į apkaltos instituto
svarbą, teisę inicijuoti apkal
tos procesą gali turėti tik pa
k a n k a m a i d id elė S eim o
narių grupė. Įvertinęs Seimo
statuto nuostatą, kad siūlyti
Seimui pradėti apkaltos pro
cesą konkrečiam asmeniui turi
teisę ne mažesnė kaip 1/4 Sei
mo narių grupė, Konstitucinis
Teism as konstatavo, kad ši
nuostata atitinka apkaltos kon
stitucinės sampratos reikalavi
mus. K itaip įvertina Seimo
statuto nuostata, kad siūlyti
Seimui pradėti apkaltos pro
cesą konkrečiam asmeniui turi
teisę Respublikos Preziden
tas, o dėl Aukščiausiojo Teis
mo teisėjų bei A peliacinio
teismo pirmininko ir teisėjų taip pat ir teisėjų garbės teis
mas. Konstatuota, jog tokiu
reguliavimu įsiterpiama į Sei
mo konstitucinę prerogatyvą
vykdyti apkaltą ir yra nukryp
stama nuo konstitucinės ap
kaltos sampratos.
Pagal Konstituciją Preziden
tas apskritai neturi teisės siūlyti
Seimui pradėti apkaltos procesą
asmenims, nurodytiems Konsti
tucijos 74 straipsnyje - Konsti
tucinio Teismo pirmininkui ir
teisėjams, Aukščiausiojo Teis
mo pirmininkui ir teisėjams,
Apeliacinio teismo pirmininkui
ir teisėjams bei Seimo nariams.
Remdamasis šiais motyvais,
Konstitucinis Teismas nutarė,
kad Lietuvos Respublikos Sei
mo statuto 230 straipsnio 1 da
lis ta apimtimi, kuria nustatyta,
kad siūlyti Seimui pradėti apkal
tos procesą konkrečiam asme
niui dėl šio statuto 228 straips
nyje nurodytų pagrindų (šiurkš
čiai pažeidus Konstituciją arba
sulaužius priesaiką, taip pat
paaiškėjus, jog padarytas nu
sikaltimas) turi teisę Respubli
kos Prezidentas, o dėl Aukš
čiausiojo Teismo teisėjų bei
Apeliacinio teismo pirmininko
ir teisėjų - taip pat ir Teisėjų gar-

bės teismas, prieštarauja Konsti
tucijai. Taigi Konstitucijai prieš
taraujančiu pripažintas ir Prezi
dento 2004 m. kovo 12 d. de
kretas, kuriuo buvo siūloma
pradėti apkaltos procesą Seimo
nariui A. Paulauskui. Konsti
tuciją pažeidžiančias Seimo sta
tuto normas parlamentarai turės
ištaisyti.
Išk lau sęs K o n stitu cin io
Teismo nutarimą, Seimo vice
pirm ininkas Vytenis Povilas
Andriukaitis žurnalistams sakė
nemanąs, kad įstatymų leidėjui
nurodyta pareiga ištaisyti savo
teisines klaidas reikštų Prezi
dento galių ribojimą. "Nėra jo 
kio galių ribojimo. Prezidentas
negali turėti galių, kurių jam
nenustato Konstitucija. Konsti
tucija yra aukščiau už Seimo
statutą", - pabrėžė V. P. Andriu
kaitis. Jo nuomone, nėra jokios
būtinybės inicijuoti Konstituci
jos pataisas, kurios įtvirtintų
Prezidento teisę siūlyti apkaltą,
kadangi tai būtų intervencija į
Seimo kompetenciją vykdant
apkaltą, griaunanti visą teisinę
apkaltos sistemą. Ginčytame
dekrete Prezidentas R. Paksas
kaltino Seim o narį A. Pau
lauską sąmoningai atskleidus
informaciją, sudarančią valsty
bės paslaptį, asmenims, kurie
neturėjo leidimo dirbti ar susi
pažinti su įslaptinta informaci
ja. Prezidento nuomone, tuo
buvo šiurkščiai pažeista Kon
stitucija ir sulaužyta Seimo na
rio duota priesaika. Prezidentas
taip pat kaltino A. Paulauską
"diskreditavus Lietuvos Seimo,
kaip vienos iš valstybės val
džios institucijų, autoritetą, tuo
šiurkščiai pažeidus Konstituciją
ir sulaužius duotą Seimo nario
priesaiką". Dar A. Paulauskas
buvo kaltinamas ir Prezidento
institucijos diskreditavimu. Šis
dekretas buvo jau antrasis R.
Pakso bandymas inicijuoti ap
kaltą A. Paulauskui. Pirmąjį,
v asario pab aig o je p a te ik tą
kreipimąsi, Seimas atmetė dėl
netinkamos teisinės formos.
Generalinė prokuratūra, anks
čiau tyrusi kaltinimus Seimo
Pirmininkui A. Paulauskui dėl
valstybės paslapties atskleidi
mo, padarė išvadą, kad jie yra
nepagrįsti. Tačiau R. Paksą
rem iančių Liberaldem okratų
frakcijos narių Seim e toks
prokuratūros atsakym as ne
patenkino.

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

(Atkelta iš 2 p.)
Izraelio valstybės proku
roras pasiūlė patraukti teismo
atsakomybėn premjerą Sharon
už kyšių ėmimą.
Palestinos valdžia per
premjerą Ahmed Qurei pareiš
kė viltį, kad Izraelio siūlymas
pasitraukti iš Gazos pakraščio
gali atgaivinti taikos viltis. Tik

•
•

jis reikalauja, kad būtų pasi
traukta ir iš Vakarų kranto.
Prancūzijos prezidentas
Jacques C hirac po savival
dybių rinkimų, kuriuos laimė
jo kairiosios partijos, pakeitė
kelis ministrus. Vidaus reikalų
ministras Nicolas Sarcozy tapo
finansų ministru, Dominique
de Villepin iš užsienio reikalų

•

ministro tapo vidaus reikalų ir
Nichel Barnier bus užsienio
reikalų ministru.
Britanija, Prancūzija ir
Vokietija kritikavo Irano vy
riausybę, kad ji toliau tobuli
na savo atom inės energijos
reaktorių. Dar neseniai Irano
vyriausybė žadėjo sustabdyti
centrifugos procesą.

•
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SEIMAS MINĖJO LIETUVOS IR LENKIJOS
BENDRADARBIAVIMO DEŠIMTMETĮ

Balandžio 8 d. Maskvoje viešėjo NATO generalinis sekretorius Jaap de Hoop Scheffer, kur susitiko
su Rusijos prezidentu Vladimir Putin.
NATO nuotr.
SOCIALDEMOKRATAI RAGINA VISAS PARTIJAS REMTI
ČESLOVO JURŠĖNO KANDIDATŪRĄ
V ilnius, balandžio 15 d.
(ELTA). V aldantieji social
demokratai tvirtina esantys už
vieną bendrą partijų kandidatą
p irm a la ik iu o se P rezid en to
rinkim uose, tačiau bendras
kandidatas, socialdem okratų
manymu, galįs būti ne kas ki
tas, o jų pačių iškeltas Česlo
vas Juršėnas.
"Jeigu politinės partijos iš
tiesų siekia bendro kandidato
Prezidento rinkimuose, kvie
čiame visus paremti Česlovo
Juršėno kandidatūrą. Atėjo lai
kas suteikti šansą geriausiam
kandidatui. Būtent jis gali nuo
sekliai pratęsti sėkmingą Pre
zidento A lgirdo B razausko
darbą", - rašoma išplatintame
Socialdemokratų partijos pa
reiškim e. Jam e, be kita ko,
teigiama, kad liberalų ir kitų
dešiniųjų partijų kandidatas
Valdas Adam kus šioje poli
tinėje situacijoje nesulauktų
visuotinio pritarimo.
"V. Adamkaus galimybes
rinkimuose silpnina ir jo pa
darytos klaidos - "Williams"

atvedimas, padaręs Lietuvai
m ilijoninius nuostolius, R o
lando Pakso iškėlim as, p a 
sibaigęs tautos supriešinimu",
- rašo m a so c ia ld em o k ra tų
pareiškime, kurį pasirašė parti
jos vicepirm ininkas Vytenis
Andriukaitis bei rinkimų štabo
vadovas Gediminas Kirkilas.
Socialdemokratų teigimu,
šiuo metu reikia tokio kandida
to, kuris suvienytų visus, ne tik
pelnytų elito pagarbą, bet ir būtų
visą gyvenimą praleidęs kartu su
paprastais Lietuvos žmonėmis,
žinotų jų vargus ir rūpesčius.
"Šioje sudėtingoje politinėje
situacijoje būtinas ne tik popu
liarus, bet ir aktyviai veikiantis
žmogus, išmanantis savo veiklą
ir gerbiantis Konstituciją", teigia socialdemokratai, pabrėž
dami, jog šiuos kriterijus ge
riausiai atitinka būtent jų kandi
datas Č. Juršėnas.
Socialdemokratai taip pat
pripažįsta Č. Juršėno kandi
datūrą iškėlę atsakydam i į
liberalų veiksm us, kai šie,
"nesiderinę su kitomis partijo-

LIETUVOJE VYRIAUSIASIS NATO JUNGTINIŲ
PAJĖGŲ EUROPOJE VADAS
V ilnius, balandžio 16 d.
(ELTA). Šios savaitės pradžioje
su oficialiu vizitu Lietuvoje
lankėsi vyriausiasis NATO
jungtinių pajėgų Europoje vadas
generolas James L. Jones. Pir
madienį iškilmingai pasitiktas
prie Krašto apsaugos ministeri
jos aukšto rango svečias susiti
ko su ministru Linu Linkevi
čiumi ir kariuomenės vadu gen.
mjr. Jonu Kronkaičiu. Vėliau
generolas Seime susitiko su ei
nančiu Seimo pirmininko parei
gas Česlovu Juršėnu ir Nacio
nalinio saugumo ir gynybos ko
miteto pirmininku bei nariais.
Buvo NATO pareigūno paskai
ta kariūnams Jono Žemaičio
Lietuvos karo akadem ijoje.

Antrąją vizito dieną NATO ge
nerolas, lydimas kariuomenės
vado gen. mjr. J. Kronkaičio,
Lietuvos karinių oro pajėgų
sraigtasparniu skrido į Karmė
lavą, kur apžiūrėjo Regioninį
oro erdvės stebėjimo ir kontrolės
centrą, vėliau svečias ir lydinti
delegacija Rukloje stebėjo Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio Al
girdo mechanizuotojo pėstinin
kų bataliono karių parodomąsias
pratybas. S raigtasparnis su
svečiais leidosi ir Šiaulių Zoknių
oro uoste. Čia generolas J. L.
Jones susitiko su greitojo reaga
vimo oro pajėgų tarptautinio
kontingento kariais. Lietuvai,
Latvijai, Estijai, Bulgarijai, Ru
munijai, Slovakijai ir Slovėnijai

mis, kaip vadinamąjį bendrąjį
kandidatą iškėlė buvusį Prezi
dentą V. Adamkų".
Socialdemokratai pabrėžia,
jog jokio partijų tarimosi dėl
bendro kandidato pirmalaikiuo
se Prezidento rinkimuose ne
buvo, į tokius pačių socdemų
siūlymus esą niekas nereaga
vo. "Apie socialdem okratų
partijos pirmininką, kaip ben
drą kandidatą Prezidento rin
kimuose, buvo kalbama tik iki
to momento, kai buvęs Prezi
dentas R. Paksas apkaltos būdu
buvo pašalintas iš pareigų.
Toks konservatorių ir liberalų
vadovų pozicijos pasikeitimas
akivaizdžiai parodė jų veid
mainystę ir siaurų partinių bei
asmeninių interesų siekimą", rašo socialdemokratų vadovai
išplatintame pareiškime.
O pozicijai priklausantys
konservatoriai savo ruožtu jau
an k sčiau k ritik a v o s o c ia l
dem okratus, esą b ū ten t jie
žlugdo galimą partijų susita
rimą dėl bendro visų pagrin
dinių partijų kandidato.
oficialiai tapus NATO narėmis,
vyriausiasis sąjungininkų pajėgų
Europoje vadas prisiėmė NATO
atsakom ybę saugoti ir ginti
naująsias nares. Taigi jis yra at
sakingas už Lietuvos ir kitų
naujųjų NATO narių saugumą.
Taip pat sąjungininkų pajėgų
Europoje vadas atsakingas už
visų NATO operacijų šiame re
gione planavimą ir vykdymą, jis
vadovaus ir NATO operacijoms
vykdyti priskirtiems Lietuvos
kariniam s daliniams. NATO
vyriausioji jungtinių pajėgų Eu
ropoje vadavietė (SHA PE)
įsikūrusi Belgijos mieste Monse.
Kaip tik prie šios vadavietės ba
landžio 15 d. buvo pakelta ir
Lietuvos, kaip naujos NATO
narės, vėliava. Vėliavų pakėlimą
stebėjo visų NATO narių vals
tybių kariuomenių vadai.

Seimas paminėjo Lietuvos
ir Lenkijos draugiškų santykių
ir gero kaim yninio bendra
darbiavimo sutarties 10-metį.
Tą proga laik in asis Seim o
irmininkas Česlovas Juršėnas
šaukė iškilmingą Seimo po
sėdį. Lietuvos Seimo vadovo
kvietimu jame dalyvauvo Len
kijos Seimo maršalas Marek
Borowski. Parlam ento gale
rijoje Č. Juršėnas ir Lenkijos
ambasadorius Lietuvoje Jerzy
B ahr atidarė parodą “Ježis
Giedrojcas ir žurnalo “Kultura” erdvė. Sudėtingas lenkų
ir lietuvių dialogas”. Šią eks
poziciją parengė Literatūros
instituto Paryžiuje Archyvo
globos draugija. Parodos ati
daryme dalyvavo Lenkų insti
tuto Lietuvoje direktorė Malgorzata Kasner. Seimo Kons
titucijos salėje, kur 1994 m.
balandžio 26 d. buvo p asi
rašyta Lietuvos ir Lenkijos
tarpvalstybinė sutartis, įvyko
parlamento svečių susitikimas
su laikinuoju Seimo p irm i
ninku Č. Juršėnu. Pokalbyje
dalyvavo Ministras pirminin
kas Algirdas Brazauskas, kuris
prieš 10 metų yra pasirašęs šį
istorinį dokumentą. Kaip pri-

mena ELTA, derybos dėl Lie
tuvos ir Lenkijos tarpvalsty
binės sutarties vyko 1992
1994 metais. Lietuvos vals
tybė iš pradžių kėlė klausimą
dėl papildomo protokolo ar
kitokio pobūdžio dokumento
arba formulės, kuria Lenki
jos valstybė pripažintų isto
rin ę k la id ą - V iln ia u s ir
Vilniaus krašto užėmimą XX
a. pirmojoje pusėje. Dėl to
šios derybos užtruko, nors abi
šalys turėjo tikslą, įgyvendindam os panašius strategi
nius užsienio politikos tikslus,
kuo greičiau sudaryti dvišalę
sutartį. D erybų raid a ypač
suintensyvėjo, kai 1993 m.
gruodžio 17 d. su oficialiu
vizitu į Varšuvą buvo nuvykęs
tuometinis Seimo pirmininkas
Česlovas Juršėnas, dvišales
problemas aptaręs su Lenkijos
Seimo maršalu Jozef Oleksy,
tuomet valdančiosios Kairiųjų
demokratų sąjungos frakcijos
Seime lyderiu, dabar Lenkijos
prezidentu Aleksander Kwas
niewski, kitais valstybės parei
gūnais ir politikais. Istorinė
sutartis buvo pasirašyta prieš
dešimt metų Vilniuje per pre
zidento Lech Walęsa vizitą.

