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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

PASVEIKINIMAS LIETUVEI MOTINAI -  PADĖKA UŽ TAUTOS GYVYBĘ!
A. PAULAUSKO NUOMONE, DRAUDIMAS PER 

APKALTĄ ATSTATYDINTAM PREZIDENTUI 
KANDIDATUOTI TURI BŪTI PATIKRINTAS

KONSTITUCINIAME TEISME

Vilnius, balandžio 29 d. 
(ELTA). Laikinojo Prezidento 
Artūro Paulausko nuomone, 
jei Seimas priimtų Prezidento 
rink im ų įsta tym o pata isą , 
d raudž ianč ią  5 m etus per 
apkaltą nušalintam Prezidentui 
dalyvauti rinkimuose, ji iškart 
turėtų būti patikrinta Konsti
tuciniame Teisme. Tik pasitik
rinus šį teisės aktą, anot A. 
Paulausko, galima būtų “ramia 
šird im i” pasakyti, ar nėra 
Konstitucijos pažeidimų.

Ketvirtadienį Seimas pra
dės svarstyti konservatoriaus 
Jurgio Razmos parengtą Pre
zidento rinkimų įstatymo pa
taisos projektą. Jame rašoma, 
kad Prezidentu negali būti 
renkamas asmuo, kurį Seimas 
apkaltos proceso tvarka pa
šalino iš užimamų pareigų ar 
panaik ino  jo  Seim o nario  
m andatą, je igu  nuo jo  p a 
šalinimo iš užimamų pareigų 
ar jo  Seimo nario mandato 
panaikinim o praėjo mažiau 
kaip 5 metai.

K etvirtadienį duodam as 
interviu Lietuvos radijui, lai
kinasis prezidentas A. Pau
lauskas abejojo, ar ši Prezi
dento rinkimų įstatymo pataisa 
bus spėta priim ti Seime ir 
pritaikyta pirmalaikiuose Pre
zidento rinkimuose.

“Laiko liko nedaug. Pagal 
rinkimų įstatymą gegužės 8 d. 
baigiasi parašų rinkimas, ir 
Vyriausioji rinkimų komisija 
turi spręsti, ką reg istruo ti 
kandidatais Prezidento rinki
muose. Tačiau tokia pataisa yra 
registruota ir Seimas turi labai 
greitai apsispręsti dėl jos” , - 
sakė A. Paulauskas.

Tuo tarpu laikinasis Seimo 
pirmininkas socialdemokratas 
Česlovas Juršėnas, kalbėdamas 
apie tą patį J. Razmos pataisos 
projektą, pažymėjo, kad, jo  
nuomone, po apkaltos nušalinto 
pareigūno teisės dalyvauti rinki
muose klausimas turi būti re
guliuojamas Konstitucijoje.

Seimo vicepirmininkas Vy
tenis Andriukaitis yra parengęs 
ir pateikęs Seimui tokią Konsti
tucijos pataisą. Tačiau dėl ilgos 
konstitucinės pataisos priėmimo 
procedūros ji nebus spėta priimti 
iki birželio 13 d. įvyksiančių 
pirmalaikių Prezidento rinkimų.

Seimo narys J. Razma, pa

rengęs pataisos projektą, sakė 
šiuo atveju besiremiąs Konsti
tucijos 34 straipsniu, kuris 
numato, jog “teisę būti išrinktam 
numato Konstitucija ir rinkimų 
įstatymai”. Remiantis šia nuo
stata, J. Razmos įsitikinimu, 
visiškai nebūtinos Konstitucijos 
pataisos, pakaktų ir rinkimų 
įstatymų pataisų.

NAUJĄJĄ GYNYBOS 
POLITIKĄ

L. LINKEVIČIUS APTARĖ 
SU PRANCŪZIJOS 

GYNYBOS MINISTRE

Paryžius/Vilnius, balan
džio 29 d. (ELTA). Lietuva to
liau plėtos savo gynybinius 
pajėgum us, prisijungs prie 
NATO vykdom ų m isijų ir, 
kaip ES narė, dalyvaus Euro
pos gynybos politikos proce
suose.

Tokią nuostatą  pabrėžė 
krašto apsaugos ministras Li
nas L inkevičius, Paryžiuje 
susitikęs su Prancūzijos gyny
bos ministre Michele Alliot- 
Marie.

Pasak K rašto  apsaugos 
m inisterijos pranešim o, M. 
Alio-Mari pasveikino Lietuvą 
su naryste NATO ir su artėjan
čia naryste Europos Sąjungoje. 
Ministrė pažymėjo, kad Aljan
so plėtra bei vieningos Euro
pos kūrimo projektas yra glau
džiai susiję procesai. NATO ji 
laiko tai efektyvia euroatlan- 
tine organizacija, kuri pasiren
gusi veiksm ingai reaguoti į 
šiuolaikinius iššūkius saugu
mui pasaulyje, tokius, kaip 
tarptautin is terorizm as bei 
masinio naikinimo ginklų pla
tinimas. Prancūzijos gynybos 
ministrė pažymėjo, kad Euro
pos šalių pajėgos vis aktyviau 
dalyvauja stabilizuojant padėtį 
konflik tin iuose regionuose 
Europoje ir už jos ribų.

Ministras L. Linkevičius 
padėkojo Prancūzijai už pagal
bą, kuriant ir plėtojant Lietu
vos gynybinius pajėgumus bei 
paramą kelyje į NATO. Pasak 
krašto apsaugos ministro, yra 
būtinas ryšys tarp Aljanso ir 
Europos gynybos politikos, 
nes kovoje su naujomis grės
mėmis negalima skaidyti jėgų.

Krašto apsaugos ministras 
L. Linkevičius taip pat dalyva-

Dailininko M. J. Sileikio iliustracija gegužės 2-osios -  spaudos 
atgavimo dieną “Aušros” knygynui

LIETUVA PASVEIKINTA GRĮŽUS NAMO

Vilnius, balandžio 30 d. (ELTA). Su “grįžimu namo” 
penktadienį Europos diplomatų pasveikinta Lietuva pabrėžia 
savo planus tapti aktyvia, energinga Sąjungos nare ir neketina 
tenkintis atsilikėlės vaidmeniu. Penktadienį, narystės ES 
išvakarėse, laik inasis P rezidentas susitiko  su L ietuvai 
akredituotų užsienio valstybių diplomatinių atstovybių vadovais. 
“Europa mūsų namai. Sveikinu sugrįžus namo, Lietuva” , - sakė 
susitikime kalbėjęs Nyderlandų Karalystės ambasadorius Pim 
Dumore. Laikinasis Lietuvos vadovas Artūras Paulauskas 
susitikime apžvelgė valstybės vidaus ir užsienio politikos 
prioritetus naujomis narystės NATO ir ES sąlygomis, pabrėžė, 
kad konsensusas pagrindiniais užsienio politikos klausimais bus 
išlaikytas, net jei po Seimo rinkimų pasikeistų šalies politinė 
valdžia. “Lietuva visada didžiavosi savo vidaus politiniu 
konsensusu dėl svarbiausių užsienio politikos tikslų; lygiateisės 
narystės ES ir NATO bei geros kaimynystės politikos. Noriu 
jus užtikrinti, kad Lietuvos užsienio politikos kursas, jei 
pasikeistų politinė valdžia šalyje, išliks nepakitęs” , - pažymėjo 
A. Paulauskas. Kalbėdamas apie vidaus politiką, laikinasis 
Prezidentas pabrėžė, kad visus narystės ES privalumus bus 
siekiama panaudoti šalies plėtrai, žmonių gerovei kelti. “Todėl 
svarbiausias artimiausių kelių, keliolikos, o gal keliasdešimties 
metų uždavinys mūsų šaliai - pasiekti Europos Sąjungos 
ekonominį socialinį lygį. Galbūt skambės paradoksaliai, tačiau 
“įstoję į Europą mes turim pasivyti Europą” . Noriu aiškiai 
pasakyti, kad mūsų netenkina atsiliekančios Europos Sąjungos 
šalies scenarijus”, - sakė A. Paulauskas. Laikinasis Prezidentas 
taip pat pabrėžė, kad Lietuva toliau laikosi nuostatos tęsti 
energingą integracijos ES politiką, būti jos aktyvia nare. “Mūsų 
siekis aiškus: prie Šengeno ir euro zonų prisijungti su pirmąja 
banga” , - sakė susitikime A. Paulauskas. Lietuva planuoja 
įsivesti eurą apie 2007 metus, prisijungti prie Šengeno sutarties 
- 2008 m.

vo Prancūzijos gnybos minis
terijoje surengtose iškilmėse 
NATO plėtrai pažymėti.

Balandžio 28 d. Prancūzijos 
gynybos ministerija ir septynių 
naujų NATO valstybių amba
sados surengė priėmimą. Jame 
dalyvavo Lietuvos, Estijos, Bul

garijos, Rumunijos bei Slovėni
jos ministrai bei Latvijos ir Slo
vakijos gynybos ministerijų at
stovai, parlamentarai, aukšti 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnai, diplo
matinio korpuso atstovai bei 
žurnalistai.

REZOLIUCIJA
DĖL NAUJŲ UŽSIENIO
POLITIKOS KRYPČIŲ 

BUS PRIIMTA PIRMĄJĄ 
NARYSTĖS ES DIENĄ

Vilnius, balandžio 29 d. 
(ELTA). Po pateikimo Seimas 
pritarė rezoliucijos dėl naujų 
užsienio politikos krypčių, 
Lietuvai tapus visateise NATO 
ir Europos Sąjungos nare, pro
jektui. Rezoliuciją numatoma 
priimti iškilmingame Seimo 
posėdyje, kuris bus surengtas 
šeštadienį - pirmąją visateisės 
narystės Europos Sąjungoje 
dieną.

Rezoliucijos projekte rašo
ma, kad prioritetiniai šalies 
užsienio politikos tikslai yra 
visiškai integruotis į euroatlan- 
tines struktūras, tapti matoma, 
įtakinga, modernia ES ir NATO 
valstybe.

Rezoliucijoje visos politinės 
partijos kviečiamos, palaikant 
aktyvų dialogą su visuomene, 
artim iausiu  m etu parengto 
politinių partijų susitarimą dėl 
pagrindinių užsienio politikos 
prioritetinių krypčių 2004-2008 
metams, o Vyriausybę - baigti 
rengti naują užsienio politikos 
koncepciją.

GEGUŽĖS PIRMĄJĄ 
A. PAULAUSKAS 

PASVEIKINO 
BRIUSELYJE LIETUVOS 

DELEGUOTĄ ES 
KOMISARĘ

Vilnius, balandžio 29 d. 
(ELTA). Didžiausia šalyje mo
biliojo ryšio bendrovė “Omni- 
tel” Lietuvoje įdiegė trečiosios 
ryšio kartos ryšį, vadinamąjį 
3G, kuris leidžia mobiliuoju 
telefonu ne tik kalbėti, bet ir 
matyti pašnekovą. Pirmasis 
vaizdo skambutis gegužės 1- 
ąją simboliškai bus atliktas į 
Briuselį - iš Vilniaus laikinai 
einantis Prezidento pareigas 
Artūras Paulauskas vaizdo 
skambučiu susisieks su Briu
selyje esančia ES komisare 
Dalia Grybauskaite.

Gegužės 1-ąją Lietuva ir dar 
devynios šalys taps Europos 
Sąjungos narėmis. Tas istorinis 
įvykis mūsų krašte, kaip ir vi
soje Europoje, bus paminėtas 
įvairiais renginiais. D. Gry
bauskaitė palieka finansų min
istrės postą ir išvyko dirbti į 
Briuselį.

Pasak pranešimo spaudai, 
prieš kelerius metus “Omnitel” 
tinkle buvo įdiegta vadinamo
sios 2,5 kartos technologija 
GPRS.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Siūloma Konstitucijos pataisa
Vilnius, balandžio 27 d. (ELTA). Įvairioms Seimo frakcijoms 

atstovaujantys 49 parlamentarai siūlo svarstyti Konstitucijos 
pataisos projektą, kurį priėmus būtų patikslinta kandidatavimo 
į Prezidentus tvarka. Grupė Seimo narių siekia Konstitucijoje 
įteisinti, kad “tas pats asmuo Respublikos Prezidentu gali būti 
išrinktas ne daugiau kaip du kartus iš eilės”. Konstitucijos pataisą 
inicijavęs parlamentaras Petras Gražulis teigia, kad šiuo metu 
Konstitucijos 78 straipsnio nuostata, kad “tas pats asmuo 
Respublikos Prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip du 
kartus iš eilės” reiškia ribojimą kandidatuojančiam į šį postą. 
“Tokiu būdu birželio 13 d. vyksiančiuose pirm alaikiuose 
Respublikos Prezidento rinkimuose negalėtų būti įregistruoti 
asmenys, kurie dalyvavo abiejuose pastaruosiuose Respublikos 
Prezidento rinkimuose” , - teigia P. Gražulis. Pasak jo, tokie 
pretendentai “turi vieną kadenciją praleisti, pamąstyti, kokias 
padarė klaidas, ir balotiruotis trečią kartą”. Pasak jo, priėmus 
siūlomą Konstitucijos pataisą, kandidatas galėtų balotiruotis 
kiekvienuose rinkimuose. “Tačiau dėl ilgų Konstitucijos keitimo 
procedūrų šią nuostatą bus galima taikyti tik kitiems rinkimams”, 
- sakė P. Gražulis. Dėl Konstitucijos 78-ojo straipsnio nuostatų 
patikslinim o P. Gražulis ketina taip pat inicijuoti Seimo 
kreipimąsi į Konstitucinį Teismą. Tarp 49-ių Konstitucijos 
pataisos projektą pasirašiusiųjų įvairioms Seimo frakcijoms 
priklausančių parlamentarų nėra Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) frakcijos narių. Šios frakcijos seniūnas Andrius 
Kubilius Eltai sakė, kad šia iniciatyva, jo nuomone, siekiama 
politinių tikslų, o ne Konstitucijos keitimo.

B. G ajauskas neturi teises skųsti K. P runskienei 
palankaus teismo sprendimo

Vilnius, balandžio 29 d. (ELTA). Apeliacinis teismas priimta 
nutartimi konstatavo, kad Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto 
signataras Balys Gajauskas neturi teisės skųsti parlamentarei 
Kazimierai Prunskienei palankaus Vilniaus apygardos teismo 
sprendimo.

2003 m. gegužės 15 d. Vilniaus apygardos teismas reabilitavo 
parlam entarę K. Prunskienę, kuriai daugiau kaip prieš 
dešimtmetį paskelbtu Aukščiausiojo Teismo sprendimu buvo 
“prisegta” KGB bendradarbės etiketė. Šio teismo požiūriu, 
byloje nėra įrodymų, jog K. Prunskienė sąmoningai bendra
darbiavo su SSSR KGB.

Tokį K. Prunskienei palankų sprendimą apeliacine tvarka 
siekė apskųsti B. Gajauskas, kurio vadovaujamos parlamentinės 
komisijos iniciatyva 1992 metų rugsėjo 14 dieną Aukščiausiasis 
Teismas patvirtino juridinį faktą, kad K. Prunskienė sovietmečiu 
sąmoningai bendradarbiavo su KGB.

Tačiau Vilniaus apygardos teismas, per kurį nutartis turi būti 
skundžiama Apeliaciniam teismui, atsisakė priimti B. Gajausko 
apeliacinį skundą, nurodydamas, jog skundą padavęs asmuo 
pagal įstatymus neturi teisės to daryti.

Šį atsisakymą B. Gajauskas atskiruoju skundu apskundė 
Apeliaciniam teismui, kuris ginčytą Vilniaus apygardos teismo 
nutartį paliko nepakeistą, pripažindamas ją  teisėta ir pagrįsta.

Minėta Apeliacinio teismo nutartis dar gali būti kasacine 
tvarka skundžiama Aukščiausiajam Teismui. Vyriausioji rinkimų 
komisija, priimdama K. Prunskienės pareiškinius dokumentus 
dėl dalyvavimo Prezidento rinkimuose, žadėjo aiškintis, kiek 
teism o sprendim as, kuriuo buvo panaikintas 1992 metų 
Aukščiausiojo Teismo sprendimas, yra įsiteisėjęs.

Pagal įstatymus sprendimas laikomas įsiteisėjusiu, jeigu per 
nustatytą terminą neapskundžiamas apeliacine tvarka arba po 
to, kai apeliacinis skundas atmetamas.

Lietuvoje būna ir taip
Vilnius, balandžio 29 d. (ELTA). Opozicinė Tėvynės sąjunga 

(TS), vienintelė iš politinių partijų remianti du kandidatus 
pirmalaikiuose Prezidento rinkimuose - Valdą Adamkų ir Petrą 
Auštrevičių, - gali turėti savo atstovų abiejų kandidatų rinkimų 
štabuose. “Dėl dviejų štabų nematau didesnių problemų. Turime 
pakankamai žmonių ir kitų resursų”, - Eltai tvirtino Tėvynės 
sąjungos pirmininkas Andrius Kubilius.

Konservatorių lyderis teigė planuojąs ketvirtadienį vakare 
susitikti su kadenciją baigusiu valstybės vadovu V. Adamkumi 
ir aptarti su Prezidento rinkimais susijusius klausimus.

V. Adamkaus kandidatūrą iškėlusios Liberalų ir centro 
sąjungos (LiCS) frakcijos Seime seniūnas Eligijus Masiulis 
pripažino, jog V. Adamkaus rinkimų štabe dalyvaus ir LiCS, ir 
TS atstovai. Savo ruožtu  A. K ubilius nepatv irtino  šių 
liberalcentristo žodžių. Pasak A. Kubiliaus, dar nenuspręsta, ar 
konservatoriai tikrai dalyvaus vieno iš jų remiamų kandidatų - 
V. Adamkaus rinkimų štabe.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

INDIJOS RINKIMAI

Indija yra didžiausia pasau
lyje dem okratinė valstybė. 
Balandžio mėnesį toje valsty
bėje vyko demokratiniai bal
savim ai, kuriuos prižiūrėti 
buvo pasiųsti 400,000 k a 
reiv ių . Jų uždavinys buvo 
prižiūrėti kandidatus ir prie
šingų partijų rėmėjus. Indijos 
ekonominis gyvenimas dabar
tinio premjero rankose žydėte 
žydi. Balsavimai vyksta še
šiolikos regionų būstinėse, 
pirmąsyk balsams skaičiuoti 
yra naudojami kompiuteriai, 
elektroninis paštas. Pirmąją 
balsavimo dieną balsuotojus 
pasitiko vasaros karščiai, net 
113 laipsnių. Normaliais lai
kais politikai suveda savo są
skaitas smurtą panaudodami. 
Indijoje, kaip dažnai vyksta, 
buvo nužudyti 15 balsuotojų, 
dar 18 sužeisti. D abartinis 
premjeras Atal Pahari Vaipaye 
savo kalbose masiniuose su
sirinkimuose įrodinėjo, kad jo 
valdomoje Indijoje smurtas 
sumažėjo, santykiai su kaimy
niniu Pakistanu pagerėjo, mili
jonas žmonių džiaugėsi tarp
tautinėmis kriketo rungtynė
mis. Jis gyrėsi, kad paskuti
niuose Indijos balsavimuose 
1999 metais smurto buvo daug 
daugiau, pirmąją rinkimų sa
vaitę žuvo šim tas žmonių. 
Tuomet balsavimuose dalyva-

vo 660 milijonų balsuotojų, 
nors Rinkimų komisija skelbė, 
kad rinkimuose dalyvavo vos 
55 procentai žmonių.

