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ES PARAMA KIEKVIENAM
LIETUVOS GYVENTOJUI
V iln iu s , g ru o d žio 3 d.
(ELTA). L ietuva patenka į
šalių kandidačių trejetuką,
d e ry b o se dėl n a ry stė s ES
išsid erėju sių p alankiausias
finansines sąlygas.
“Tai būtų nuo 68,70 euro
2004 metais iki 140 eurų 2006
metais vienam gyventojui per
metus”, - antradienį spaudos
konferencijoje į Eltos klausimą
atsakė Ministras Pirmininkas
Algirdas Brazauskas, kartu su
vyriausiuoju derybininku Pet
ru A u štre v ič iu m i p ristatę s
apibendrintus derybų dėl na
ry stė s E u ro p o s S ąju n g o je
rezultatus ir prioritetus.
Europos komitetas vienam
gyventojui tenkančią paramą
sk a ič iu o ja iš E uropos S ą 
jungos numatomos teikti pa
ramos lėšų atėmus Lietuvos
įmokas. Planuojama, jog pir
maisiais narystės metais Lie
tuva gaus maždaug 305 mln.,
antraisiais - 484 m ln., tre 
čiaisiais - 571 mln. eurų fi
nansinę param ą. Pagal šios
param os lygį, L ietuva p ir
mauja tarp Baltijos valstybių.
“Tai labai didelis pliusas
mums. Skirtumas tarp Europos
Sąjungos piniginių srautų į
Lietuvą ir iš Lietuvos yra labai
didelis. Tuo tarpu m aždaug
pusė valstybių turi neigiamą
balansą, balansuoja ant ribos.
Yra netgi kelios valstybės,
kurios pirm aisiais narystės
metais turės daugiau įmokėti
negu gaus iš E uropos S ą 
jungos. Todėl čia turime ne
m ažą p liu są ir reik ės m o
bilizuoti visus m ūsų adm i
nistracinius gebėjim us, kad
galėtume išnaudoti šias lėšas”,
- p abrėžė V yriausybės v a 
dovas.
Kalbėdamas apie vieną iš
ak tu aliau sių klausim ų, dėl
kurių Lietuva nėra pasiekusi
galutinio susitarim o su Eu
ropos Sąjunga - Karaliaučiaus
problem ą, M inistras P irm i
ninkas akcentavo, jog numa
tyti trys tranzito kontrolės eta
pai.
“Principas toks, kad mūsų
atitinkam os tarnybos k o n 
troliuos nepalyginamai geriau,
atidžiau, nei tai buvo daroma
iki šiol. Bus keli etapai - nuo
sausio, nuo balandžio ir nuo
liepos - kol kas konkrečiai
atsakyti sunku, kadangi vyksta

derybos. Tačiau Europos Są
junga yra įsipareigojusi pa
pildomai finansuoti visas šias
p riem o n es” , - sakė A .B razauskas.
Kaip vėliau jis paaiškino,
nuo sausio 1 dienos Lietuva
užsibrėžusi identifikuoti kiek
vieną asmenį, tranzitu vyks
tantį į arba iš Karaliaučiaus
srities. Nuo balandžio 1 dienos
tv ark a bus dar lab ia u su 
griežtin ta - įvedant tra n z i
tiniais traukiniais vykstančių
keleivių sąrašą, o nuo liepos 1
dienos numatoma įvesti supa
prastintus tranzito dokumen
tus.
Vyriausiasis derybinin
kas Petras Auštrevičius pa
žym ėjo, kad iš esmės tech
JAV prezidentas George W. Bush pasirašė naująjį įstatymą, kuriuo steigiamas “Department of Home
ninės derybos yra baigtos,
land Security”, kai Senatas už jį pasisakė 90 balsų, o prieš buvo tik 9.
AP nuotr.
užfiksavus tik likusius klau
sim us - Ignalinos atom inės
elektrinės uždarym o fin an 
PATVIRTINTOS DERYBŲ SU ES
savimą, Karaliaučiaus klau
BAIGIAMOSIOS POZICIJOS
simą bei žemės ūkio ir finan
sines biudžetines nuostatas.
V iln iu s , g ru o d žio 4 d. mai”. Siame skyriuje aptariami kumų. Tokiu atveju tiek seno
“Žemės ūkio srityje lieka (ELTA). Likus savaitei iki de klausimai, nepatenkantys į jokį sios, tiek naujosios valstybės
dvi kvotos, dėl kurių negalime rybų su Europos Sąjunga pa kitą derybinį skyrių.
narės Europos Komisijos gali
su tik ti - tai cukrus ir d er baigos, Lietuvos Vyriausybė
Pavyzdžiui, Lietuvos na prašyti leidimo imtis apsaugos
lingumas. Kiek šie klausimai patvirtino derybų baigiamojo rystė tarptautiniuose fonduose, priemonių, teigiama Vyriausy
gali būti sprendžiami techniniu etapo pozicijas. Ministrų Kabi Lietuvos banko narystė Euro bės pranešime spaudai. Jame
lygmeniu - mes dar darysime netas pritarė galutiniam derybų pos centriniame banke ir Euro taip pat rašoma, jog Lietuva
pos investicijų banke. Šių or siekia, kad saugiklių taikymo
visus įm anom us žingsnius, paketui.
Vyriausybės posėdyje buvo ganizacijų nare Lietuva taps sąlygos būtų tiksliau apibrėž
ypač, įrodant cukraus kvotos
p ag rįstu m ą. Ir tu o m et p e  aptartos tolesnės derybų gairės nuo narystės ES. Be to, šiame tos bei derasi, kad saugikliai
reinam e į po litin ių derybų su ES dėl bazinio derlingumo skyriuje aptariami galimi rin galėtų būti taikomi dvejus, o
etapą, kuom et nesant g a li ir cukraus gamybos kvotų nu kos ir teisingumo bei vidaus ne trejus metus.
ELTA primena, jog oficia
m ybei techniškai įrodinėti, statym o bei protokolai prie reikalų saugikliai. Saugikliai
liai
užbaigti derybas su Lietu
galės
būti
taikomi,
jei
į
organi
Stojimo
sutarties
dėl
Ignalinos
reikės siekti geriausio politinio
va
bei
kitomis 9 kandidatėmis
zaciją
naujai
įstojusi
valstybė
atominės
elektrinės
ir
dėl
as
rezultato” , - tvirtino P.Auštrevičius, prim indam as, kad menų tranzito tarp Karaliau nesilaikys prisiimtų įsipareigo ES numato gruodžio 12-13 d.
gruodžio 10 dieną vyks su čiaus srities ir kitų Rusijos Fe jim ų arba kuriame nors ūkio Kopenhagoje įvyksiančio ES
sitikimas ministrų lygmeniu, deracijos dalių žemės trans sektoriuje jai kiltų rimtų sun viršūnių susitikimo metu.
po kurio bus aiškus sąrašas tų portu.
Užsienio reikalų ministeri
klausimų, kurie privalės būti
ES ŠALIŲ DIPLOMATAI - APIE DIDELĘ
svarstomi viršūnių susitikime jos teigimu, galutiniame dery
LIETUVOS PAŽANGĄ DERYBOSE
bų etape ir toliau būtina stebėti
Kopenhagoje.
kitų
šalių
derybas
bei
užsitik
Vyriausybės vadovas už
Vilnius, gruodžio 4 d. (ELTA). Europos Sąjungos šalių
siminė, kad praėjusiame M i rinti, kad jų susiderėti rezulta am basadoriai m ato didelę Lietuvos pažangą derybose dėl
nistrų kabineto posėdyje buvo tai būtų taikomi horizontaliai narystės šioje europinėje organizacijoje. Tai jie pažym ėjo
pritarta tokiam variantui, kad visom s šalims kandidatėm s, trečiadienį Danijos ambasadorės Evos Janson Vilniuje surengtų
kandidatės tiesioginių išmokų tarp jų ir Lietuvai.
dalykinių pietų metu, kuriuose dalyvavo prezidentas Valdas
Apsvarsčiusi
derybų
su
ES
padidinimui galėtų panaudoti
Adamkus bei ES valstybių ir šalių kandidačių ambasadoriai.
eig ą dery b in iam e skyriuje
plėtros fondų lėšas.
Dalykinių pietų metu aptarti svarbiausi besibaigiančių derybų
“Laisvas kapitalo judėjim as” dėl Lietuvos narystės ES klausimai, susiję su žemės ūkiu,
“Kad būtų padidintas tie
sioginių išm okų procentas - bei įvertinusi paskutiniuosius Ig n alin o s atom inės e le k trin ė s užd ary m u bei tra n z itu į
ES pasiūlym us, Vyriausybė Karaliaučiaus sritį.
vietoje 25 proc. pasiekti 30 ar
nusprendė pritarti ES pasiūly
Prezidentas teigė, jog svarbu, kad derybos dėl narystės ES
35 proc. K ai V yriausybėje
tam 7 metų pereinamajam lai baigtųsi laiku, o sutarties ratifikacijos procesas kitais metais
tokią poziciją nagrinėjom e,
kotarpiui žemės ūkio ir miškų vyktų sklandžiai.
nuspręsta, kad taip padaryti
ūkio žemės paskirties įsigiji
ELTA primena, jog derybų su ES pabaigos tikimasi kitą
būtų tikslinga, jei būtų toks
mui. Vyriausybė taip pat pa sa v aitę. T ik im asi, jo g g ru o d žio 12-13 d ien o m is ES
sutikim as. Tai būtų apčiuo
tvirtino Lietuvos derybinę po pirmininkaujančios Danijos sostinėje susitikę 15 ES valstybių
piama nauda žemės ūkiui”, ziciją paskutiniajame 31 dery ar vyriausybių vadovų pakvies Lietuvą bei kitas sėkmingai
prognozavo A.Brazauskas.
biniame skyriuje “Kiti klausi- derybas baigusias kandidates prisijungti prie Bendrijos.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ A. PAULAUSKAS NESVARSTO
R.PAVILIONIO ATSTATYDINIMO KLAUSIMO
Seimo dauguma neskuba svarstyti opozicinės Konservatorių
frakcijos inicijuoto nutarimo projekto dėl Rolando Pavilionio
atstatydinimo iš Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto
pirmininko pareigų. Seimo plenariniame posėdyje nebuvo pritar
ta Konservatorių frakcijos siūlymui įtraukti šį klausimą į plenari
nio posėdžio darbotvarkę. Prieš šio teisės akto įtraukimą į darbo
tvarkę pasisakė 37 Seimo nariai, už buvo 23 ir susilaikė 12
parlamentarų.
Atstatydinti R.Pavilionį iš Seimo Švietimo, mokslo ir kultū
ros komiteto pirmininko pareigų konservatoriai siūlo už tai, kad
jis JAV Prezidento George W.Bush vizito metu pateikęs užgaulų
aukštojo svečio palyginimą su Irako diktatoriumi Sadamu Husei
nu. Konservatorių teigimu, toks aukšto valdančiosios daugumos
pareigūno elgesys “pažem ino Lietuvą ir jos Seim ą” . Pats
R.Pavilionis neigia lyginęs JAV Prezidentą su Irako diktatoriumi.
Konservatoriai, teikdami nutarimo projektą, taip pat primena
ir kitas R.Pavilionio “nuodėmes”. “Įsidėmėtini ir prieš tai buvę
R.Pavilionio chuliganiški veiksmai - tyčinis važiavimas automo
biliu į policijos pareigūną ir jo sužalojimas, po to buvęs nepagar
bus tą įvykį įvertinusio teismo sprendimo komentavimas”, rašo
ma nutarimo dėl R.Pavilionio atstatydinimo aiškinamajame
rašte. Konservatoriai rašo lūkuriavę, turėję vilčių, kad R.Pavilioniui nesusiprantant atsistatydinti, tai padaryti jam patars Social
liberalų frakcija, politiškai atsakinga už savo narį, taip pat Seimo
pirm ininkas A rtūras Paulauskas, pakvietęs R .P avilionį
antruoju į partijos rinkimų sąrašą. Nesulaukę tokių žingsnių,
konservatoriai patys inicijavo nutarimo projektą dėl R.Pavilionio
atleidimo iš Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmi
ninko pareigų.
Anot konservatorių, “toks sprendimas atitiktų demokratinių
šalių tradicijas”. Viešus R.Pavilionio pareiškimus svarsčiusi Sei
mo Etikos ir procedūrų komisija rekomendavo jam atsakingiau
reikšti savo mintis ir pačiam atsistatydinti iš komiteto pirmininko
pareigų. R.Pavilionis pareiškė to nedarysiąs.
R.Pavilionio atstatydinimo taip pat reikalauja opozicinė
Liberalų frakcija.
■ “MISTERIS NATO” ŽADA ŠVĘSTI 9 SAVAITES
Užsienio reikalų ministerijoje lapkričio 26 d. vakarą surengta
žaism inga cerem onija, kurios m etu apdovanotas “m isteris
NATO” Giedrius Cekuolis ir jo kariauna. Taip sumanyta pagerbti
pareigūnus, daugiausiai ir atkakliausiai dirbusius, kad ilgai
lauktas kvietimas Lietuvai tapti NATO nare nuskambėtų per
viršūnių susitikimą Prahoje.
“Devynerius metus laukėme šio kvietimo - dabar devynias
savaites švęsime”,- kolegų rate pokštavo “misteriu NATO” pra
mintas Užsienio reikalų ministerijos sekretorius ir Lietuvos inte
gracijos į NATO vyriausiasis koordinatorius Giedrius Cekuolis.
Jo įvaizdį ministras Antanas Valionis dar labiau išryškino
uždėjęs kepuraitę su užrašu “Lietuva į NATO” , o ant kaklo pa
kabinęs juostele perrištą suvenyrinį “Avilio” restorano bokalą
su karikatūristo Jono Varno sukurtais A.Valionio bei NATO ge
neralinio sekretoriaus George Robertson šaržais bei užrašu
“Alaus testą Lietuva jau išlaikė”. Beje, G.Cekuoliui buvo įteikta
ir viena rimta dovana - nuotrauka iš susitikimo su JAV Prezidentu
George W.Bush. Neliko nuskriausta ir visa “misterio NATO”
kariauna - integracijos proceso vykdytojai ir propaguotojai.
Proginėmis dovanėlėmis - bokalais ir žaidimais “NATO ratas”
buvo apdovanota ir Lietuvos m isijos prie NATO vadovė
ambasadorė Gintė Damušytė, Užsienio reikalų ministerijos
daugiašalių santykių departamento direktorius Rytis Paulauskas
bei Informacijos ir kultūros departamento laikinoji direktorė
Daiva Rimašauskaitė. Sveikindamas kolegas ministras A.Valionis pabrėžė, kad iki narystės NATO dar lieka daug darbų, bet
tai jau bus techniniai, o ne politiniai procesai.
■ LIETUVOS IR JAV RYŠIAI APTARIAMI VAŠINGTONE
Vilnius, gruodžio 4 d. (ELTA). Aptarti dvišalių Lietuvos ir
Jungtinių Amerikos Valstijų ryšių, NATO plėtros, santykių su
Rusija bei kitų klausimų į Vašingtoną išvyko Lietuvos užsienio
reikalų ministerijos valstybės sekretorius Evaldas Ignatavičius.
Jis jau pradėjo darbo susitikimus su JAV pareigūnais. Vizito
m etu E .Ignatavičius apsilankė JAV K ongrese, Valstybės
departam ente, N acionalinėje saugum o taryboje, taip pat
N acionaliniam e gynybos u n iv ersitete bei S trateginių ir
tarptautinių studijų centre.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