LIETUVOS PREZIDENTO RINKIMAI BIRŽELIO 13 D.
Pagrindinės parlamentinės
partijos nesutaria dėl vieno
bendro kandidato pirmalaiki
uose Prezidento rinkimuose ir
dabar jau pripažįsta sieksian
čios "minimalaus skaičiaus"
kandidatų. Pripažįstama, jog
rinkimuose socialdemokratų,
socialliberalų, liberalcentristų
ir konservatorių partijoms gali
atstovauti ne mažiau kaip du
kandidatai - Česlovas Juršė
nas ir Valdas Adamkus.
"Iš tiesų tariamės, kad gali
būti mūsų partijoms atstovau
ja n ty s k eli kan d id atai, bet
dėsime visas pastangas, kad jų
būtų minimalus skaičius. Ne
sakome, kad būtinai turi būti
vienas kandidatas ir šiandieną
supratome, kad ko gero mini
malus skaičius kandidatų tai Č. Juršėnas ir V. Adamkus", po įvykusio keturių partijų
atstovų susitikim o sakė Tė
vynės sąjungos pirm ininkas
Andrius Kubilius.
Pasak A. Kubiliaus, galuti
nis "pats rim čiausias partijų
sprendimas dėl kandidatų bus
priimtas, likus 15 dienų iki pir
mojo rinkimų turo". Preziden
to rinkimų įstatymas numato,
jog būtent šiuo laiku, t. y., likus
ne mažiau kaip 15 dienų iki
rinkimų pradžios, kandidatai
gali atsiimti savo kandidatūras.
Seimas nutarė, kad Prezi
dento rinkimai įvyks 2004 m.
birželio 13 d. drauge su rinki
mais į Europos Parlamentą.
Socialdemokratams šiame

susitikim e atstovavo Juozas
Bernatonis, socialliberalams Naujosios sąjungos rinkim ų
štab o p irm in in k a s V aidas
Pliusnis, Liberalų ir centro są
jungai - jos vadovas Artūras
Zuokas, Tėvynės sąjungai - jos
pirmininkas Andrius Kubilius.
Socialliberalų rinkimų šta
bo vadovas V. Pliusnis teigė,
jog kol kas kalbėti apie kon
krečias kandidatūras dar anks
ti, ir neatskleidė, ar socialli-beralai kels A rtūro Paulausko
kandidatūrą.
Pasak A. Kubiliaus, pirma
jam e tokio formato susitikime
buvo pasikeista partijų turi
mais visuom enės nuom onių
apklausų duom enim is. Taip
pat sutarta akylai stebėti ir
analizuoti padėtį toliau, rink
tis į reguliarius susitikimus kas
savaitę tuo pačiu laiku.
Liberalų ir centro sąjungos
pirmininkas A. Zuokas teigė,
jog turimos apklausos rodo,
kad didžiausius šansus laimėti
Prezidento rinkimus turi Val
das Adamkus ir Algirdas Bra
zauskas. Todėl A. Brazauskui
atsisakius dalyvauti rinkimu
ose, re a lia u sia yra V. A d 
amkaus kandidatūra. "Pagal
tas apklausas, kurių rezultatus
šiuo m etu m es turi-m e, Č.
Juršėnas bus antrame rinkimų
ture. Šiandieną dar nedrįstame
pasakyti, kad jis bus Preziden
tas, bet antrame ture jis bus tik
rai", - žurnalistams sakė J. Ber
natonis.
ELTA
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ANTANAS SMETONA
Karolis Milkovaitis

II.

Prezidento 130 metų gimimo ir jo 65 mirties sukakčių minėji
mo metu pasakyta kalba 2004 m. kovo 23 d. Los Angeles.
Gimęs 1874 metais, taigi
tik 11 m etų po M uravjovo
žiauriai num alšinto lietuvių
sukilim o, Antanas Sm etona
rado savo tau tą m erd in čią
skurde ir dvasinėje neviltyje.
Kilęs iš mažažemių valstiečių
šeim os, jis tą ypač paju to
susidūręs su to meto gyveni
mo neteisybėmis. Jam, maža
mečiui ganant gyvulius gimto
jo Užulėnio miške, jo imlus
p ro ta s p rad ė jo s u p ra sti ir
atskirti, kas yra gera ir priim
tina, ir kas yra bloga ir atmes
tina.
Pabaigęs Taujėnų pradžios
m o k y k lą ir k iek p riv a č ia i
pasimokęs, jis įstojo į Palan

gos progimnazijos trečią klasę.
Baigęs progimnaziją, kaip jau
sakyta, galvojo tapti kunigu,
bet pakeitęs nuomonę, įstojo į
Mintaujos gimnaziją. Gimna
zijoje jis tuoj pat įsijungė į
slaptą prieš rusišką veiklą. Bet
1896 metų rudenį, už lietuvių
mokinių kurstymą neskaityti
rusiškai maldos, buvo iš gim
nazijos pašalintas. Po didelių
pastangų, jo malonės prašymą
caro švietimo ministrui paten
kinus, buvo vėl priimtas, bet ne
į Mintaujos, o į Petrapilio IX
gimnaziją, kurią baigė 1897
metais, taigi jau būdamas 23
metų amžiaus. Tais pat metais
įstojo į Petrapilio universiteto

Dalis svečių Los Angeles Tautiniuose namuose klauso paskaitos
apie prezidentą Antaną Smetoną.

teisių fakultetą.
Dar gimnazijoje pasireiš
kęs stiprus tautinės sąmonės
pajautimas ir veržlumas kovoti
už tiesą, universitete dar su
stiprėjo. 1899 metais, už pro
testą p rie š stu d en tų teisių
varžymą, buvo pašalintas iš
universiteto, 2 savaites kalin
tas ir po to ištremtas į Vilnių.
Jam šiaip taip pavyko į univer
sitetą grįžti, bet jis buvo seka
mas ir 1902 m etais už lie 
tuvišką veiklą vėl pašalintas iš
universiteto, ir suimtas. Tačiau
ir tose sunkiose aplinkybėse jį
lydėjo laimė: jam pasisekė greit
į u n iversitetą sugrįžti ir tų
pačių, t.y. 1902-jų metų rudenį
universitetą baigti.
Baigęs aukštąjį teisių moks
lą Antanas Sm etona įsikūrė
Vilniuje ir plačiai įsijungė į
lietu v išk ą veiklą. 1903 m.
p rad ž io je p rad ėjo tarn a u ti
Vilniaus Žemės banke, o 1904
m etais vedė S ofiją Chodakauskaitę.
Per ilgai užtrukčiau mėgin
damas išvardinti visus jo nu
veiktus darbus. Tačiau pažy
mėtina, kad per 17-kos metų
laikotarpį, t.y. nuo universite
to baigim o 1902 m etais iki
1919 metų, kada Lietuvos Vals
tybės Taryba jį išrinko valsty
bės prezidentu, jis pasižymė
jo, iškilo ir buvo žinomas kaip
gabus visuomenininkas, laik
raštininkas, knygų autorius,
kultūrininkas, politikas, Lietu-

vos valstybės atstatymo reika
lais važinėjęs po užsienius ir
taręsis su įvairių valstybių vy
riausybėm is. Vadinasi, tap
damas prezidentu, jis jau turė
jo platų politinį patyrimą. Kai
Valstybės Taryba jį išrinko pir
muoju valstybės prezidentu, jis
jau buvo 45 metų amžiaus, tai
gi buvo jau subrendęs vyras.
Laikinai palikę nuošaly 6-rių
metų laikotarpį, t.y. nuo 1920
metų birželio 19 dienos, kada jis
prezidento pareigas perdavė
naujai išrinktam Steigiamojo
Seimo pirmininkui Aleksandrui
Stulginskiui, iki 1926 m. gruo
džio 17 dienos, kada jis antru
kartu tapo prezidentu, trumpai
žvilgterėkime į Antaną Smetoną
privatų žmogų.
Iš išvaizdos jis kažin ar
buvo panašus į politiką. Iš pir
mo žvilgsnio jis daugiau pri
minė anų laikų gydytoją, ko
kio banko ar kokios aukštesnės
mokyklos direktorių. Jis buvo
nesudėtingo būdo, daugiau
namų žmogus. Jis vengė dažno
svečiavimosi ir eidavo tik ten,
kur būtinai buvo reikalinga
eiti. Jis buvo jautrus žmogus,
kurį jaunos valstybės nepa
sisekimai labai jaudino. San
tykiuose su žmonėmis jis buvo
kuklus ir demokratiškas, bet
niekada neprarasdavo savo
kone aristokratiško orumo.
Jis buvo mokslo žmogus.
Paruošęs ir paskelbęs visą eilę
darbų iš visuomeninių mokslų
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srities, Antanas Smetona 1923
m etais buvo pakviestas eiti
Lietuvos universiteto humani
tarinių mokslų fakulteto meno
teorijos ir istorijos katedros
docento pareigas, o vėliau, per
keltas į filosofijos katedrą,
buvo patvirtintas pilnu docen
tu. Jis mokėjo visą eilę svetimų
kalbų ir be vertėjo laisvai galė
jo susikalbėti su prancūzu,
vokiečiu, rusu, lenku. Patenki
nam ai kalbėjo angliškai. Iš
senųjų kalbų mokėjo lotynų ir
graikų tiek, kad galėjo iš jų
laisvai versti. Būdamas moks
lininkas, jis buvo didelis kny
gos, meno ir gamtos mėgėjas.
1932 metais Vytauto Didžiojo
universitetas jam suteikė filo
sofijos garbės daktaro laipsnį.
Susipažinę su Antanu Sme
tona žmogum i, dabar žvilg
terėkim e į Antaną Sm etoną
politiką: prezidentą ir jo vado
vaujamos valstybės santvarka.
Antano Smetonos tautinės
krypties valstybinė santvarka
gimė ne iš karto. Jo mintyse il
gai kaitaliojosi ir vystėsi įvairių
krypčių galimybės, ir jis ilgai
save laikė dešiniuoju liberalu,
siekiančiu Lietuvos gerovės la
bui suderinti kraštutines politi
nes sroves. Kitais žodžiais ta
riant, jis siekė tautinės vieny
bės, kovodamas ne prieš pačias
atskirtas sroves, bet prieš jų tar
pusavio nesantaiką, prieš jų ne
paisymą bendrų tautos ir valsty
bės reikalų.
(Bus daugiau)

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)
XXXXIX
Suvažiavim as patvirtino
naujo,socialdemokratinio tipo
- savarankiškos LK P pro
graminius dokumentus - iš
galingosios, neklystančios
SSKP pamatų buvo ištrauk
tas stambokas blokas - Lietu
vos partinė organizacija; buvo
sudarytos sąlygos ir b u v u 
siems LKP nariams pasirink
ti: su okupantais, ar Laisvėn
besiveržiančia savo, Lietuvių
Tauta? Tai iš dalies irgi
prisidėjo ne tik prie SSKP,
bet ir visos SSRS, kaip siste
mos, griuvimo.
Suvažiavimas savarankiš
kos LKP CK pirmuoju sekre
toriumi patvirtino A.Brazauską,
antruoju - V.Beriozovą, LKP
CK sekretoriais - J.V.Paleckį,
K.Glavecką. Buvo išrinkti 176
LKP CK nariai, tarp jų aktyvi
ausi Sąjūdžio Seimo ir jo Tary
bos nariai - B.Genzelis, R.Gudaitis, B.Kuzmickas, R.Ozolas
ir daugelis kitų. Beje, rinkimų,
užkulisiuose "sprendžiamą"
žodį kai kuriais atvejais te
beturėjo senoji nomenklatūra, tai jos veikėjai paskutinį mo
mentą prieš pat balsavimą taip
sumaniai "pakoregavo" kandi-

datų biuletenius , kad niekas ir
nepastebėjo, jog neliko jame
ypač radikaliai nusiteikusių
LKP pertvarkytojų pavardžių,
tarp jų ir šių eilučių autoriaus,
o atsirado tokių, kurie nelabai
ir suvokė, kas ta "savarankiška
LKP", pateko ir didžioji dalis
senojo LKP CK narių, kurie
tenorėjo išlikti valdžioje, nepai
sant kokioje.
Dėl to ir šių eilučių autorius
po suvažiavimo, gruodžio 27 d.,
"Respublikos" laikraštyje inter
viu klausė: "Ar savarankiška
KP ves į nepriklausomą Lietu
vą?" Ir atsakė: "Tautišką gies
mę" komunistai giedojo gra
žiai, įkvėpti, tačiau abejonė te
bus mūsų tautos siekių perpetuum mobile. [...] Džiaugiuosi,
kad galėjau prisidėti prie SSKP
Lietuvos partinės organizacijos
suskaldymo, prie savarankiškos
LKP su savo Programa ir Statu
tu, turinčios tikslą atkurti Ne
priklausomą Lietuvą, atkurti
joje dem okratinę teisinę vi
suomenę. [...] Ar sugebės LKP
pateisinti tuos lūkesčius? [...]
Centro Komiteto narių rinki
mas, kova dėl "vietos po saule"
kelia nerimą...] Deklaracijas pri-

imti lengviau negu jas įgyven
dinti. Pesimistiškai nuteikia, kad
komisija nepaisė pirminių orga
nizacijų siūlymų, pateikiant bal
savimui kandidatus į Centro
Komitetą - juos pasirinko senoji
nomenklatūra, o suvažiavimo
delegatai pabuvo "balsuotojais".
Be to, paliko nuosėdų ir kai
kurių delegatų nuolatinis verži
masis į tribūną, kad parodžius
save, lyg ir buvusį šventųjų
mūsų tautos idealų sargyboje.
[...] Ir reorganizuotą savaran
kišką LKP, atrodo, reikės temp
ti į Nepriklausomybę, kaip iki
šiol į pačios "savarankiškumą".
Ir nebuvo apsirikta. Į sa
varankišką LKP perėjo ne tik
nepriklausomos Lietuvos šali
ninkai, bet ir įvairiausi prisi
plakėliai, kuriems svarbiausia
- v aldžia ir p in igai. S a v a 
ran k išk o s LK P įsik ū rim as
padėjo išlikti seniesiems buvu
sios partijos ryšiams, santy
kiams, susiformavusiems aukš
tuosiuose jo s sluoksniuose
(“partinei mafijai"), galintiems
gerokai paraly žiu o ti ir n e
priklausom os L ietuvos gy
venimą. Bet tuomet tai mūsų
nesuvokta, kaip nesuvokta,