Dabartinį parlamentą suda
ro premjero vadovaujamas Na
cionalinis Demokratinis Alian- 
sas, nors daug populiarių kan
didatų iškėlė ir Indijos kongre
sas, valdęs Indiją per 40 de
šimtmečių, kada Indiją valdė 
Nehru-Gandhi dinastija. Užsie
nio reporteriai, važinėdami po 
rinkimų įkarščio apimtų p i
liečių miestus, pabrėžia, kad 
premjeras yra 79 metų žinomas 
poetas, jo vadovaujama vyriau
sybė suorganizavo Indijos 
kriketo ekipos vizitą į Pakis
taną, kur indai laimėjo daug 
rungtynių. Jau 14 metų tokių 
draugiškų rungtynių nėra buvę. 
Indijos parlamente yra 543 na
riai. P irm ąją savaitę  būna

išrenkami šešiolikos regionų 
atstovai. Kai kur kareiviai 
nedraugiškuose rajonuose rado 
į vieškelius įkastas žemės mi
nas. Kai kur Kašmiro ir Jam
mu teritorijose buvo sužeistų 
balsuotojų. Šalia kariuomenės 
narių balsavimo būstines saugo 
ir milicija bei šaulių kuopos. 
Indijos kai kurie regionai turi 
stiprias komunistų partijas, ku
rios patenka į valstybės parla
mentą. Viena tokia partija, pa
sivadinusi “Majistais” pagal 
K inijos buvusį d ik tatorių  
“Mao”. Šie Indijos piliečiai ra
gino žmones boikotuoti bal
savimus Iharkhand ir Bihar pro
vincijose.

N ežiūrint sukilėlių ir jų  
bombų per balsavimą žuvusių 
skaičiai mažėja Indijoje ir In
dijos ekonom inis augim as 
didėja.

Irako šiitų sukilėlių vadas Muqtada al-Sadr, radikalusis jų 
dvasininkas, ragina savo šalininkus tęsti “šventąjį karą” prieš 
amerikiečius, kad “Irakas kuo greičiau būtų išlaisvintas iš 
okupacijos”. AP nuotr.

—  Keliais sakiniais-----

• Kinijos vyriausybė iš
vystė spaudimą Šiaurinės Ko
rėjos vadovui Kim Jon Il, kad 
jis sustabdytų savo branduo
linių ginklų programą. Šiau
rinės Korėjos vadas visą dieną 
praleido su buvusiu Kinijos 
prezidentu Jiang Zemin, kuris 
šiuo metu yra Kinijos karinės 
komisijos pirmininkas. Šiau
rinės Kinijos vadovas atvyko 
į Kiniją traukiniu. Užsienio 
ko responden tai m atė Kim 
išeinantį iš Beišingo restorano. 
Pietinės Korėjos spauda tvir
tina , kad Š iaurinė K orėja 
turėtų priimti Amerikos saugu
mo garan tijas ir prekybos 
siū lym us, m aisto  bei k itų  
prekių diplomatinių gėrybių 
siuntas.

• Argentinos vyriausybė 
įsakė suimti buvusį Argentinos 
prezidentą Menem Carlos už 
praėjusių  dienų korupciją,

kyšių ėmimą. Šiuo metu buvęs 
prezidentas slapstosi Čilėje. 
Sakom a, kad jis  turi p as i
savinęs didelę sumą pinigų 
Šveicarijos bankuose.

• W ashingtone lankėsi 
Didžiosios Britanijos prem 
jeras Tony Blair, kuris pilnai 
palaikė prezidento  George 
Bush pažiūras dėl Irako karo. 
Britanija laiko Irake 12,000 
kareivių, o Amerikos ir są
jungininkų kariuomenė susi
deda iš 130,000 kareiv ių . 
Abiejų valstybių vadovai su
sitarė, kad karines jėgas teks 
padid in ti. P rem jeras B lair 
pabrėžė, kad ateinančiais me
tais karinės jėgos bus padidin
tos ir liepos mėnesį teks per
duoti patiem s irak iečiam s 
demokratinio Irako valdymą.

• Kosove įvyko susišaudy
mas tarp kalėjimo prižiūrėtojų 
ir bandančių pabėgti kalinių, 
kurių  tarpe buvo Jordano 
piliečių, vienas jų  nušautas.

Serbų ir albanų susišaudyme 
Kosovsa M itrova vietovėje 
žuvo 19 žmonių ir 900 buvo 
sužeistų. Tarp sužeistų buvo 10 
amerikiečių ir vienas austras. 
Jie priklausė Jungtinių Tautų 
brigadai.

• Kuba baigė derybas su 
Amerikos ūkininkų atstovais, 
kurie susitarė parduoti Kubai 
maisto produktų už 106 mili
jonus dolerių. Tarp m aisto 
gaminių yra javų, kukurūzų, 
pieno miltelių, viščiukų, sojos 
pupelių, ryžių. Šios derybos 
nutraukė iki šio l naudotų  
sankcijų užtvarą. Kuba pati 
buvo sustabdžiusi savo cuk
raus ir kitų gaminių pardavimą 
Amerikai.

• Trumpas Izraelio prem
jero vizitas Amerikoje suerzi
no Palestinos arabus ir parodė 
arabų pasauliui, kad Amerikos 
prezidentas palaiko izraeliečių 
pozicijas. Prezidentas Bush

(Nukelta į 3 p.)
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ŠIEMET LIETUVIŠKOS SPAUDOS 
ATGAVIMO ŠIMTOSIOS METINĖS

Lietuvių tautos žmonės ne kartą gynė savo teisę išlikti, ir 
ne tik savo žemėje, bet ir išlaikyti savo kalbą ir spausdintą 
lietuvišką žodį. Ne kartą norėta mus nutautinti, paversti rusais, 
kad priimtume ir kitą tikėjimą. Lietuvos Seimas šiuos metus 
paskelbė lietuvių kalbos ir spausdinto lietuviško rašto metais, 
nes šiemet švenčiame šimtąsias metines, kai mūsų protėviai 
savo sąmoningu ryžtu atgavo 1904 m. teisę vėl viešai kalbėti 
lietuviškai ir spausdinti knygas lietuvių kalba.

Tautinis ir liberalinis judėjimas, sustiprėjęs Europoje po 
Napoleono karų, turėjo įtakos ir Lietuvoje, ypač Vilniuje, kai 
universitete studentų dalis siekė patriotiškumo, nors tautinė 
sąmonė buvo lenkiška, nors jie mylėdami savo tėvynę Lietuvą ir 
jos garbingą praeitį, neskyrė lietuvio nuo lenko. Universitete 
atsirado Filomatų ir Filaretų slaptos organizacijos, kurių studentai 
augo idealistinėje Vilniaus atmosferoje. Jie savo draugiją 
universitete buvo įregistravę Pramogos bičiulių vardu ir jų elgesio 
taisyklėse buvo pabrėžiama dora, mokslas, gimtojo krašto meilė, 
kurią kėlė filomatas A. Mickevičius savo “Odėje jaunystei”. 
Vyravo didelė patriotinė dvasia jų poezijoje, laiškuose ir nuolat 
buvo užsimenama apie prarastąją krašto laisvę ir keliamos viltys 
ją atgauti. Rusų valdžia pradėjo įtartinai žiūrėti į patriotiškai 
nusiteikusį jaunimą. Atsirado ir pretekstas “prisikabinti”, kai 1823 
m. gegužės mėnesį Vilniaus gatvėse pasirodė prieš rusus nukreipti 
užrašai. Nors filaretų veiklos rusai niekados nesužinojo, bet buvo 
areštuota per 100 studentų, pašalinti iš universiteto keli rusams 
nepalankūs profesoriai. Tardymai vyko ir provincijos 
gimnazijose, kur jaunimas buvo priešiškas rusams. Visa eilė 
Kražių, Kauno, Kėdainių, Panevėžio, Šiaulių gimnazijų skaudžiai 
nukentėjo, gaudami ilgametes kalėjimo bausmes arba atiduoti 
rekrūtams tolimose Rusijos srityse.

Lietuviams rusinti buvo steigiamos valdžios ir prie cerkvių 
mokyklos. Jomis rūpinosi Rusijos stačiatikių taryba, kurios 
tikslas buvo stiprinti Vakarų krašte, atseit Lietuvoje, stačiatikybę 
ir rusų tautybę. Po 1863 metų sukilimo visose mokyklose įvesta 
dėstomoji rusų kalba, tik tikybos pamoka buvo leista gimtąja 
kalba, ir tik pirmame skyriuje. Vyskupui M. Valančiui paraginus, 
būrėsi slaptos mokyklos parapijose, dvaruose ir kaimuose. 
Mokytoją išlaikė tas kaimietis, pas kurį jis mokė. Petro Rimšos 
skulptūra rodo, kaip pati motina prie verpimo ratelio mokė savo 
vaiką lietuviškai skaityti. Pagaliau sukilimo malšintojo 
Muravjovo įsakymu buvo uždrausta lotyniškomis raidėmis 
lietuvių spauda. Užginta mokyti vaikus namie.

Per 40 spaudos draudimo metų siekė lietuvius įjungti į 
rusų visuom enę, bet to m eto dvasiškiai, vadovaujam i 
Žemaičių vyskupo M. Valančiaus, suorganizavo lietuviškų 
knygų leidimą Tilžėje ir jų  platinimą Lietuvoje. Mažoji 
Lietuva (Prūsija) tapo lietuviškos spaudos židiniu. Tas knygas 
reikėjo atgabenti į Lietuvą ir išplatinti. Susidarė lietuvių 
patriotų -  knygnešių būriai, daugiausia kaimiečiai. Jie buvo 
rusų žandarų m ušam i, gaudom i ir suluošinam i visam  
gyvenimui. Žymiausi knygnešiai -  Jurgis Bielinis, Motiejus 
Eimutis, Silvestras Gim žauskas, Jurgis Gudas, Juozas 
Kancleris, Jurgis Mačys, Jurgis Lietuvninkas, kun. Martynas 
Sederavičius ir šimtai kitų. Knygnešių kapų yra ne tik 
Lietuvoje, bet ir Rusijoje, ir net Amerikoje. Lietuvių tauta 
juos amžiais m inės. 5. Tūbėnas

“ABSURDO TEATRAS”
Vilnius, balandžio 27 d. 

(ELTA). Lietuvos politologai 
vienareikšmiškai smerkia nu
šalintojo šalies vadovo Rolan
do Pakso ir “R espublikos” 
dienraščio redaktoriaus Vito 
Tomkaus kandidatavimą pir
malaikiuose Prezidento rin
kim uose. Vytauto Didžiojo 
universiteto Politikos mokslų 
ir diplomatijos instituto direk
torius Antanas Kulakauskas V. 
Tomkaus sprendimą kandida
tuoti pirmalaikiuose Preziden
to rinkimuose apibūdino kaip 
“pusiau chuliganišką elgesį” . 
“Tai dar vienas pretendentas 
populistas. Galbūt jis užims R. 
Pakso vietą, je i šiam nebus 
leista dalyvauti rinkimuose. Jei 
nebūtų R. Pakso, V. Tomkus 
pretenduotų į tuos pačius rinkė
jus” , - Eltai tvirtino A. Ku
lakauskas. Pareiškinius doku
mentus dalyvauti Prezidento 
rinkimuose V. Tomkus įteikė 
Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Nušalintojo šalies vadovo 
dalyvavimą Prezidento rinki
muose A. Kulakauskas įver
tino kaip nepagarbą Konsti
tucijai. “Jei laikomės Konsti
tucijos ir ją  gerbiam e, tai 
neturėtų būti nė kalbos apie R. 
Pakso kandidatavimą. Vakarų 
demokratijai tai nesupranta
mas dalykas. Jei R. Paksas da
lyvaus, Lietuvos padėtis pa
saulyje komplikuosis”, - pažy
mėjo politologas. Savo ruožtu 
Vilniaus universiteto Tarptau
tin ių  santykių  ir po litikos 
mokslų instituto direktorius

(Atkelta iš 2 p.)

pasakė spaudos konferenci
joje, jog nerealu laukti, kad 
palestiniečiai sugrįžtų į senas 
dabar Izraelio valdomas sritis, 
į 1976 karo vietas. Kalbėda
mas labai retoje spaudos kon
ferencijoje prezidentas Bush 
pasakė, kad jis toliau laikysis 
nutarimo perleisti Irako val
dymą irakiečiams iki birželio 
30 dienos.

• Colorado alaus gaminto
jo  vaikaitis Peter Coors paskel
bė savo kandidatūrą į valstijos 
senatoriaus vietą. Ta vieta iki 
šiol turėjo indėnų kilmės sena
torių, kuris pasitraukė iš pa
reigų. Naują kandidatą viešai 
parėmė valstijos gubernato
rius, respublikonas Bill Owens.

• Pietų Afrikos valdan
čioji visų rasių partija Afrikos 
Nacionalinis Kongresas ne
sunkiai laimėjo balsavimus. 
Prezidentu liko tas pats. Jį 
palaikė buvęs pirmas P. Afrikos 
prezidentas Mandela ir popu
liarusis arkivyskupas Tutu.

• Zanzibaro seimas vien
balsiai balsavo, kad šalies vy
riausybėje negalės būti ho
moseksualai.

• Viceprezidentas Dick

Raimundas Lopata R. Pakso ir 
V. Tomkaus dalyvavimą Prezi
dento rinkim uose pavadino 
“absurdo teatru” . Jo žodžiais, 
po apkaltos R. Paksui visiems 
turėjo būti suprantama, kad 
toks politikas daugiau kandi
datuoti negali. R. Lopatos ver
tinimu, politinės partijos, ne- 
užkirtusios kelio R. Paksui 
kandidatuoti, elgėsi neatsakin
gai. “Partijų skaičiavimai - 
grynai partiniai, joms stinga at
sakomybės už valstybės liki
m ą”, - teigė jis. Politologo 
nuomone, tik tuo atveju, jei R. 
Paksui bus užkirstas kelias 
kandidatuoti, atsivers erdvė 
rinkimuose varžytis tikriems 
kandidatams.

Istoriko ir politologo Ces- 
lovo Laurinavičiaus tv irti
nimu, Vyriausybės vadovas Al
girdas Brazauskas ir valdan
čioji dauguma Seime, tik pra
sidėjus prezidentiniam skan
dalui, turėjo imtis visų įmano
mų priemonių, kad R. Paksas 
atsistatydintų. “Tai turėjo būti 
kaip sveiko organizmo atmeti
mo reakcija į užkratą. A. Bra
zauskas dar spalio mėnesį turė
jo  viešai pareikšti, kad šis 
veikėjas turi būti izoliuotas. 
Tačiau jam buvo sudarytos są
lygos atsigauti. Dabar lieka tik 
pragmatiškai svarstyti, ar leisti 
R. Paksui dalyvauti rinkimuo
se. Esama argumentų už tai, kad 
jis dalyvautų. Sunki liga kartais 
praeina tik pasiekusi visišką 
krizę”, - teigė C. Laurinavičius. 
Jis atmetė kai kurių politikų bei

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Cheney, viešėdamas Kinijoje 
patvirtino spaudai, kad Ameri
ka nepalaiko Taivano nepri
klausomybės siekio ir nepalai
ko bet kurio salos sujungimo 
su Kinija, jei būtų panaudota 
jėga.

• Amerikos žvalgyba pa
tvirtino, kad garsusis Pakis
tano branduolinių ginklų mo
kslin inkas A bdul Q uadeer 
Khan pardavinėjo branduo
lines paslaptis. Prieš penke
rius metus jis pats dalyvavo 
Šiaurinėje Korėjoje trijų bran
duolinių užtaisų gaminime ir 
jam  buvo užmokėta.

• Pakistane buvo sudary
ta 13 asmenų Valstybinė Sau
gum o Taryba su ketu ria is  
karininkais, kuri padės vy
riausybei saugumo ir kitais 
klausimais. Opozicija pasipik
tino, kad kariuomenė kišasi į 
valstybės tvarkymą.

• Ukrainoje prem jeras 
Viktor Yanukovich gali tapti 
šalies prezidentu, nes dabar
tinio prezidento Leonid Kuch
ma patarėjai kalba, kad jis 
nebekels savo kandidatūros, 
nes turi daug priešų. Preziden
to rinkimai bus spalio mėnesį.

• Brazilijoje kilo smurto

rinkėjų išreikštus nuogąstavi
mus, esą draudimas R. Paksui 
kandidatuoti varžytų tautos 
demokratinę teisę rinktis pa
čiai. “Sakoma - žmonės patys 
pasirinks. Tai gal tegul ir Hen
rikas Daktaras kandidatuoja, o 
žmonės pasirinks patys? Kai 
peršam a tokia pasirinkim o 
samprata, išplaunami skirtumai 
tarp gėrio ir blogio principų. 
Tokiomis aplinkybėmis galė
tume pradėti rengti referen
dumus dėl nuteistų veikėjų - ar 
verta sodinti juos į kalėjimą, ar 
neverta”, - svarstė C. Laurina
vičius.