VALSTYBĖS SAUGUMAS

Algirdas Pužauskas

Lapkričio 25 d. prezidentas
George W. Bush pasirašė naujo
valstybės departamento įstei
gimo įstatymą. Tai šalies sau
gumo įstatymas, kurio virši
ninku nominuotas buvęs Pen
silvanijos gubernatorius Tom
Ridge. Šiame Homeland Secu
rity d e p a rtam e n te dirbs
170,000 žmonių. Kongresas
jau gavo vyriausybės planus,
ko iš naujo vyriausybės sky
riaus laukiama. Manoma, kad
veiklą šis milžiniškas skyrius
pradės jau ateinančių metų ko
vo mėnesio pradžioje. Prezi
dentas, pasirašydamas įsteigi
mo dokumentą, pasakė, kad
skyriaus įsteigimas sujungs vi
sas JAV vyriausybės jėgas ga
rantuoti Amerikos žmonių sau
gumui.

lerių. D raudim o bendrovės
skundėsi, kad jų kapitalas sie
kė 210 bilijonų dolerių ir joms
neįmanoma būtų pakelti tokių
didelių teroro veiksmų padary
tų smūgių.
Jungtinių Tautų Saugumo
Tarybos pasiųsti inspektoriai
pradėjo lapkričio 25 d. savo
darbą Irake. Kai kurie inspek
toriai yra patyrę, kiti nėra buvę
Irake ir turės išmokti savo dar
bą iš daugiau patyrusių masi
nio naikinimo ginklų ieškoto
jų. Tarp buvusių inspektorių
minimas Raymond Žilinskas,
kuris dabar dirba M onterey
Tarptautinių Studijų Institute
Kalifornijoje.
Kalbant apie Irako biologi
nių ir cheminių ginklų gamini
mą, prezidentas Bush iš Prahos
buvo nuvykęs pas Rusijos pre
zidentą Vladimir Putin. Šis iš
reiškė savo nepasitikėjimą kai
kuriais JAV sąjungininkais ko
vose su tarptautiniais teroris
tais. Jų tarpe Putin minėjo Sau
do Arabijos karalystę, primin
damas, kad iš Rugsėjo 11 die
nos teroro puolime iš 19 savi
žudžių teroristų net 16 buvo
Saudo Arabijos piliečiai. To
nereikėtų pam iršti, kalbėjo

JAV prez. George Bush, kai pasirašė naująjį “Homeland Security
D epartm ent” įstatym ą, sveikinasi su senatorium Joseph I.
Lieberman.
AP

Naujame vyriausybės sky
riuje bus sujungtos iki šiol vei
kusios atskiros agentūros: Ame
rikos pakraščių sargyba, muitų
patarnavimai, pasienių patru
liavimas, slaptoji tarnyba, trans
porto saugumo tarnyba, fede
ralinė pavojaus įveikimo agen
tūra, imigracijos ir natūraliza
cijos tarnyba, gyvulių ir augalų
apsaugos inspekcijos tarnyba.
Naujoje Tėvynės apsaugos ad
ministracijoje dirbs sujungtos
net 22 seniau veikiančios įstai
gos.
Ta pačia proga prezidentas
pasirašė ir kitą įstatymą, kuris
p a ž ad a p a d ė ti a p d rau d o s
bendrovėm s padengti labai
dideles teroristų išpuolių su
keltas apdraudos išlaidas. Vien
pernai Rugsėjo 11 d. padarytos
išlaidos siekė 40 bilijonų do-

Putin. Jis pabrėžė, kad ir didy
sis teroro vadeiva Osama bin
Laden slapstosi kažkur tarp
Afganistano ir Pakistano. Pu
tin sakė, jog jis palaiko Paki
stano vadą gen. Pervez M u
sharraf, tačiau nereikėtų už-

---------------

miršti, kad Pakistanas turi ato
minį masinio naikinimo gink
lą. Prezidentas Bush paaiškino
savo susitikimą su Putin tuo,
kad Rusija yra Amerikos drau
gė ir abi šalis jungia bendri in
teresai, nors Putin nėra paten
kintas NATO sąjungos išplėti
mu, pavadindamas tą septynių
“artimojo užsienio” šalių priė-

Tom Ridge, buvęs Pennsylvanijos gubernatorius, nominuotas
naujojo bendrojo “Hom eland
Security” departamento sekreto
riumi.
AP

m im ą į NATO “problem a” .
Putin nepatenkintas NATO pa
sistūmėjimu į rytus. Yra žinių,
kad NATO nariais bandys tapti
dar Kroatija, Albanija ir tokios
garsios neutralios šalys, kaip
Švedija ir Suomija, o taip pat
ir pietinės buvusios Sovietų
musulmonų šalys kaip Uzbeki
stanas ir Kazachstanas, o taip
pat Armėnija.
Ateinantį pavasarį Ameri
kos keleivinių lėktuvų pilotai
jau galės turėti savo kajutėse
rankinį ginklą. Tokios teisės
neturės prekinių lėktuvų lakū
nai. Yra šiokių tokių pavojų,
kad lakūnų turimi ginklai gali
netyčia iššauti ir sužaloti svar
bias lėktuvo dalis. Keleivių ap
klausa patvirtino, kad keleiviai
pritaria tokiam pilotų apgink
lavimui, nes keleiviams atrodo
saugiau skristi. Neseniai du
saugumo agentai nuginklavo
Izraelio keleivinio lėktuvo ke
leivį, bandžiusį pagrobti Izrae
lio lėktuvą ir skristi atgal į Tel
Avivą susprogdinti didelį pa
statą.