1970 metais Čikagoje ruoštą parodą “Pažink savo priešą komu
nizmą” apžiūri Lietuvos pasiuntinybės reikalų vedėjas Washington'e Stasys Lozoraitis, Jr., Lietuvos Genaralinis konsulas
dr. Petras Daužvardis, buvęs LR užsienio reikalų ministras Stasys
Lozoraitis iš Romos ir vienas tos parodos organizatorių Domas
Adomaitis.
Vaclovo Noreikos nuotr.
kad taip greitai gali žlugti ir
visa SSKP, SSRS.
Tuo metu LKP atsiskyri
m as nuo SSKP, "naktinės"
partijos - "LKP ant SSKP plat
formos" susidarymas padėjo
išryškinti, kas yra kas, kas yra
Lietuvos valstybingum o at
kūrimo šalininkas, o kas - jo
priešininkas. Buvo, kaip saky
ta, suduotas pirmasis didžiulis
smūgis SSKP.
“VYRESNIOJO BROLIO"
PAMOKA
1989 m. gruodžio 25 d.
Maskvoje buvo sušauktas spe
cialus neeilinis SSKP CK ple-

numas ryšium su LKP XX su
važiavimo nutarimais. Išvyks
tantiems į plenumą savaran
kiškos LKP vadovams buvo
surengtas didelis palydų m i
tin g as V ilniuje, G edim ino
aik štėje. M itin g ą p rad ė jęs
SSRS liaudies deputatas akad.
E.Vilkas pasakė, kad Lietuvos
žmonės labai susirūpinę dėl
SSKP pažiūros į LKP XX su
važiavim o nutarim us ir kad
SSKP turėtų rimtai imtis savo
pertvarkos, o ne tvarkyti sveti
mus reikalus. Lietuvos komu
nistai turį savo tikslus ir žiną,
ką jiems daryti.
(Bus daugiau)
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VADOVYBĖS PAREIŠKIMAS
Prieš kelias dienas Lietuvių fondo narius pasiekė Lietuvių fondo vadovybės kvietimas į
metinį Lietuvių fondo narių suvažiavimą 2004 m. gegužės 8 d., Lemonte, Pasaulio lietuvių
centre. Prie kvietimo pridėta Lietuvių fondo Tarybos rezoliucija, kurioje siūloma, kad su
važiavimo metu būtų panaikinti dabar galiojantys Lietuvių fondo įstatai ir priimti nauji.
Naujų įstatų projekte JAV Lietuvių Bendruomene nebedalyvauja Lietuvių fonde, kaip
buvo per 43 metus, nuo pat Lietuvių fondo įkūrimo. Lietuvių Bendruomenė yra “išjungiama”
iš darbo Pelno skirstymo komisijoje, nebelieka dabartiniuose įstatuose numatyta pareiga
užtikrinti skaidrumą, ypač (tikėkimės, kad to niekuomet nebus) Fondo likvidavimo atveju.
Pažymėtina, kad JAV Lietuvių Bendruomenė atsisakė savo kuriamo Geležinio fondo ir
su Milijoninio fondo iniciatoriais 1961 m. sutarė, kad steigiamas “vienas bendras Lietuvių
fondas prie JAV Lietuvių Bendruomenės” (protokolas nr. 5, V. Ignaitis, Lietuvių fondas,
psl. 31-32). JAV Lietuvių Bendruomenė buvo uoli ir darbinga talkininkė ugdant Lietuvių
fondą. Per pirmąjį Lietuvių fondo veiklos dvidešimtmetį, 64 JAV Lietuvių Bendruomenės
apylinkės surinko ir įmokėjo į Lietuvių fondo iždą 1,789,294 dol. (tai tuomet sudarė 86%
Lietuvių fondo kapitalo). Fondo pradininkai nuveikė nepaprastą darbą. Buvo padėtas fi
nansinis pagrindas ir taip pat suteiktas Lietuvių fondui taip būtinas juo pasitikėjimo užnugaris,
kuris Fondą lydėjo visus jo veiklos metus. Lydi ir dabar. Be galo svarbu visuomenės pasi
tikėjimą išlaikyti ir pateisinti - vienašališkai nenutraukti bendradarbiavimo su JAV Lietuvių
Bendruomene saitų.
Lietuvių fondo pateiktame naujųjų įstatų projekte yra ir kitų probleminių pakeitimų. Neri
mą kelia pašalinimas iš įstatų kai kurių saugiklių. Gaila, kad apie šitokį esminį Lietuvių
fondo pasikeitimą nežino plačioji visuomenė. Naujieji įstatai nebuvo aptarti spaudoje. Apie
naujuosius įstatus su Lietuvių fondu neturėjo progos tartis JAV Lietuvių Bendruomenės
vadovybė.
Kreipiamės į Lietuvių fondo vadovus prašydami š.m. gegužės 8 d. įvyksiančiame me
tiniame suvažiavime nepateikti tvirtinti naujųjų Lietuvių fondo įstatų projekto. Skubėti
nėra reikalo. Savo ruožtu JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybė darbingai dalyvaus ku
riant ir tobulinant Lietuvių fondo įstatus.
Kreipiamės ir į Bendruomenės žmones, visus, kuriems rūpi išeivijoje tautinis išlikimas,
Lietuvių fondo narius bei rėmėjus ir labai nuoširdžiai prašome:
įsigilinti į siūlomą įstatų projektą
nepritarti kraštutiniam ir žalingam posūkiui, kuris nutrauktų ilgametes bendradarbia
vimo tarp JAV LB ir LF tradicijas ir tvarką
pareikšti savo nuomonę viešuose pokalbiuose, diskusijose ir spaudoje
dalyvauti LF metiniame suvažiavime ir balsuoti prieš galiojančių įstatų panaikinimą
ir pateikto įstatų projekto priėmimą
o jei negalite patys dalyvauti LF narių suvažiavime, prašome perleisti savo balsus
( ‘proxies’) JAV LB Krašto Valdybai ir siųsti juos Krašto Valdybos vicepirmininkei Dr.
Laimai Karosienei, 3 Oak Gate Dr., Branford, CT 06405.
Siūlome susimąstyti ir Lietuvių Bendruomenės, ir Fondo žmonėms (daugeliu atvejų esa
me vieni ir tie patys žmonės): neleiskime įsivyrauti susiskaldymui tarp dviejų iš mūsų
pagrindinių JAV lietuvių institucijų.

Rusijos gynybos ministras Sergey Ivanov, per susitikimą Maskvoje,
spaudžia ranką NATO generaliniam sekretoriui Jaap de Hoop
Scheffer.
NATO nuotr.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS
ATGAVIMO
100-ČIO JUBILIEJUS
Programą atlieka:

•
•

Aktorius EGIDIJUS STANČIKAS
Solistas MINDAUGAS JANKAUSKAS

•
•
•

Balandžio 30 d., penktadienį, 7 v.v.

Regina Narušienė
JAV LB Prezidiumo pirmininkė

Vaiva Vėbraitė
JAV LB Krašto Valdybos pirmininkė

Dievo Motinos parapijos auditorijoje
Bilietai 10 dol. ir 15 dol. platinami
Dievo Motinos parapijos svetainėje ir
pas Algį Gudėną tel.: 216 481 0465

RENGIA CLEVELANDO LB APYLINKĖ
GLOBOJA JAV LB KULTŪROS TARYBA

(Apmokėtas JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybės pareiškimas)

1926 M . GRUODŽIO 17 DIENOS
PERVERSMAS
V.
M ūsų skyriaus patalpos
buvo komendantūros namuose,
antrame aukšte. Iš vyriausio
štabo kelis kartus skambino
telefonu, reikalaudami mūsų
skyriaus viršininko. Bet jo ne
buvo, ir niekas nežinojo, kur jis.
Visi perversmo vadai buvo
gerai žinomi ir populiarūs ka
riuomenėje. Gen. št. majoras P.
Plechavičius buvo žinomas kaip
labai drąsus kavalerijos karinin
kas, neseniai baigęs (labai gerai)
čekoslovakų karo akademiją.
Nepriklausomybės pradžioje jis
buvo pasižymėjęs savo veiks
mais prieš bolševikus Zemaitijoje, Sedos apylinkėse, kur tada
jis su savo broliu vadovavo lie
tuviams partizanams. Dabar jis
ne tik užėmė kariuomenės vy
riausiojo štabo viršininko vietą
bet pasidarė ir visos Lietuvos
diktatorium. Jo padėjėjas, dabar

einąs vyriausio štabo viršininko
pareigas, gen. št. plk. Skorupskis, per kovas už Lietuvos
nepriklausomybę pasižymėjęs
karininkas, gerai vadovavęs Ijam pėstininkų pulkui. Naujasis
Kauno karo komendantas gen.
Glovackis per karą už Lietuvos
nepriklausomybę ypač pasižy
mėjęs savarankiškoje kovoje su
bolševikais. Pulkininkas Petruitis, dabartinis Kauno įgulos
viršininkas, drąsus karininkas,
suvaidinęs bene svarbiausią rolę
šiame perversme, nes pervers
mo vadams atidavė stipriausią
jėgą - visą 2-jį pėstininkų pulką.
Iš kitų aktyvių perversmo da
lyvių buvo žinomi kai kurie
jaunesni karo aviacijos, šar
vuočių rinktinės, karo technikos,
husarų pulko ir kitų Kauno
įgulos dalių karininkai.
Pirmą perversmo dieną visi

ems buvo aišku, kad dabar ko
munistuojantieji gaivalai tikrai
bus sutvarkyti. Tačiau buvo ir
rūpesčių, nes, iš vienos pusės,
dar nebuvo žinoma, kaip rea
guos visi kiti, perversme neda
lyvavę, pulkai, o iš antros pusės
buvo žinoma, kad visi pervers
mo kariniai vadai buvo drąsūs
ir atkaklūs. Tad galima buvo
laukti arba naujų neramumų
arba naujų neap-galvotų žygių,
kurie galėtų dar labiau sukomp
likuoti ir šiaip jau komplikuotą
ir pavojingą padėtį.
Vyriausias štabas vis ieš
kojo mūsų skyriaus viršininko.
Telefonas nuolat skambėjo. Bet
viršininko nebuvo. Apie vidu
dienį paskambino telefonu pul
kininkas Skorupskis. Jis ieškojo
mūsų viršininko. Jo dar nebu
vo. Pakvietė padėjėją prie tele
fono ir klausė, kur viršininkas.

Sis atsakė, kad nežinąs. Tada jis
buvo paklaustas, kurie karinin
kai esą skyriuje. Sužinojęs visų
mūsų pavardes, kiek palaukė
(matyti, su kažkuo pasitarė) ir
po to įsakė, kad kapitonas
Raštikis tuoj ateitų į štabą pas
Plechavičių. Buvau nustebęs,
kodėl aš buvau dabar ten rei
kalingas. Nuėjau.
Gatvėje prie štabo vaikš
čiojo kariniai patruliai. Stabo
kieme stovėjo šarvuotis. Pa
čiam e štabe labai daug k a 
rininkų, ypač aviatorių.
Mjr. Plechavičių radau admi
nistracijos valdybos viršininko
kabinete. Pilnas kambarys kari
ninkų. Visas sukilėlių štabas.
“Kur skyriaus viršininkas
pulkininkas...” , buvo pirmas
Plechavičiaus klausimas.
“Nežinau. Bet yra jo padė
jėjas majoras...”, atsakiau.
“Kas naujo jūsų skyriuje?”
“Nieko. Bet skyriaus virši
ninko padėjėjas, manau, dau
giau žino. Aš esu tik Lenkijos
kariuomenės sekcijos vedėjas”.
“O ką dabar daro lenkai?”