Politologo požiūriu, Lietu
vos politika stokoja padorumo 
ir Vakarų politinės kultūros 
brandinamo supratimo, kad 
reikia skaitytis su morale ir au
toritetu. “Atrodo, kad inte
lektualų, žurnalistų žodis nie
ko nebereiškia. Grįžtama prie 
sovietinio mito, kad valstybę 
gali valdyti ir virėja, ir liumpe- 
nas. Nelieka nei mokymo, nei 
moralės, nei Bažnyčios, nei 
politikų profesionalumo pri
pažinim o. Viską gali lem ti 
įsiaudrinusios masės”, - kon
statavo C. Laurinavičius. Jo 
teigimu, V. Tomkaus kandida
tūros iškėlimas yra simptomas, 
liudijantis, kad padorumo ribos 
dabar lengvai peržengiamos. 
“Vakaruose visuomenė geriau 
atskiria avantiūristus ir klounus 
nuo rimtų kandidatų”, - pažy
mėjo politologas. Lietuvos Res
publikos Prezidento rinkimų 
pirmasis turas vyks šių metų 
birželio 13 dieną kartu su Eu
ropos Parlamento rinkimais.

kovos tarp dviejų tvirtų nar
kotikų gamybos gaujų, vy
riausybė prašė kariuomenės 
pagalbos, nors daugelis kabi
neto narių tvirtino, kad po
licija sugebės gangsterius su
tvarkyti. Apie tuzinas gaujų 
narių jau žuvo tarpusavio ko
vose Rio de Janeiro mieste.

• Venecuelos prezidentas 
Hugo Chavez pasiuntė svei
k in im ą Irako  vyriausybės 
priešams. Jis pareiškė per vals
tybės radiją, kad Amerika yra 
im peria lis tin is  agresorius, 
kuris kenkia visai planetai.

• Viso pasaulio gamtos 
mylėtojai protestuoja, kad Ka
nados vyriausybė leidžia toliau 
medžioti jaunus ruonius, kurie 
medžiojami Labradore. Vy
riausybė tvirtina, kad ruoniai la
bai kenkia žuvininkystei, išnai
kindami daugybę Newfound
land jūros pakraščių žuvų.

• Branko Crvenkovski, 
Makedonijos socialdemokra
tas premjeras, laimėjo balsavi
mus, nugalėdamas konservato
rius kandidatus. Jis taps valsty
bės prezidentu, užim damas 
Boris Trajkovski, kuris žuvo 
lėktuvo nelaim ėje prieš du 
mėnesius, vietą.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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ES REIKALAUJA KANDIDATUS ATSKLEISTI 
SAVO KOMUNISTINĘ PRAEITĮ

Vilnius, balandžio 29 d. 
(ELTA). Nuo tos dienos, kai iš 
Didžiosios Britanijos ministrės 
pirmininkės posto pasitraukė 
M argaret Thatcher, praėjus 
beveik 14 metų, Europos Są
jungos (ES) politikoje debiu
tuoja kita “Geležinė ledi” - 
Dalia Grybauskaitė, ketvirta
dienį straipsnyje “Naujiesiems 
ES komisarams knieti daryti 
įtaką” rašo JAV dienraštis 
“Wall Street Journal”.

Nuo 2001 metų, kai tapo 
Lietuvos finansų ministre, D. 
Grybauskaitė laikoma tvirta 
tiek sprendžiant finansinius 
reikalus, tiek fiziškai, rašo 
dienraštis. 47 metų politikė, 
turinti juodąjį karatė diržą, 
savo šalies biudžeto deficitą 
apkarpė nuo 8.5 proc. bendro
jo vidaus produkto (BVP) iki 
1.2 proc.

Dabar D. G rybauskaitė, 
kuri tiek savo fizinėmis savy
bėmis, tiek filosofija primena
M. Thatcher, keliasi į Briuselį, 
kur taps viena iš 10 komisarų 
iš naujųjų ES šalių.

D. Grybauskaitė nuo pat 
pradžių nekantraudama išreiš
kė ambiciją spręsti svarbius ES 
finansų ir biudžeto klausimus, 
tačiau vasario mėnesį ji buvo 
paskirta dirbti srityse, kurių 
imtis neturi didelio noro ir nėra 
pakankam ai pasirengusi. Ji 
paskirta tapti antrąja pagal 
svarbą pareigūne Komisijoje 
kultūros ir švietimo klausi
mais. Šiose srityse ES turi 
nedaug galios. Interviu vienai 
Lietuvos radijo stočiai D. Gry
bauskaitė jai paskirtą darbą 
vadino m okym osi eksperi
mentu.

Ar D. Grybauskaitei teks 
nusivilti ir ateityje, dar ne
aišku, rašo “Wall Street Jour
nal”. Pirmiausia reikia atsaky
ti į didesnį klausimą, susijusį 
su ES plėtra: kiek įtakos nau
jieji komisarai turės formuo
jant didesnę Europos Sąjungą?

ES komisijos naujokų bU- 
rys yra pripratęs daryti įtaką. 
Estijos komisaras Siim Kallas, 
pavyzdžiui, dirbo savo šalies 
centrin io  banko valdytoju, 
finansų m inistru , užsienio  
reikalų m inistru ir ministru 
pirmininku. Estijoje jis žino
mas kaip “nacionalinės valiu
tos tėvas”. Latvijos komisarė 
Sandra Kalnietė yra dirbusi 
ambasadore Jungtinėse Tau
tose.

Nepaisant to, naujieji ko
misarai iš Rytų Europos baimi
nasi, kad Komisijoje bus laiko
mi antrarUšiais piliečiais. Šį 
mėnesį per kandidatų į Ko
misijos postus klausymus Eu
ropos Parlamentas teiravosi 
apie jų  komunistinę praeitį. 
Tąkart išryškėjo nerimas, kad 
į ES integruojami buvę komu
nistai. Stambiausias Parlamen

to politinis blokas, Liaudies 
partija, pateikė rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad naujieji 
komisarai “atskleistų savo pro
fesinius ir politinius veiksmus 
buvusiose komunistinėse ša
lyse”. Nors rezoliucijai priešta
ravo kairiųjų pakraipos grupės, 
ji buvo priimta.

Po kandidatų klausymų in
terviu D. Grybauskaitė, buvu
si komunistų partijos narė nuo 
1977 metų iki 1989-ųjų, sakė: 
“Buvau priversta būti nare, 
nes kitaip man nebūtų buvę 
leista baigti mokslų. Tokia 
buvo sistema”.

Kiekviena iš naujųjų ES 
narių skiria po savo komisarą 
šešiems mėnesiams. Kaip ES 
vykdomoji institucija, Europos 
Komisija turi teisę inicijuoti 
teisės aktų projektus, yra at
sakinga už Europos teisės aktų 
įgyvendinimą bei atstovauja 
Europos Sąjungai tarptautini
uose reikaluose ir derasi dėl 
tarptautinių sutarčių.

Nedaug ekspertų mano, 
kad naujieji komisarai iškart 
turės daug įtakos. Jų šešių 
mėnesių tarnyba dažnai vadi
nama “mokymosi term inu” , 
skirtu, kad jie išsiaiškintų, kaip 
veikia Briuselio mechanizmas. 
Nors naujieji komisarai turės 
tokias pačias balsavimo teises 
kaip ir jų  labiau patyrę ko
legos, asmeninė atsakomybės 
sritis jiems nebus skirta. Nau
jie ji komisarai dirbs senųjų 
šešėlyje iki Komisijos kaden
cijos pabaigos lapkričio mė
nesį.

N aujųjų kom isarų  g a li
mybes turėti įtakos nuo pat 
tarnybos pradžios ribos taip 
pat ir tai, kad dalis dabartinių 
komisarų anksti pasitraukė iš 
Komisijos. Finansų vadovas 
Pedro Solbes, darbo reikalų 
komisarė Anna Diamantapou- 
lou ir regioninių reikalų vado
vas Michel Barnier yra grįžę į 
savo šalis, kad imtųsi naujų 
darbų. Tad užuot dirbę kartu su 
veteranais, kai kurie naujokai 
rytų europiečiai dirbs su nau
jokais vakariečiais.

Be to, neaišku ir tai, ar 
kiekvienai naujai šaliai ateityje 
garantuotai bus leista turėti po 
kom isarą. D augum a naujų 
paskirtųjų komisarų, įskaitant 
ir D. Grybauskaitę, tikisi likti 
ir per kitą Komisijos kaden
ciją. ES vadovai šiuo klausimu 
sprendimą priims susitikime 
birželio mėnesį. Nors kai ku
rie ES reformatoriai, daugiau
sia - pačioje Komisijoje, yra 
paraginę m ažinti kom isarų 
skaičių, daugum a analitikų 
mano, kad kiekviena šalis Ko
m isijoje privalėtų turėti po 
nuolatinį atstovą.

Kartais šaltai ES institucijų 
sutinkami naujieji komisarai 
namuose laikomi didelių sie-

Lietuvos Respublikos finansų ministrė Dalia Grybauskaitė sutinkama Europos Sąjungos butinėje.

LIETUVOS PREZIDENTO RINKIMAI

Vilnius, balandžio 27 d. 
(ELTA). Socialliberalų apsi
sprendimas, kaip pasielgti per 
pirmalaikius Prezidento rinki
mus, turės įtakos ir koalicinės 
Vyriausybės pastovumui. Tai 
po susitikimo su laikinuoju 
prezidentu ArtUru Paulausku 
bei laikinuoju Seimo pirmin
inku Česlovu Juršėnu pripaži
no premjeras Algirdas Braza
uskas. Viena iš minėto susitiki
mo temų buvo Prezidento, Eu
roparlamento ir Seimo rinki
mai. Nors A. Brazauskas teigė, 
jog Prezidento ir Seimo rinki
mų sieti nederėtų, nes tai esą 
du skirtingi dalykai, tačiau čia 
pat A. Brazauskas pripažino, 
jog socialliberalų sprendimas 
- remti socialdemokratų kelia
mo Č. Juršėno kandidatUrą, ar 
ne - turėtų įtakos Vyriausybės 
bei apskritai valdžios pastovu
mui.

“Be abejo, tai turėtų įtakos. 
Koalicijos mes laikomės. Tie 
trys m etai buvo tam tikras 
išbandymų laikotarpis, mes 
sėkmingai praėjome šį kelią,

kių, ambicingais žmonėmis, 
rašo “WallStreet journal”. Anot 
Londone įsikūrusio Europos re
formos centro vadovo pavaduo
tojos Heather Grabbe, naujieji 
komisarai yra gerai susipažinę 
su Briuselio technokratija, o na
muose yra įgiję tvirtą politinį 
pagrindą. Dauguma naujųjų 
komisarų, įskaitant D. Grybaus
kaitę, prisidėjo prie derybų dėl 
savo šalių įstojimo į ES.

Lietuvoje vykstant apkaltos 
procesui prieš prezidentą Ro
landą Paksą, kuris dėl kalti
nimų už nelegalių lėšų savo 
rinkimų kampanijai priėmimą 
iš posto buvo pašalintas, D. 
Grybauskaitės vardą vietos 
žiniasklaida minėjo kaip vie
nos iš kandidatų. Per kandidatų 
į Komisiją klausymus paklaus
ta, kodėl nesiekia tapti savo 
šalies prezidente, D. Grybaus
kaitė juokaudama atsakė, jog 
labiausiai jai tinka įstatymų

nors kai kur ir pasiginčydami, 
bet pagrindiniai tikslai bendro
mis pastangomis pasiekti ir 
kartu nemažai nuveikėme” , - 
žurnalistams sakė A. Brazaus
kas. Č. Juršėnas, savo ruožtu, 
pridūrė, jog abi partijos yra 
suinteresuotos dirbti iki to lai
ko, kurį joms yra skyrę rinkė
jai. “Tai yra, nepriklausomai 
nuo birželio  13-osios, mes 
turime dirbti kartu, išlaikyti 
stabilią Vyriausybę ir stabilų 
Vyriausybės užnugarį Seime. 
Nes ši Vyriausybė Seimo re
miama daug svarbių darbų pa
darė, todėl yra interesas, kad 
ši Vyriausybė dirbtų maksima
liai ilgai. Apie tokį sutarimą 
mes ne pirmą kartą kalbame”, 
- sakė Č. Juršėnas.

Socialdemokratų vadovai 
nutyli, ar vykusiam e susi
tikime ragino A. Paulauską bei 
socialliberalus paremti bUtent 
Č. Juršėno kandidatUrą. Pasak 
Č. Juršėno, vyksta pasitarimai 
ir derybos, apie jų rezultatą tik
rai bus paskelbta, tačiau kokie 
svarstomi variantai - Č. Juršė-

vykdytojos, o ne atstovauja
masis postas.

Lietuvoje ji laikoma griež
ta finansų ministre, kuri “visa
da turi savo nuomonę ir dėl jos 
tv irta i k ovo ja” , pažym ėjo  
dienraščio “Lietuvos rytas” 
vyriausiojo redaktoriaus pa
vaduotojas Marius Laurina
vičius. Ji nėra politinės parti
jos narė ir yra pelniusi kitų 
politikų pagarbą, pabrėžė jis.

Pernai, kai valdančioji ko
alicija Lietuvos parlamente 
pranešė apie ketinimus protes
tuojantiems Ukininkams skirti 
papildomų subsidijų, D. Gry
bauskaitė pareiškė, jog par
lamentas gali kalbėti, ką nori, 
tačiau  param a Ukininkams 
neišaugs.

“(Ji yra) ginčytis mėgstanti 
politinė veikėja, kuri turės ką 
pasakyti ne vien savo kultUros 
ir švietimo srityje” , - pabrėžė 
H. Grab.

nas taip pat neatskleidžia. Č. 
Juršėnas neatsakė ir į klausi
mą, kokius jo  reitingus ir gali
mybes pirmalaikiuose Prezi
dento rinkimuose rodo naujau
si visuomenės nuomonių tyri
mai. Neoficialiomis žiniomis, 
tokie naujausi tyrim ai nėra 
palankUs Č. Juršėnui, tačiau 
juose esą su gana didžiuliu 
atotrUkiu p irm auja  Valdas 
Adamkus. Socialdemokratai 
jau yra ne kartą raginę partne
rius socialliberalus parem ti 
bUtent Č. Juršėno kandidatUrą 
ir net yra prašnekę apie gali
mus sunkumus derybose dėl 
Seimo rinkimų, jei sociallibe
ralai pasielgtų priešingai. So
cialliberalai apsispręsti žadėjo 
trečiadienį vyksiančiame Pre
zidiumo posėdyje. Jame, pasak 
socialliberalų frakcijos seniU- 
no Alvydo Ramanausko, bus 
svarstomi įvairUs variantai: 
kelti savo kandidatę - Viliją 
BlinkevičiUtę, nekelti ir pa
remti kurį nors iš kandidatų - 
Č. Juršėną arba V. Adamkų, 
paremti kelis kandidatus, arba 
neremti nė vieno kandidato, 
nekeliant ir savojo.

Tikėtina, jog socialliberalai 
gali pasirinkti bUtent pastarąjį 
neutralųjį variantą - neremti nė 
vieno kandidato bei nekelti 
savojo.

LIETUVA TAMPA 
PARTNERYSTĖS NARE

Vilnius, balandžio 27 d. 
(ELTA). Lietuvos užsienio 
re ika lų  m in istras  A ntanas 
Valionis sveikina Rusijos ir 
Europos Sąjungos pasirašytą 
susitarimą, kuris išplečia abie
jų šalių politinius ir ekonomi
nius ryšius dešimtyje naujųjų 
ES valstybių narių. “Šis susi
tarimas leidžia Lietuvai nuo 
gegužės 1 dienos tapti Part
nerystės tarybos nare. Mūsų 
ekonominiai santykiai su Rusi
ja  po stojimo į ES nenuken
tės” , - antradienį Eltai teigė A. 
Valionis. Jo tvirtinimu, ES ir 
Rusijos pasirašytas susitarimas 
atitinka Lietuvos interesus.
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ANTANAS SMETONA
Karolis Milkovaitis

IV.
Prezidento 130 metų gimimo ir jo  65 mirties sukakčių minėji

mo metu pasakyta kalba 2004 m. kovo 23 d. Los Angeles.
Buvo sudaryta koalicinė 

vyriausybė iš valstiečių liau
dininkų, socialdemokratų ir 
tautinių mažumų atstovų. Bet 
socialdemokratai buvo verž
lesni už kitus: jie turėjo gerai 
apgalvotą savo nešvarių siekių 
programą ir visur trukdė vy
riausybei veikti. Jų įtakoje 
naujasis seimas tuojau panai
kino karo stovį ir kitus suvar
žym us, trukdžiusius jiem s 
savivaliauti. Tuo pasinaudojo 
liberališkasis elementas, kurių 
sudėtyje daugiausia buvo ko
munistai. Prasidėjo jų demons
tracijos po Kauno gatves ir 
įvairūs išsišokimai net prieš 
kariuomenę. Labai savivaliavo 
ir lenkiškoji mažuma. Kilo 
konfliktas su Bažnyčia.

Jau ir taip  nusigandusi 
visuomenė dar daugiau susirū
pino, kai Vidaus Reikalų mi
nisterija pradėjo nuolaidžiauti 
priešvalstybiniams gaivalams. 
Lietuva staiga dideliais šuo
liais artėjo prie visokių prieš
valstybinių gaivalų anarchijos. 
Kai įsidrąsinę komunistų bū
riai triukšmavo Kauno gatvėse 
ir net užpuldinėjo jų giedamam 
internacionalui nesaliu tuo
jančius mūsų karininkus, ir kai

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

Šio reiškinio pavojingu
mas nebuvo laiku pastebėtas ir 
deram ai įvertintas. Nuo to 
momento Komunistų partija 
ėmė prarasti lyderės pozicijas. 
[...] LKP vadovybės pasikei
timas 1988 m. spalio mėnesį 
suteikė realias galimybes pasi
mokyti iš klaidų, pradėti didė
jančios krizės įveikimo proce
są, remiantis sveikomis parti
jos ir visuomenės jėgomis. Bet 
tatai nebuvo padaryta. Iš tikrų
jų  draugas Brazauskas ir jo  
vadovaujamas aparatas metė
si į kitą kraštutinumą. Buvo 
pasirinkta susitaikinimo, bega
linių nuolaidų vis griežtes
niems Sąjūdžio reikalavimams 
linija. Visa tai tik sustiprino tas 
susiformavusių dešiniųjų nuo
taikas, politines ambicijas. [...] 
Bet LKP CK vadovybei nepa
kako ryžtingumo ir principin
gumo pradėti puolimą. [...] 
Masinės informacijos prie
mones atvėrė platų kelią an- 
tisocialistinei kam panijai. 
Ėmė stiprėti. [...] Šiomis są
lygom is LKP CK vadovai, 
pirmiausia draugai Brazauskas 
ir Beriozovas, dar labiau už
leido principines pozicijas. Iš

prieš tuos triukšmadarius pro
testuojančios studentijos eise
na Kaune buvo labai žiauriai 
raitosios policijos išvaikyta, tai 
suprantama, kad visuomenė, o 
ypač karininkija, negalėjo į tai 
ramiai žiūrėti - reikėjo reaguo
ti. 1926 metų gruodžio 17 
dieną karin inkų  įvykdytas 
perversmas privertė atsistaty
d in ti m in istrų  kab ine tą  ir 
valstybės prezidentą dr. Kazį 
Grinių. Naujuoju valstybės 
p rezidentu  Seimas išrinko 
Antaną Smetoną.