Keliais sakiniais ---------------

• JAV demokratų partijos
2004 m. konvencija įvyks tų
m etų liepos 26 d. B ostono
m ieste, kuris nugalėjo New
York, Miami ir Detroit.
• Olandijos darbiečių par
tija išsirinko naują vadą, 39
metų amžiaus Wouter Bos.
• Indonezijoj policija suė
mė fanatiką musulmoną, kuris
prisipažino sprogdinęs Bali sa
los naktinių klubų rajoną.
• JAV vartotojų reikalų

gynėjas Ralph Nader, kurį pa
laiko JAV “žaliųjų” partija, pa
reiškė, kad jis, gal būt, kandi
datuos į prezidento vietą. De
mokratų partijos veikėjai kalti
na jį, kad jis daug pakenkė de
mokratams praėjusiuose balsa
vimuose.
• Kanados premjeras Jean
Chretien paskelbė, kad jis pla
nuoja pasitraukti iš politikos
2004 metų vasario mėnesį.
(Nukelta į 3 p.)
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LIETUVA GRĮŽTA Į EUROPĄ
Kai Lietuva tapo pakviesta į NATO organizaciją, tai šiuo
metu visas dėmesys telkiamas, kad mūsų valstybė būtų pa
kviesta ir į Europos Sąjungą. 2004 metais ji turėtų būti jos na
re, parodant pasauliui, kad Lietuvoje įsitvirtino demokratija ir
rinkos ekonomika.
Anuomet “geležinė uždanga” Jaltoje nusileido Europoje,
o Potsdame ji dar kartą buvo patvirtinta, atkirto Lietuvą nuo
Europos žemyno, Karaliaučiaus sritį atiduodant kaip karo grobį
Sovietų Sąjungai. Uždangą peržengti tegalėjo patikimieji par
tiečiai, nors dešimtmečiais pavergtieji garsėjo kaip vakarietiškiausia Sovietų Sąjungos republika. Ilgai buvo skiepijama už
darumo psichologija, kuri turėjo reikšti savisaugą ir nepasitikė
jim ą laisvąja rinka. Ne visi mokslo žmonės, ne visi menininkai
galėjo lankytis Vakaruose.
Atgauta nepriklausomybė vėl atvėrė kelius į Europą ir pen
kiasdešimties metų kompleksas išniro į paviršių visose srityse.
Ir po 12 metų skleidžiama mintis, kad Lietuva juk buvo vienoje
sąjungoje, tad kodėl veržiamasi į naują sąjungą? Europos Są
junga būsianti tautinei valstybei pražūtis. Berods, buvo rašoma,
kad Europos Sąjunga tai tautinių valstybių kapinynas. Visa
tai girdima iš buvusių ar esamų komunistų lūpų, tačiau Lietuva
savaime jungiasi į Europos kultūrinę ir ekonominę sritį. Lietu
vos prekės siunčiamos Italijon, Prancūzijon, Lietuvos orkestrai,
teatrai stebina užsienį, o dailės parodos giriamos Anglijoje,
Svedijoje, Vokietijoje, dalyvaujama tarptautinėje Frankfurto
knygų mugėje. Lietuva grįžta į Europą.
Bet Maskva, kaip ir Stalino laikais, moka išgauti ne tik
Europos, bet ir Amerikos palankumą. Rusijos prezidentas ir
Europos Sąjungos vadai susitaria dėl Karaliaučiaus tranzito,
kai Lietuva bus priimta į Europos Sąjungą. Susitarta visais
klausimais, išskyrus kelis nereikšmingus dėl finansavimo, tei
gia diplomatai. Žinių agentūros patvirtino, kad Europos Sąjun
ga ir Rusija susitarė dėl tranzito į Karaliaučiaus kraštą per
Lietuvą, ir tai pasiekta naujų nuolaidų Maskvai kaina. ES suti
ko, kad rusams tranzito dokumentus išduotų bilietų kasos Rusi
jos geležinkelių stotyse. Pranešama, kad Lietuva prieš šį susita
rimą neprieštaravo. Tačiau Lietuvos atstovai tos žinios nepa
tvirtino. Anksčiau buvo siūloma, kad Lietuvos konsulatai turėtų
išduoti kelionės dokumentus, bet ne Rusijos geležinkelių sto
tys. Taip pat Rusijos piliečiai iki 2004 m. pabaigos galės vykti
per Lietuvą su senais Rusijos pasais. Rusijai siūloma imtis at
sakomybės už bevizį rusų tranzitą, jie įteiks keleivių sąrašą ir
Lietuvos pasienyje bus išduodami dokumentai. Lietuva neturės
teisės duoti ar neduoti tokių dokumentų. Rusai privalės turėti
tik geležinkelio bilietą, kelionei pakaks ir seno sovietinio paso
per Lietuvą. Geležinkelio stotyje tereikėtų parašyti prašymą
ir ten rusas galėtų atsiimti “lietuvišką” tranzito dokumentą,
nežiūrint keleivio praeities. Pagal tai per Lietuvą vėl laisvai
galės važinėti rusų traukiniai. O kaip galima vertinti tuos “do
kumentus”, kuriuos keliauti išduos ne Lietuvos konsulatai, bet
Rusijos geležinkelių kasininkės. Nuo kada Briuselis pradėjo
pataikauti rusams? Ar Lietuvos vyriausybė gali sutikti su to
kiais sprendimais be jos pritarimo - palikime mūsų kiekvieno
komentarams. Mes tik prisimename nacių ir komunistų buvu
sius sandėrius. Pranešama, kad Europos Sąjunga gruodžio 12
13 dienomis Kopenhagoje kvies į savo bendriją naujas nares.
S. Tūbėnas

3

PREZIDENTAS NORI ŽMOGIŠKOSIOS ŠILUMOS
Vis dar nesuspėjantis iš
trūkti į parduotuves įsigyti ka
lėdinių dovanėlių savo artimiausiems žmonėms, likus 20
dienų iki šv.Kalėdų, Lietuvos
vadovas turėjo progą pasijusti
tikru Kalėdų Seneliu.
Gruodžio 5 d. į Prezidentū
ros kiem ą įriedėjusį Kalėdų
karavaną, kuris renka dovanas
kaimo bei likimo nuskriaus
tiems vaikams, pirmoji šalies
pora papildė vaikiškomis kny
gomis. “Tai pasakos, atlasai,
vaikiškos enciklopedijos. Ti
kiuosi, šios dovanos vaikams,
ypač k aim o , su te ik s daug
džiaugsmo”, - Kalėdų Seneliui
perdavęs dovanų maišelius, jų
turinį žurnalistams išdavė ša
lies vadovas. O kažkuriam ma
žyliui teks ir ponios Almos at
neštas pliušinis žaislas.
Adamkų šeimos nuomone,
knygos - vertingiausia dovana.

Paketų piram idė, ties Prezi
dentūros rūmų kolonomis lau
kusi atvažiuojančio kalėdinio
karavano, - tai A. Adamkienės
labdaros ir paramos fondo vai
kams padovanotos knygos.
“Ačiū ne Kalėdų Seneliui,
o šiai poniai, surengusiai tokią
puikią akciją neturtingiem s
vaikams”, - rodydamas į Prezi
dento sutuoktinę ponią Almą,
sakė su karavanu atvykęs Ka
lėdų Senelis kartu su dviem išdykusiomis šiaurės meškomis.
Išlydėdam as dovanom is
pakrautus puošnius sunkveži
m ius, V.Adamkus žu rn alis
tams prisipažino, jog dar nenu
pirko kalėdinių dovanėlių savo
artimiesiems. “Manęs iš šių rū
mų neišleidžia į krautuves. Jei
gu dar spėsiu slapčia vakare iš
slinkti į krautuvę prieš Kalė
das, gal tada ir pavyks ką nors
pasirinkti”, - sakė jis.

A.Adamkienė taip pat teigė
dar neturinti dovanėlės savo
vyrui. Jai negirdint V.Adam
kus žurnalistams išdavė, jog iš
Kalėdų Senelio dovanų norėtų
žmogiškosios šilumos, kuria
jis galėtų pasidalinti su visais
Lietuvos žmonėmis.
Šviečiantis ir grojantis Ka
lėdų karavanas jau trečius me
tus iš eilės pradėjo kelionę po
didžiuosius Lietuvos miestus.
Kelias savaites jis rinks dova
nas iš pareigūnų, valdžios ins
titucijų, verslininkų bei visų
kitų geros valios žmonių. Jos
atiteks A lm os A dam kienės
labdaros ir paramos fondo glo
bojamiems kaimo vaikams.
Šventinis karavanas ketina
aplankyti dešimt bendrojo la
vinimo ir internatinių mokyk
lų, kaimo mokykloms dovanė
lės bus išdalintos įvairių kalė
dinių renginių metu.

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA
Atkelta iš 2 p.

-----------------Iki to laiko prem jeras tikisi
įgyvendinti anksčiau planuotas
reformas.

• Rusijoje daug ginčų su
kėlė komunistų partijos suma
nymas sugrąžinti Sovietų Są
jungos saugumo komisaro Fe
liks Dzeržinsky metalinę statu
lą, stovėjusią prieš KGB rūmus
Maskvos parke. Dūmos narys,
dešiniųjų partijų atstovas Boris
Nemtsov pasakė, kad 1991 m.
pašalinta stovyla būtų Rusijos
liaudies įžeidimas, nes Dzeržinsky buvo lenkas, išskerdęs
milijonus rusų tuoj po 1917 m.
revoliucijos vadovaudam as
liūdnai išgarsėjusiai “Čekai”,
kuri vykdė bolševikų valymus,
išlaikydama Stalino terorą. Ki
tas rusų seimo narys Aleksan
der Jakovlev pasakė, kad Dzeržinsky “buvo Rusijos gėda” .
Šiame ginče visiškai nedalyva
vo Rusijos prezidentas V. Putin.
• Po ilgų derybų Venezu
ela pradėjo vėl siųsti naftą į
Kubą, kuri gaus po 3,000 stati
nių naftos kasdien. Sutartyje nu
matyti labai maži naftos kainos
procentai ir 15 metų skolų iš
mokėjimo terminas. Jau dabar
Kuba yra skolinga 142 mil. dol.

• Pasaulio Banko žiniomis
pasaulyje miršta daug kūdikių
dėl įvairių ligų ir maisto sto
kos. Daugiausia kūdikių, nesu
laukusių penkerių metų, mirš
ta Afganistane, Sierra Leone,
Zambijoj, Nigerijoj ir Irake.
Mažiausia tokių nereikalingų
mirčių yra Lenkijoj, Pietų Ko
rėjoj, JAV-se, Izraelyje ir Ja
ponijoj.

• Afrikos pietinės respub
likos išsiderėjo tarptautinės JT
agentūros leidim ą parduoti
dramblių iltis, kurias buvo už
drausta pardavinėti jau 13 me
tų. Čilėje vykusiame suvažia-

Keliais sakiniais

------------------

vime leidimą išsiderėjo Nami
bija, Botswana ir Pietų Afrika.

joje m ažėja gyventojų skai
čius, mažiau gimsta vaikų.