S u g la u sta i p a p a sa k o jau
apie lenkų kariuomenės dis
lokaciją Vilniaus krašte, apie
paskutinius įvykius Vilniuje,
Gardine ir pačioje Lenkijoje.
Sį tą paaiškinau ir ant sienos
kabančiame žemėlapyje.
“Ar lenkai mus puls?”
“Ne, nepuls”, atsakiau, gal
ir per drąsiai.
“Tikrai?”
“Manau, kad taip” , patvir
tinau savo nuomonę.
“Gerai. Dabar eikite, vado
vaukite skyriui ir žiūrėkite len
kus”, gavau įsakymą.
“Bet, pone majore, mūsų
skyrius turi viršininką p u l
kininką.., be to, yra jo padėjė
jas majoras...”, pasipriešinau.
“Ne, tamsta skiriamas skyr
iaus v iršin in k u ” , dar kartą
patvirtino Plechavičius. Plk.
Skorupskis dar pridėjo, kad šis
paskyrimas būsiąs dar patvir
tintas raštu.
(Bus daugiau)

Ištrauka iš Petro Jurgėlos
knygos “Gen. Povilas Plecha
vičius”
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ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TELK IN IU
E L IZ A B E T H ,

NJ

MINĖJO
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĘ
Kad ir kiek pavėluotai, tačiau
šiame telkinyje Vasario 16 buvo
šiemet pam inėta vasario 29.
Minėjimas prasidėjo pamaldo
mis lietuvių Šv. Petro ir Pauliaus
bažnyčioje. Jų metu vaikų choriukas, Birutės Mockienės pa
ruoštas, giedojo lietuviškas gies
mes. Po mišių visi persikėlėme
į parapijos salę. Tik į ją įžengę
išvydome and sienų skoningai
išstatytus Rim gaudo Pranckevičiaus įvairių drožinių ir
tapybos darbus. Sis kaunietis
reiškiasi įvairialype savo kū
ryba: jis drožia kankles, kaukes,
skulptūras, o jo dailės darbai
primena liaudies meno ištakas.
Beje, Rimgaudas Pranckevičius
jau yra išleidęs ir savo eilių
poeziją. Kitoje sienoje buvo
išstatyti grafikės A udronės
Mačiūnaitės foto koliažai, viso
12 darbų. Tai yra tapybos ir
grafikos technika, kur ant po
pieriaus lakšto prilipdoma skir
tingų medžiagų, pvz. spalvoto
popieriaus, audinių ar skiedrų
gabalų. Salia jų dar piešiama ar
tapom a. Tokia technika yra
būdinga modernistinei dailei.
Minėjimas prasidėjo visiems
sugiedant Amerikos ir Lietuvos
him nus. Š ventei pritaik y tą
maldą perskaitė Vytautas Masi
liūnas. Savo trumpame atidary
mo įvade apylinkės pirm. Julius
Veblaitis prisiminė, kad šimt
mečių eigoje po pasaulį pasklidę
žydai savo švenčių proga vieni
kitiems linkėdavo sekančiais
metais susitikti Jeruzalėje, o mes
lietuviai, nepraradę vilties per
okupacijos negandas meldėm
Dievą sulaukti laisvos Lietuvos.
Ir pagaliau, lyg stebuklas, tai ir
įvyko. Redaktorė Bindokienė
yra taikliai išsireiškusi, kad
Vasario 16 ir Kovo 11 - tai buvo
tautos pavasaris viduržiemyje, o
kasmetiniai nepriklausomybės
minėjimai mums buvo kaip tau
tinio patriotizmo vitaminai. To
liau Veblaitis prisiminė prezi

dento apkaltos Lietuvos “politinį
žemės drebėjimą” ir elementa
raus teisingumo stoką. Jau esąs
sukurtas ir naudojamas net nau
jas “žemėgrobių” žodis. Tauta
supriešinta ir nusivylusi, o prezi
dentui nepasirodė verti dėmesio
nei Konstitucinio teismo nuta
rimai, nei seimūnų komisijos
išvados, nei pagaliau Bažnyčios
hierarchų pareikšta nuomonė.
Lietuvos spaudoje pasirodo ir
šiurpą keliančių pranašavimų:
esą tauta pamažu nyksta. To
išnykymo priežastys nurodo
mos: savižudybės, besaikis gir
tuokliavimas, mažėjantis prie
auglis ir jaunimo bėgimas iš Lie
tuvos. Pesimistai jau yra numatę
ir to išnykimo laiką - 50 metų.
Atseit po mūsų - nebebus mūsų.
Skamba kaip kokia apokalipsė
arba “doomsday”.
Po įvado jis pristatė šios die
nos kalbėtoją dr. Eloną Višnienę,
atvykusią iš Yale universiteto.
Dr. Vaišnienė kalbėjo visai lais
vai ir jos mintys buvo dėmesin
gai išklausytos. Savo kruopščiai
paruoštoj kalboj, dr. E lona
Vaišnienė peržvelgė Amerikos
Lietuvių emigrantų vaidmenį
metų tėkmėje. Pvz. 1918 metais
kovo 13-14 lietuviai buvo su
rengę didžiulę m anifestaciją
Madison Square Garden, New
Yorke. Buvo suvažiavę 1200
atstovų net iš 13 valstijų. Tai
buvo stiprus dvasinis ir politinis
nusiteikimas už Lietuvos Ne
priklausomybę ir už valstybę
kurioje “visi piliečiai turėtų ly
gias teises ir visų rasių, visų
tikėjimų, abiejų lyčių”. Tai buvo
nuostabaus patriotinio nusiteiki
mo pavyzdys! Atsiminkime, kad
tais laikais viskas buvo planuo
jam a laiškais, ne telefonu, ne
elektroniu paštu ar faksais.”
Galime tik įsivaizduoti kiek
reikėjo pastangų, pav. kelionei
iš Wisconsin į New Yorką, o dar
rūpesčiai dėl kelionės išlaidų ir
nakvynės. Ta karta statė baž
nyčias, kūrė laikraščius, pirko
Lietuvos paskolos lakštus ir į
Lietuvą atvežė krepšinį. Antroji
pokario pabėgėlių banga kūrė
lietuviškas šeštadienines mo

kyklas, Lietuvių Bendruomenę,
fondus. Išleido 36 tomų lie
tuvišką ir 6 tomų anglišką en
ciklopedijas ir daug knygų. Da
bar trečioji banga jau po truputį
jungiasi į Bendruomenės veiklą,
dalyvauja sporto varžybose,
leidžia savo laikraštį ir turi
įsteigę keletą Interneto tinklapių.
Loretos Stukienės pastan
gom buvo gauta New Jersey
gubernatoriaus proklamacija,
kurią ji pati ir paskaitė. Meninėje
dalyje pasirodė dr. Vinco Kudir
kos Elizabetho šeštadieninės
mokyklos vaikai. Jie deklama
vo ir dainavo Mano Vytis ir Tris
palvė, muz. Aloyzo Žilio, Dai
na iš širdies, muz. Ritos Kliorienės, Mūsų daina, muz. Gin
taro Abariaus, Vilkas šieną bep
jaunąs, liaudies daina, Mažiems
ir dideliams, muz. Benjamino
Gorbulskio Žemė Lietuvos, muz.
Kazio Vasiliausko.
Mažuosius dainininkus pa
ruošė muzikė Birutė Mockienė,
o eilėraščius - Danguolė Didžbalienė. Padainavę vaikai dar
pašoko vieną tautinį šokį. Pa
sirodė ir suagę Liepsnos šokėjai,
pašokdam i tris šokius. Juos
paruošė Žaneta Bublienė. Toliau
jaunuolis Gregory Cash, violenčele įspūdingai pagrojo vie
na J. S. Bach’o siuitos dalį. Tada
prie jo prisijungė Julius Veblaitis, smuiku ir Birtuė Mockienė
fortepijonu ir šis trio atliko dar
dvi prancūzų kompozicijas.
K aip ir praeityje taip ir
šiemet buvo renkamos aukos.
Rimantas Bitėnas dalyviams
paaiškino aukų svarbą ir kam jos
naudojamos. 70 šeimų suakojo
$3,800. Aukos buvo paskirsty
tos: $2,000 Bendruom enei,
$960 - Tautos fondui, $420 A.P.P.L.E., $300 - Tautinių šokių
grupei ir kitiem po mažiau.
Po minėjimo visi buvo pa
kviesti užkandžiam s ir prie
lietuviško alučio, kavutės ir kitų
skanumynų. Vaišes paruošė Juli
ja Jasaitienė, Birutė Pocienė,
Valė Kligienė ir Alfonsas Jarmas. Trokštančius pagirdė
Rimantas Bitėnas ir Frank
Ruzga.
Julius Veblaitis

Iškilmingas Kaziuko mugės atidarymas. Iš kairės: Virginija Juodišiūtė-Rubinski, Julytė Totoraitytė,
kerpa juostą dr. Giedrė Matienė, Irena Giedrienė, Edvinas Vaicikauskas.

C L E V E L A N D , OH

JURGINĖS PADANGĖJE
Atvelykio sekmadienį Šv. rintieji, kad jų motinos būtų
Ju rg io p a ra p ijo je prad ėtas prisim intos M otinos dienos
2005 metų Mišių tvarkaraštis. M išio se, k v iečiam i įte ik ti
Pavieniai asm enys ir orga dvasinės puokštės vokus aukų
nizacijos, kurie pageidauja rinkėjam s prieš gegužės 9 d.
p a s irin k ti y p a tin g a s d atas Parapijos Taryba parengs M o
ateinančių metų Mišioms, yra tinos dienos priešpiečius pa
kviečiam i tai dabar atlikti. rapijos salėje. Visi kviečiami
Įprasta auka M išioms yra 10 juose dalyvauti.
Balandžio 23 d., penkta
dol. K artu prim enam a, kad
dar yra likusios kelios laisvos dienį, yra Šv. Jurgio m ūsų
parapijos globėjo šventė. Jis
datos.
Gegužės 9 d. sekmadienį b u v o R om os š im tin in k a s,
Šv. Jurgio parapija švęs M o kuris tapo krikščioniu ir buvo
tinos dieną. Tą dieną 10:30 nukankintas už savo tikėjimą.
val. ryto bus aukojamos ypa Visi yra skatinami m elstis į
tingos Mišios už gyvas ir m i Šv. Jurgį, kad Jo užtarim u
rusias motinas. Motinos die būtume apsaugoti nuo skriau
nos k o rte le s ir d v a sin ė s dų, o m ūsų b e n d ru o m e n ė
puokštės vokus rasite gale ištikima savo misijai - tarnauti
B ažnyčios arba ant stalelio Bažnyčiai ir visuomenei.
Gerardas Juškėnas
pirmo aukšto priebutyje. No-

Sesės Genutė Tamošiūnaitė, Elena Juodišiūtė, Ramunė Bartuškaitė
ir Alytė Cepulytė pasiruošusios visus aptarnauti.
PILĖNŲ TUNTE
Po sėkmingos Kaziuko mu
gės Pilėnų sk. tuntas kovo 22 d.
vėl grįžo į pirmadienio vienetų
sueigas. Kovo 29 d. skautai ir
prit. skautai dalyvavo Lietuvos
priėmimo į NATO minėjime
Dievo Motinos par. salėje. Ba
landžio 5 d. ir 19 d. buvo įprastos
vienetų sueigos. Balandžio 25
d., sekmadienį, Šv. Jurgio šven
tės iškilminga sueiga ir pusry
čiai bus Dievo Motinos par.
viršutinėje salėje, kur įvyks
vilkiukų ir skautų įžodžiai. Po
sueigos tuntas dalyvaus 10:00
val. ryto Mišiose šventovėje.
Tuntas kviečia sk. šeimas daly
vauti šioje sueigoje.
B alandžio 26 d., p irm a
dienį, 7:00 v. v. bus speciali
sueiga vilkiukams ir skautams
Michaels Craft Center preky
boje, kurią praves tos preky
bos tarnautojai. Kiekvienas tos
sueigos dalyvis pasidarys ra
ketą. Šios sueigos dalyviai re
gistruojasi pas tuntininką iki
balandžio 10 d.
Gegužės 3 d. ir 17 d. bus
vienetų sueigos. Gegužės 8 d.
iškyla dviračiais į Cuyahoga
Valley N at’l Park. Gegužės 24
d. pirmadienį 7:00 v.v. veiklos
metų užbaigimo iškyla su Ne
ringos tunto sesėm is N orth
Chagrin M etroparko paupio
giraitėje (River Grove II prie
Winter Sports Area, iš Chagrin
River Rd. Rt. 174).

Birželio 12-19 d. skautų ir
skaučių vasaros stovykla kar
tu su Detroito skautija Daina
voje. Tai bus ypatinga proga
jaunoms šeimoms (giliukams
su tėvais) ir vilkiukam s pastovyklauti gam toje. Tėvai
rūpinasi sk. kelione, o tuntas
parūpins palapines stovyklau
jantiems tunto nariams. Tuntas
prisidės prie kiekvieno tunto
nario stovyklinio mokesčio po
75 dol. asmeniui. Registruotis
pas tuntininką iki gegužės 1 d.,
sumokant pilną stovyklavimo
mokestį. Užsiregistravę sto
vyklautojai gaus pilną infor
maciją bei reikalingas anketas.
r.s. Gerardas Juškėnas
C H I C A G O , IL