Tad turėdami labai suglaus
tai patiektus faktus, ir iš nūdie
nės tolumos žiūrėdam i į tų 
dienų įvykius klauskime: ar 
galėjo naujasis Respublikos 
prezidentas Antanas Smetona, 
norėdamas krašte atstatyti ir 
stabilizuoti pašlijusią tvarką, 
šveln iai g losty ti ir pagirti 
valstybės priešus, ar eiti su jais 
į derybas? Žinoma, kad ne, nes 
nieko gero nebūtų laimėjęs.

Taip, jis galėjo įvesti krašte 
visuotinę diktatūrą, suvaržyti 
visas laisves ir valdyti, taip 
sakant, “geležine ranka”. Arba 
jis galėjo visai paleisti vadžias, 
gaspadoriškai kalbant, nevai
ruoti valstybę į dar didesnį

Dr. Algimantas LIEKIS

(1988 - 1990 M.)
LI

esmės su CK parama Respub
likoje priimti kai kurie įsta
tymų aktai ir vyriausybės nu
tarimai, prieštaraujantys SSRS 
Konstitucijai, siekiantys nu
traukti federacinius ryšius su 
SSRS. [...] Atsiskyrimo dalies 
Komunistų partijos įsilieji
mo į nacionalistinės krypties 
judėjim us ir organizacijas 
procesas nuotaikos apėmė 
daugelį visuomeninių organi
zacijų. Pavyzdžiui, aštuonioli
kos Respublikos profesinių ir 
kūrybinių sąjungų, kitų visuo
m eninių susiv ien ijim ų su 
važiavimai priėmė nutarimus 
a ts isk irti nuo są jung in ių  
struktūrų. Išstojo iš VLKJS 
kaip savarankiška organizaci
ja  su savo programa ir įstaty
mais Lietuvos Komunistinė 
Jaunim o Sąjunga. Tuo pat 
metu steigiamos buržuazinės 
krypties politinės formuotės. 
Paskelbta, kad įkurta social
demokratų partija, krikščionių 
demokratų partija, taip pat dar 
septynios politinės organizaci
jos. Reanimuojama tautininkų 
partija. [...] Kartu komunis
tams, nesutinkantiems su "vi
siško savarankiškumo" kursu,

chaosą, p rivesti tautą prie 
kruvinų riaušių ir sudaryti dar 
palankesnes sąlygas Lietuvoje 
komunizmui įsigalėti. Jis to 
nepadarė, bet siekė taikiu būdu 
įvesti krašte tvarką. O vis dėlto 
jis kai kurių buvo vadinamas 
diktatorium. Kodėl? Kame to 
priežastis? Istorikas dr. Juozas 
Jakštas LE XV tome į tą klau
simą aiškiai atsako: “1926 m. 
prezidentas (A.S.) patvirtino 
jam  sukilėlių parinktą prof. 
Augustino Voldemaro vyriau
sybę. Naujoji vyriausybė iš pat 
pradžių griežtai pasuko į deši
nę... Jo (Voldemaro) kryptis 
buvo žengti visai nauju, itališ
kam fašizmui panašiu keliu. 
Naujosios vyriausybės valia 
susilaikyta nuo Seimo rinkimų. 
Netrukus Voldemaro kursas dar 
pagriežtė jo ... O pozicinės 
partijos nors ir nebuvo užda
rytos, bet jų veikla trukdoma. 
Prezidentui Antanui Smetonai 
toks ministro pirmininko val
džios kursas nepatiko ir prasi
dėjo trynimasis tarp prezidento 
ir jo  m inistro  pirm ininko. 
Skilimas valdžios viršūnėje 
negalėjo ilgai tęstis ir prezi
dentas jį  nutraukė, 1929 m. 
rugsėjo  19 d. atleisdam as 
Voldemarą iš pareigų. Tuojau 
buvo pajustas nuosaikesnis 
valdžios kursas, nes A. Smeto
na su jo  pasirinktu naujuoju 
ministru pirmininku Juozu Tū- 
beliu švelnino režimą. Žymiai 
pritilo tokia “valstybės priešų” 
medžioklė, kokia buvo Volde-

prisegamos pertvarkos arba 
tautos priešų etiketės. [...] 
Beje, šiomis dienomis aš ga
vau komunistų vadovų draugų 
Astrausko ir Sakalausko - tai 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirminin
kas ir Ministrų Tarybos pirmi
ninkas - pareiškimą, kad jie 
esant susidariusiai situacijai 
negali d irb ti. S tengiam asi 
masiškai pakeisti neįtinkan
čius kadrus. [...] Visuomeni
niai judėjimai, iš pradžių įkurti 
su pertvarkos šūkiu, iš esmės 
tapo priešingais frontais. [...]
Aktyviai mėginama interna
cionalizuoti vadinamąjį Pa
baltijo klausimą, organizuo
jam i provokaciniai kreipi
maisi į Suvienytųjų Nacijų 
O rganizaciją, E uroparla
mentą prašant daryti spau
dimą SSRS vadovybei. Bel
džiamasi į Amerikos ambasa
dą M askvoje, į Baltuosius 
rūmus. [...]

Dabar kyla klausimas: ko
dėl nebuvo sustabdyta pavo
jinga įvykių raida? Ar žinojo 
SSKP vadovybė, kokia padė
tis Lietuvoje? Aišku, žinojo, 
draugai. Apie situacijos Res-

maro laikais. Pirmasis sušvel- 
nėjusio režimo ženklas buvo 
amnestija kai kuriems poli
tiniams kaliniams. Opozicinės 
partijos galėjo laisviau veikti. 
Net ir neklaužadoms socialde
mokratams buvo pripažinta 
veikimo laisvė...” - baigia dr. 
Jakštas.

Prie gruodžio 17-tos dienos 
perversm o privedę įvykiai 
turėjo ir visai politikoje nenu
simanantį įtikinti, kad Lietu
vos piliečiai, ypač jos mažu
mos, demokratiškai gyventi 
nebuvo nusiteikę. Pats Antanas 
Sm etona apie dem okratiją  
išsireiškė: “D em okratiškai 
gyventi bei naudotis jos vai
siais reikia išmokti. Tos tiesos 
dėsnio reikia ieškoti žmogaus 
sąmonėje, gebančioje skirti, 
kas gera ir kas pikta... Kaip 
daugumoje Europos valstybių 
parlamentinio valdymo sant
varka neišsilaikė, taip negalėjo 
išsilaikyti ji ir Lietuvoje.”

Na, sakykime, kad A. Sme
tonos valdymo forma nebuvo 
perdėm demokratiška. Bet ji 
taip pat toli gražu nebuvo 
autokratinė: buvo m inistrų 
taryba, vėliau, atstačius viduje 
tvarką, buvo ir Seimas. Sme
tonos Lietuvoje visi gyven
tojai, kokių etninių ar tikybinių 
skirtumų bebūtų, naudojosi 
visomis pilietinėmis laisvėmis. 
Be žemesnių mokyklų, Lie
tuvoje buvo žydų, vokiečių, 
lenkų, rusų gimnazijos. Kiek
viena tautinė mažuma turėjo

publikoje raidą, apie kom u
nistų vietą ir uždavinius ne 
kartą buvo kalbėta su Respub
likos vadovais. Šie klausimai 
ne kartą buvo svarstomi Poli
tiniame biure, taip pat dalyvau
jan t visiems LKP CK biuro 
nariams, SSKP CK komisijoje 
ir SSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiume. Prisidėti prie 
padėties normalizavimo į Re
spubliką buvo nuvykę SSKP 
CK sekretoriai, atsakingi CK 
aparato darbuotojai, sąjunginių 
žinybų, organizacijų vadovai, 
mokslininkai, buvo priimami 
nutarimai, reiškiamos žodinės 
rekomendacijos. Tačiau žy
giai, kurių imdavosi centras, 
nebuvo suinteresuotai sutik
ti Respublikoje. Negana to, 
jiems nuolat buvo priešina
masi. [...] Tačiau drg. Bra
zauskas, Beriozovas, kiti Res
publikos vadovai tikino, kad 
jie  priversti taip elgtis dėl 
realių nuotaikų, vyraujančių ne 
tik partinėse organizacijose, 
bet ir plačiuosiuose Respub
likos visuomenės sluoksniuo
se. [...]

Reikia tiesiai pripažinti, 
kad mes atsižvelgdavome į jų 
pasiūlymus, dažnai su jais su
sitikdavome, suprasdami is
torinius socializmo formavi
m osi L ietuvoje ypatum us, 
sudėtingumus, dramatizmą, 
veikėm e tak tiškai, d idžiai

savo spaudą, net dienraščius: 
žydai leido plačiai žinom ą 
dienraštį “Idiše Štime”, vokie
čiai leido savaitraštį ir Klaipė
doje d ien raštį “M em eler 
Dampfboat”, lenkai leido dien
raštį “Dzien Kovenski” ir t.t. 
Buvo visų tikybų maldos na
mai. Žydai Kaune turėjo net 
savo ligoninę. Svarbesni vers
lai ir didelė dalis pramonės 
buvo žydų rankose. Kariuo
menėje buvo svarbesnių tiky
bų karo kapelionai. Žemės 
reformos įstatymas, kaip kam, 
ypač lenkams dvarininkams 
nepatikęs, buvo palietęs visus 
didžiuosius žemvaldžius vie
nodai: tiek lenkus, tiek lie
tuvius. Jokių įstatym ų, nu
kreiptų prieš svetimas tautines 
mažumas, Lietuva, Antanui 
Sm etonai valdant, neleido. 
Lietuvoje nebuvo jokio anti
semitizmo. Viena proga jis net 
pareiškė: “Persekioti kitatau
čius būtų ne tik negarbinga, bet 
ir neišmintinga. Savųjų kul
tūros kėlimu, savųjų tautinės 
sąmonės gaivinim u galim a 
pasiekti daugiau, negu kitų 
žeminimu ir spaudimu.” Kita 
proga jis pareiškė: “Kai kas 
sako, kad Lietuvoje nėra lais
vės... Bet tikrenybėje pas mus 
laisvės yra daugiau karo sto
viui esant, negu kitur, kur jo 
nėra. Gal ir perdaug. Laisve 
juk  reikia mokėti naudotis, 
reikia žinoti jos ribą.”

(Bus daugiau)

gerbdami tautos nacionalinio 
orumo jausmą. O kaip draugai 
lietuviai tai sutikdavo? Visi 
mes gerai žinome, kaip neleng
vai buvo priimtas Respublikos 
ekonominio savarankiškumo 
įstatymas. Ir mes CK Politi
niame biure, vyriausybėje ir 
liaudies deputatai norėjome 
tikėti, kad šio įstatymo priėmi
mas tikrai prisidės prie padė
ties Respublikoje stabiliza
vimo, sustiprins Komunistų 
partijos ir jos vadovybės pozi
cijas. Tačiau dabar jau eko
nom inio savarankiškum o  
suteikimas Lietuvos Tarybų 
S ocia listinei R espublikai 
laikom as svarbiausiu, pa
grindiniu argumentu už tai, 
kad Respublikos Komunistų 
partija išstotų iš SSKP. Juk, 
girdi, negali Respublika būti 
ekonomiškai savarankiška ir 
politiškai priklausoma. Tai 
jau ekvilibristika, išvirkštinė 
logika. Mūsų manymu, Lietu
vos Komunistų partijos CK va
dovybė nesupran ta, kokie 
pavojingi vykdomo kurso pa
dariniai. [...] Ir mes turime 
pasakyti drg. Brazauskui bei jo 
kolegoms, kad tai klaida. [...] 
Kilo grėsmė lietuvių tautos 
iškovojimams, kuriuos ji pa
siekė ilgos ir sunkios kovos 
sąlygomis. Separatistai varo 
tautą į istorinę aklavietę. [...]

(Bus daugiau)
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KOKIAIS ATVEJAIS UŽSIENYJE GYVENANTYS
LIETUVIAI TURI DEKLARUOTI SAVO PAJAMAS IR 

MOKĖTI MOKESČIUS LIETUVOJE
Remiantis Mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministeri

jos informacija, teikiame paaiškinimą kokiais atvejais užsienyje 
gyvenantys lietuviai turi deklaruoti savo pajamas ir mokėti 
mokesčius Lietuvoje.

Pagal 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respubli
kos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2002 m. liepos 2 d. 
Nr. IX-1007, toliau - GPMĮ) nuostatas pajamų mokestį Lietu
voje nuo visų tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse gautų 
pajamų privalo mokėti tik nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Jie 
taip pat turi pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją Li
etuvos mokesčių administratoriui.

Nuolatiniu Lietuvos gyventoju yra laikomas fizinis asmuo, 
kuris tenkina GPMĮ 4 straipsnyje nustatytus kriterijus:

1) kuris mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje turi nuolatinę gyve
namąją vietą,

2) kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų 
buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei 
užsienio valstybėje,

3) kuris mokestiniu laikotarpiu ištisai arba su pertraukomis 
Lietuvoje išbūna 183 ar daugiau dienų,

4) kuris Lietuvoje išbūna ištisai arba su pertraukomis 280 
arba daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais mokestiniais 
laikotarpiais ir viename iš šių mokestinių laikotarpių išbūna 
Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis 90 arba daugiau dienų.

Remiantis GPMĮ nuostatomis, nuolatinių Lietuvos gyventojų 
iš šaltinio užsienio valstybėje gautos pajamos, pagal mokesčio 
mokėjimo Lietuvoje tvarką, yra priskiriamos B klasės paja
moms. Šios klasės pajamas gavę gyventojai privalo jas dek
laruoti ir nuo jų  sumokėti pajamų mokestį Lietuvoje.

Metinę pajamų mokesčio deklaraciją Lietuvos mokesčių 
administratoriui nuolatiniai Lietuvos gyventojai turi pateikti iki 
gegužės 1 d. kalendorinių metų, einančių po mokestinio laiko
tarpio, per kurį gautos pajamos. Pagal pateiktą deklaraciją aps
kaičiuotas pajamų mokestis į Lietuvos Respublikos biudžetą 
turi būti sumokėtas taip pat iki šios datos.

Papildoma informacija dėl pajamų deklaravimo ir mokesčių 
mokėjimo Lietuvoje tvarkos pateikta Mokesčių inspekcijos prie 
LR Finansų ministerijos tinklapyje: www.vmi.lt.

Lietuvos Respublikos Generalinio konsulato pranešimas, 
Chicago, 2004-04-27.

Čiurlionio galerioje, Čikagoje, vyko tekstilinių paveikslų paroda, kurią suruošė dailininkė Gražina 
Narkevičiūtė-Kramer iš Nebraskos valstijos. Parodos atidaryme balandžio 23 d. dalyvavo daug žmonių. 
Nuotraukoje Lietuvos Garbės konsulas Stanley Balzekas, Dalia Šlenienė, Halina Molėjienė, Gražina 
Kramer, Mark Kramer ir dail. Magdalena Stankūnė. D. Sokienės nuotr.

1926 M . GRUODŽIO 17 DIENOS 
PERVERSMAS

VII.
Antanas Smetona tuojau tą 

pačią dieną atsakė(1927 m. 
Karys Nr. 50):

Lietuvos Karžygiai!
Su didele širdgėla skaičiau 

Jūsų raštą.
Pavojus, kurį Jūs nurodėte, 

buvo valdžiai tiksliai žinomas. 
Daug kartų ir visais būdais ji 
buvo įspėjama.

Lietuva atsidūrė kryžkely, 
kuris buvo visai Tautai aiškus, 
bet, deja, ne vyriausybei.

Susipažinęs su įvykiais, 
kreipiausi į Respublikos Pre
zidentą D-rą Grinių, nuro
dydamas, kokia gali būti išeitis 
iš susidariusios padėties. Bet 
su dideliu skausmu turiu pasa
kyti, kad jisai nesiteikė įver
tinti padėties rimtumo.

Mano, kaip ir kiekvieno 
lietuvio, yra šventa pareiga 
g in ti L ietuvos V alstybę ir 
Tautą šiuo tragiškiausiu jos 
gyvenimo metu. Todėl, pildy
damas šią pareigą, pasiryžau 
priim ti uždedam ą man šią 
svarbią naštą ir, pasiėm ęs

VALSTYBĖS VADO parei
gas, eiti jas tol, kol pati tauta, 
teisėtu keliu pašaukta, išves 
kraštą iš susidariusios padėties.

Sunkių bendrų su Tavimi - 
Lietuvos Kariuomene 1918
1920 metų kovų atminimas 
duoda man gilaus įsitikinimo, 
kad Jūsų pasišventimas Tėvy
nės Motinos gerovei liko tas 
pats ir Jūsų pažadas padės 
įveikti visas Lietuvos priešų 
žabangas.

Iš Lietuvos miestų, mies
telių, organizacijų ir net iš 
kaimų plaukė dėkingumo pa
reiškimai kariuomenei ir ma
jorui P. Plechavičiui.