• Ekvadoro prezidento rin

•Austrijos parlamento rin

kimuose daugiausia balsų ga
vo Lucio Gutierrez, buvęs ka
rininkas, kuris kartą jau bandė
pasigrobti valdžią ir už tai bu
vo pašalintas iš pulkininko vie
tos kariuomenėje bei nubaus
tas šešių m ėnesių kalėjim o
bausme. Šioje valstybėlėje per
šešerius metus prezidentais bu
vo šeši asmenys. Laimėtojas
dabar buvo išrinktas demokra
tiškai balsuojant, nes jis žadėjo
sutvarkyti valdžioje tarnaujan
čius kyšininkus. Jo svarbiau
sias konkurentas yra turtin
giausias Nikaragvos bananų
plantacijų savininkas Alvaro
Noboa, kuris valdo ir šalies
prekybos laivyną. Jis bandęs
rinkimus laimėti savo pinigais.
Stebėtojai tvirtina, kad turtuo
lis daugiau turi draugų JAV-se,
ne Nikaragvoje.

kimai davė netikėtą laimėjimą
valdančiai kanclerio Wolfgang
Schuestel Liaudies partijai, ku
rios kandidatai laimėjo 16 %
daugiau negu 1999 balsavi
muose. Daug kritikos nusipel
nė Haider vadovaujama lais
vės partija, kuri prarado daug
atstovų. Haider kovojo prieš
imigracijos didėjimą. Šiek tiek
daugiau balsų gavo ir austrų
socialdemokratų atstovai. Ža
lieji išlaikė turėtas pozicijas ir
tikisi įeiti į Austrijoje planuo
jam ą kelių partijų koaliciją.

• N ors a r tė ja K alėd ų
šventės, Izraelis įvedė savo ka
riuomenę į Betliejaus miestą,
izoliavo krikščionių tvarkomą
Gimimo bažnyčią, įvedė ko
m endanto valandas, iškratė
m usulm onų m ečetes, ieško
dama savižudžių palestiniečių
bombų gamintojų. JAV valsty
bės departamentas patarė Izra
elio valdžiai išvesti savo karei
vius iš Betliejaus ir kitų Pa
lestinos miestų.
• Popiežius Jonas Paulius
II lapkričio 14 d. tapo pirmas
Vatikano valdytojas pasakęs
kalbą Italijos parlamente. Jo
kalba daug sykių buvo ploji
mais pertraukta parlam ento
narių. Jis palietė kalboje Vatikano-Italijos ryšius, patarė re
formuoti Italijos kalėjimų sis
temą, apgailestavo, kad Itali-

• Šveicarijoje balsuotojai
mažu balsų skirtumu atmetė
politinės globos svetimšaliams
taikomus įstatymus, kuriuos
siūlė vyriausybė.

• Kanadoje vyksta politi
niai debatai apie gyventojų
skaičiaus mažėjimą. Bandoma
didinti imigraciją, nors jau da
bar apie 17 procentų Kanados
gyventojų yra gimusių kituose
kraštuose. Kritikai tvirtina, kad
Toronto mieste tamsiųjų rasių
gyventojų yra 60 proc. Mieste
gyvena 110 skirtingų etninių
grupių žmonės su savo kalbo
mis, papročiais ir pažiūromis.
Taip tvirtina Larry Bourne, To
ronto universiteto geografijos
profesorius. Vyriausybės imi
gracijos ir pilietybės ministras
Denis Codere jau įvedė įsta
tymą, kuris vilioja svečius dar
bininkus iš užsienio šalių. Siū
loma jiems geros darbo sąly
gos, jei jie sutiktų apsigyventi
Kanados kaimuose. Už trejų
metų jiem būtų galima tapti pi
liečiais. Blogiausia, kad nauji
ateiviai iš Afrikos, Azijos ir
Karibų jūros salų spiečiasi į To
rontą, Montrealį ir Vancouverį.
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JAV SENATE PAMINĖTAS NAUJŲ VALSTYBIŲ PAKVIETIMAS Į NATO
Vašingtonas, gruodžio 4 d. Vašingtone reziduojančių 10 Vilniaus grupės šalių ambasadoriai
JAV Senate surengė bendrą priėmimą, skirtą atšvęsti NATO aukščiausio lygio susitikimo Prahoje
metu priimtą sprendimą dėl NATO plėtros bei laimėjimus kuriant laisvą ir vieningą Europą.
Priėmime dalyvavo JAV Kongreso nariai, aukšti JAV administracijos pareigūnai, įtakingi
politikai, žurnalistai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, Vidurio ir Rytų Europos etninių bei
Amerikos žydų organizacijų atstovai, kitų užsienio valstybių ambasadoriai.
Priėmime taip pat dalyvavo šiomis dienomis Vašingtone su vizitu viešintis LR Užsienio reikalų
ministerijos Valstybės sekretorius Evaldas Ignatavičius.
Renginį koosponsoriavo 17 JAV Kongreso narių: Senatoriai Richard J. Durbin, George Allen,
Joseph R. Biden, Chuck Hagel, Joseph I. Lieberman, John McCain, Barbara Mikulski, Ben
Nelson, Paul S. Sarbanes, Arlen Specter, George V. Voinovich bei Atstovų rūmų nariai Doug
Bereuter, Robert Borski, John S. Tanner, Christopher Cox, Henry J. Hyde ir John M. Shimkus.
Priėmimo dalyvius JAV administracijos vardu pasveikino Specialusis JAV prezidento padėjėjas
bei vyriausias Nacionalinės saugumo tarybos direktorius Europai ir Eurazijai Danniel Fried.
Dalis priėmimą koosponsoriavusių JAV Kongreso narių šia proga padarė pareiškimus. Kaip
pažymėjo senatorius J.Lieberman, Prahos susitikimas tapo istorijos skiriamąja riba ir vienu svar
biausių NATO susitikimų nuo pat organizacijos įsteigimo 1949 m. Tai, pasak kito JAV Kongreso
atstovo bei NATO Parlamentinės asamblėjos prezidento D.Bereuter, priartino mus prie laisvos ir
vieningos Europos. JAV Senato Užsienio reikalų komiteto pirmininkas S.Biden akcentavo, kad
didele dalimi Prahos susitikimo sprendimus dėl NATO plėtros nulėmė Vilniaus grupės šalių tar
pusavio bendradarbiavimas. Vilniaus grupės šalių pastangų bei pažangos reformuojant savo šalis
svarbą taip pat pabrėžė senatoriai G.Allen bei J.McCain. “Man teko garbė aplankyti ... visas sep
tynias į sąjungą Prahoje pakviestas šalis ir kiekvieną kartą būdavau sužavėtas bei giliai sujaudintas
jūsų žmonių valia priešintis žiaurios istorijos diktatui bei eiti į Vakarus” , - sakė J.McCain.
Tuo tarpu Lietuvių kilmės kongresmenas J.Shimkus paragino švenčiant Estijos, Latvijos,
Lietuvos, Slovakijos, Bulgarijos ir Rumunijos pakvietimą į NATO, nepamiršti atiduoti duoklę
disidentams, kurie net tamsiausiomis valandomis išsaugojo Rytų Europos laisvės svajones. “Mes Septynių į NATO Prahoje pakviestų šalių ambasadoriai Vašingtone.
esame čia šiandien dėka šių drąsių žmonių ir jų rėmėjų ..., kurie komunizmo prievartai priešinosi Deja, LR ambasada turbūt nežino jų pavardžių, išskyrus Lietuvos,
moralinėmis normomis ir atkaklumu”.
Rolando Kačinsko, LR ambasada JAV inf. nes mums neparašė.____________________ LR ambasados nuotr.

KANADOS VERSLININKAI RAGINAMI “ATRASTI LIETUVĄ”
Skubėti “atrasti” Lietuvą
gruodžio 3 d. Montrealio pre
kybos rūmuose vykusiame Bal
tijos šalių verslo forume para
gino Lietuvos ambasadorė Ka
nadoje Sigutė Jakštonytė. Prieš
pusantro mėnesio Lietuvos di
plomatinei atstovybei Otavoje
pradėjusi vadovauti S. Jakštonytė Kanados verslininkus pa
tikino, jog Lietuvoje yra puikios
galimybės užsienio kapitalui.
Baltijos šalių verslo foru-

mas, kurį surengė Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos ambasados drau
ge su Kanados užsienio reikalų
ir tarptautinės prekybos depar
tamentu, sulaukė ypatingo Ka
nados verslininkų dėmesio.
Lietuvos užsienio reikalų
m inisterijos teigimu, tai pa
tvirtina gausus dalyvių skai
čius: verslo forume dalyvavo
per 50 Kvebeko, Ontarijo bei
kitų Kanados provincijų priva
čių kompanijų, verslo asocia-

cijų bei federalinių įstaigų
atstovų. Baltijos šalių verslo
forume buvo pristatyta Lietu
vos ek o n o m ik o s p ažan g a,
verslo klimatas bei investicijų
galimybės. Savo asmenine pa
tirtim i bendradarbiaujant su
Lietuvos valstybinėmis institu
cijomis bei privataus verslo at
stovais taip p at p a sid a lijo
Lietuvos pramonininkų konfe
deracijos atstovas Kanadoje
John Hurley.

TEISMAS LEIDO IŠDUOTI LATVIJAI BUVUSĮ RYGOS OMONININKĄ

JAV ad m in istracijo s p areig ū n u i S tephen B iegun L ietuvos
ambasadorius Vygaudas Ušackas įteikia valstybinį apdovanojimą
už param ą Lietuvos transatlantinės integracijos siekiams.

LIETUVOS APDOVANOJIMAS
LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas lapkričio 27 dieną
JAV Nacionalinės saugumo tarybos vykdomajam direktoriui bei
buvusiam ilgamečiam Senato užsienio reikalų komiteto patarėjui
Stephen E. Biegun įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedi
mino ordino Komandoro didįjį kryžių. LR ambasadoje Vašingto
ne surengtos apdovanojimo įteikimo ceremonijos metu ambasa
dorius Vygaudas Ušackas taip pat padėkojo S.Bygunui už jo
didelį darbą ruošiant istorinį JAV Prezidento G.W.Bušo vizitą į
Lietuvą.