PRANEŠIMAS
Jungtinių Amerikos Vals
tijų B endruom enės Vidurio
vakarų apygardos metinis su
važiavim as įvyks balandžio
24-tą dieną, 9 val. ryto P a
saulio lietuvių centro Bočių
menėje. Kviečiame visus, ku
rie dom isi V idurio Vakarų
veikla, Kazimierinių kapinių
likimu, Lietuvių Fondo įstatų
pakeitimu, lietuvybės iš lai
kymu Amerikoja ir kitais lietu
viams svarbiais reikalais.
Užsiregistruoti arba gauti
daugiau informacjos skambin
kite Aušrelei Sakalaitei, tel.
(630)243-6302.
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LIETUVA IR PASAULIS
Greita Belgijos pilotų reakcija. (ELTA) Krašto apsaugos
ministras Linas Linkevičius, penktadienį per surengtas Zok
niuose NATO lakūnų pratybas atkreipė dėmesį, kad belgų
kariškiai dukart greičiau nei per nustatytas 15 minučių sureaga
vo į signalą apie tariamą oro erdvės pažeidimą.
Pratybas stebėjo ir Lino Linkevičiaus kolega iš Latvijos Atis
Slakteris. L.Linkevičius teigė su A.Slakteriu aptarė sąjungininkų
misiją ir abiejų šalių karinių oro pajėgų reikalus.
L.Linkevičius Lietuvos radijui sakė, kad, nei Lietuva, nei
Latvija neplanuoja sekti Estijos pavyzdžiu, kuri ketina įsigyti
šešis naujus naikintuvus, tinkamus atlikti "oro policijos" funkciją
taikos metu.
L ietu v a ir B a lta r u sija b e n d r a d a r b ia u s. L ietu v o s
Vyriausybė prašo šalies vadovą pateikti Seimui ratifikuoti sutartį
su B altarusija dėl bendradarbiavim o katastrofų, stichinių
nelaimių bei didelių avarijų prevencijos srityje ir likviduojant
jų padarinius. Si sutartis buvo pasirašyta pernai gruodžio 16
dieną Vilniuje. Pagal dvišalę sutartį šalys įsipareigoja teikti
operatyvią pagalbą siekiant apsaugoti žmones, aplinką ir turtą,
nelaimės atvejais sutartyje numatyta supaprastinta sienos kirtimo
tvarka. Analogiškas sutartis Lietuva dar turi su Vokietija,
Lenkija, Vengrija, Latvija ir Ukraina.
L ietu vos am basada G ru zijoje. Nuo liepos G ruzijos
sostinėje Tbilisyje bus įsteigta Lietuvos am basada. Tokį
sprendim ą priėm ė Vyriausybė. Tikimasi, kad diplom atinis
atstovavim as suaktyvins dvišalius santykius, ekonom inį
bendradarbiavimą, prisidės prie NATO ir ES bendradarbiavimo
strategijos Pietų Kaukazo regione kūrimo bei įgyvendinimo.
Vyriausybei pritarus siūlymui steigti ambasadą Tbilisyje, bus
atsisakyta ankstesnių planų steig ti G ruzijoje generalinį
konsulatą, kadangi jis, iš esmės vykdydamas tik konsulines
funkcijas, negalėtų užtikrinti Lietuvos politinių tikslų šiame
regione įgyvendinimo. Gruzijos ambasada Vilniuje atidaryta
pernai rugsėjį.
Lietuva padės Ukrainai. Daugiau nei prieš tris savaites
oficialia NATO nare tapusi Lietuva padės Ukrainai šio šalies
kelyje į Sąjungą. Tai balandžio 15 d. po susitikimo su Ukrainos
gynybos ministru Jevgenijum Marčuku sakė krašto apsaugos
ministras Linas Linkevičius.
"V ertinam e, kad U k rain a 2002 m etais, ku o m et mes
pasirašėme sutartį dėl karinio bendradarbiavimo, buvo pirmoji
šalis iš NVS grupės, kuri oficialiai palaikė mūsų siekį tapti
NATO nare. Todėl mes jaučiam e ir m oralinę, ir dabar jau
praktinę galimybę, paremti jų kelią į NATO. Kiek galėsime,
mes palaikysime šiuos Ukrainos siekius", - sakė L.Linkevičius.
Jis teigė, kad Lietuva padės ukrainiečiams vykdant jų karinę
reformą, formuojant karines doktrinas, koncepcijas, biudžeto
bei resursų planavimą.
"Lietuva pasirengusi dalintis su Ukraina integravimosi į ES
ir NATO patirtimi, glaudžiau bendradarbiauti karinių reformų
srityje", - pabrėžė laikinasis valstybės vadovas, kuris balandžio
18 d. išvyksta oficialaus vizito į Ukrainą.
L.Linkevičius sakė, kad ukrainiečius taip pat labai domina
Lietuvos krašto apsaugos ministerijos ryšių su visuomene pa
tirtis. Anot jo, J.Marčukas sakė, kad juos domina viskas, kas
susiję su praktiniais žingsniais integracijoje į NATO.
Į Lietuvą oficialaus vizito atvykęs Ukrainos gynybos minis
tras susitiko su laikinuoju prezidentu Artūru Paulausku, Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Alvydu
Sadecku ir kitais komiteto nariais. Su Lietuvos pareigūnais
J.Marčiukas ketino aptarti dvišalį bendradarbiavimą gynybos
srityje ir jo plėtros galimybes. Sis vizitas - pirmas užsienio šalies
gynybos vadovo oficialus apsilankymas po to, kai Lietuva kovo
29-ąją tapo NATO nare. Ukraina su Aljansu bendradarbiauja
pagal 1997 metais pasirašytą išskirtinės partnerystės chartiją,
kuri numato bendradarbiavimą ir konsultacijas konfliktų pre
vencijos, krizių valdymo, taikos palaikymo ir humanitarinių
operacijų, civilinės saugos, pasiruošimo katastrofoms ir ne
laimėms, gynybos reformos srityse. Šiuo metu 30 Lietuvos karių
dalyvauja KFOR misijoje Kosove bendro Ukrainos ir Lenkijos
bataliono POLUKRBAT sudėtyje. Abi šalys turi savo taikdarių
kontingentus Irake - ten tarnauja 120 Lietuvos ir 1800 Ukrai
nos taikdarių.
Lietuvos ir Kinijos kultūros ministerijų programa skatins
dialogą tarp šių šalių kultūrų. Siekiant remti bei skatinti abipusius
kultūrinius mainus tarp Kinijos ir Lietuvos, Vilniuje pasirašyta
Lietuvos Respublikos ir Kinijos Liaudies Respublikos kultūros
m inisterijų kultūrinių mainų program a 2004-2006 metams.
Programą pasirašė kultūros ministrė Roma Zakaitienė ir Kinijos
ambasadorius Chen Yuming.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergey Ivanov (kairėje) ir NATO generalinis sekretorius Jaap de
Hoop Scheffer balandžio 8 d. Maskvoje pasitarimo metu.
NATO nuotr.
AIRIŲ SPAUDOJE - KALTINIMAI LIETUVIAMS ANTISEMITIZMU
Laikraštis The Irish Times
penktadienį išspaudino skaity
tojo laišką, kuriame pastarasis
rašo, kad lietuviai nesistengia
atsisakyti savo antisemitiškos
praeities.
Skaitytojas savo laiške lei
diniui The Irish Times teigia,
jo g 1941 m etų lie p o s p a 
baigoje į Kauną įžengę naciai
jau rado pradėtas žydų sker
dynes. Vietiniam s gyvento
jam s ieškant geresnės vietos
stebėti žiaurų reginį (kai ku
rie jų netgi buvo iškėlę savo
vaikus, kad šie viską matytų),
kai kurie m iestelėnai lazdo
mis mirtinai daužė žydų tau
tybės kauniečius.
Skaitytojo laiške taip pat
rašoma, kad vėliau daugelis
lietuvių entuziastingai padėjo
naciam s m asin iu o se žydų
sušaudymuose Kaune, prie IX
forto bei prie griovių Panerių
m išk u o se n e to li V iln iau s,
tačiau 1941-1945 metais vyku
sio žydų genocido vykdytojai
lietuviai buvo labai vangiai
persekiojami.
Be to, genocidą išgyve
nusiems žydams dabar tenka
taikytis su dar vienu įžeidimu
- jų tautos tragediją oficialiai
bandoma lyginti su Lietuvos

nacionalistų kančiomis.
S k aity to jas laišk e, kurį
penktadienį išspausdino The
Irish Times, taip pat pažymi,
kad genocido aukų muziejuje
įkurtame didžiuliame pastate,
kuriam e Sovietų okupacijos
m etais buvo KGB štab as,
p a g e rb ia m i įv a irių n a c io 
nalistinių partizanų grupių na
riai, įkalinti, žuvę ar deportuoti
1940-1941 metais ir pokariu,
po 1945 metų.
Skaitytojo nuom one, iš 
sakyta m inėtam e jo laiške,
nors Sovietų represijos taip
pat sm erktinos, tačiau jom is
tik rai nebuvo siekiam a iš 
naikinti visą lietuvių tautą,
todėl šiuo atveju naudoti ter
m iną “genocidas” yra labai
neteisinga.
S kaitytojas savo laiške,
kurį išspausdino dienraštis The
Irish Times, pateikia ir tokią
nuom onę, kad tarp sovietų
represijų aukų buvo ir keletas
partizanų, kurie aktyviai daly
vavo ir netgi vadovavo žydų
skerdynėms. Tuo tarpu tikrojo
genocido, dėl kurio iš visos
tautos liko mažiau, nei 3 proc.
žydų, aukos atmenamos ne
dideliam e m ediniam e name
neišvaizdžioje gatvelėje.

NATO STEBI RUSIJOS SKRYDŽIUS
Baltijos šalių, naujųjų NATO
narių, operatyvinė įranga teiks
Sąjungai inform acijos apie
R usijos karinių oro pajėgų
(KOP) ir priešlėktuvinės gyny
bos (PLG) sistemą iki 450 km
atstumu, mano kariniai eks
pertai.
"Operatyvinė įranga Baltijos
valstybių teritorijoje, konkre
čiai, tolimojo radiolokacinio
sekimo lėktuvai, leis NATO
kontroliuoti radiotechninės ir
PLG kariuomenės pasienio ob
jektus, taip pat lėktuvų skrydžius
iš Rusijos aerodromų iki 450 km
atstumu ir, atitinkamai, perimti
juos priartėjus prie Baltijos šalių
sienų", - sakė šaltinis kariniuose

diplomatiniuose sluoksniuose.
"Be to, toks Baltijos šalių te
ritorijos ir karinės infrastruk
tūros objektų naudojimas leis
NATO greičiau dislokuoti prie
šakines bloko kariuomenės gru
puotes prie pat vakarinių Rusi
jos sienų", - pabrėžė jis.
Jis taip pat pranešė, kad
kovinės parengties tikslais Bal
tijos šalyse įrengti aštuoni poli
gonai: Estijoje - keturi, Latvijoje
ir Lietuvoje - po du.
"Dabar NATO interesais jau
naudojamas poligonas Pabra
dėje (Lietuva) ir Adažių moky
mo centras (Latvija), kuriame
įrengiamos kareivinės NATO
kariškiams dislokuoti, plečiama

Dienraštis "The Irish Ti
m es" leidžiam as 343 tūkst.
egzempliorių tiražu.
Tuo tarpu, kaip praneša
ELTA, po JAV sporto televi
zijos kanalo ESPN pranešimo,
kad esą 1941 metų liepos 6 d.
nacistų okupuotam e Kaune
įvyko k rep šin io ru ngtynės
tarp vokiečių įgulos rinktinės
ir "Perkūno" klubo ir kad jas
laim ėjusiem s lietuvių krep
šininkams buvo suteikta teisė
nužudyti Kauno VII forte apie
30 žydų, lietuvių ir antisemi
tizmo temą nagrinėja ir Len
kijos laikraštis G azeta Wyborcza.
D ie n ra šč io G azeta Wyborcza paprašytas pakom en
tuoti šį pranešimą, Lietuvos
istorijos instituto direktorius
A lv y d a s N ik ž e n ta itis p a 
reiškė: "Lietuvoje nėra jokių
dokumentų, kurie patvirtintų,
kad karo metais būtų įvyku
sios kokios nors lietuvių ir
hitlerinių kareivių krepšinio
rungtynės. Taip pat neturime
gyvų tų įv y k ių liu d y to jų .
"Perkūno" klubo, kuris mini
mas ESPN pranešime, 1941
m etų liepą dar nebuvo. Jis
b u v o įk u rta s tik po k e lių
mėnesių".
poligono teritorija, joje įrengia
mi šiuolaikiniai treniruokliai", sakė jis.
Šaltinio duomenimis, NATO
sukaups strategines degalų ir
tepalų atsargas, kad prireikus
būtų galima aprūpinti kariuo
menę krizės sąlygomis.
"Dar 2002 metų pabaigoje
Baltijos šalyse Sąjungos inte
resais buvo sukauptos 16 parų
atsargos, o iki 2010 metų pla
nuojama sukaupti 60 parų atsar
gas", - kalbėjo jis. Be to, pasak
savo pavardės nenorėjusio
skelbti pareigūno, "2006-2008
metais iš Vokietijos į Lietuvą
gali būti perdislokuotos ketu
rios Jungtinių Valstijų ir NATO
karinės bazės", rašo BNS.

DIRVA • 2004 m. balandžio 20 d.
VYČIO KRYŽIAUS ORDINO KARININKO KRYŽIUMI
APDOVANOTAS LEITENANTAS INŽINIERIUS
ANTANAS MAŽEIKA

Rūta Šakienė

J. ltn. Antanas Mažeika 1939
metais baigęs Karo mokyklą,
turįs karininko laipsnį

Pirm ojo pasaulinio karo
metu du jauni lietuviai, baigę
Rygos (Latvijoj) gim naziją,
pradėjo dirbti geležies fabriko
adm in istracijo je - A ntanas
Mažeika buhalteriu ir Honorata D rasdauskaitė sekretore.
Vokiečiams veržiantis Rusijon,
rusų vadovybė geležies fabriką
su tarnautojais ir darbininkais
iškėlė prie U ralo kalnų, į
Nižnij-Novgard miestą.
Čia, toli nuo tėvynės, du
jauni lietuviai sukūrė šeimą ir
p rad ėjo b en d rą gyvenim ą.
1916 m. balandžio 8-tą jiems
gimė pirmasis sūnus Antanas.
Baigėsi karas, įvyko revoliuci
ja, bolševikų valdžia žiauriai
persekiojo caristinio laikotar
pio žmones. Tėvui netekus
darbo ir esant persekiojamam,
jau tuo metu penkių žmonių
šeimą (gimė dar sūnus Pranas
ir d u k relė R egina) užgulė
didžiausias skurdas. Pagaliau
1921 metais bolševikai karo
m etu išvežtiesiem s leido
grįžti namo. Apgyvendinti se
nose kareivinėse ir laikom i
pusbadžiu, drauge su daugybe
kitų laukiančiųjų, M ažeikos
turėjo ilgai laukti eilės patek
ti į Lietuvon vykstantį eše
loną. Pagaliau atėjo ir jų eilė,
bet Lietuvon keliavo tik ke
turiese, mažytę Reginą pa
laidoję pakelėj - Baltarusijoj
šalia geležinkelio po berže
liu, kuriame broliukas Antanas
p e iliu k u išp ja u stė k ryželį.
Pasiekę K auną, M ažeikos
buvo laimingi užbaigę tokią
varganą kelionę. Bet čia jų irgi
niekas nelaukė ir nepasitiko,
nes neturėjo nei draugų, nei
giminių. Vis tik tėvui pavyko
gauti darbą ir šeim a a p si
gyveno D onelaičio gatvėje.
Bėgo nepriklausomybės metai,
sužydėjo Lietuva, atkuto jos
gyventojai, kūrėsi ir Mažeikų
šeim a, sūnūs ėjo m okslus.
Antanas, baigęs Aušros ber
niukų gimnaziją, įstojo į Vy
tauto D idžiojo universitetą,
statybos fakultetą. Bet štai,