Valstybės vado pareigas A. 
Smetona ėjo tik dvi dienas. M. 
Sleževičiaus ministerių kabi
neto atsistatydinimą priėmė ir 
naują A. Voldemaro ministerių 
kabinetą patvirtino prezidentas
K. Grinius, kuris gruodžio 18 
d. atsistatydino. 1926 m. gruo
džio 19 d. Seimas respublikos 
prezidentu išrinko A. Smetoną, 
kuris Seime prie arkivyskupo

V. ADAMKUS JAU SURINKO 20 TŪKSTANČIŲ 
RĖMĖJŲ PARAŠŲ

Vilnius, balandžio 30 d. 
(ELTA). Kadenciją baigusio 
Prezidento Valdo Adamkaus 
rinkimų štabo vadovas Darius 
Gudelis teigia, jog per kelias 
dienas V. Adamkaus rėmėjams 
ir talkininkams pavyko surink
ti būtiną skaičių - 20 tūkst. 
piliečių parašų. Pasak D. Gu
delio, žmonės labai aktyviai 
reiškė savo paramą V. Adam
kui Molėtuose, Vilniuje, Šven
čionyse ir Elektrėnuose, kur 
buvo nuvykęs parašų rinkti 
pats V. Adamkus, bei kitose

J. Skvirecko davė prezidento 
priesaiką. Taigi, naujoji vy
riausybė buvo ne revoliucinė, 
bet konstitucinė.

1926 m. gruodžio 19 d., 
prieš išrinkto naujojo Respub
likos prezidento  priesaiką, 
pertraukos metu Seimo kori
doriuje man teko šnekėti su 
kpt. A. Mačiuika, V. Gustainiu 
ir kitais laikraštininkais. Italų 
korespondentas M askvoje, 
šlubis, mums rusiškai papa
sakojo, jog prieš porą savaičių 
jis prašė Sovietų Rusijos užsie
nio reikalų komisariatą išduoti 
jam  vizą vykti Italijon per 
Lietuvą. Vizos išdavimas buvo 
atidėliojamas. Pagaliau vienas 
to kom isaria to  pareigūnas 
patarė italui palaukti dar kokią 
savaitę, nes tuomet Lietuvos 
viza nebus reikalinga. Italas 
negalėjo  tokio pareiškim o 
suprasti. Bet, Italijos amba
sadai tarpininkaujant, jis gavo 
vizą grįžti per Lietuvą. Kaunan 
atvyko 1926 m. gruodžio 17 d. 
ir labai džiaugėsi, gavęs gerą

Lietuvos vietose, kur parašus 
rinko jo patikėtiniai ir talkinin
kai. D. Gudelio teigimu, pa
rašai V. Adamkui paremti bus 
renkami iki pirmadienio, vė
liau patikrinti ir pristatyti Vy
riausiajai rinkimų komisijai. 
Be to, sostinės viešbutyje “Ho
tel Reval Lietuva” jau pradėjo 
veikti ir V. Adamkaus rinkimų 
štabas, ku riam  vadovaus 
Anykščių meras liberalcentris- 
tas Darius Gudelis. V. A d
amkaus rinkimų štabo ryšių su 
visuomene ir žiniasklaida gru-

progą vietoje surinkti įvairių 
duomenų apie istorinį įvykį 
Lietuvoje ir pateikti Italijos 
spaudai sensacinių straipsnių. 
Sakė, jog tik dabar supratęs, 
kodėl Lietuvos Respublikos 
viza nebūtų buvus reikalinga.

Krašto apsaugos ir kitos 
ministerijos naujajai vyriau
sybei buvo perduotos tvarkin
gai, o viena - net iškilmingai. 
Visų F inansų M inisterijos 
valdininkų bei tarnautojų aki
vaizdoje ministeris prof. Albi
nas Rimka (liaudininkas) pasa
kė gražią kalbą ir, perduo
damas savo pareigas, pasi
bučiavo su nauju ministeriu d- 
ru P. Karveliu.

Jau minėtam straipsny, pa
skelbtam 1928 m. Vyty, Nr.2, K. 
Jurgėla paminėjo kitus įvykius:

1926 m. gruodžio 17 d. ma
joras Plechavičius buvo iš
vaduotas iš daboklės, kurioje jis 
buvo uždarytas už kirtimą į 
žandą vienam karininkui, kuris 
pareiškė, jog jis tarnautų bet 
kokiai Lietuvos vyriausybei, net 
ir bolševikų režimui. Kariuo
menė Plechavičiui pavedė atsa- 
komingiausias pareigas Lietu
vos Atgimimo perversme. Bū
damas karo diktatorium vieną 
dieną, savo uždavinį jis įvykdė 
su pažymėtinu šaltumu, išmin-

pei vadovaus buvęs Vilniaus 
universiteto Žurnalistikos in
stituto vadovas Marius Luko
šiūnas, taip pat V. Adamkui per 
rinkimus talkins kiti žinomi 
kultūros, ekonomikos eksper
tai, jaunimo organizacijų at
stovai. Dar nenuspręsta, ar 
konservatoriai tikrai dalyvaus 
vieno iš jų  remiamų kandidatų
- V. Adamkaus rinkimų štabe. 
“Mūsų partijos dalyvavimas 
priklausys nuo to, kokios bus 
galimybės dirbti, o ne būti tik 
liberalcentristų štabo dalimi” ,
- sakė TS pirmininkas.

---------------------
timi ir taktu. Lietuvos pervers
mas buvo klasikinė bekraujė 
revoliucija, kuri kraštą išgelbėjo 
iš marksistų kruvinų orgijų.

Netrukus po 1926 m. gruo
džio 17 d. Lietuvos Vyčių N.Y. 
ir N.J. apskritis drauge su Stu
dentų Klubu Neo-Lithuania 
(Elizabeth, N.J.) ir Columbia 
Universiteto studentai lietuviai 
pasveikino naują Lietuvos vy
riausybę ir Lietuvos kariuo
menę. Kpt. Petras Jurgelevičius, 
amerikietis Lietuvos kariuo
menės savanoris, buvo pa
prašytas aplankyti majorą Ple
chavičių ir išreikšti jam pagar
bą už jo žygį. Majoras buvo la
bai patenkintas. Jis šypsojosi ir 
širdingai padėkojo. Štai ką 
nešnekus žemaitis pasakė:

Aš nuoširdžiai dėkoju jiems 
už šiuos sveikinimus, kurie 
man yra labai brangūs. Aš tuo 
didžiuojuos. Nepaprastai ma
lonu patirti, kad Amerikos lie
tuviai taip giliai sielojasi Lie
tuvos reikalais ir likimu. Šis 
džiaugsmingas reiškinys įro
do, kad viso pasaulio lietu
viai išreiškia savo dvasinę 
vienybę ir neišsižada savo 
tautybės svetur.

(Bus daugiau)
Ištrauka iš Petro Jurgėlos 

knygos “Gen. Povilas Plecha
vičius”

http://www.vmi.lt
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D A Y T O N A  B E A C H ,FL

Balandžio 4 d. Daytona 
Beach lietuviai šventė Verbų 
sekmadienį Prince of Peace 
bažnyčioje. Kun. Grasso auko
jo šv. Mišias, M. Jankauskienė 
atliko Mišių skaitinius, muz. A. 
Skridulio vadovaujamas “Sie
tyno” choras giedojo šventines 
giesmes.

Balandžio 7 d. Daytona 
Beach LB apylinkės suruoštos 
popietės metu pirm. Birutė 
Kožicienė pranešė apie LB 
Floridos Apygardos suvažia
vimą. Po to M. Jankauskienė 
paskaitė patriotinį eilėraštį, o
N. Karaša apžvelgė Velykų 
papročius Lietuvoje seniau ir 
dabar.

Gegužes 9 d. bus švenčia
ma Motinos diena su atitinka
ma programa, kurioje skambės 
ir “Sietyno” dainos. Rengia 
Lietuvių klubas.

PA LM  B E A C H ,FL

Kovo 28 d. įvyko ilgai 
lauktas “Dainos” choro 20- 
mečio sukakties pokylis-kon- 
certas. Be 25 choro narių da
lyvavo dar 68 choro veiklos 
rėmėjai, tarp jų  apie 20 Lietu
vos vyčių kuopos narių ar 
svečių. Tai pranoko “Dainos” 
lūkesčius. Tuo choras jaučiasi 
pagerbtas ir nuoširdžiai dėko
ja  atsilankiusiems.

Po vaišių choro valdybos 
pirm. V. Salčiūnas trumpai 
apžvelgė “Dainos” veiklą ir 
priminė, jog LB apyl. valdyba 
ne tik vertina choro įnašą į 
lietuvių visuomenės kultūrinį 
gyvenimą, bet ir yra šio ren
ginio partnerė. Tada jis pristatė 
choro garbės svečius (jie buvo 
papuošti gėlių žiedais): choro 
įsteigėją ir vadovę I. Mano- 
m aitienę, buv. vadovus V. 
Daugirdą bei J. Samošką ir 
geradarius - J. Garlą, J. ir G. 
Stankūnus, A. Staškūnienę. Po 
to buvo pristatyta dabartinė 
choro vadovė Renata Arma- 
la itė  ir apdovanota  gėlių  
puokšte. Po to dainavo moterų 
choras ir R. Armalaitės solo - 
“Viešpaties lelija” .

Pirm. K. Miklas pasveiki
no “D ainą” LB apylinkės 
gyventojų vardu ir pareiškė 
padėką už dainos puoselėjimą 
tarp lietuvių ir tos mūsų kul
tūros dalies pristatymą kita

Cleveland, OH, Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos vaikų tautinių šokių grupė

taučiams. Lietuvių visuomenei 
ypatingai nusipelniusius choro 
dalyvius jis pagerbė įteikda
mas puošnius padėkos žyme
nis: m oterų dainos vieneto 
įsteigėjai I. Manomaitienei, to 
vieneto dainininkėms D. Au- 
gūnienei, E. Damijonaitienei, 
R. Zotovienei, muz. L. Stukui 
ir solistei O. Salčiūnienei.

Keli “Dainos” choro nariai 
yra išdainavę įvairiuose lie
tuvių choruose daugelį metų. 
LB K ultūros Taryba apdo
vanojo padėkos žymenimis: C. 
Aleksonienę - dainavusią 40 
metų, V. Staknį - 59, M. So- 
donį - 60, V. Šalčiūną - 67 ir
O. Šalčiūnienę - 69. LB KT 
vardu tuos žymenis įteikė LB 
Tarybos narė D. Augūnienė.

“Dainos” choras sulaukė 
sveikinimų ir linkėjimų raštu 
iš JAV LB vadovybės ir kitų 
lietuviškų vienetų: JAV LB 
KV pirm. Vaiva Vebraitė, LB 
KT pirm. Marija Remienė, LB 
Floridos apyg. pirm. Algirdas 
Dūda, LR Garbės Konsulas 
S tan ley  B alzekas, Jr., LK 
Muziejaus v-bos pirm. R. Zo- 
tovienė. Sveikino St. Peters- 
burgo Liet. klubas ir jo choras, 
Daytona Beach “Sietynas” , 
Sunny Hills “Antroji jaunys
tė”. Lietuvos Dukterų atstovė
E. Krilavičienė sveikino žo
džiu. E-paštu chorą ir įsteigėją 
M anom aitienę pasveik ino  
Kauno miesto savivald. kultū
ros skyr. pirm. Sigitas Sliažas.

Už tokius brangius sveiki
nimus, linkėjimus, žymenimis 
apdovanojimus ir šaunią ju 
biliejaus šventę mišrus choras 
(R. Armalaitei diriguojant ir L. 
Stukui akompanuojant) atsidė
kojo padainuodam as šešias 
dainas. Programos pabaigoje, 
kurią sklandžiai vedė Alicija 
Solienė, dalyviai drauge su 
choru sug iedo jo  “L ietuva 
brangi”.

Balandžio 4 d. buvo pa
maldos lietuviams St. Jude 
bažnyčios koplyčioje, US 1, 
Tequesta. Kun. Kevin Nelson 
šv. Mišias aukojo anglų kalba, 
bet skaitiniai giesmės ir mal
dos - lietuviškai.

Sį sezoną paskutinės pa
maldos bus gegužės 2 d., 2 val. 
Gal rudenį jos bus laikomos 
jau lietuvių kalba?

Stambi popietės dalis buvo 
skirta pokalbiams apie įvykius

L E M O N T , IL

ŠIMTAMETĖ LIETUVĖ - J. PENČYLIENĖ 
TEBEMARGINA MARGUČIUS 

Edvardas Šulaitis

Pasaulio lietuvių Centro 
Lemonte komplekso aparta
mentuose gyvenanti Jadvyga 
Pencylienė mūsų tautietė šių 
metų sausio 28 d. atšventė 
gražią sukaktį, nes tada jai suė
jo  lygiai šimtas metų. Ir ką gi 
ji dar vis tokia žvali ir darbin
ga kaip ir anksčiau - visai 
neatrodo, kad ją  slegia tokia 
didelė metelių našta.

Aplankius šią moterį, įsi
kūrusią bute, ne taip toli kori
doriumi paėjus nuo PL Centro 
didžiosios salės, ji mums paro
dė savo spalvingus ir gražiai 
išskutinėtus margučius, ku
riuos ji  pradėjo marginti po 
išėjimo pensijon prieš 40 metų.

Negana to, ji dar tebedaro 
sveikinim o korteles, kurių 
viršelius papuošia surinktais 
žiedais, šakelėmis, lapeliais. 
Jos padarytos kompozicijos 
gali konkuruoti su profesio
nalų sukurtais panašiais ga
miniais.

DARBAS SUTEIKIA NORO 
GYVENTI...

Šiandien šimtametė Jad
vyga dar vis apsitvarko savo 
butą, reiškiasi kūryboje aukš
čiau minėtose srityse, o taip pat 
tebetalkina L ietuvių dailės 
muziejuje. Ten savaitgaliais

Lietuvoje. P. Baltakis paskaitė 
Wall Street Journal vedamąjį 
tuo reikalu. Iš pareigų pa
šalinus R. Paksą, prezidento 
rinkimai numatyti birželio 13. 
Kas kandidatuos? Linksniuo
jam os Adam kaus, Juršėno, 
Pakso pavardės. D. Augūnienė 
plačiau aptarė Lietuvos po
litinę ir ekonominę padėtį. Iš 
jos sužinojome, kad šios apy
linkės gyventojas Vytautas 
Dudėnas už nuopelnus Lietu
vai yra apdovanotas Vytauto 
didžiojo ordino komandoriaus 
didžiuoju kryžiumi. V. Šalčiū- 
nas pasiū lė , kad L ietuvos 
įvykių apžvalgos būtų daro
mos v isose pabendravim o 
popietėse. Taip pat reikėtų 
išskirti visuomenės labui itin 
nusipelniusius darbuotojus ir 
jiems - dar gyviems - viešai 
padėkoti.

atrakina duris ir dažnai pasėdi 
prie įėjimo į jį.

Savo ilgaamžiškumą ji sie
ja  su užim tum u, nuolatiniu 
darbu. Beveik visą amžių bu
vusi mokytoja, Jadvyga visą 
laiką bendravo su jaunimu ir 
tai jai neleisdavo nuobodžiau
ti, išlikti dvasioje jaunai.

Gimusi Paežerėlių valsčiu
je, Šakių apskrityje, ji jau 1928 
m. baigė “Saulės” mokytojų 
seminariją Kaune ir tuoj pradė
jo  m okyto jos darbą. Apie 
dešimtmetį darbavosi Kuršė
nuose, Šiaulių apskrityje. Kurį 
laiką buvo iškelta į Klaipėdos 
kraštą, bet j į  užėm us vok
iečiams, reikėjo vėl keliauti. 
Rusams užėmus Lietuvą, mo
kytojavo prie Kauno.

“Dirbau prie trijų valdžių”, 
- teigė Jadvyga, kuri taip pat 
mokytojavo kai rusus pakeitė 
vokiečiai, kurie okupavo visą 
Lietuvą.

Kai vėl artėjo rusai, ji su 
šeima (jos vyras Stasys dirbo 
Pieno Centro administracijoje) 
bėgo į Vokietiją.Cia Retweilio 
stovykloje irgi m okytojavo 
lietuviškoje mokykloje.

Į Čikagą atvyko 1949-siais, 
ir pradėjo pirmuosius žings
nius naujame krašte, kurie deja 
nebuvo lengvi. Po kurio laiko 
nusipirko maisto krautuvėlę 
Brighton Parko lietuvių apy
linkėje. Tačiau naujakurių pla
nus sugriovė ankstyva vyro Sta
sio mirtis, kurį reikėjo laidoti, 
sulaukusį tik 57 m. amžiaus. 
Jadvyga neteko ištikimo gyve
nimo draugo, o jų  vaikai -  
Rimantas ir Giedrius gero tėvo.

Tačiau Jadvyga nepalūžo, 
nors jai tada atsirado daugiau 
rūpesčių. Ji savaitės dienomis 
dirbo Presbiterian ligoninės 
patalogijos skyriuje o šešta
dieniais Kristijojo Donelaičio 
ir kitose lituanistikos mokyk
lose. Be jos talkos neapsiėjo ir 
Lemonto lit. mokykla. Lais
valaikiu savo darbu turėjo 
prisidėti ir abu sūnūs.

Atrodo, kad sunkumų pri
versti ir sūnūs sugebėjo gerai 
pasiruošti gyvenimui. Šian
dien jie yra sukūrę lietuviškas 
šeimas ir Jadvyga džiaugiasi 
savo puikiais vaikais. Ji mano, 
kad likimo skirti jiems vargai 
ją su sūnumis kaip tik labiau 
užgrūdino ir sustiprino.

MARGUČIŲ MARGINIMO 
SPECIALISTĖ

Ne vien tik mokytojavimu 
dabartinė šimtametė lietuvė 
išgarsėjo, nors, kaip mokytoją, 
ją gerbia ir geru žodžiu prisi
mena šimtai vaikų.

Bet mokytojų vien tik Ci- 
kagoje yra daug. Tačiau mar
gučių marginimo specialistus, 
ir dar tokio aukšto kalibro kaip

Šimtametė margučio marginimo 
specialistė Jadvyga Penčylienė, 
kuri gyvena Lemonte prie Čika
gos, su jos kūriniais.

Ed.Sulaičio nuotr.

Jadvyga, būtų galima suskai
čiuoti ant vienos rankos pirštų.

Ji skutinėti peiliuku mar
gučius pradėjo jau  seniai - 
1974-siais. Imtis tokio darbo ją 
paskatino vaikai, o po kurio 
laiko, kada susilaukė įvertini
mo, ir ji pati jau noriai pradėjo 
reikštis. “Anksčiau per metus 
išmargindavau iki 100 mar
gučių , vėliau  šis skaičius 
sumažėjo iki aštuoniasdešim
ties, kartais šešiasdešimties”, 
kalbėjo šimtametė tautietė, ro
dydama visą margučių pridėtą 
pintinę mūsų vizito metu.

“Dabar marginu “Illinois 
State Museum Society” už
sakymu, nes ši draugija Čika
goje turi kelias krautuves, o pati 
yra įsikūrusi Illinois sostinėje 
Springfielde”, - sakė Jadvyga. 
Ji pažymėjo, kad tose ame
rikiečių krautuvėse vienas jos 
margutis įvertintas 25 dole
riais ir iš tos sumos - pusė 
atitenka jai.