Rolando Kačinsko, LR ambasada JAV inf.
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V iln iu s , g ru o d žio 4 d.
(ELTA). Vilniaus apygardos
teismas patenkino Lietuvos ge
neralinės prokuratūros prašy
mą ir leido išduoti Latvijai mū
sų šalies pasieniečių sulaikytą
buvusį Rygos omonininką Igorį Gorbaną. “Nenustatyta jokių
kliūčių, kurios draustų išduoti
I.Gorbaną Latvijos Respubli
kai” , - pabrėžiama teismo nu
tartyje.
Latvijos Respublikos gene
ralinės prokuratūros prašymą
išduoti I. Gorbaną mūsų šalies
Generalinė prokuratūra gavo
lapkričio 11 dieną.
Tėvynėje 33 metų I.Gorbanui pareikšti kaltinimai pagal
Latvijos baudžiamojo kodekso
59 straipsnį, kuris už antivals
tybinę veiklą numato laisvės
atėmimą nuo 10 iki 15 metų ir
turto konfiskavimą. I.Gorbanas
kaltinamas 1991 m. dalyvavęs
veiksmuose, kuriais buvo sie
kiama prievartos būdu nuversti
teisėtą Latvijos Respublikos
valstybinę valdžią. Jų metu bu
vo ir žmonių aukų. Būdamas
SSRS Vidaus reikalų ministe-

rijos vidaus kariuomenės pajė
goms pavaldaus Rygos miesto
specialiosios paskirties milici
jos skyriaus (OMON) milici
ninku, I.Gorbanas buvo akty
vus antivalstybinių veiksmų
dalyvis ir suprato, ko siekiama
tokiais veiksmais, teismo po
sėdyje pabrėžė G eneralinės
prokuratūros prokurorė Laima
Cekelienė. 1996 m. kovo 14
dieną I.Gorbanui dėl šių nusi
kaltimų buvo pareikšti kaltini
mai ir paskirta kardomoji prie
monė - rašytinis pasižadėjimas
neišvykti. Kaltinamajam pasi
slėpus nuo teisėsaugos, 1998
sausio 14 dieną Rygos apygar
dos teismas sugriežtino kardo
mąją priemonę, paskirdamas
suėmimą. Interpolo kanalais
buvo paskelbta I.Gorbano pa
ieška. Pastaraisiais metais jis
gyveno Karaliaučiaus srityje.
Lietuvos ir Rusijos pasie
nyje I.Gorbanas sulaikytas spa
lio 31 d. - jį sulaikė Valstybės
sienos apsaugos tarnybos Pa
gėgių rinktinės pareigūnai, kai
latvis bandė pereiti per valsty
bės sieną Panemunės pasienio

kontrolės punkte. Tai, kad šio
Latvijos piliečio ieško Interpo
las, paaiškėjo pasieniečiams
patikrinus jo asmens duomenis
inform acinėje sistemoje. Po
sulaikymo I.Gorbanas aiškino
nežinojęs, kad jo ieško ne tik
Latvijos teisėsauga, bet ir In
terpolas. Todėl ir ryžęsis eiti
per sieną legaliu būdu. Anot
I.Gorbano, būdamas eilinis so
vietų kariuomenės šauktinis jis
tik saugojo pastatus, bet neda
lyvavo kariškių operacijose
prieš taikius žmones.
I.G orbanas teism ui sakė
neprieštaraująs, kad būtų iš
siųstas į Latviją ir nepareiškė
jokių prašymų. Tačiau jis pa
brėžė kategoriškai nepripažįs
tąs savo kaltės. “Buvau auklė
jamas Sovietų Sąjungoje. Lai
kiau, kad tai mano Tėvynė, o
tarnauti jai - mano pareiga”,- sa
kė kaltinamasis. Teismo posė
dyje I.Gorbanui atstovavo Lie
tuvos valstybės paskirtas advo
katas - dėl teisinės pagalbos į
Latvijos ambasadą šios šalies
pilietis nesikreipė.

DIRVA • 2002 m. gruodžio 10 d.
Nuo 1989 m. kovo 14 d.,
kai Vilniaus liaudies dainų klu
bo “Raskila” susirinkime buvo
nutarta atkurti Lietuvių Tauti
ninkų Sąjungą, bei nuo 1990
m. vasario 23 d., kai LTS buvo
įregistruota kaip politinė parti
ja, praėjo jau daugiau nei 12
metų. Lietuvių Tautininkų Są
junga per tą laikotarpį patyrė
keletą stiprių sukrėtimų: pir
miausia pažangiečių atskilimą
1991 metais, po to dalies tauti
ninkų ir jų rėmėjų perėjimą iš
Tautininkų Sąjungos į 1993 me
tais susikūrusią Tėvynės Są
jungą, bei 1997 m. dalies “smetonininkų” išėjimą su savo va
dovu iš LTS ir įkūrimą Nacionaldemokratų partijos. Visi šie
įvykiai lėmė, kad Lietuvių Tau
tininkų Sąjunga kiekybiškai
sumažėjo dviem trečdaliais. O
1999-2000-aisiais Nacionali
nei partijai “Jaunoji Lietuva” ,
padedant G. Binkauskui, įsiki
šus į LTS viduje sustiprėjusią
priešpriešą tarp naujai išrinkto
pirmininko Gedimino Sakalniko ir jo rėmėjų bei senųjų parti
jos ideologų prof. Mečislovo
Treinio, dr. Leono Milčiaus,
jiem s pritariančių Benedikto
Girdausko bei Viktorijos Kondrotienės, atsirado prie “Jauno
sios Lietuvos” taip vadinamieji
“Naujieji tautininkai”. Iš “Nau
jųjų tautininkų” šiuo metu liko
tik pavadinimas, nes prie “Jau
nosios Lietuvos” ir jos vadovo
Stasio Buškevičiaus nepritapo
nei M. Treinys, nei L. Milčius,
nei B. Girdauskas, nei V. Kondrotienė. Bet per šį pusantrų me
tų užtrukusį procesą LTS nete
ko savo ideologų ir liko dalinai
ideologiškai paralyžuota.
Tokia įvykių eiga Lietuvių
Tautininkų Sąjungoje nesu
griovė jos kaip organizacijos ir
ji, nors kokybiškai ir kieky
biškai nusilpusi, vis dėl to to
liau neša jai aušrininkų patikė
tą vėliavą. Taigi, kokia LTS yra
šiandien ir ar ji nenusirito, kaip
kai kurie skeptikai teigia, iki
tautinio klubo lygio.
Šiandien Lietuvių Tauti
ninkų Sąjungoje yra 47 sky
riai ir maždaug tūkstantis na
rių. Su rėmėjais ir prijaučian
čiais susidarytų apie pusantro
tūkstančio. Ir tai jau tikrai pa
našu į normalią nedidelę parti
ją Lietuvos mastu. Taigi turime
vieną iš stipresnių partijų tauti
niame flange, nes visos grynai
tautines idėjas propaguojan
čios partijos Lietuvoje nėra įta
kingos. Nei Tėvynės Sąjungos,
nors internetiniame puslapyje
ji prisistato kaip tautinė partija,
nei Centro sąjungos, kurio da
lis narių linkusių į tautiškumą,
nei naujai susikūrusios Libera
lų demokratų partijos, preten
duojančios į patriotinį elekto
ratą, negalima laikyti tautinė
mis partijomis.
Turime skyrius po visą Lie
tuvą. Partijos gretose yra trys
Kovo 11-osios Akto signatarai:

LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGA
ŠIANDIEN
prof. Vaidotas Antanaitis Vil
niuje, Jonas Mačys Vilkaviš
kyje ir Klemas Intas Akmenė
je. Yra geroje vietoje partijos būs
tinė Vilniuje, joje nuolat dirba
sekretoriatas. Periodiškai lei
džiamas partijos laikraštis “Tau
tininkų žinios”, kuris spausdina
mas kas dvi-trys savaitės. “Tauti
ninkų žinių” leidyba ir LTS sek
retoriatas yra išlaikomi Amerikos
LT Sąjungos lėšomis.
Po visų perversmų liko tau
tininkų gretose ir Vilniaus Se
namiesčio skyriui vadovauja
LTS atkūrėjas Rimantas Matu
lis, rinkiminiame sąraše į Vil
niaus savivaldybės tarybą ei
nantis pirmuoju numeriu. Sos
tinės LTS valdyboje yra dr.
Vladislovas Guoga, aktyviai
partijos veikloje dalyvauja dr.
Algimantas Liekis, daugelio
tautinių istorinių leidinių suda
rytojas, redaktorius, autorius.
Į LTS prieš dvejus metus atėjo
Mažosios Lietuvos reikalų ta
rybos pirmininkas Vytautas Si
las. Yra LTS daug nuostabių
žmonių, tikrų Lietuvos patrio
tų, bet nesigirdi Sąjungos per
televiziją, radiją, neskaitoma
apie jos darbus Respublikos
spaudoje. Galima teigti, kad
dalį informacijos apie LTS pro
komunistinė spauda blokuoja,
o kosmopolitinė televizija ig
noruoja, tačiau pareiškimą apie
paramą Prancūzijos tautinin
kui Le Penui, inicijuotą Vilniaus
Naujamiesčio skyriaus, išplati
no visos naujienų agentūros.
VADOVŲ PROBLEMA
Daugelio Vilniaus tautinin
kų nuomone Lietuvių Tauti
ninkų Sąjungai trūksta tikro
vadovo arba vadovų. Esame
susidūrę su tokia problem a,
kad lyg ir nėra partijoje vir
šūnės, idėjinės, ideologinės
viršūnės. Visi suprantame, kad
be viršūnės piramidė nėra pira
midė. LTS pirmininkas dr. Ge
diminas Sakalnikas yra aukšto
lygio profesionalas gydytojas,
labai užsiėmęs savo profesinė
je veikloje, eruditas, bet per ma
žai turi laiko Sąjungai. Tiksliau
būtų galima apibūdinti jo veik
lą pasakius, kad jis ne gyvena
partijos idėja, o yra šalia jos,
be to, visko nori labai greitai.
O vicepirmininko organizaci
niams reikalams kaip ir iš viso
nėra... Nors, jeigu LTS pirmi
ninkas G. Sakalnikas visą savo
laisvalaikį skirtų Sąjungai, ta
da reikalai pakryptų tikrai į ge
rąją pusę, bet reikia tuo gyven
ti, tuo tikėti, tam aukotis. Taip
pat daug ką lemia pinigai. Tu
rėtume tiek lėšų, kaip R. Paksas, galėtume greitai sustiprinti
partiją. Ir... partijos pirminin
kas turi gyventi, daugelio tauti
ninkų nuomone, šalies sostinė
je Vilniuje, kur verda visas ša
lies politinis gyvenimas.