reikia atlikti karo prievolę.
Išlaikęs egzaminus Karo mo
kyklon ir ją baigęs, 1939 m.
pak eltas į jau n . leiten an to
laipsnį paskiriam as kariškai
tarn y b ai į R yšių b a ta lio n ą
Kaune. Gim nazijoje ir karo
tarnyboje A ntanas M ažeika
buvo aktyvus skautų organiza
cijoje, 1935 m. pakeltas į
paskautininkus. Taip pat pa
sižymėjo lengvojoje atletikoje.
Daugelį kartų dalyvavo Lietu
vos rinktinėje - prieš Latviją,
Estiją, Amerikos lietuvius ir
Lenkiją. Buvo išrinktas Pabal
tijo rinktinėn prieš Maskvos
karių rinktinę Rygos mieste.
Apie dienas kariuomenėje ir
vėliau išeivijoje ir apie paro
dytą drąsu sumanumą gelbė
jant savo dalinius nuo baisaus
likimo, ar net tikros pražūties,
savo įgimtu kuklumu pasako
ja pats Antanas Mažeika:
1939 m. spalio mėn. “Žy
giui į Vilnių” Lietuvos kariuo
menės vadovybė ruošėsi labai
rimtai. Buvo suformuota Vil
niaus rinktinė, jos vadu paskir
tas div. gen. Vitkauskas. Nuro
dyta kariuom enei, kaip žy
giuoti į Vilniaus kraštą, kaip
elgtis su vietiniais gyventojais,
ypač pačiame Vilniaus mieste.
Vilniuje esantieji raudono
sios armijos daliniai nesiskubi
no iš jo pasitraukti ir jį perleisti
Lietuvos kariuomenei. Padėtis
tęsėsi gana ilgokai. Raudono
sios armijos daliniai stengėsi
kiek galima daugiau turto pasi
grobti ir išsivežti su savim.
Tuo laiku tarnavau Ryšių
bataliono, radijo kuopoje būrio
vado pareigose, Kaune. Batal
iono vadas pulk. ltn. Vitkus
p ran e šė , kad k ariu o m en ės
štabo esu paskirtas k ariu o 
menės voros žygiuojančios į
Vilnių pro Varėną ryšininku ir
kad spalio mėn 25 d. turiu nu
vykti į Varėną ir prisistatyti
kpt. Jonui Vabalui. Po žygio į
Vilnių privalau grįžti į savo
batalioną.
Nuvykęs į Varėną kpt. Joną
Vabalą jau radau atvykusį.
Pažinojau kapitoną, nes abu
sportavome ir daugelį kartų
drauge lengvosios atletikos
Lietuvos rinktinėje kovojome
už Lietuvą. Jis paaiškino man,
kad esame kariuomenės voros
žygiuojančios per Varėną į
Vilnių ryšininkai. M ūsų pa
reiga palaikyti ryšį su Raudo
nosios armijos daliniais ir iš jų
gavus leidimą pranešti mūsų
daliniams, kad jie savo žygį
gali tęsti toliau.
Komunistams gražinus Vil
nių buvau perkeltas į Vilniaus
diviziją, Ryšių batalioną toli
mesnei karo tarnybai.
1940 m. gavau leitenanto
laipsnį. 1941 m. birželio mėn.

Ryšių batalionas buvo Varėnos
paligone. Visi kariškiai ja u 
tėme, kad Vokietijos ir Rusi
jos karas labai arti. Birželio
mėn. 14 d. mano kuopos va
das kpt. Eugenijus Petrauskas
ir aš tu rė jo m e p ris is ta ty ti
Bataliono komisarui. Komisa
ras labai trum pai ir aiškiai
įsakė man perimti radijo kuo
pos vado pareigas, nes kpt. Eu
genijus Petrauskas paleidžia
mas atsargon. Grįžę į palapines
sutarėm e, kad reikia veikti
greit, gerai žinojome kas gali
atsitikti su “paleistu į pensiją”.
Abudu kalbėjome gana gerai
rusų kalba. Nuvykęs pas ko
misarą, pranešiau, kad poli
gone esantį kuopos turtą pe
rėm iau. K om isaras tik u ž 
klausė kada kpt. E. Petrauskas
nori išvykti. Kpt. Petrauskas
nedelsdamas atsakė, kad rytoj
rytą.
V idurnaktį viršila labai
slapta išvežė kpt. Petrauską į
Varėnos geležinkelio stotį.
P a lig o n e v isų n u o taik a
buvo prislėgta, kiekvienas gal
vojome ir bijojome, kad ne
būtume suimti ar išvežti, nors
karas yra didelė nelaimė, bet
kiekvienas laukėme kaip iš
ganymo. Ir štai ankstyvą birže
lio 23 d. rytą dangaus pašvais
tės ir griausmai prižadino mus
v isu s p a lig o n e ir p ran e šė
mums, kad Vokietijos karas
prieš Rusiją jau prasidėjo.
Paligone didžiausia netvar
ka, reikėtų džiaugtis, bet bijo
jom e, kad nebūtum e vietoje
sušaudyti. Bataliono komisa
ras įsakė pasirengti pasitrauki
mo žygiui. Žygiui vadovauti,
skiria mane (nes mokėjau rusų
kalbą). Pareigos didelės, o at
sakomybė dar didesnė. Galvo
jau, kaip surasti gerą progą ir
visiems lietuviams laimingai
pasitraukti į savo miškus. Gin
klus turėjome, bet šovinių nei
karininkai nei kareiviai neturė
jome. Po ilgos dienos žygio ir
didelės kantrybės vėlai vakare,
netoli Vilniaus Neries stačių
pakrančių, vokiečių lėktuvai
apšaudė mus. Komanda - slėp
tis į griovius. Galvojau, kad
Dievas pats mums davė progą
laimingai pasitraukti iš Rau
donosios armijos. Pašokęs iš
griovio iškėliau ranką ir šokau
Neries pakrante į jauną miš
kelį. Tai geriausia komanda,
visi lietuviai gerai mane supra
to ir pasekė mane. Tik apa
čioje, miškelyje, daviau įsa
kymą pavieniai eiti į Vilnių į
mūsų kareivines, nes tikėjau,
kad rytoj Lietuva bus laisva.
Vokiečiams okupavus Lie
tuvą, gavau leidim ą išeiti į
civilinį gyvenimą. Išėjęs iš ka
riuomenės vėl grįžau į univer
sitetą, statybos fakultetą, tęsti
mokslą.
1944 m. vasario mėn. bu
vau pakviestas į gen. ltn. P.
Plechavičiaus steigiamą Lietu
vos Vietinę Rinktinę, Vilniaus

diviziją, 303 batalijoną (kuo
pos vadui neprisistačius šias
pareigas man teko eiti visą
laikotarpį.) Gegužės mėn. 15
d. vokiečiams suėmus gen. ltn.
P. Plechavičių ir jo štabo kari
ninkus buvo pradėtas Lietuvos
Vietinės Rinktinės likvidavi
mas. Tuo metu mūsų kuopa
buvo pasiųsta, prie Kaišiadorių
miškuose, komunistus likvi
duoti. Sužinojęs, kad Rinktinės
vadas ir jo štabo karininkai yra
vokiečių suim ti, kreipiausi
telefonu į Vilniuje esantį Di
vizijos štabą, negavęs parėdy
mo ką daryti, išrikiavęs kuopą
pranešiau apie padėtį, neno
rėdamas kad kuopa būtų suim
ta ir išvežta į Vokietiją kariš
kiems darbams, savo iniciaty
va daviau 3 d. atostogų ir su
ginklais liepiau grįžti į savo
namus. Jei reikalai pasitaisytų,
prašiau sugrįžti į L entvarį,
m ūsų kuopos buvimo vietą,
nes vokiečiai už tokį m ano
pasielgimą gali mane sušau
dyti. Tačiau reikalai nesikeitė
ir buvau laimingas, kad pasiel
giau teisingai.
1944 metais vasarą, kaip ir
daugelis lietuvių pasitraukiau
į Vakarus.

Inž. Antanas Mažeika kalba Los
Angeles Tautiniuose namuose.
Karui pasibaigus, Vokieti
joje Ausburge dirbau lietuviš
koje veikloje būdamas stovyk
los komitetuose, bei Pabaltijo
k om iteto nariu. A m erikoje
buvo Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos Los Angeles
skyriaus daugelį kartų valdy
bos pirmininkas, A.L.T.S-gos
Tarybos narys, Vilties draugi
jos valdybos vicepirmininkas,
Amerikos Lietuvių Bendruo
m enės 1971-1976 m. 2-jų
kadencijų Tarybos narys, Los
A ngeles L ietuvių Tautinių
nam ų vienas iš steig ėjų ir
valdybų narys, Los Angeles
Lietuvių kooperatyvo vienas iš
ste ig ė jų ir vald y b ų n arys,
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania
Los Angeles padalinio narys.
1993 m. išrenkamas L.K.V. sgos “RAMOVĖ” Los Angeles
skyriaus p-ku. 1995 m. L.K.V.
s-gos “RA M OV Ė” XV-ame
atstovų suvažiavime pakeltas
į Sąjungos garbės narius. Los
A ngeles Am erikos Lietuvių
Tarybos nuo 1977 m. iki 1998
m. valdybos p-kas. 1998 m.
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pakeltas į garbės pirmininkus.
1977 m. A.L.T. s-gos seime
išrinktas Tautinės s-gos p-ku,
1979 m. perrinktas antrajai
dviejų metų kadencijai. 1988
m. A.L.T. s-gos seime išrinktas
Tautinės s-gos garbės teismo
p-ku, 1990 m. A.L.T. s-gos se
ime pakeliamas į Tautinės sgos garbės narius. 1996 m.
Lietuvos kariuomenė šventės
proga Lietuvos Saulių sąjun
gos už nuopelnus Lietuvai ap
dovanotas Saulių Žvaigždės
ordinu ir Lietuvos 1941 metų
birželio 22-28 dienų Sukilėlių
sąju n g o s A tm in im o ženklu.1999 m. Lietuvos kariuo
menės šventės - lapkričio 23sios dienos proga, Lietuvos at
sargos Karininkų Sąjungos Cen
tro valdybos pirmininko plk. ltn.
Jono Ažurkos raštu, už ilgametę,
aktyvią Tėvynės Lietuvos labui
ir išeivijos ramovėnų veiklą,
suteikė Lietuvos atsargos kari
ninkų sąjungos garbės nario
vardą. 2001 m. lapkričio mėn.
17 d. Lietuvių Skautų Brolijos,
LSB V yriausio skautininko
įsakymu Nr. 17 apdovanotas
“Už Nuopelnus” ordinu.
U žsiėm im a s: Pram onės
elektroninių sistemų inžinie
rius. Yra išlaikęs Kalifornijos
valstybės “Board of Registra
tion for Professional E ngi
neers” egzaminus, gaudamas
teisę vadintis “Professional
Engineer in the branch of Con
trol System s E n g in eerin g ”
(PE), vedęs Liuciją PiliponytęZaikienę. Dukra Ilmara baigu
si U C LA u n iv ersite te p s i
ch o lo g iją ir sūnus Tom as,
baigęs teisę dirba advokatu. Jis
surinko medžiagą, paruošė ir
išleido šias knygas: 1996 m.
“Los Angeles Lietuvių Tauti
niai namai”. 1998 m. “Ameri
kos Lietuvių Tautinės s-gos
Los Angeles skyrius” . 1949
1998 metų kūrimosi ir veiklos
bruožai. 456 psl. 1999 m.
“Lietuvių Karių Veteranų Sgos RAMOVĖ”. Los Angeles
skyriaus veikla” (1952-1999).
Ir “L.D.K. BIRUTĖS” . Karių
šeimų moterų draugijos Los
A n g eles sk y riau s v e ik la
(1957-1999). 212 psl. 1999 m.
“L iucija P iliponytė-M ažeikienė” Gyvenimo ir veiklos
bruožai. 344 psl. 2001 m.
“Skautų Aidas” Los Angeles
skautų - skaučių 50 metų spe
cialaus jubiliejinio leidinio vyr.
redaktorius. 72 psl.
Daug nusipelniusių ir Lietu
vos labui vienu ar kitu būdu
dirbusių išeivijos lietuvių, ne
priklausom ybei atsikūrus, iš
dėkingos Lietuvos valdžios
gavo įvairių pakopų ir laipsnių
žymenis, bet ar daug jų tarpe yra
taip išskirtinai visą savo gyve
nimą ir visas jėgas Lietuvai
paaukojusių, kaip Antanas Ma
žeika. Todėl tokį nesvyruojantį
pasišventimą stebėjusių ilga
mečių jo gerbėjų sveikinimai yra
itin džiaugsmingi ir nuoširdūs.

10

• DIRVA • 2004 m. balandžio 20 d.

INTIFADA DAR LABIAU ĮSILIEPSNOS?
Aleksas Vitkus

II.
M aždaug tuo pačiu laiku
Kashmire teroristai užmušė 28
indus, o vėliau dar ir 34, bet
apie tai laikraščiuose didelių
antraščių nesimatė. Karachi,
Pakistane teroristai buvo nu
žudę 11 prancūzų inžinierių, ir ta žinia liko “paslėpta” tik
viename iš paskutiniųjų laik
raščių puslapių. Tokio pat mažo
dėmesio buvo susilaukusi ir
žinia iš Maskvos, kai gegužės
9, rusams švenčiant karo prieš
vokiečius laimėjimo šventės
paminėjimą, M askvoje tero
ristai išsprogdino bombą, užmušusią 35 ir sužeidusią virš
130 parado dalyvių. Savaitę
anksčiau Izraelio kariniai dali
niai buvo įsiveržę į Hebron, kur
žuvo devyni palestiniečiai.
Antraštė? Nedidelė, ir tik 16me puslapyje. Panašaus dydžio
straipsneliukas paskelbė, kad
Alžyre Islamo teroristai užmu
šė 16 žmonių, jų tarpe - aštuonis
vaikus. Birželio mėnesį lėktu
vo katastrofoje A fganistane
žuvo trys JAV kariai. Ta žinutė
patalpinta paskutiniame pus
lapyje. Keletą dienų prieš tai
žuvo trys Izraelio kariai. Ta ži
nia pateko į pirmąjį “Chicago
Tribune” puslapį, su dėmesį at
kreipusią didžiule antrašte.
Izraelio-palestiniečių b e
sitęsiantis konfliktas Amerikos
spaudos puslapiuose užim a
neproporcingai daug vietos. Juk
vyksta ir kitur sukilimai, žu
dynės, karai, terorizmo išpuo
liai A frikoje, Azijoje, Pietų
A m erikoje, ir kitur. Jei tai
neliečia Izraelio, tokia žinutė
paprastai telpa į nedidelę kelių
eilučių pastraipą. Ne pilnai
šešių milijonų gyventojų Izrae
lio valstybės problemos pri
traukia daugiau dėmesio, negu
neseniai įvykęs rimtas konflik
tas tarp dviejų atominiais gin-

klais apsiginklavusių kaimynų
- Indijos ir Pakistano, valstybių
su virš milijardo žmonių! Kodėl
toks didelis dėmesys Izraeliui?
Kai viename nedidelio mies
to Natanya viešbutyje vietos
žydai susėdo švęsti žydų Ve
lykų (hebraiškai-Pesach) vaka
rienę (seder), vienas staiga
įžengęs į salę arabas susisprog
dino save ir taip pat tuo užmušė
19 žydų, ir sužeidė daugiau negu
120. Tai buvo tikrai kruvinas ir
nepateisinamas teroro veiksmas.
Į jį tuojau atsiliepė Sharon,
pasiųsdam as į N atanya k a
riuomenę ieškoti teroristų, ir, ta
proga, duoti palestiniečiams
skaudžią pamoką. Netrukus
prasidėjo virtinė teroro veiksmų,
ir panašiai žiaurių Izraelio ka
riuom enės “dantis už dantį”
atsakymų. Tas vyko ir Ramal
lah, Hebron, Jenin ir kituose
m iestuose. Kaip liudininkai
pasakojo, buvo ypatingai žiau
ria i pasielg ta Jenin m iesto
pabėgėlių stovykloje. Izraelio
tankai lygino su žeme krautuvių
pastatus, mokyklas, bankus ir
privačius gyvenamus namus.
Arabai tvirtino, kad čia žuvo 50
palestiniečių, jų tarpe ir vaikų.
Tai ištirti JT gen. sekretorius
Kofi Annan bandė sudaryti ko
misiją tą reikalą išsiaiškinti, bet
jam tai nepavyko, nes Izraelio
vyriausybė atsisakė tokią ko
misiją įsileisti, aiškindama, jog
ji nebūtų bešališka Izraelio
atžvilgiu. Praėjo daug dienų,
kol Izraelis pagaliau įleido
užsienio pagalbos darbininkus.
Kaip tik tuo laiku žydas,
Nobelio premijos laureatas, Elie
Wiesel, lankydamasis Čikagoje,
kalbėjo apie holokosto baisybes,
tuo pačiu dar ir aiškindamasis,
kad Jenin mieste “žydai, negalė
jo nieko kito padaryti, kaip tik
griauti palestiniečių namus,