Nors ji  pati sutiktų par
davinėti žymiai pigiau, kadan
gi lietuvių tarpe ji už margutį 
ima tik 6 dolerius. Tačiau, sako, 
kad amerikiečiai yra nustatę 
aukštą kainą ir nieko negalima 
pakeisti. Ji galvojanti, jog pi
giau parduodant margučius, 
susidomėjimas jais amerikiečių 
tarpe būtų didesnis.

Per tuos 40 metų, ji  yra 
išmarginusi jų tūkstančius: da
lis jau yra įvairiose kolekcijo
se. Jos margutis yra ir Lietu
vos muziejuje Vilniuje.

Jadvyga prisipažino, kad ją 
neseniai ištiko  nelaim ė. Ji 
buvo paruošusi pilną pintinę 
m argučių, tačiau, netikėtai 
užkabino ranka, ir ši nukrito 
ant grindų. Aišku, jų  dauguma 
susim ušė ir n iekais nuėjo 
savaitės darbas. Šiuo metu ji 
prie vieno margučio dirba su 
pertraukomis pusdienį. O mar
gučių raštus ji imanti iš įvairių 
šaltinių - vieną ji paruošusi 
pagal vietinės bažnyčios biu
letenyje tilpusį vaizdą.

Beje, jos margučių paroda 
gerokai anksčiau yra buvusi 
surengta Lietuvių Dailės mu
ziejuje, Lemonte įsikūrusiame 
šalia jos gyvenamo pastato.
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LIETUVA IR PASAULIS
A. Brazauskas patenkintas Rusija

Varšuva, balandžio 29 d. (ITAR-TASS-ELTA). Lietuvos 
stojimas į Europos Sąjungą nepadarys neigiamo poveikio 
santykiams su Rusija. Tai ketvirtadienį Varšuvoje naujienų 
agentūros ITAR-TASS korespondentams pareiškė Lietuvos 
Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas. Lietuvos Premjeras, 
dalyvaujantis čia vykstančiame Europos ekonomikos forume, 
surengė Lenkijos sostinėje spaudos konferenciją.

“Esu įsitikinęs, kad Lietuvos prisijungimas prie ES neturės 
neigiam os įtakos santykiam s su Rusija. Tam nėra jokių 
priežasčių”, - pažymėjo Lietuvos Ministras Pirmininkas.

A. Brazausko nuomone, “Rusijos politika Europos Sąjungos 
atžvilgiu yra teigiama. Mes suinteresuoti, kad Rusija plėtotų 
Karaliaučiaus sritį, tobulintų ten socialinę ir ekonominę 
infrastruktūrą” , - pridūrė jis. Tai naudinga Lietuvai, kadangi 
Lietuva yra didelė investuotoja Karaliaučiaus srityje, kur šiuo 
metu veikia apie 550 Lietuvos firmų ir kompanijų, patikslino 
A. Brazauskas.

“Esu patenkintas, kad aktyvios derybos su Rusija dėl jos 
piliečių kelionių į Karaliaučiaus sritį buvo surengtos trišaliu 
formatu - jose dalyvavo Rusijos, Lietuvos ir ES atstovai - ir kad 
jų  rezultatai teigiami” , - pabrėžė jis.

Pasirašyta Rusijos ir Lietuvos investicijų 
skatinimo sutartis

M askva, balandžio 27 d. (ITAR-TASS-ELTA). Rusijos 
prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė federalinį įstatymą dėl 
RF ir Lietuvos investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos 
sutarties ratifikavimo. Tai antradienį pranešė Rusijos valstybės 
vadovo spaudos tarnyba. Įstatymą dėl ratifikavimo Valstybės 
Dūma priėmė 2004 metų kovo 24 d., o Federacijos Taryba jį 
aprobavo balandžio  14 d. Sutartyje num atom a skatin ti 
investicijas susitariančių valstybių teritorijoje, taip pat taikyti 
investuotojams teisingą ir lygiateisį režimą, užkertantį kelią 
diskrim inacinio pobūdžio priemonėms. Kartu dokumente 
numatyta, kad kiekviena iš šalių pasilieka teisę nustatyti 
ekonomikos šakas ir veiklos sferas, kuriose užsienio investuotojų 
veikla yra negalim a arba ribojam a. Pagal sutartį šalys 
įsipareigoja nenacionalizuoti ir neeksproprijuoti investicijų, 
išskyrus tuos atvejus, kai tokio pobūdžio priemonių imamasi 
visuomenės interesais įstatymo nustatyta tvarka, kai jos nėra 
diskriminacinės ir kai išmokama atitinkama kompensacija. 
Rusijos ir Lietuvos investuotojai galės nekliudomai pervesti į 
užsienį mokėjimus, susijusius su investicijomis, kai jie įvykdys 
visas mokesčių prievoles.

Lietuva iš kosmoso buvo fotografuojama 
penktadienį 22.40 val.

Vilnius, balandžio 29 d. (ELTA). Lietuvos nuotrauka iš 
kosmoso buvo daroma patikslintu laiku - balandžio 30 dieną, 
penktadienį, 22 val. 40 min.

JAV Nacionalinės geofizikos informacijos centro (NGDC, 
National Geophysical Data Center) atstovas dr. Christopher D. 
Elvidge, atlikęs palydovo, iš kurio bus daroma nuotrauka, orbitos 
skaičiavimus, teigia, kad Lietuva iš kosmoso geriausiai buvo 
matoma būtent 22.40 val.

Lietuva buvo nufotografuota iš naktinio palydovo F15. Sis 
palydovas aplink mūsų planetą apskrieja per 101 minutę, 
būdamas 830 km aukštyje virš Žemės paviršiaus. Skriedamas 
palydovas fotografuoja 3000 km ruožą, dukart per dieną 
pateikdamas duomenis apie visą planetą.

Pilietinės akcijos “Lietuva - šviesiausia naujosios Europos 
valstybė” rengėjai naujai patikslintu laiku penkioms minutėms 
visus kviečia įžiebti kuo daugiau šviesų.

Teisininkai ieško ES plėtros vidurnakčio
B riu selis , balandžio 28 d. (Reuters-ELTA). Europos 

Sąjungos (ES) te is in inkai suko galvas dėl iš pažiūros 
nesudėtingo klausimo: kada gi šią savaitę bus vidurnaktis, kurį 
penkiolika šalių jungianti ES priims dešimt naujų narių?

Išsiplėtusi ES apims tris laiko juostas, tad teisininkai turi 
nuspręsti, kada gi prasidės gegužės 1-oji, kurią įvyks didžiausia 
Sąjungos plėtra. Kaip ir įprasta Europos Sąjungoje, dvi 
teisininkų tarnybos pateikė skirtingus atsakymus, tiksliau - tą 
patį atsakymą, kurį pagrindė skirtingomis priežastimis.

Valstybėms narėms atstovaujančios ES Tarybos teisininkai 
nusprendė, kad tai bus vidurnaktis Romos laiku (balandžio 30 
dienos 22 val. Grinvičo laiku), nes būtent Italijos sostinėje buvo 
sudaryta ES steigimo sutartis ir čia yra oficialiai deponuoti 
ratifikavimo raštai.

Tuo tarpu Europos Komisijos teisininkai mano, kad tai bus 
vidurnaktis Romos laiką atitinkančiu Liuksemburgo laiku, nes 
Liuksemburge leidžiamas ES oficialusis leidinys.

Baltijos ir Siaurės valstybių premjerai vakarieniavo Vilniuje prieš išvykdami į Briuselį. Iš kairės: 
Suomijos premjeras M. Vanhenen, Lietuvos -  A. Brazauskas, Estijos -  J. Parts, Švedijos -  G. Persson, 
Danijos -  F. Rasmussen ir Latvijos I. Emsis. LR nuotr.

“ES OFICIALUSIS LEIDINYS” - IR LIETUVIŠKAI

Vilnius, balandžio 29 d. 
(ELTA). Nuo gegužės 1 die
nos, Lietuvai tapus Europos 
Sąjungos nare, ES teisės aktai 
bus skelbiami ir lietuvių kal
ba. K iekvieną darbo dieną 
leidžiam as “ES oficialusis 
leidinys” (“Official Journal of 
the European U nion”) bus 
leidžiamas visomis 20 oficialių 
ES kalbų.

“Iki šiol buvome įpratę ant 
savo darbo stalo turėti “Valsty
bės žinias” . Dabar, norintys 
sekti ES teisės aktų priėmimą 
ir laiku pasirengti jų įgyven
dinimui, galės lietuviškai skai
tyti ES teisyną” , - sako Vy
riausybės kanclerio pavaduo
tojas ES reikalam s Petras 
Auštrevičius.

“ES oficialųjį leidinį” suda
ro L ir C serijos bei priedas S, 
skirtas viešiesiems pasiūly
mams. Taip pat bus galima 
naudotis C serijos elektronine 
versija, vadinama OL CE.

L serijoje skelbiami visi 
privalomai skelbtini ES teisės 
aktai: reglamentai, direktyvos,

“MES GRĮŽTAME Į EUROPOS TAUTŲ ŠEIMĄ”

Penktadienį, balandžio mėn. 
30 d. JAV sostinėje Vašingtone 
prasideda Europos Sąjungos 
(ES) plėtrai skirti renginiai.

LR ambasadorius JAV, bu
vęs Lietuvos vyr. derybininkas 
dėl narystės ES Vygaudas Ušac- 
kas penktadienį, balandžio mėn. 
30 d. pirmininkavo Europos- 
Amerikos verslo tarybos (Euro
pean-American Business Coun
cil) bei Amerikos prekybos 
rūmų Europos tarybos (Europe
an Council of American Cham
bers of Commerce) forume “ES 
plėtra: konkurencingesnė Euro
pa- geresnė JAV rinka”.

Verslo forum e, kuriam e 
dalyvauja 25-ių išsiplėtusios 
ES ambasadų Vašingtone dip
lomatai, atsakingi už ekono
minius ryšius, bei apie 60 ES 
ir JAV verslininkų, analizuoja
mas ekonominis ES plėtros 
poveikis JAV verslui.

Pradėdamas verslo forumą 
ambasadorius V.Ušackas padarė 
pranešimą apie ES plėtros is-

sprendimai, taip pat kiti teisės 
aktai: rekomendacijos, nuo
monės ir kt. Papildomai kaip 
L serijos dalis yra leidžiamas 
Bendrijoje galiojančių teisės 
aktų žinynas.

P. Auštrevičiaus teigimu, 
ypač aktualu yra sekti ES 
reglamentų skelbimą, kadangi 
šie ES teisės aktai yra tiesio
giai taikomi kiekvienoje ES 
valstybėje narėje ir dažniau
siai nereikalauja jokių papil
domų nacionalinių teisės aktų 
priėmimo.

C serijoje skelbiami prane
šimai ir informacija: Europos 
Teisingumo Teismo ir I instan
cijos Teismo sprendimų san
traukos, Europos Parlamento 
posėdžių protokolai, Audito 
Rūmų ataskaitos, Tarybos ir 
Komisijos rašytiniai paklausi
m ai Europos Parlam entui, 
Ekonominio ir socialinio ko
miteto bei Regionų komiteto 
pareiškimai, pranešimai apie 
konkursus į ES institucijas ir 
kita.

CE serijoje spausdinami

torinę, politinę, ir ekonominę 
svarbą: "Sovietų okupacija 
pavogė iš mūsų teisę būti tarpe 
ES įkūrėjų, tačiau šiandien, nors 
ir pavėluotai, mes grįžtame į 
Europos tautų šeimą, paremtą 
bendrai išpažįstamomis demok
ratijos, laisvės, ir teisės virše
nybės vertybėmis, kurias mes 
visuomet išpažinome. Tai yra 
istorinis momentas ne tik Lietu
vai, ir kitoms 9 naujoms ES 
narėms, tačiau ir visai Europai 
bei Amerikai- ištikimai Europos 
sąjungininkei bei Europos vie
nybės projekto remėjai.”

“Išplėsta, reformuota eko
nomiškai tvirta bei politiškai vi
eninga Europas Sąjunga bus 
įtakinga jėga pasaulio arenoje. 
Bendradarbiaudama su JAV, 
Europos Sąjunga bus galinga 
jėga, skleidžianti taiką, stabi
lumą ir gerbūvį. Kuo aktyvesnė 
ES bus saugumo ir gynybos 
politikoje, tuo svarbesne part
nere ji taps JAV bei NATO, 
kadangi bus labiau pajėgi dalin-

ES teisės aktų projektai, su jais 
galima susipažinti tik EUR-lex 
duomenų bazėje arba mėne
sinėje CD-ROM versijoje.

S serijoje spausdinami kvie
timai dalyvauti konkursuose 
(dėl viešųjų pirkimų darbams ir 
paslaugoms iš visų ES valstybių, 
dėl ES institucijų vykdomų 
viešųjų pirkimų, dėl komuna
linių paslaugų sutarčių, t.t.)

Be to, kiekvienos naujos 
ES šalies kalba bus išleistas 
specialus “ES oficialiojo lei
dinio” leidimas, kuriame bus 
skelbiami iki šalies narystės 
ES priim ti ir paskelb ti ES 
teisės aktai. Sį specialųjį lei
dimą sudarys apie 200 tomų.

“ES oficialusis leidinys” pla
tinamas per Publikavimo biuro 
prekybos agentus valstybėse 
narėse (Prenumeratos sąlygos ir 
kainos - interneto puslapyje 
http://publications.eu.int/gener- 
al/en/publications_en.htm). Pre
numeruoti galima atskirai L ir C 
serijas bei S seriją. Taip pat ga
lima naudotis EUR-lex (http:// 
europa.eu.int/eur-lex) nemoka
ma duomenų baze, kurioje yra 
skelbiami visi ES teisės aktai.

tis atsakomybės už saugumą 
naštą,”- sakė ambasadorius 
V.Ušackas. V.Ušackas: “ES 
plėtra suteiks didelį postūmį 
laisvos, saugios ir turtingos Lie
tuvos kūrim ui. Narystė ES 
prisidės prie modernių techno
logijų įdiegimo bei prie naujų 
darbo vietų kūrimo Lietuvoje, 
bei padės greitai augančiai Lie
tuvos ekonomikai tapti konku- 
rentabilia tarptautiniu mastu.” 
“Kviečiu visus JAV ir Europos 
verslininkus skubėti pasinaudoti 
ES plėtros atveriamomis naujo
mis, unikaliomis ir beprece- 
dentinėmis galimybėmis ver
slui, investicijoms ir turizmui,” 
kalbėjo Lietuvos ambasadorius, 
ir pabrėžė, jog naujųjų ES narių 
ekonomikos augimas gerokai 
pranoksta ES senbuvių eko
nomikos augimą.

Tą pačią- balandžio mėn. 
30- d., 18.00 val. (Briuselio 
laiku vidurnaktis) LR ambas
adoje Vašingtone, grojant Lie
tuvos ir ES himnams, buvo pa
kelta ES vėliava.

LR Ambasados inf.

http://publications.eu.int/gener-al/en/publications_en.htm
http://publications.eu.int/gener-al/en/publications_en.htm
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KULTŪROS PUSLAPIS

Balys Auginąs

ATMINIMŲ
SŪPUOKLĖS

Atminimų sūpuoklėse 
Supasi mano vaikystė: 
Šviesiaplaukė,
Saulės švytinčiu veidu, 
Gėlėtais žingsniais 
Bėganti
Per laiko liūlantį liūną 
Žolės - -

Pirmieji gyvenimo pavasariai - 
Tai rojaus sodai,
Pražydę geltonais narcizais, 
Tulpėmis ir gladiolių žiedais - 
Jie daro pasaulį spalvingą, 
žalią
Saulėtą ir aksominį - 
Švelnų kaip lopšį 
Mano vaikystės - -

Matau, kaip lankomis,
Per pienių galvas, čiobrelių 
Kvepiančius patalus skuba 
Liepa - pasakų mano močiutė - 
Apsigaubus skara,
Raštuota giedančiais paukš
čiais -
Ji veda mano pėdas 
Į  pasakų burtų tikrovę - -

TARĖ MOTINA
Tarė motina: - Vaikeli,
Kai tamsa rūsti ant kelio,
Kai audra grąsi, žaibai - 
Sėski į vilties eldiją 
Ir tikėk - j i  nerūdija,
Ji - gyvenimas, o ne kapai! - -

MUMS RAŠO

LIETUVOS
VALSTYBĖS ŽENKLAI

( “Tautininkų žinios” 2004 
m. kovo Nr. 6)

Vėliavos ir herbas yra pa
grindiniai tautos ir valstybės 
simboliai. Tautinės vėliavos 
senovėje lietuviai kaip ir ki
tos tautos neturėjo. Kokios 
šios vėliavos turėtų būti spal
vos buvo svarstoma 1905 m. 
Vilniaus seime ir 1917 m. rug
sėjo 22 d. Vilniaus konferen
cijos posėdyje. Čia T. Daugir
das siūlė žalią, baltą ir raudo
ną spalvas, o A. Ž m uidzi
navičius raudoną ir žalią. Ne
sutarus dėl spalvų šį klausimą 
nutarė pavesti spręsti komisi
jai, kurią sudarys Tautos Tary
ba. Komisiją sudarė Tarybos 
prezidiumas. Ji nutarė: “Apa
čioje pasirašiusieji komisijos 
nariai, apsvarstę įvairių spal
vų kom binacijas, apsistojo 
ties trispalve vėliava, susi
dedančią iš raudonos spalvos 
apačioje, žalios viduryje ir 
geltonos viršuje. Senoviškas 
lietuvių tautos ženklas - Vytis 
ant raudono lauko turėtų būti 
viršuje kairiajam e vėliavos 
kampe arba jos viduryje tvir
tinamas. Vilniuje, balandžio 
19 d. 1918 m. Dr. J. Basa
navičius, Tadas Daugirdas, A. 
Zmuidzinavičius”. 1918 04 25 
dienos posėdyje Tarybos na-

Po įvykusio Lietuvos Karo Akademijos vyrų choro “Kariūnas” koncerto Clevelande bendras vaizdas 
choristų, jų vadovo, chormeisterio, rengėjų bei jų globėjų . N.Vaciunas nuotr.