Algimantas Birbilas

Jei pažiūrėtume geografiš
kai, tai tautininkai išliko stip
rūs penkiuose Lietuvos regio
nuose: Vilkaviškio ir Akmenės
raj., Kaune, Kretingos - Klai
pėdos ašyje, Vilniaus mieste.
Per pastaruosius metus LTS
ypatingai yra sustiprėjusi Vil
kaviškio rajone. Sąjungos Vil
kaviškio valdybos pirmininkas
yra Saulius Čepas, kuris yra

Taip pat Vilniaus tautininkų
iniciatyva buvo atkurti M ari
jampolės Degučių ir Anykščių
rajono Raguvėlės skyriai.
Tradiciškai žinom i tauti
ninkai išliko Kaune. Kadangi
Laikinojoje sostinėje yra įsikū
rę LTS pirmininkas Gediminas
Sakalnikas ir vicepirmininkas
organizaciniam s reikalam s
Augustinas Intas, galima būtų
tikėtis šiame mieste aktyves
nės veiklos.
Kretingos-Klaipėdos ašyje
yra penki skyriai Kretingos

Žurnalistas Algimantas Birbilas neseniai lankėsi JAV ir dalyvavo
Amerikos lietuvių tautinės sąjungos suvažiavime Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje.
J. Dirdienės nuotr.

labai organizuotas ir mokantis
patraukti žmones. Jam labai
padeda Kovo-11-osios Akto
signataras Jonas Mačys. Šių
dviejų aktyvių žmonių duetas
lėmė, kad šiuo metu Vilkaviš
kyje yra 12 skyrių ir apie 240
narių. Vilkaviškio tautininkai
laiku šiek tiek palinko bažny
čios pusėn ir taip apsisaugojo
nuo ideologinio pakrikim o
partijos viršūnėje.
Akm enėje per praėjusius
savivaldybių rinkimus Tauti
ninkai rajono savivaldybėje
įgijo kritinę daugumą ir išsirin
ko savo merą Anicetą Lupeikį.
Čia LTS sustiprėjo būdama ra
jono valdžios piramidėje. Ak
menės rajone šiandien yra 5
skyriai ir per 140 narių.
Padarė nemažą pažangą per
tą laikotarpį Vilniaus miesto
tautininkai. Čia į Naujamiesčio
skyrių atėjus keliems perspek
tyviems nariams, atsirado už
uom azga naujai ideologinei
krypčiai. Jei ši grupė ateityje
sustiprėtų, gal pavyktų užlip
dyti partijoje tas spragas, ku
rios atsirado iš LTS pasitrau
kus seniesiem s ideologam s,
ypač prof. M. Treiniui. Nese
niai Vilniuje buvo įkurtas Zirmūnų-Jaunimo skyrius, ateity
je galėsiantis pakeisti G. Bin
kausko paleistą Jaunąją kartą.

rajone ir trys skyriai Klaipėdo
je. Kretingos skyriai yra dau
giau orientuoti į kultūrinę-istorinę veiklą, o Klaipėdoje, kaip
ir Kaune, vis neįvyksta kartų
kaita ir, nors ten vienas skyrius
atiduotas jaunimui, aktyvesnės
veiklos požymių dar nematyti.
Tai akivaizdžiai parodė pasta
rieji įvykiai - klaipėdiečiai ne
sugebėjo sudaryti savo sąrašo
rinkimams į miesto savivaldybę.
Stiprius vadus tautininkai
turi Šiauliuose - Reimundą Varapicką, Ukmergėje - Vytautą
Kaučiką, Varėnoje - Alfonsą
Škudzinską, Molėtuose - Joną
Vaiškūną. Molėtų skyrius įdo
mus tuo, kad yra romuvietiškos orientacijos ir kiekvieną
pavasarį organizuoja populia
rią Jorės šventę.
Ten, kur LTS turi stiprias
struktūras, pavyko suorgani
zuoti atskirus sąrašus į gruo
džio 22 d. vyksiančius rinki
mus į savivaldybių tarybas.
Tokie sąrašai buvo sudaryti
Vilkaviškio rajone, Akmenės
rajone ir Vilniaus mieste. Lie
tuvos Politinių kalinių ir trem
tinių sąjungai nusivylus bend
radarbiavimu su Tėvynės Są
junga ir daliai šios partijos sky
rių nesutikus eiti su konserva
toriais į rinkimus, tapo įmano
ma kai kur tautininkams suda
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ryti bendrą bloką su LPKTS.
Šiandien rinkim uose į savi
valdybių tarybas kartu su Poli
tiniais kaliniais ir tremtiniais
LTS eina Šiaulių ir Marijam
polės miestuose. Švenčionių
raj. Tautininkai susiblokavo
kartu su LPKTS ir Centro są
ju n g a , V arėnos rajo n e su
LPKTS ir Moderniaisiais krikš
čionimis. Pastarieji įvykiai ro
do, kad Lietuvos politinėje are
noje Lietuvių Tautininkų Są
jungai atsirado stiprus ir poli
tiškai prognozuojamas partne
ris. Jeigu rimčiau padirbėjus šia
kryptimi, galima artėjančiuose
rinkimuose į Seimą turėti labai
rimtą sąjungininką.
K eli tautininkų skyriai
rinkimuose į savivaldybes eina
kartu su Tėvynės Sąjunga Kauno mieste, Utenos rajone,
o Molėtų raj. Tautininkai suda
rė bloką su konservatoriais ir
krikdemais. Anykščių rajone
LTS, laikydam asi dešinum o
principo dalyvaus rinkimuose
su Lietuvos liberalų sąjunga, Pa
kruojo raj. - su Centro Sąjunga.
Tik Ukmergės rajone LTS eina
su centro kairiosiomis jėg o 
mis: Socdemais 2000 ir Sąjun
ga “Už teisingą Lietuvą”. Zinantiems politinę situaciją Uk
mergėje, kur į Seimą buvo iš
rinktas Julius Veselka, tai labai
pragmatinis požiūris: svarbu
tautininkams raj. Savivaldybės
taryboje turėti savo narius.
Labai gaila, kad nepavyko
LTS sudaryti atskiro sąrašo
Klaipėdoje, taip pat savo po
tencinių galimybių neišnaudos
šiuose rinkimuose Kretingos
tautininkai.
Paprastai prieš kiekvienus
rinkimus partijos mobilizuoja
savo jėgas ir prasideda aktyvu
sis politinis laikotarpis. Suak
tyvėjusi šiuo metu yra ir Lietu
vių Tautininkų Sąjunga. Šį pa
gyvėjimo laikotarpį reikėtų iš
naudoti stiprinant LTS. Kokiu
keliu reikėtų eiti? Reikėtų pasi
naudoti Tėvynės Sąjungos au
toriteto praradimu visuomenė
je ir pritraukti dalį šios partijos
elektorato į savo gretas. Ypač
šis žingsnis gali pasiteisinti pa
traukiant į savo pusę buvusius
konservatorių partinius sąjun
gininkus ir visuomenines pat
riotines organizacijas. Šiame
fronte mes jau atsiliekame, ka
dangi į šias patriotines jėgas
jau yra nusitaikęs buvęs libera
las Rolandas Paksas su savo
Liberalų dem okratų partija.
Deklaruodami patriotiškumą ir
ribotą tautiškumą, jie kėsinasi
ir į tautinės pakraipos partijas,
skambinėja į LTS ir kitų partijų
konfliktinius skyrius ir siūlo
sudaryti Liberalų demokratų
partijos viduje tautinę frakciją.
Šiandien LTS dėl riboto
aktyvistų skaičiaus ir dėl to,
kad nėra finansinių išteklių rei
kėtų stiprintis ir pritraukiant na
rių iš visuomeninių organizacijų.
(Nukelta į 6 p.)
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dėl techniškų priežasčių Čika
gą pasiekė pavėlavęs ir negalė
jo būti perskaitytas Seime.
Todėl jo dalį čia spausdiname:
Jūsų organizacija, mininti
116-uosius veiklos metus, visa
da buvo ir šiandien išlieka ak
tyvi Lietuvos ir lietuvių intere
sų saugotoja, tradicinių tautos
vertybių puoselėtoja ir gynėja.
Jūsų susivienijimui padedant
ir palaikant, Lietuva laimėjo
laisvės bylą ir šiandien kuria
savąją ateiti, savąją gerovę.

Išeivijos lietuviai Jungtinėse
Valstijose jū sų organizacijos
dėka turi tvirtą tautinę bend
ruomenę, perduodančią lietu
vybės idėjas jaunajai tautiečių
kartai.
Tikiu kad šios veiklos tęs
tinumas bus svarbi šių metų
SLA seimo tema. Jūsų patirtis
ir ateityje turi prisidėti prie
Lietuvos ir lietuvių gerovės,
prie tautiškųjų idėjų puoselė
jim o ir sklaidos.
Eduardas Sulaitis

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 67-jo Seimo delegatų dalis lapkričio 9 d. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje, kur dvi dienas vyko seimo posėdžiai. Centre SLA pirm. Vytautas Kasniūnas.
Zigmo Degučio nuotr.

L IE T U V O S P R E Z ID E N T O S V E IK IN IM A S PA V ĖLA V O
Lietuvių spaudoje buvo la
bai mažai rašyta apie Susivie
nijim o L ietuvių A m erikoje
(SLA) organizacijos 67-jį Sei
mą, kuris įvyko lapkričio 8-9
dienomis Čikagoje. Nors šis
Seimas dalyvių skaičiumi ir
nebuvo gausus, tačiau jam e
paskelbtos mintys buvo gana
džiuginančios.