TĖVYNĖS GARSAI VĖL INTERNETE
ADRESAS: www.wjcu.org Signalas “Windows Media Player”

TĖVYNĖS GARSAI transliuojam i iš JOHN
CARROLL universiteto stoties WJCU FM 88.7
Sekmadieniais nuo 8:00 v.r. iki 10:00 v.r.
Programos vedėja - pranešinėja
Aldona Stempužienė
Garso inžinierius ir angliškos dalies pranešėjas
Greg Priddy
Dievo Motinos parapijos religinis pusvalandis
“Gyvenimo Varpai”, redaktorė
NijolėKersnauskaitė
Onos Šilėnienės lietuvių kalbos pamokos
W JCU radijo stoties radiothonas dar vyksta. Kurie
nespėjot atsiliepti sekmadienį, galite paramą siųsti tie
siog į stotį adresu: John Carroll University Radio,
čekiai rašomi WJCU, adresas 20700 N. Park Blvd.
University Heights, OH 44118
Ant čekio pažymėkit “Lithuanian”

Kurie sekmadienį skambinot į stotį, čekiai siunčiami
Tėvynės Garsų adresu:
4249 Lambert Rd. Cleveland, OH 44121

beieškant teroristų”.
Į tai atsiliepė Chicago Tri
bune skiltininkas Don Wycliff
savo straipsnyje, ten palygin
damas Izraelio ir JAV kariuo
m enių veiksm us ieškant te
roristų. Pirmiausia jis cituoja
senojo Testam ento Pradžios
knygą (Pr 18, 23-25) apie Die
vo rūstumą dėl Sodomos nuo
dėm ingum o, kai A braom as
prašo D ievo p a sig a ilė ti to
miesto gyventojų:
“Abraomas priėjo arčiau ir
tarė: “Argi iš tikrųjų pražudysi
teisųjį su nedorėliu? Jei mieste
rastųsi penkiasdešimt teisiųjų,
nejau pražudytum tą vietą ir
neatleistum jai dėl penkias
dešimties mieste esančių tei
siųjų? Ne Tavo būdas daryti
tokį dalyką - žudyti teisųjį su
nedorėliu ir padaryti teisųjį lygų
nedorėliui! Tai ne Tavo būdas!
Argi tas, kuris yra visos žemės
Teisėjas, nesielgs teisingai?
Žinoma, “Teisėjas” paga
liau sutiko, kad jei Sodomoje
būtų ir tik 10 “teisiųjų”, jis dėl
jų m iesto nebaustų. Si sena
biblinė pasaka turi ryšį ir su
tuo, kas įvyko Izraelyje. Sha
ron, aišku, įniršęs ant teroristo
liepė savo lakūnams subom
barduoti vieną Gaza City na
mą, nesvarbu kiek ten buvo
civilių gyventojų. Teroristas,
Salah Shehadeh, buvo užmuš
tas, bet kartu su juo žuvo ir 14
nekaltų, tarp jų - devyni vai
kai. Matyt Sharon paskaičiavo,
kad jam apsimokėjo už vieną
kaltąjį nužudyti 14 nekaltų.
Keturiolika už vieną. Ar ne ly
giai taip pat galvoja ir p a 
lestiniečių “teroristai”?
Kodėl Wycliff pasakoja tą
istoriją? Jis aiškina, kad ameri
kiečiai Afganistane elgėsi kitaip.
Tiesa, pradžioje karo, didieji
bombardavimai pareikalavo ir
nekaltųjų aukų, bet jie buvo
pateisinami ir reikalingi, kad
kuo greičiau įveikti Talibaną, ir
įvesti draugišką Afganistano
režimą. Tas pats ir Irake.
Reikia pripažinti, kad prieš
3 metus prasidėjusi intifada gal
šiek tiek paveikė ir Amerikos
politiką. Kai Amerikos vyriau
sybė tuomet paskelbė 27 tero
ristinių grupių ir asmenų są
rašą, jam e nebuvo paminėta
Hamas, Jihad ir Hezbollah. Tai
trys grupės, kurios per daug
metų buvo užmušusios daug
žydų. P rezid en tas B ush ir
sekretorius Colin Powell pirmą

kartą savo pasisakymuose pa
minėjo tokius anksčiau nevar
totus išsireiškimus kaip “Pales
tinos valstybė” ar “okupacija”.
PALESTINIEČIAI
PUOLAMI IS JAV
GAUTAIS GINKLAIS
Prieš Sharon politiką pasi
sako ir kai kurios pačių žydų
grupės. Cindy Levitt iš Čika
goje veikiančios taikos grupės
vadinamos “Ne mano vardu”
šitaip rašo: “Vienintelis būdas
prieiti prie teisingos ir užtikrin
tos taikos tarp Izraelio ir pa
lestiniečių yra baigti Vakarų
kranto, Gazos teritorijos ir Rytų
Jeruzalės karinę okupaciją.
Izraelis turėtų atgal atsiimti ir
arabų srity se apgyventus
400,000 žydų, o kariuomenė panaikinti visus ten esančius
karo įrengimus”. Rabinas Sam
uel Gordon, iš Čikagos prie
m iesčio W ilm ette, taip pat
aiškina, kad Izraelis negali lik
ti demokratija ir žydų valstybė,
kol nebaigs arabų sričių oku
pacijos. Abi tautos turi išmokti
gyventi taikiai ir savo skirtin
gose bet atskirose dviejose ne
priklausomose valstybėse.
Panašiai galvoja ir pales
tiniečių intelektualai. Keletas
dienų po Yassin žūties 60-ies
asm enų grupė palestiniečių
visuomenės veikėjų laikraštyje
Al-Ayyam paskelbė atsišau
kimą į savo tautą, raginantį ją
suprasti ir perspėti, kad kruvi
no keršto veiksmai kovos prieš
okupaciją bylai nieko gero
neduoda. “Nors ir su dideliu to
neseno netekimo skausmu” , sakoma tame atsišaukime, “mes jus šaukiame perimti ini
ciatyvą iš krim inalinės oku
pantų gaujos. S ukilkite, ir
priešinkitės, bet tik ne smurtu”.
“U žm ušinėjim as nekaltų
žydų civilių gyventojų savi
žudžių bombomis yra žiaurus
ir nepateisinamas terorizmas”,
- sako M. C herif Bassiouni,
arabų kilmės DePaul univer
siteto teisės profesorius, - “bet
ką reikia sakyti, kai palesti
niečiai yra puolami iš Ameri
kos gautais lėktuvais, sraigtas
parniais, tankais ir artilerija?”
Jam tuo metu žinomais duo
menimis iki tuomet šios intifados metu per 21 mėnesį buvo
žuvę ar nužudyti 1,758 pales
tiniečiai ir tik 572 žydai.
Toliau profesorius primena,
kad prieš 1947 m etus britų
m andato valdom a Palestina

A .f A.
JADVYGAI
NAUJOKAITIENEI
mirus, reiškiame giliausią užuojautą musų sesei
G R A Ž IN A I K A M PE , n e te k u sia i m ylim os
mamytės.

Vyr. Skaučių Židinys

galėjo tapti nepriklausoma, ku
rioje tuomet 80% gyventojų
buvo arabai, krikščionys ir
musulmonai, ir tik 20% - žy
dai. Didžioji dalis žemės (90%)
buvo arabų rankose. D eja,
Amerikos labai remiamas JT
planas padalinti Palestiną į dvi
dalis, būsimai Izraelio valsty
bei paskyrė daugiau negu pusę
visos te rito rijo s. Je ru zalė,
atsižvelgiant į ten esamas tris
pagrindines religijas, turėjo likti
atviras tarptautinis m iestas.
Deja, arabai tokį planą atmetė,
prasidėjo karas, ir jau 1949
metų pabaigoje naujoji Izraelio
valstybė turėjo 23% daugiau
žemės, negu buvo numatyta
pirmajame krašto padalinime.
1967 metais Izraelis užėmė visą
buvusio Palestinos krašto žemę,
ir paskelbė Jeruzalę savo neda
loma nuosava sostine. Siandien palestiniečiai turėtų tik
apie 33% teritorijos ką jie galė
jo turėti 1947 metais. Profeso
rius Bassiouni sakosi supran
tąs, kad reikėtų padaryti tam
tikrus teritorinius pakeitimus,
panašiai kaip ir buvo bandyta
padaryti Camp David konfe
rencijoje 2000 metais, bet be
tuom et num atytų Palestinos
suverenumo suvaržymų.
Arabų sluoksniai dažnai ir
karčiai primena, kad Amerika
1990 metais ryžtingai baigė Ira
ko šešius mėnesius trukusią
Kuwait valstybės okupaciją, ir
dar tik prieš metus vėl pradėjusi
neišprovokuotą karo žygį prieš
Iraką, tuo tarpu kai beveik 40
metų trunkanti palestiniečių
žemių okupacija vis dar ir da
bar teb esitę sia . Jie ragina
amerikiečius tai suprasti ir orga
nizuotis prieš aršiuosius zionistus, kurių nuo mokesčių nurašo
mos aukos “labdarybei” eina
sustiprinti tą karinę okupaciją.
Dėl paliegusio 67-ų metų
amžiaus šeiko Ahmed Yassin
m irties, nors ir jam vos tik
išėjus iš maldos namų, ir jo
mirties valandoje sėdint invali
do ratukuose, mes turbūt nela
bai sielosimės. Teroristų orga
nizacijos vadas, atsakingas už
daugelio žmonių, žydų ir pa
lestiniečių, ypač jų jo inspiruo
to savižudiško jaunim o, gy
vybes. Ar tai teisingas kelias į
taiką? Kiek to jo nužudymu,
nors ir tuo užsitarnavęs pasaulio
pajuokos ir net paniekos, Ariel
Sharon pasitarnavo Izraelio
žmonių saugumui? Atsakymas
turėtų būti aiškus - nieko!
Vyriausio Ham as grupės
politinio vadovo Mashaal, ku
rio rankose yra visi pagrindi
niai Hamas sprendimai, kalba
neduoda jokių vilčių taikin
gam sprendimui: “Aš viliuosi,
kad Ham as karinis sparnas
atkeršys už šį n u sik altim ą
taikydamas savo kerštą į visus
žymius zionistus, įskaitant ir
Sharon. Tikiuosi, kad tai pa
vyks”. Ar reikia komentarų?
(Pabaiga)
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SU SV. VELYKOM!
M ielieji, sveikinu Jus, pasitinkančius didžiąją pavasario
šventę, kuri p rasid ed a d žiaugsm ingu įvykiu - K ristaus
prisikėlimu. Sveikinu visus ir su spalvinga gamtos atsinaujini
mo bei šviesia mūsų pačių prisikėlimo švente. Tegul į kiekvie
nus mūsų namus ateina gerumas ir didelė laimė.
Nuoširdžiai, Arimantas Dumčius

VELYKŲ PRISIMINIMAI

RENGINIŲ KALENDORIUS
BALANDŽIO 30 d. penktadienį, 7:00 v. v. Lietuviškos
spaudos atgavimo 100-čio jubiliejus Dievo Motinos parapijos
auditorijoje. Rengia JAV LB Cleveland apylinkė, globoja JAV
LB Kultūros taryba.
GEGUŽĖS 2 d. Clevelando Ateitininkų Šeimos šventė
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 Sv. Jurgio parapijoje.
BIRŽELIO 13 d., sekmadienį 3:00 val. p.p. Tragiškojo bir
želio (1941) paminėjimas Latvių parapijoje, Andrews (W. 152a 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.
RUGSĖJO 25-26 d. Lietuvos Vyčių Vidurio centrinės
apylinkės šventkelionė - Dievo Motinos parapijos patalpose.
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.

SKRYDIS

IS NEW YORKO Į VILNIŲ
IR ATGAL
(sugrįžti iki birželio 1 d.)