“MUZIKOS BARAI” - GRAŽI DOVANA MUZIKOS 
MYLĖTOJAMS

Salia  įvairių  le id in ių  - 
laikraščių bei žurnalų (o jų  
dauguma grynai pramoginio 
pobūdžio), kurie dabar išeina 
Lietuvoje, pasirodo stambus 
žurnalas “Muzikos barai”. Jis 
save vadina muzikos meno ir 
mokslo žurnalu, nors, kaip iš 
turinio matosi. Leidinys yra 
taikomas ne vien tik muzikos 
darbuotojams, žinovams. Jame 
medžiagos, informacijų gali 
rasti ir paprasti muzikos mylė
tojai.

“Muzikos baruose” žymi
ma, kad jis pradėtas leisti 1931 
m. Tačiau, Lietuvą okupavus 
svetimiesiems, žurnalo leidi
mas buvo sustabdytas. Jis nau
jai atgaivintas Atgimimo me
tais - 1989 m. Vilniuje. Leidinį 
tada redagavo V. Juodpusis, V.

riai siūlomą tautinę vėliavą 
vienbalsiai priėmė. Čia dėl 
valstybės vėliavos A. Basa
navičius pareiškė: “Komisija 
nenusprendė dėl valstybės 
vėliavos. Ta vėliava buvo rau
dona su Vytimi.” Tokia ji buvo 
iškeliama prie prezidentūros 
ir M inistrų tarybos pastatų. 
Antroje šios vėliavos pusėje 
dar buvo Gedimino stulpai. 
Trispalvėje vėliavoje Vytis 
nebuvo ta lp inam a. P irm ą 
kartą trispalvė suplevėsavo 
ant Tautos Tarybos pastato 
1918 11 11d.

Valstybės herbą Vytį ran
dame ant Algirdo, Kęstučio, 
Jogailos ir Vytauto monetų 
bei jų  antspauduose. Vytis 
buvo žinoma ir Vakarų Eu
ropoje. Į Lietuvą ji  atėjo per 
kunigaikščių raštininkus, bet 
tuo metu Vytis nebuvo her
bas, o kunigaikščio ar riterio 
atvaizdas. Herbu Vytis tapo 
vėliau. Senosiose monetose 
vienoje pusėje buvo Vytis, o 
an tro je  G ed im ino  stu lpa i 
arba dvigubas kryžius. Dvi
gubas kryžius buvo gedimi- 
naičių herbas, o Gedimino 
stulpai Vilniaus kunigaikš
tijos herbas. Vytauto an t
spaude raitelio krūtinę dengia 
trikam pis skydas, kuriam e 
yra G edim ino stulpai arba 
dvigubas kryžius. Vėliau žir
gas dar padengtas raudonu 
dangalu, o šalmas papuoštas

Bakas, B. Zubrickas. Leidėjas 
- Lietuvos Muzikų Sąjunga.

Tačiau laikui bėgant šis 
kuklus leidinėlis išaugo į storą, 
puikiai redaguojamą žurnalą. 
Kurį negėda parodyti ir kita
taučiams.

Štai, naujausias žurnalo 
numeris (2003 gruodžio - 2004 
sausio mėnesių) turi 72 pus
lapius, gausiai iliustruotas, 
viršeliuose - spalvotos nuo
traukos.

Šiame numeryje, kaip ir 
ankstesniuose, rašo žymieji 
Lietuvos muzikos specialistai. 
Temos įdomios, įvairios. Dau
gum oje aprašom i Lietuvos 
muzikos padangėje sužibėję 
įvykiai ar žmonės. Tačiau ne
vengiama ir aprašymų apie ki
tose valstybėse nuskambėję 
koncertai ir kitų kraštų muzi
kos įžymybės.

Žurnale šalia “rimtos” mu
zikos vietos skiriama ir džiaz
ui, baletui bei kitiems su mu
zika surištiems dalykams.

Reikia pažymėti, kad žur
nale atsispindi už užsienio 
lietuvių muzikine veikla, taip 
pat atžymimi tie tautiečiai, 
kurie laikinai gyvena - studi
juoja ar dirba užsienio valsty
bėse.

N aujausiam e num eryje 
randame Vaclovo Juodpusio 
informacinį rašinį apie Los 
Angeles mieste jau seniai gy
venančią ir dirbančią kompo
zitorę Giedrą Gudauskienę, 
kuri pernai gavo LDK Gedimi
no ordiną ir JAV Lietuvių 
kultūros Tarybos atžymėjimą 
muzikos srityje.

Taip pat čia aprašomas ir 
Tarptautinio M.K. Čiurlionio 
pianistų konkurso diplomantas 
Aidas Puodžiukas, kuris tęsia 
m uzikos stud ijas B ostone 
(Boston University College of 
Fine Arts). Jis dažnai koncer
tuoja (kartais su broliu, smui
kininku D anielium , am eri
kiečių ir lietuvių publikai.

Beje, šio žurnalo skaityto
jai kartu su žurnalu, 6 kartus

erelio plunksnom is. Laikui 
bėgant herbas kiek keitėsi, 
tačiau visuomet buvo baltas 
žirgas raudonam e fone. Po 
Liublino unijos Vytis buvo

MISIJONIERIUS
Benas Budrys

(Antroji premija ateko Be
nui Budriui iš Molėtų už novelę 
“Misijonierius”.)

Netol mūsų lagerio vartų, 
taip vadinamos vachtos, stovė
jo vandens kolonėlė - kokių 
penkių kvadratinių metrų name
lis. Iš namelio sienos kyšojo 
čiaupas-atsuk ir pilkis vandenio 
kiek širdis trokšta. Karšto nori- 
pasibelsk ir atsuks tau kitą 
čiaupą iš namelio vidaus, nuo 
neatmenamų laikų Vorkutoje 
trūnijantis, italas misijonierius - 
it poliarinė kerpė veidu, akimis, 
- kaip Tėviškės Dangus...

Ž iem ą, kad vanduo ne
sušaltų, italas savo namelį ap
kasdavo storu sniego sluok
sniu. Viduje namelio buvo vis
kas gražiai sutvarkyta: Dievas 
žino iš kur šventi paveikslė
liai ant sienų, virš balta stal
tiese apdengto stalo, nepa
prastai įdomus mirtininkų iš 
elnio ragų sumeistrautas kry
žius. Ten misijonierius klausy
davo išpažinčių, laikydavo šv. 
Mišias. Ir aš jo  bažnytėlėje 
išsigelbėjau...

Nepertoliausia kolonėlės 
buvo stulpas. Prie jo, nudraskę 
skudurus, lagerio šestiorkos 
pririšdavo ir vandeniu apipil
davo iš kokio nors užkampio 
ištrauktą ketinusį nuo darbo 
išsisukti zek’ą. Kelios akimir
kos, ir lediniais šarvais šiaurės 
pašvaistėse spinduliuodamas 
zek’as rodo savo likimo drau
gams tiesiausią kelią į dausas...

Misijonierius greitai susi
griebė: dar tik ką vergai kibi
rais į barakus vandenį tempė, 
o filonui aplieti - vandens nėra- 
iš čiaupo nebėga!

Velnias žino, ką misijonie- 
rius padarydavo - vandens

metuose gauna ir kompaktines 
plokšteles su įvairiausia mu
zika.

Žurnalo vyr. redaktorė Au
dronė Nekrošienė, pavaduoto
ja  - Lina Navickaitė. Jo adre
sas - Gedimino pr. 32-2, 2001 
Vilnius, Lietuva. Ed. Šulaitis

sujungta su Ereliu, viršuje jų 
buvo karaliaus karūna. Dvi
gubas kryžius įstatymu neb
uvo įteisintas, tačiau buvo 
m ėgiam as: buvo įs te ig tas

“SVEIKI SUGRĮŽĘ 
NAMO!”

Vilnius, balandžio 27 d. 
(ELTA). Vilniuje veikiančios 
užsienio kultūros atstovybės - 
Britų taryba, Gėtės institutas ir 
Prancūzų kultūros centras, 
siekdamos paminėti Lietuvos 
stojimą į Europos Sąjungą, inici
javo jaunimo akciją “Sveiki 
sugrįžę namo!” trylikoje Lietu
vos miestų. Projekte dalyvauja 
Alytaus, Anykščių, Druskinin
kų, Kalvarijos, Kelmės, Mari
jampolės, Mažeikių, Naujosios 
Akmenės, Pakruojo, Panevėžio, 
Švenčionių, Ukmergės savi
valdybės bei Kauno miesto Ale
ksoto bendruomenė. Šiuose mi
estuose buvo surengtas “graffi
ti” eskizų konkursas, kuriame 
galėjo dalyvauti 14-18 metų 
moksleiviai, besimokantys ang
lų, prancūzų arba vokiečių kal
bos. Akcijos dalyviai turėjo 
pamąstyti tema “Sveiki sugrįžę 
namo!” ir pateikti “graffiti” 
eskizų, kuriuose būtų lietuvių, 
vokiečių, anglų ir prancūzų 
kalbų elementų. Akcijos koor
dinatoriai atrinko jiems labiau
siai patikusius eskizus.

nėra! Keletą kartų įsiutę rau- 
donsnukiai iš kolonėlės name
lio ištraukę misijonierių gero
kai apspardė, bet kai spardo ne 
blizgančiais aulinukais, bet 
baltais čekistiškais veltiniais- 
vienas malonumas...

Spardė kiek norėjo, bet van
dens filonui aplieti vis tiek neat
sirasdavo... Ir prisiėjo raudon- 
snukiams žiemos maudyklių 
galų gale atsisakyti...

Vorkutoje žvirblių nebuvo, 
jiems buvo per šalta, nebuvo 
kam apie tokius “stebuklus” 
ant uodegos žinutę išnešt... 
Poliarinės kurapkėlės iš spei
go kilpos neišskrisdavo. Kaip 
ten bebūt, staiga signalas:

- Misijonierius iš lagerio 
paleidžiamas, jį kuo skubiau
siai pristatyti į Maskvą!

Raudonsnukis iki šiknos 
šypsodamasis, pravėręs kolo
nėlės duris:

- Važiuosi į savo saulėtą 
Italiją namo, štai kokie mes 
geri!

- Aš iš čia niekur nevažiuo
siu, čion aš Dievo atsiųstas - 
čia mano Misija! - It kirviu 
nukirto išsižiojančiam raudon- 
snukiui Misijonierius.

Vargšai zek’ai per ašaras 
kvatojo, kada M isijonierių  
kaip surištą aviną į turgų kuo 
švelniausiai su greitosios pa
galbos automobiliu iš lagerio 
bogino... 1947 VORKUTA

Sestiorka-lagerio prižiū
rėtojų parankinis.

Filonas-darbo vengiantis 
zek’as - kalinys.

Vyčio kryžiaus ordinas, dvi
gubas kryžius buvo Šaulių
sąjungos ir Karo invalidų
vėliavose.

Algirdas Merkevičius
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

J.Jelmokienė dar prieš savo mirtį kartu su dukromis -Natalija 
Sodeikiene (kairėje) ir Olimpija Baukiene. E.Šulaičio nuotr.

C IC E R O ,IL

J. JELMOKIENEI TRŪKO TIK 45 DIENU 
IKI 106-jo GIMTADIENIO 

Edvardas Šulaitis

C L E V E L A N D ,OH

TRYS TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS DALYVAUS 
XII TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE

Cicero lietuvių telkinyje 
jau  daugiau negu pusšim tį 
metų gyvenusi mūsų tautietė 
Jadvyga Jelmokienė, kuri kiek 
žinoma, buvo seniausioji lietu
vė Amerikoje, sausio 18 d. rytą 
iškeliavo Amžinybėn.

Ji pernai kovo 2 d. buvo 
atšventusi 105 metų sukaktį. Si 
senolė mirė savo namuose, dar 
turėdama aiškų protą ir nejaus
dama didesnių skausmų. Kaip 
pasakoja artimieji, ji naktimis 
mėgdavo skaityti maldaknygę, 
su ja  Jadvyga bendravo ir 
paskutinę savo ilgo gyvenimo 
naktį.

J. Jelmokienė yra antroji 
ilgaamžė čikagietė, iškeliavusi 
amžinybėn maždaug pusmečio 
laikotarpyje. Praėjusią vasarą 
- liepos 21 d. pasimirė ALVU- 
DO Lietuvių Sodyboje gyve
nusi Sofija Gedvilienė, su
laukusi 104 metų amžiaus.

Apie šią šimtametę lietuvę 
mums yra tekę nekartą rašyti. 
Atmintyje gerai išliko jos 100- 
jo  gimtadienio minėjimas šv. 
A ntano parapijos buvusios 
mokyklos pastate, kur sukak
tuvininkė dar stipriai laikėsi. 
Po to pora kartų per gimtadie
nius buvo proga apsilankyti jos 
namuose ir pasišnekėti apie 
ilgo gyvenimo kelią. Teko ste
bėtis jos sugebėjimu į viską 
žiūrėti pozityviai ir blaiviai.

GERAI ATSIMINĖ CARO 
LAIKUS

Gimusi 1898 metais buvu
sioje Kauno gubernijoje, ši se
nolė pasakodavo apie caro 
laikus. Jos atmintyje būdavo 
gyvi I-jo pasaulinio karo metai 
ir Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimas 1918-siais.

Mėgo kalbėti ir apie savo 
vestuves 1922 metais, kada Vy
tauto bažnyčioje Kaune vyko jos 
sutuoktuvės su Kauno policijos

vadu Juozu Jelmoku. Ji pasako
jo, kokios šaunios buvo vestu
vinės vaišės garsiausiame Kau
no restorane “Metropolyje”. Bu
vo išsaugojusi ir šių vestuvių 
nuotraukų. Pasakojo apie gra
žias dienas tėvynėje, apie savo 
vyrą, kuris sekančiais metais po 
vestuvių, tapo Kėdainių apskri
ties viršininku, o ji pati paveldė
jo savo tėvų dvarą Josvainiuose. 
Ten laimingai gyveno iki tų 
dienų, kai reikėjo bėgti nuo Rau
donosios armijos.

PABĖGĖLIŲ GYVENIMAS 
JOS NEPALAUŽĖ

Kaip ir daugumas pabėgėlių, 
taip ir Jadvyga su vyru paliko 
viską, ką tik turėjo ir traukėsi į 
Vakarus Vokietijon. Ten praleido 
paskutinius II pasaulinio karo 
metus ir pateko į DP stovyklas. 
O iš jų 1949-siais atvyko į JAV 
ir po metų apsigyveno Ciceroje. 
Čia vėl viską reikėjo pradėti iš 
naujo ir jau pusšimtį metų su
laukusios Jadvygos ir jos vyro 
Amerika nelepino. Jos ilgo 
gyvenimo kelyje viena iš liūd
nesnių datų yra 1967-ji, kai 
amžinybėn iškeliavo jos myli
mas vyras. Po to gyvenimas jai 
pasunkėjo, tačiau ji nepalūžo, 
nes visą gyvenimą tikėjo Dievu 
ir jam buvo atsidavusi. Jadvyga 
užaugino dvi dukras - Nataliją 
Sodeikienę ir Olimpiją Bau- 
kienę, kurios gyveno netolimais 
ir padėdavo jos gilios senatvės 
dienomis. Paliko ir būrį anūkų 
ir proanūkų.

Reikia pažymėti, kad jos 
namų darželyje augo gražios 
gėlės, kurias Jadvyga labai 
mėgo. Dabar jau jos neturės 
rūpestingos prižiūrėtojos.

Velionė palaidota sausio 23 
d. po pamaldų šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje. Jos palaikus 
priglaudė šv. Kazimiero ka
pinės.

Cleveland, vienas didesnių 
Amerikos miestų, pasižymi pa
saulyje žinomu simfoniniu or- 
chestru, turtingais meno ir is
torijos muziejais, garsia medi
cinos klinika, ir įtakingais uni
versitetais. Lietuviai Kleve- 
lande įsikūrė prieš pirm ąjį 
pasaulinį karą. Nors jų skaičius 
visuomet buvo mažesnis negu 
pavyzdžiui Čikagos, Klevelan- 
do lietuviai stipriai puoselėjo 
lietuvių kultūrą Am erikoje 
įsteigdami šokių ir dainos vie
netus. Žinomiausi buvo Čiur
lionio ir Grandinėlės ansamb
liai. Jų pasirodymai, pažymėti
ni originalumu, profesionaliu 
bei meistrišku programos at
likim u, nei karto neapvylė 
žiūrovų.

Turint tokią turiningą isto
riją, ateinančioje šokių šven
tėje iš Klevelando dalyvaus net 
trys šokių grupės: Grandinėlė, 
Šv. K azim iero lituan istinė  
mokykla ir Švyturys.

Lietuvių sceninių liaudies 
šokių ansamblis Grandinėlė, 
buvo įsteigtas Liudo Sagio 
1953 metais. Jam talkino Alek
sandra Sagienė, o šokėjai buvo 
vietiniai lietuviai studentai 
kurie savo laisvalaikį skyrė 
šokiui. Visi, vadovai ir šokėjai, 
dirbo be atlyginimo. Su įvai
riais spektakliais Grandinėlė 
aplankė daug didžiųjų JAV ir 
Kanados miestų ir gastroliavo 
Pietų Amerikoje, Europoje ir 
Australijoje. Dalyvavo audien
cijoje pas popiežių Paulių VI 
ir popiežių Joną Paulių II. 1990 
m. išpildė Liudo Sagio sva
jonę, kai ansamblis dalyvavo

Tautinių šokių grupės Grandinėlės, Cleveland, OH studentai.

Grandinėlė, Cleveland, OH. Veteranai šokėjai.

Lietuvos tautinėje dainų šven
tėje. Grandinėle jau penkias
dešimt metų gyvuoja ir daly
vaus ateinančioj šventėje. Šoks 
studentų grupė, vadovaujama 
Eglės Laniauskienės ir vete
ranų grupė kuriai vadovauja 
Rasa Valaitienė.

Grandinėlės paruošiamoji 
dirva -  Šv. Kazimiero lituanis
tines mokyklos ir Švyturio mo
kiniai. Galima džiaugtis, kad 
Šv. Kazimiero mokyklos an
samblis didelis -  penkiasde
šimt mokinių nuo 5 iki 14 metų 
amžiaus. Jam vadovauja Auš
rinė Širvinskienė ir Audronė 
Majorovienė talkininkaujant 
Mildai Chmieliauskaitei.

•vyturys, tai mokslo, kul
tūros ir lituanistinio ugdymo 
tęsinys. Švyturio vardo kursai 
gimnazistams, veikią prie Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos, buvo pradėti 1994 m.