Ypatingai visus susirinku
sius puikiai nuteikė žinia apie
gerą organizacijos finansinį
stovį, dar gana nemaža narių
skaičių bei turimą turtą.
Seime buvo paskleista min
tis, kad reikėtų daugiau dėme
sio kreipti į naujai į šį kraštą
atvykusius lietuvius, norint pa
didinti narių skaičių, nes se-

nieji vis pasitraukia iš gyvųjų
tarpo. Todėl apie šią organiza
ciją lietuvių spaudoje ateityje
girdėsime dažniau.
Šioje vietoje norisi atkreipti
dėmesį į Lietuvos prezidento
Valdo Adamkaus laišką Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje
nariams, 67-jo SLA Seimo sve
čiams ir dalyviams. Šis laiškas

LIET. TAUTININKŲ SĄJUNGA ŠIANDIEN

Kazimierą Garšvą, bet dėl už
im tum o pastarasis atsisakė.
Ateityje sieksime su Vilnijos
draugija turėti tokius pat glau
džius ryšius, kaip ir su Mažo
sios Lietuvos reikalų taryba,
kadangi Vilnijos draugijos pir
mininko pavaduotojas yra Ed
vardas Gečiauskas, LTS Vil
niaus miesto valdybos narys.
Kita LTS veiklos kryptis
būtų bandymas apjungti Lie
tuvos tautines partijas, (deši
niųjų jėgų priekyje mes vistiek
neturime resursų atsistoti). Dėl
to Vilniaus mieste ėmėme la
bai aktyviai bendradarbiauti su
N acionaldem okratų partija,
įtraukėme šios partijos narius
į savo rinkiminį sąrašą sostinė
je. Kartu su šia partija galima
būtų įkurti Tautinių jėgų koor
dinacinę tarybą, kadangi šiai
idėjai pritaria ir Nacdemai. Jei
gu nepavyktų tokio fronto įkū
rimas Lietuvos mastu, tai Vil
niuje šitai galima padaryti arti
miausiu metu, nes principinių
nesutarimų nėra. Kalbėta buvo
apie tai ir su “Jaunaja Lietuva”,
ir su Tautos pažangos partija,
kvietėme šias tautines partijas
į savo rinkiminį sąrašą Vilniu
je, bet didelio susidomėjimo iš
jų nesulaukėme. Tačiau pra
džioje užtektų dviejų tautinių
partijų ir penkių, šešių visuo
meninių patriotinių organiza
cijų.
Prof. Vaidotas Antanaitis,
būdam as LTS p irm in in k u ,
bandė 1997-1998 metais įkurti
Tautos sąjungą, bet tada dėl
partinių vadų ambicijų nepa
vyko. Tai nereiškia, kad nebūtų
galima dar kartą pabandyti ir
mažiau užsimoti, nes šiuo me
tu situacija visuomenėje yra pa
lankesnė, o ir mažų “patrioti-

nių” organizacijų sum ažėjo
įkūrus L.Andrikienės Dešinių
jų sąjungą. Liko daugiau poli
tinės erdvės tokioms partijoms
kaip LTS.
Yra minčių Vilniuje įkurti
tautinių žurnalistų klubą. Į jį
galėtų įeiti “Tautininkų žinių”
aktyvas, “Tautos kelio” - Nacdem ų organo - žurnalistai,
sparčiai visuomenėje populia
rėjančio “Laisvojo laikraščio”
redaktoriai, “Tremtinio” žur
nalistai, patriotiškesni “Vals
tiečių laikraščio” žurnalistai,
tarp žemdirbių labai populia
rus televizijos reporteris Pran
ciškus Šliužas, šiuo metu jis yra
kandidato į prezidentus Juozo
Petraičio rinkiminio štabo ko
ordinatorius, bei kiti žiniasklaidos atstovai. Kol kas tai yra
tik projektas, bet po Naujųjų
Metų pradėsime šiuos žmones
telkti į krūvą. Dabar yra nepa
lankus metas dėl prasidėjusios
rinkiminės kampanijos.
Bręsta Lietuvoje naujas
judėjim as, kurį galima būtų
apibūdinti kaip Antikorupcinį
sąjūdį. Tie, kas seka pokyčius
Lietuvos visuomenėje, negali
šito nepastebėti. Jeigu šis ju 
dėjimas susiformuotų kaip po
litinė jėga, LTS nereikėtų likti
nuošalyje, o nuo pat pradžių
bendradarbiauti. Tuo labiau,
kad Lietuvių Tautininkų Są
junga Lietuvoje žinoma kaip
švari, nesusitepusi partija. Vi
suomenės atsinaujinimo niekas
negali sustabdyti, nes tai nesu
stabdomas procesas. Tautinės
jėgos kartu su šiuo procesu taip
pat atsinaujins, susitelks ir už
ims deramą vietą Lietuvos po
litiniame ir ekonominiame gy
venime.
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Šis procesas prasidėjo, kai
Mažosios Lietuvos reikalų ta
rybos pirmininkas Vytautas Ši
las atėjo į Tautininkų Sąjungą.
Nuo tada užsimezgė glaudus
LTS ir MLRT bendradarbiavi
mas tautiniuose reikaluose,
Karaliaučiaus krašto klausi
mais. Į rinkiminį sąrašą į Vil
niaus savivaldybės tarybą tau
tininkai yra įtraukę dvi šaunias
moteris iš Lietuvos esperanti
ninkų sąjungos. Viena iš jų Ire
na Alijošiūtė - Lietuvos espe
rantininkų sąjungos atsakingo
ji sekretorė. Ji ir jos kolegė iš
LES yra Lietuvos patriotės,
kandidatės į LTS. Per jas ti
kimės pritraukti daugiau narių
iš Esperantininkų sąjungos į
Tautininkų Sąjungą. K vieti
mas į mūsų partiją didelę patir
tį visuomeninėje veikloje tu
rinčių žmonių labai reikalin
gas, nes nemažai dabartinių
LTS narių tokios patirties ne
turi, o gal dėl politinių, šeimy
ninių aplinkybių ir negalėjo tu
rėti. Visuomeniškai aktyvūs
žmonės paprastai gali dispo
nuoti dideliu draugų, bičiulių
ratu, kuris LTS būtų labai pers
pektyvus. Turime labai glau
džius ryšius su “Lietuvių Tau
tinio Jaunimo Lyga” kurios va
dovas yra LTS narys ir Žirmū
nų - Jaunimo (Vilniaus) sky
riaus pirmininkas Marius Kund
rotas. Užmegzti ryšiai su Vy
dūno draugija, Lietuvos tauto
dailininkų sąjunga, Lietuvos
skautų sąjunga, M. Valančiaus
blaivybės sąjūdžiu ir kitomis
visuomeninėmis organizacijo
mis. Kvietėme rinkimuose į
savo sąrašą Vilniaus mieste
Vilnijos draugijos pirmininką

SLA organizacijos sekretorė Genovaitė M eiliūnienė ir Vykdo
mosios Valdybos narė Loreta Stukienė atidarant Seimą gieda Lie
tuvos himną.
E. Šulaičio nuotr.

2003 m.
KELIONĖS I DAINŲ / ŠOKIŲ
ŠVENTĘ VILNIUJE
Finnair ir kitomis oro linijomis
Išvyksta
birželio mėn.

Sugrįžta
liepos mėn.

Boston

29 d.

14 d.

Chicago
Cleveland
Detroit

29
27

13
11

27

Los Angeles
Newark

28

11
11

28
29

13
14

26
28

11

San Francisco
Tampa
Toronto

29
29

13
12
14

Washington

29

13

New York
Philadelphia

Galima užsisakyti vietas ir kitomis dienomis.

Skambinkite

40-24 235th St.
Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-mail vyttours@earthlink.net
Web site www.vytistours.com
Atstovybė Čikagoje: Rita Pencylienė E-mail pencylar@aol.com
Bronė Barakauskienė E-mail broneb@aol.com
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ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TELK IN IU

Gerardas Juškėnas

Lapkričio 17 d., sekmadie
nį, Clevelando Šv. Jurgio pa
rapija atšventė tradicinę Ru
dens šventę. Diena pradėta Mišiomis, po kurių minios svečių
suėjo salėn. Ten prie durų visus
aprūpino pietų bilietais Rimas
Minkūnas. Praalkusius paval
gydino darbščios šeimininkės
puikiais pietumis. Po pietų prie
gausių kepinių ir tortų stalų vi
sus vaišino Vilija Klimienė ir
Živilė Vaitkienė. Salėje buvo
apstu stalų svečiams susėsti ir
pabendrauti su senai matytais
bičiuliais. O pasienyje visus
nustebino virtinė stalų, ap
krautų kiniečių loterijos laimė
jim ų dovanomis. Jauni bilietų
platintojai pastoviai visus lan
kė platindami kalakutų ir kum
pių loterijos bilietus. Aišku, vi
si laukė didžiosios loterijos lai
mėjimų traukimo. Bilietus, pri
žiūrint parapijos tarybos pirmi
ninkui Stephan Kristoff, traukė

C L E V E L A N D , OH

C H IC A G O ,IL

IR AŠ TEN BUVAU...

LIETUVAITEI - DU AUKSO
MEDALIAI

paeiliui mūsų atžalyno nariai,
o klebonas kun. Juozas Bace
vičius skelbė laimėtojus. 1,000
dol. laimėjo Doris Bryan, 500
dol. - James Slapnik, 300 dol.
- William Jakubs, po 100 dol.
laimėjo Diane Rekstis ir Vilius
Jurevičius. Anot klebono šie
met visi Sv. Jurgio parapijoje
buvo laim ė to ja i, nes šioje
šventėje buvo sutelktos lėšos
žiemos išlaidoms mokėti. Pa
gal išparduotus pietų bilietus
tą popietį parapiją aplankė apie
200 asmenų. Nuoširdus dėkui
visiem s, kurie taip sunkiai

Pasaulio rankų lenkimo čempionė Dalia Medžiaušytė treniruojasi
prieš varžybas.
E. Šulaičio nuotr.

Prie didžiosios loterijos būgno S.Kristoff ir kun. J.Bacevičius
skelbia laimėtoją.
G. Juškėno nuotraukos

Jos platino loterijų bilietus, o Rudens šventės pabaigoje iš būgno
traukė laimėtojų bilietus.

J U R G IN Ė S P A D A N G Ė J E
Rodos neseniai buvo vidur
vasaris, o dabar oras atvėso ir
snieguolės krinta žemėn. Su
šalčiais pradėtas pastatų šildy
mo sezonas. Ateinančiais mė
nesiais Sv. Jurgio parapijos pa
statų šildymo dujomis išlaidos
gal sieks 2,000 dol. arba dau
giau mėnesiui. Visi yra skati
nami naudoti šildymo fondo
vokelius, kuriuos kas mėnesį
rasite jūsų pundelyje.
Mūsų Šalpos centras veiks
gruodžio 16 d. pirmadienį ir
gruodžio 19 d. ketvirtadienį,
dalindamas maistą, antklodes
ir kalėdines dovanas apylinkės
vargšams. Kviečiame talkon
galinčius padėti ruošti krepšius
dalinimui.

plušo, kad ši Rudens šventė
taip puikiai pavyko. Ačiū vi
siems verslininkams ir organi
zacijoms, kurios aukojo do
vanas mūsų sėkmingai kinie
čių loterijai, o visų labiausiai svečiams, kurie mus aplankė.
Ir aš ten buvau, o toje mi
nioje atradau du stalus su
šeim os n ariais ir m ažyčiu
Stepuku, kurie atvažiavo mane
pasveikinti 85-jį gimtadienį.
Ačiū Kęstučiui Civinskui už
visos salės sugiedotus Ilgiau
sius Metus!