$ 399

plius mokečiai

VYTIS TOURS
40-24 235th St.
Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
E-mail vyttours@earthlink.net

Velykos pavasario šventė.
Nemuno krantuose pražysda
vo m ėlynos žibuoklės, nors
aplinkui sniegas dar baltuoda
vo. Mums katalikams tai di
delė šventė - Kristus prisikėlė.
Prisimenu seną pasakojimą
iš P o n c ija u s P ilo to laikų.
K rikščionys buvo persekio
jam i ir Kristus nukryžiuotas.
Piloto žmona nešėsi pintinėlę
baltų kiaušinių. Praeinantis jai
tyliai pasakė - “Kristus pri
sikėlė” . Ji atsiliepė: “Šioje
pintinėlėje yra balti kiaušiniai,
jei jie paraudonuos - įtikėsiu.”
Ji atidengė pintinėlės dangtelį
ir pamatė skaisčiai raudonus
kiaušinius.
Man prisimena prieš daug
metų buvusios Velykos, kai aš
dar buvau maža, aprengta bal
ta suknyte, su tėveliais ėjau į
ankstyvąsias Mišias, vos pra
švitus Velykų rytą. Maldininkų
procesija ėjo aplink bažnyčią,
o aš barsčiau gėlės iš pintinėlės
Švenčiausiąjį nešančiam ku
nigui po kojomis, aplink skli
do giesm ė - “Kristus kėlės,
mirtis krito, Aleliuja, Aleliu
ja...” Sugrįžę iš bažnyčios visa
šeima sėdom prie pusryčių sta
lo, kur viduryje iškilm ingai
sto v ėjo p in tin ė lė su k ia u 
šiniais, atvežta mano senelės iš
kaim o. M ūsų senelė lab ai
gražiai vašku numargindavo
kiaušinius Velykoms. Niekas
taip gražiai nem argindavo,
kaip mūsų senelė.
Metai bėgo, aš užaugau ir
studijavau Kaune. Vieną sau
lėtą dieną atžygiavo rusų ka
riuom enė, atriedėjo tankai.
Viskas pasikeitė. Aš dirbau
naujoje universiteto klinikoje.
Naktimis pradėjo dingti žmo
nės, vežė juos į stotį ir užda
ruose prekiniuose vagonuose į
nežinią, į Sibirą.
Po k urio laiko atskrido
vokiečių lėktuvai ir Alytuje
pradėjo kristi bom bos. Jos
sudaužė mano jaunystės na
mus ir užmušė tėvą. Vėl kita
valdžia - vokiečių. Kiek mūsų
šeimos liko, visi apsigyvenom

Kaune. Atėjo Velykos. M ais
tas parduodamas pagal korte
les, bet dar gavom nusipirkti
kiaušinių, tik nėra kuom juos
n u d ažy ti. S tudentų galvos
surado išeitį. Gavom iš labo
ratorijos Metylin blue dažų ir
perm anganate, iš farm acijos
gavom skilusią ampulę Prontosilio. Visi sunešėm k iau 
šinius ir gražiai nudažėm oranžiniai, mėlynai ir viole
tiniai.
Vėl prabėga ketvertas me
tų. Rusai vėl sugrįžta Lietuvon.
Išėjom iš Kauno pėsti, o mies
tas buvo tuščias ir tylus. Vis
traukėm ės nuo atriedančio
fronto ir atvykom Vokietijon.
Ten išvargome vėl apie ket
vertą metų - vis traukėmės to
liau nuo fronto per sniegą,
šalčiu s su m ažais vaikais.
A tsidūrėm e p av asarį am e
rikiečių - vokiečių pafrontėje,
Parchim m iesto užsieniečių
stovykloje už spygliuotų vielų
tvoros su sargybiniais bokšte.
Atėjo Velykos. Vokiečiai
išd a v ė m um s k ia u šin ia m s
p irk ti k o rte le s . Išle id o iš
stovyklos į miesto krautuves.
Einam e su vyresnio amžiaus
k a im y n e , b e t n ei v ie n o je
krautuvėje mums neparduo
da kiaušinių. Jie parduodam i
tik vokiečiam s. G rįžtam e į
stovyklą nusiminusios ir gero
ž o d ž io n e lin k ė d a m o s v o 
kiečiam s. Takeliu šalia mūsų
p ra v a ž ia v o d v ira tin in k a s .
Išg ird ę s m us k a lb a n t lie 
tuviškai - sustojo. Jis irgi lie
tuvis. Mes jam pasiskundėm
m ūsų nesėkm e. Jis ir sako:
“Duokit man tas korteles. Aš
v a ž iu o ju į u ž m ie stį ir ten
gausiu dar nupirkti kiaušinių.
A te ik it p e r V ely k as b a ž 
n y čio n ir aš atv e šiu ju m s
kiaušinius” . Nuvažiuodam as
dar nulaužė kadagio šakelę,
užkišo man už skrybėlaitės
kaspino ir nusijuokė, kad da
bar bus man linksmiau. Mano
kaim ynė nedavė jam kortelių
ir dar išbarė mane, kad per
daug visais pasitikiu. Velykų

DIRVAI
AUKOJO
J.Sonta, Akron, O H .......... .45
V.Janulaitis,
Oak Lawn, IL .................... .25
O.Kremeris,
La Grange, IL ................... .25
S.Džiugas,
Oak Lawn, IL .................... .20
J.Stuogis, Cleveland, OH. . 20
R.Kronas, Westmont, IL .. .15
J.Miglinas, Chicago, IL ... .15
S.Strikaitis,
Los Angeles, C A .............. .10
D.Alseika,
Westlake V., C A ............... .10
A.Raulinaitis,
Twinsburg, OH ................ ...5
L.Stukas, Watchung, NJ... ...5
Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

rytą vėsoka, bet mus išleido
į m ie s tą b a ž n y č io n . B a ž 
nyčioje sėdžiu suole ir vis
galvoju - ar tas dviratininkas
atveš man žadėtus kiaušinius.
Nuo altoriaus atsigręžė kuni
gas ir aš vos nesušukau - juk
tai tas pat dviratininkas. Po
pam aldų šventoriuje susto
jo m e p asik alb ėti su p a ž įs
tam ais, ir atskuba kunigas su
krepšiu rankose, sako: “Aš
tavęs ieškojau prieš M išias,
a tv e ž ia u , a tv e ž ia u k ia u š i
nius.” Ir toms Velykoms turė
jo m g ra ž iu s, b a ltu s k ia u 
šinius.
Ir vėl daug metų prabėgo,
atsidūrėme Amerikoje. Dabar
prie mūsų Velykų stalo susė
da mūsų vaikai, vaikaičiai ir
provaikaičiai. Netrūksta duo
nos ar sviesto, bet viduryje
stalo visada stovi pintinėlė su
margučiais. Tik jie nėra tokie
gražūs, kaip mano senelė nu
margindavo. Tik ji sugebėjo
su vašku juos taip nuostabiai
išmarginti.
Tyliai pasimeldžiam prieš
valgant ir dėkojame Visaga
liui Dievui, kad leido mums
švęsti tiek gražių Šventų Ve
lykų mūsų gyvenime.
Linkiu visiems linksmų Šv.
Velykų!
N. K. J.
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NAUJI DINOZAURAI
ANTARKTIKOJE

Aurimas Kieza (Hofstra U.) Nr.25, metąs vėl tris taškus.
R.Gedeikos nuotr.
SPORTAS

JAUNUČIŲ KREPŠINIO PIRMENYBES
Papildydami mūsų anksty
vesnį pranešimą, skelbiame, kad
2004 metų S. Amerikos jaunu
čių krepšinio pirmenybės įvyks
2004 m. gegužės mėn. 28, 29 ir
30 d., Toronte, Ont., Kanadoje.
Vykdo Toronto Prisikėlim o
parapijos sporto klubas “Aušra”.
Pagal preliminarinės regis
tracijos duom enis, žaidynėse
numato dalyvauti 39 komandos,
tačiau dar nevisi klubai atsakė.
Daugiausia komandų prelimi
nariniai užregistravo Čikagos
ASK L ithuanica ir Toronto
“Aušra” - po 9. Po jų seka Clevelando “Žaibas” ir Detroito “Ko
vas” po 6. Kiti mažiau.
Varžybos bus vykdom os
bern iu k am s ir m ergaitėm s
atskirai B (1988-89 m. gimi
m o), C (1990-91 m .) ir D
(1992-93) klasėse, tačiau E
(1994-95 m.) ir F. “molekulių”
(1996 m. gimimo ir jaunesnių)
klasių komandos bus mišrios.
Principiniai, jaunesnių kla
sių žaidėjam s yra leidžiam a
kartu žaisti ir vyresnėse klasėse,
kiek aplinkybės leidžia. Mer
gaitės gali žaisti berniukų ko

mandose, tačiau neatvirkščiai.
D alyvauti kviečiam i visi
lietuvių sporto klubai bei kiti
vienetai atlikę 2004 m. metinę
SA LFA SS-gos narių re g is
traciją.
Galutinė komandų ir žai
dėjų registracija privalo būti
atlikta iki 2004 m. gegužės 1 d.
imtinai pas varžybų vadovą Ri
mą Miečių, 54 Burrows Ave.,
Etobicoke, Ont. M9B 4W7,
Canada. Tel: 416-234-0878
vakare ar 416-234-5792 dieną;
Faksas: 416-234-8506; E-mail:
rimmer1@sympatico.ca
Varžybos prasidės gegužės
28 d., penktadienio vakare tik
toms komandoms, kurios su
tinka. Nesutinkančios pradėti
žaisti penktadienį, žais tik
šeštadienį ir sekmadienį.
Po galutinės komandų re
gistracijos bus paskelbta galu
tinis varžybų tvarkaraštis ir ki
tos tolimesnės informacijos.
Visais varžybų reikalais kreip
kitės į Rimą Miečių.
SALFASS-gos Krepšini ko
mitetas, SALFASS-gos Centro
valdyba

K alnų ir senovinių jū rų
tyrinėtojai Antarktikoje atrado
dvi iki šiol nežinom as d i
nozaurų atmainas. Suakmenė
ju sia s lie k a n as atrad o su 
šalusiame žemyne tūkstančius
mylių atstume vienus nuo kitų,
kur kadaise buvo šiltesnis kli
matas.
Vienas jų buvo ankstyvas
mėsėdis dinozauras, gim inin
gas plėšriajam Tyrannosau
rus, kuris gyveno m ilijonus
m etų v ė lia u . Tas m ėsėd is
buvo a tra sta s Jam es R oss
saloje, netoli Antarktikos pu
siasalio . A not ty rin ė to jų Judd Case, James Martin ir jų
talkininkų ta nauja m ėsėdžių
dinozaurų atm aina buvo g i
m in in g a b a is ia ja m m ėsėdžiui Tyrannosaurui ir ėdriam,
bet m ažesniam bei g reites
niam Velociraptor, kurį m a
tėme “Jurassic Park” filme.
A not ty rin ėto jų tų gyvūnų
griaučiai ir dantys atstovau
ja m ėsėdžius, kurie Antarktikoje gyveno vėliau negu
grobuonys kituose mūsų Ž e
mės šalyse.
T ū k s ta n č io m y lių a ts 
tume, žemyno viduryje gru
pė, vedama W illiam Hammer
iš Augustana College, Rock
Island, IL, atrado suakm e
n ėju sį, sp ėjam a k e tu rk o jo
žolėdžio dinozauro dubenį,
panašų į B rachiosaurus du
benį ir Diplodocus padarus.
Ta vieta yra žinom a, kaip
M ount Kirkpatrick, kuri k a 
daise buvo upės vaga, bet dėl
Ž em ės p lu to s p a sik e itim ų
iškilo. Ham mer ir jo palydo
vai galvoja, kad tas dubuo
priklauso prim ityviai Sauropod genčiai, iš kurios vėliau
kilo gyvūnai virš 100 pėdų
ilgio.
Ger. J.

ASMENS APSAUGA - PER PALYDOVĄ
LR Saugos tarnyba “Ekskomisarų biuras” operatyvaus
reagavimo būrį siūlo išsikvies
ti specialaus mygtuko m obi
liajame telefone pagalba. Tok
iu atveju į nelaimę patekusio
jo buvimo vieta būtų nustato
ma per palydovinį ryšį.

Pasak “Ekskomisarų biuro”
viceprezidento Aliaus Sadecko, m obili asm ens apsauga
naudinga įm onių darbuoto
jams, dirbantiems su grynaisi
ais pinigais ar kitose didesnės
rizikos asmens saugumui sri
tyse.
BNS

KISKIS NEŠA DOVANŲ!
Kam? Vaikams! Kokiems?
Lietuviukams!
Tai vaikų poezijos, auto
riaus Stasio Dziugo knygapavasario dovana, lituanistinių
mokyklų mokiniams. Poezijos
ir p asak ų leid in y s, k ieta is
viršeliais, turininga poezija,
papuošta Vl. Stančikaitės ilius
tracijomis. Puikus ritmas, ri
mas, aliteracija...
Malonu skaityti, tai ilgesys
tėvelių paliktos, nuostabiai
gražios tėvynės Lietuvos.
K nygos leidim ą parėm ė
L ietuvių Tautinės kultūros
Fondas. Tai gali būti puiki do
vanėlė tėvelių vaikams jų ren
kamai lituanistinei bibliotekai.

Leidinį galima gauti: Lie
tuvių Rašytojų Draugija, 5729
Edge Lake Ave. Oak Lawn, IL
60453-4509.
B. Krokys

F ixler R ealty Group, In c.
For first time home buyers,
investors, or for those who wish
to sell their homes, contact

LINAS MULIOLIS
2 1 6 -3 8 7 -3 2 0 4

linas&lixle rrealty .com
o r visit o u r hom e
on th e w eb a t
www. fi xl erven Ity .com .
F v t le c R e ą l t y
G r o u p , I tie ,

Lyndhurst, Ohio

C o m p le te F ro n t E n d

481
N n w anet

U rn a . A m

Iras. SKrir-tį. Slrtjlnr

M u flln , lube oil rmd F ile r
■ Buy any 4 tirįj and rtdahn a P.S. Tirą had

o p t in i
Mūn.-FrŲ a am to 6 pm

666 El 200 U i SL

Sat.:

Cleveland, Dh. 4411B

Paul Stefanac

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)

JAKOBS AND SON
4h Laidojiipo įstaiga
w n ib m i Jakuos sr.
William i Jakuhs Jr
Kenneth Schmidt

Barbara Jakuta Schmidt
LkeruliLiotF direktoriai ir batzam utfaLai
Em I I0ftfc StJMt O titlarX Ūbi*
J M M L llw ta n Btvi El*ULo, Ohio 444M

iH thraU l& l 5 1 1 -7 7 7 0
LakHMndų koplyčia eidnt
n*,
lemtoms lodda flrtmsftęrą Kūdcdo vckmdpjc.
DWetdaJliJtt JirtomobFUami pastatytL