Ritos Kliorienės ir Eglės La- 
niauskienės iniciatyva. Šiuo 
metu dvidešimt moksleivių, 
kurie lanko šiuos kursus, ruo
šiasi ateinančiai šventei ir ne
seniai pasirodė tautybių fes
tivalyje, kuris vyko Klevelan- 
do miesto Allen Theatre. Vy
riausia  grupės vadovė yra 
Aušrinė Širvinskienė ir ja i 
talkina Živilė Vaitkienė, Ven
ta Civinskaitė ir Ričardas Šir- 
vinskas.

Grandinėlės, Šv. Kazimiero 
mokyklos ir Švyturio šokėjus 
m atysim e ateinančioje XII 
Lietuvių tautinių šokių šven
tėje, kuri įvyks 2004 m., liepos 
3 d., 2 val. p.p., Allstate Arena, 
Čikagos priemiestyje Rose
mont. Daugiau informacijos 
galim a rasti tink lalapyje  
www.javlb.org/ssvente04.

Šventės rengimo komitetas

LIETUVOS VYČIU 
CENTRO VALDYBOS 

POSĖDIS 
Regina Juškaitė- 

Švobienė

Lietuvos Vyčių centro val
dybos ir komitetų pirmininkų 
posėdis š.m. balandžio 17 d. 
vyko Secaucus, New Jersey. 
Dalyvavo 27 nariai ir svečiai 
iš Illinois, Michigan, New Jer
sey, New York, Connecticut 
Ohio ir Pennsylvania valstijų. 
Suvažiavimą globojo 90 kuo
pa, veikianti Kearny, NJ. Posė
dis vyko Lietuvių klubo salėje.

Prieš pradedant posėdį se
selė kazim ierie tė  Johanna 
Shainauskas iš Čikagos sukal
bėjo maldą. 90 kuopos vardu 
pirm ininkas John Nakrošis 
pasveikino visus dalyvius. 
Posėdžiui vadovavo Centro 
valdybos pirm ininkė Agnes 
Mickūnas.

Valdybos narių ir kom i
tetų pirm ininkų pranešim ai 
buvo išdalinti visiems daly
viams. Vyko ateities darbų 
svarstymai.

(Nukelta 11 p.)

http://www.javlb.org/ssvente04
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽĖS 9 d. 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv. 

Jurgio parapijos salėje.
GEGUŽĖS 31 d. 8:30v.r. Prisiminimo dienos (Memorial 

Day) apeigos, Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo vete
ranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

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

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

RUGSĖJO 12 d. o parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.

RUGSĖJO 25-26 d. Lietuvos Vyčių Vidurio centrines 
apylinkes 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.

(Atkelta iš 10 p.)

LIETUVOS VYČIŲ...

Iždininkė Elena Nakrošis 
išsamiai apibūdino apie LV 
ruošiam ą 2005 m. b irželio  
mėn. klasikinės Skandinavijos 
kraštų ekskursiją/plaukiojimą 
(cruise). Kaina asmeniui nuo 
2,140 iki 2,490 dol. neskaitant 
skrydžio lėktuvu.

LV teisinio patarėjo Sau
liaus Kuprio atsiųsti sprendi
mai ir juridiniai siūlymai apie 
organizacijos narystės por
eikius ir sporto programos at
gaivinimo apdraudimą buvo 
ilgai svarstomi.

Buvo užsiminta vadinama 
organizacijos “socialinė na
rystė”, kad nariais galėtų tapti 
ne tik lietuviai ar katalikų 
tikėjimą išpažįstą žmonės. Šis 
klausimas bus dar sprendžia
mas kuopose ir apygardose. 
Yra sudarytas komitetas (cen
tro valdybos dvasios vadas 
prelatas dr. Juozas Anderlonis, 
pirmininkė Agnes Mickunas ir 
sekretorė Bernice Aviza), kuris 
nustatys galimybės asmeniui 
tapti organizacijos pilnateisiu 
nariu.

Numatytas ketvirtasis orga
nizacijos padalinys - Šiluvos 
Mergelės fondas yra ruošiamas 
inkorporacijai, kad šio pa
dalinio aukos taip pat būtų 
nurašom os nuo federalinių 
mokesčių, kaip ir Pagalba Lie
tuvai, Šv. Kazimiero gildija ir 
LV fondas. Šis padalinys bus 
pilnai įsteigtas iki š.m. vasaros 
metinio suvažiavimo/seimo.

91-tasis metinis Lietuvos 
Vyčių suvažiavim as/seim as 
vyks 2004 m. rugpjūčio 4-7 d.

Crowne Plaza viešbutyje, Se
caucus, New Jersey. Jį globos 
Kearny 90-ta kuopa.

Suvažiavimo komiteto ko- 
pirmininkai yra Elena ir John 
Nakrosis. Registracijos kaina 
195 dol. asmeniui (iki liepos 1 
d.) ir 225 dol. asmeniui (po lie
pos 1 d.). Į registracijos kainą 
įeina autobuso transportacija, 
ketvirtadienio pietūs, ketvirta
dienio susipažinimo vakaras, 
šeštadienio vakaro banketas ir 
sekmadienio pusryčiai. Jaunų 
vyčių (iki 18 m. amžiaus) re
gistracija yra 80 dol. Anksčiau 
atvykusiems dalyviams yra 
ruošiamas prieš suvažiavimo/ 
seimo dienos ekskursija į El
lis Island ir pamatyti Laisvės 
statulą (Statue o f Liberty). 
Kaina asmeniui 50 dol. įskai
tant pietus ir transportaciją. LV 
L ietuvos re ikalų  kom iteto  
pirm ininkas Jonas M ankus 
praves diskusijos būrelį apie 
dabartinius įvykius Lietuvoj.

Robert A. Martin, Vidurio 
Amerikos apygardos pirminin
kas, pranešė, kad Lietuvos 
Vyčių žinutės, renginių kalen
dorius, kuopos ir vietovės, or
ganizacijos padalin iai, fo 
tografijos ir įvairenybės yra jau 
kompiuterizuotos ant pasaulio 
plačiojo tinklalapio (world 
wide web site) www.knightsof
lithuania.com. Nuo š.m. vasa
rio mėn. pradžios jau 7,981 
susidomėjusieji aplankė tin- 
klalapį.

Uždarymo posėdžio maldą 
sukalbėjo seselė vienuolė Jo
hanna Shainauskas. Buvo šv. 
Mišios Our Lady of Sorrows 
bažnyčioje. Po Mišių centro 
valdyba susirinko Lietuvių 
klube vakarienei.

Laiškas

PRAŠYMAS LIETUVIŲ 
FONDUI

Balandžio 21-22 dienomis 
St. Pete Beach mieste, Flori
doje, įvykęs Lietuvių Ben
druomenės Floridos apygardos 
atstovų metinis susirinkimas 
svarstybose šalia eilės įvairių 
einamųjų reikalų palietė ir san
tykius tarp LB ir Lietuvių Fon
do bei jo  siūlom us naujus 
Lietuvių Fondo įstatus. Su
sirinkę atstovai p ritaria  tų 
naujų įstatų reikalingum ui, 
tačiau mano, kad jų priėmimas 
š.m. gegužės 8 Lietuvių Fon
do narių suvažiavime yra per

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 
RINKIMŲ IR RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ 

2004 M. BIRŽELIO MĖN. 13 D.
Informuojame, kad š.m. 

birželio 13 d. įvyks rinkimai į 
Europos Parlamentą bei į Lie
tuvos Respublikos Prezidento 
postą. Visi Lietuvos Respubli
kos piliečiai, taip pat ir gyvenan
tys užsienyje, kviečiami daly
vauti abiejuose rinkimuose.

Balsavimą Jungtinėse Ame
rikos Valstijose organizuos Lie
tuvos Respublikos ambasada 
Vašingtone, Lietuvos Respubli
kos Generaliniai konsulatai Či
kagoje ir Niujorke, bei Lietuvos 
Respublikos garbės konsulatai 
Klyvlende, Los Andžele ir Si
etle. LR piliečiai galės balsuoti 
paštu arba atėję į vieną iš minėtų 
Lietuvos diplomatinių bei kon
sulinių įstaigų.

Kviečiame visus Lietuvos 
Respublikos piliečius, rinkimų 
dieną būsiančius JAV ir numa
tančius čia balsuoti, iki š.m. 
gegužės 12 d. registruotis 
balsavimui pagal Jūsų gyve
namąją vietą JAV (žr. sąrašą). 
Registruojantis prašome nuro
dyti: vardą, pavardę, asmens 
kodą, LR paso numerį, adresą 
JAV, taip pat prašome nurody
ti, ar ketinate balsuoti paštu, ar 
atvykti į aukščiau minėtų Lie
tuvos diplomatinių bei kon
sulinių įstaigų.

Daugiau informacijos apie 
rinkimus galite rasti LR amba
sados Vašingtone tinklalapyje 
www.ltembassyus.lt arba LR 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos tinklalapyje www.vrk.lt.

LR diplomatinių ir kon
sulinių įstaigų JAV, kuriose 
pagal gyvenamąją vieta gali
ma registruotis ir balsuoti
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ankstyvas ir prašo LF vadovy
bę atidėti balsavimą už šiuos 
įstatus vėlesniam laikui, lei
džiant visuomenei nuodugniau 
su jais susipažinti ir visus pa
keitimus įvertinti.

Susirinkimas ypatingą dė
mesį atkreipė ir susirūpino, 
kad naujuose įstatuose trūksta 
aiškumo užtikrinti visuomenės 
suaukoto lietuvybės išlaiky
mui kapitalo išdalinimą likvi
dacijos atveju. Atstovai su
sirinkimo nutarime taip pat 
pareiškė, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenės 43 metų nuo
širdus bendradarbiavimas ir 
jos dalyvavimas Lietuvių Fon
do Veikloje būtų tęsiamas ir 
toliau. Kęstutis K. Miklas

rinkimuose į Europos Parla
mentą bei LR Prezidento  
rinkimuose, sąrašas:

Lietuvos ambasada Wa
shington D .C ., 2622 16th 
Street, NW, Washington, DC 
20009, Tel:(202)234-5860, 
ext.121#,129#, Fax: (202)328- 
0466, E -m ail:
rinkimai@ltembassyus.org

Kviečiami registruotis pi
liečiai, gyvenantys Alabama 
(AL), Alaska (AK), Arizona 
(AZ), Arkansas (AR), Califor
nia (CA), Colorado (CO), Del
aware (DE), Florida (FL), Geor
gia (GA), Havaii (HI), Idaho 
(ID), Iowa (IA), Kansas (KS), 
Kentucky (KY), Louisiana 
(LA), Maryland (MD), Minne
sota (MN), Missisippi (MS), 
Missouri (MO), Montana (MT), 
Nebraska (NE), Nevada (NV), 
New M echico (NM), North 
Carolina (NC), North Dakota 
(ND), Oklahoma (OK), Oregan 
(OR), Pennsylvania (PA), South 
Carolina (SC), South Dakota 
(SD), Tennessee (TN), Texas 
(TX), Utah (UT), Virginia (VA), 
West Virginia (WV), Washing
ton (WA), Wyoming (WY) vals
tijose ir Washington D.C.

Lietuvos Generalinis kon
sulatas Chicago, 211 East On
tario Street, Suite 1500, Chica
go, IL 60611. Tel: (312) 397
0382, Fax: (312) 397-0385, E
mail: kons.cikaga@urm.lt

Kviečiami registruotis LR 
piliečiai, gyvenantys Illinois 
(IL), Ohio (OH), M ichigan 
(MI), Indiana (IN) ir Wiscon
sin (WI) valstijose.

Lietuvos Generalinis kon-

DIRVAI
AUKOJO

K.Cernis,
W. Bloonfield, M I............. 50
A.Muliolis, Euclid, OH ....30 
J.Stankaitis,
Chesterland, O H ,..............20
A.Valavičius,
Chicago, I L ........................20
N.Kaminskas,
Euclid, O H ......................... 10
J.Slapelis,
Euclid, O H ..........................5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

sulatas New York, 420 Fifth 
Avenue, 3rd Floor, New York, 
NY 10018, Tel: (212) 354
7840, Fax: (212) 354-7911, E
mail: kons.niujorkas@urm.lt

Kviečiami registruotis LR 
piliečiai, gyvenantys Connect
icut (CT), New Ham pshire 
(NH), New Jersey (NJ), New 
York (NY), Maine (ME), Mas
sachusetts (MA), Rhode Island 
(RI), ir Vermont (VT) valsti
jose.

Generalinis garbės konsu
las Los Angeles, 3236 N. Saw
tooth Ct., Westlake Village, CA 
91362, Tel: (805) 496-5324, 
Fax: (805) 496-7435, E-Mail: 
cglalith@gte.net

Kviečiami registruotis LR 
piliečiai, gyvenantys Los An
geles mieste.

Generalinis garbės kon
sulatas Cleveland

18021 Marcella Rd., Cleve
land, OH 44119, Tel: (216) 486
8692, Fax: (216) 486-8612, E
Mail: ibcommo@aol.com

Kviečiami registruotis LR 
piliečiai, gyvenantys Cleve
land mieste.

Garbės konsulatas Seattle,
5919 Wilson Ave. South, Seat
tle, WA 98118-3062, Tel. (206) 
725 4576, Fax. (206) 725 1883, 
E-Mail: vytasl@grybas.com

Kviečiami registruotis LR 
piliečiai, gyvenantys Seattle 
mieste.

http://www.knightsoflithuania.com
http://www.knightsoflithuania.com
http://www.ltembassyus.lt
http://www.vrk.lt
mailto:rinkimai@ltembassyus.org
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mailto:kons.niujorkas@urm.lt
mailto:cglalith@gte.net
mailto:ibcommo@aol.com
mailto:vytasl@grybas.com
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SPORTAS

Čikagoje rungtyniauja nemažai buvusių LKL krepšininkų. Tarp jų 
yra ir T. Ivanauskas (su kamuoliu), vilkėjęs Alytaus “Alytos” 
aprangą. LR nuotr.

D. SONGAILA SU "KINGS" - KONFERENCIJOS PUSFINALYJE
Darius Songaila ir jo  "Sac

ramento Kings" pateko į Na
cionalinės krepšinio asociaci
jos (NBA) Vakarų konferenci
jos pusfinalį. Tai paaiškėjo po 
penktųjų ketvirtfinalio serijos 
rungtynių, kuriose "Kings" 
119:118 nugalėjo  "M aver
icks".

Tuo tarpu Rytų konferenci
joje taip pat paaiškėjo dar vie
nas pusfinalio dalyvis - juo 
tapo "Detroit Pistons".

"Sacram ento  K ings" - 
"Dallas Mavericks" 119:118 
(24:37, 39:29, 33:30, 23:22). 
Serija 4-1.

Paskutinėse serijos rung
tynėse abi ekipos pademon-

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)

stravo tai, kuo garsėjo visą se
zoną - fantastišką puolimą. 
Rezultatyviausios lygos ko
mandos kartu įmetė 237 taš
kus, atakuodamos pavydėtinu 
taiklumu - "Kings" dvitaškius 
ir tritaškius mėtė 52% taiklu
mu, "Mavericks" - 46%.

Šios dvikovos lemtis spren
dėsi paskutinėmis sekundėmis. 
Po Maiko Bibio metimo likus 
žaisti 3 minutes ir 22 sekundes 
"Kings" p irm avo 119:114, 
tačiau "Mavericks", po Dirko 
Novickio dvitaškio priartėjo 
iki 119:118 (likus žaisti 29 
sekundes). Kitoje atakoje tas 
pats D. Nowitzki blokavo M. 
Bibby metimą, ir gavo šansą

Tel Avive (Izraelis) vyk
stančio tarptautinio jaunimo 
(iki 18 metų) šešių komandų 
turnyro pirmosiose rungtynėse 
Kauno “Žalgirio” dubleriai B 
grupėje 60:70 nusileido Mask
vos CSKA (Rusija) komandai. 
Į Tel Avive vyksiančias Euro- 
lygos finalo rungtynes buvo 
pakviestas Kauno “Žalgirio” 
vidurio puolėjas Arvydas Sa
bonis, kur jam  Eurolygos va
dovybė norėjo įteikti šio se
zono TOP-16 varžybų naudin
giausio žaidėjo prizą, tačiau 
sirguliuojantis Arvydas į Iz
raelį neišvyko.

JAV dirbantis NBA tarp
tau tin ių  k repšin io  re ika lų  
pada-linio vadybininku buvęs 
Lietuvos rinktinės kapitonas 
Artūras Karnišovas - jau dvie
jų vaikų tėvas. Barselonos ir 
Atlantos olimpinių žaidynių 
prizininkas su žmona Gina 
vakar 4 val. ryto Niujorko 
laiku susilaukė antrojo sūnaus. 
Jo vyresnysis brolis Erikas - 
pustrečių metų.

paskutinei atakai. Tačiau voki
etis, aktyviai dengiamas Pejos 
Stojakovičiaus, prametė savo 
paskutinį metimą šį sezoną ir 
atvėrė "Karaliams" kelią į kon
ferencijos pusfinalį.

Darius Songaila šiąnakt 
aikštėje praleido vos 12 mi
nučių, per kurias spėjo pelny
ti 8 taškus (4/5 dvitaškių), at
kovoti du kamuolius, kartą 
atlikti rezultatyvų perdavimą 
ir suk ly sti. B eje, lie tuv is  
antrojo ketvirčio viduryje po 
dėjimo į krepšį, teisėjų nuo
m one, buvo per ilg a i u ž 
sikabinęs už lanko, todėl gavo 
techninę pražangą.

Delfi.lt

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:30-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

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

Patria Imports
We Sell Koldūnai 
Gourmet Deli Meats & Breads 
Imported Condiments & Foods 
Wines, Beer & Waters 
Candies, Gifts and More!
794 East 185th St. •  216-531-6720

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

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

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 
METAMS - $130.00

Fixler Realty Group, Inc.
For first time home buyers, 

investors, or for those who wish 
to sell their homes, contact
LINAS MULIOLIS

2 1 5 -3 8 7 -3 2 0 4
I inas@flxle trealty , com

o r  v is it  o u r  h o m e  
on th e  w e b  at 
w w w . fi xl errea I ty .co rn .

F vtlec R e a l t y  

G r o u p ,  I t i e ,

Lyndhurst, Ohio
I

mailto:TAUPA@AOL.COM
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