Lapkričio mėn. su biulete
niu dalinta metinė finansinė ata
skaita - 2001 m. liepos 1 d. iki
2002 m. liepos 1 d. laikotar
piui. Būtų gera, kad aukotojai
padidintų savaitines aukas para
pijai, tas padės ateities veikloje.
Parapijos kalendorius rasi
te bažnyčios pirmo aukšto prie
butyje. Šiemet mes dėkojame
mūsų bičiuliams ir parapijie
čiams Jakubauskų laidotuvių
namuose už mums parūpintus
kalendorius. Taip pat esame
gavę kalendorius iš Katalikų
kapinių sąjungos. Galit pasi
imti kiek tik reikės.
Mūsų Katalikų karo vete
ranų 613-tas postas gruodžio
mėn. turės loteriją. Bilietus ga-

lite gauti iš kun. Juozo Bacevi
čiaus arba posto narių. Visi yra
skatinami remti šį posto lėšų
telkimą, nes veteranai nuolat
remia mūsų parapiją.
D ar dairom ės talkininkų
ketvirtadienio bingo lošimams.
Šiuo metu yra didelės varžy
bos tarp bingo lošim ų mūsų
mieste. Tik geru patarnavimu
klientams galime pirmauti. Kad
daugiau bingo lošėjų kas savai
tę pas mus atvyktų, mums reika
lingi papildom i talkininkai bilietams platinti, padėti virtu
vėje bei skelbti bingo lošimus.
Galintieji padėti nors kartą į
mėnesį, arba kas šeštą savaitę
- mielai laukiami.
Kalėdų plotkeles (kalėdai
čius) rasite po visų Mišių baž
nyčios pirmo aukšto priebutyje
ir salėje po Mišių. Įsigykite jas
iš anksto.
Šį rudenį buvo paskiepyti
nuo gripo 60 Šv. Jurgio parapi
jiečių. Mes dėkojame parapijos
gydytojams už šią paslaugą.
Būtų gera, kad gripo sezone vi
si liktų sveiki.
Pradedant sausio mėn. baž
nyčios aukų vokeliai bus siun
tinėjam i parapijiečiam s kas
antrą m ėnesį. Tas sum ažins
mūsų pašto išlaidas.
V yskupas R o g er G ries,
OSB, 2003 m. balandžio 13 d.
ap lan k y s m ūsų p a ra p iją ir
aukos Verbų sekmadienio Mi
šias. Jis mielai norėtų su kiek
vienu parapijoje susitikti.

Septyni sportininkai iš Či
kagos “Aido” sporto klubo,
kurie dalyvavo 23-se Pasaulio
rankų lenkimo pirmenybėse
Springfield m ieste, Illinois
valstijos sostinėje, iš jų parsi
vežė du aukso ir du bronzos
m edalius. Jie čia atstovavo
Lietuvą, nes iš pačios Lietu
vos turėję atvykti šios sporto
šakos specialistai nebegavo
JAV vizų.
Aukso medaliai atiteko 30metei sportininkei dalyvavu
siai 170 svarų kategorijoje,
D aliai M edžiaušytei, o du
bronzos medalius laimėjo Lie
tuvos rankų lenkimo federaci
jos prezidentas Konstantinas
Archipovas. Dar gana aukštą
penktąją vietą dešine ranka iš
kovojo “Aido” klubo pirm i
ninkas ir treneris Saulius Ra
kauskas.
Šios pasaulio pirmenybės
sutraukė 500 varžovų (iš jų 50
buvo moterys) iš 26 valstybių.
Beje, daugiausia aukso meda
lių (15) pasiglemžė Rusijos
sportininkai, o po jų ėjo - Ka
nada su 12 ir JAV - 9 meda
liais.
PLAČIAI RAŠĖ “CHI
CAGO TRIBUNE”
Chicago Tribune dienraštis

pirm adienio laidos “Tempo”
sekcijoje beveik puslapį pa
šventė lietuvaitei - Daliai Medžiaušytei aprašyti. Čia tilpo ir
jos dvi nuotraukos. Išskirtinai
aprašom os varžybos dešine
ranka, kuriose lietuvaitė ko
vojo su Kanados atstove Joyce
King, 38 metų amžiaus mote
rimi iš New Brunswick. Kana
dietė šeštadienio ryte pralai
mėjusi Daliai ir vėl pateko į pa
grindinį finalą. Tačiau ir šį kar
tą stipresnė buvo mūsiškė.
Čia rašoma, kad Dalia daly
vavo pasaulio pirm enybėse
prieš dvejus metus vykusiose
Virginia Beach, VA. Ir po jų
apsigyveno Čikagoje. Iki to
laiko ji buvo laimėjusi tris Eu
ropos pirmenybes ir 14 meda
lių pasaulio pirmenybėse. Mi
nim a, kad lie tu v a itė d irba
Hinsdale priemiestyje esančia
me Zazu Salon ir Day Spa, kur
ji reiškiasi masažo terapiste.
Šio aprašymo antrinė ant
raštė skamba taip: “Stipriau
siųjų rankų pasaulyje savinin
kė gyvena Čikagoje”, o tos ran
kos, kaip dabar jau žinome,
priklauso lietuvaitei Daliai, ku
rią čia reikia pasveikinti už
Lietuvos vardo garsinimą.
Edvardas Sulaitis

• Parama prezidentui. Čikagos ir apylinkių lietuviai lap
kričio 2 d. susirinko Willowbrook salėje padėti Lietuvos prezi
dentui Valdui Adamkui dar kartą laimėti rinkimus, kurie bus gruo
džio 22 d. Per 500 žmonių - įvairių kartų - dalyvavo, norėdami
padėti finansiškai, nes rinkimų išlaidos labai didelės, o ypač kad
kai kurie kandidatai savo propagandai leidžia milžiniškas sumas.
Pokylį pradėjo Vytautas Germanas, kuris vadovauja Rinkimų ko
mitetui Amerikoje. Kalbėję asmenys - R. Staniulienė ir T. Misiū
nas - pasisakė, kad Valdas Adamkus yra pats geriausias šiuo
metu asmuo būti vėl Lietuvos prezidentu ir salė entuziastiškai jiems
pritarė. Meninę programą atliko Andrius Mamontovas, kuris
koncertuoja Amerikoje. Vienas V. Adamkaus tikslų - pakvieti
mas į NATO jau išsipildė, bet yra dar kitas tikslas - pakvietimas
į Europos sąjungą. Tačiau Lietuvos prezidento svarbiausias tiks
las - užtikrinti Lietuvai saugumą ir išauklėti jaunąją kartą tauti
niai susipratusiais lietuviais. STR
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LIETUVA IR PASAULIS
PREZIDENTAS MANO, JOG ŠVĘSTI DERYBŲ
SU ES PERGALĘ DAR ANKSTI
Vilnius, gruodžio 4 d. (ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus
mano, jog šiandien dar per anksti švęsti pergalę derybose su
Europos Sąjunga - reikia palaukti gruodžio 12-13 dienomis
Kopenhagoje įvyksiančio ES viršūnių susitikimo rezultatų.
Pas Prezidentą apsilankę Lietuvos derybų su ES vadovai užsienio reikalų ministras Antanas Valionis bei vyriausiasis Lie
tuvos euroderybininkas Petras Auštrevičius tikino, jog Lietuvos
ir ES pozicijos dėl užsilikusių sudėtingiausių klausimų labai
arti protingo kompromiso. Tačiau neatmetama galimybė, jog
paskutiniai politiniai derybų taškai gali būti sudėti tik Kopenha
goje, jei to nepavyks padaryti gruodžio 9-10 dienomis Briuselyje
įvyksiančių baigiamųjų derybų metu.
Gruodžio 12-13 d. prezidentas V.Adamkus ir užsienio reikalų
ministras A.Valionis vyks į Danijos sostinėje vyksiantį ES vado
vų susitikimą. Tikimasi, jog Kopenhagoje Lietuva ir dar 9 šalys
kandidatės bus pakviestos tapti visateisėmis ES narėmis. “Ko
penhagoje ne tik bus pasakyta “taip” ir bus geriamas šampanas
už sėkmę, bet ir bus labai konkrečios ir rimtos derybos, vedamos
iki pačios paskutinės minutės”, - po susitikimo žurnalistams sakė
A.Valionis. Jo teigimu, Kopenhagoje gali būti sprendžiami visi
politiniai klausimai, kurie kelia nesutarimus.
Susitikęs su derybininkais bei Seimo ir Vyriausybės vadovais,
Prezidentas atkreipė dėmesį, jog dar “nesudėlioti taškai” Lietu
vai labai svarbiuose klausimuose, informavo Prezidento atstovė
spaudai Violeta Gaižauskaitė. Pasak jos, šalies vadovas akcenta
vo, jog reikia aiškiai žinoti, kiek lėšų bus skiriama Ignalinos
atominės elektrinės uždarymui, įsitikinti, kad bus sprendžiami
socialiniai jėgainės uždarymo padariniai. Prezidento nuomone,
taip pat svarbu, kad ES lėšos žemės ūkiui patektų Lietuvos kaimo
žmonėms, o “ne pradingtų pakeliui iš Europos į Lietuvos minis
terijas ir agentūras”. Užsienio reikalų ministras žurnalistams
konstatavo, jog Lietuva neturi aštrių nesutarimų su ES, derybos
vyksta dėl protokolo formuluočių. Pavyzdžiui, Ignalinos atomi
nės elektrinės uždarymo protokole turi būti įrašyti saugikliai,
kad atsitikus nenumatytiems įvykiams uždarant bei po uždarymo
nenutrūktų finansavim as. Kalbėdam as apie K araliaučiaus
tranzitą, A.Valionis sakė, jog kol nėra suderinta konkreti tranzito
tvarka, dėl kurios yra pozicijų skirtumai, negalima pasakyti,
kokių reikės papildomų išlaidų, kurias pasirengusi padengti ES.
Atsakydamas į žurnalistų klausimus, Lietuvos diplomatijos
vadovas nespėliojo, koks likimas laukia Danijos pasiūlyto paketo
dėl papildomo plėtros finansavimo, kuris Vokietijai atrodo per
didelis. Ministras taip pat nesiryžo vertinti, kaip tiesiogiai pa
veiktų Lietuvą “grįžimas atgal” .
Vyriausiasis euroderybininkas P.Auštrevičius priminė, jog
Lietuva turi kiek kitokią poziciją, nei šiuo metu yra pateiktas
siūlymas dėl cukraus kvotų ir derlingumo rodiklių. Užbaigiant
derybas šiais klausimais, P.Auštrevičiaus daug tikisi iš žemės
ūkio ministro Jeronimo Kraujelio artėjančio vizito į Briuselį.
“Ar esate pasirengę ne tik kautis, bet ir nusileisti ES?”
Atsakydamas į šį žurnalistų klausimą, A.Valionis tvirtino, kad
Lietuva visose derybinėse pozicijose yra labai arti protingo kom
promiso, ir nei vieniems, nei kitiems nereikės trauktis.
KODĖL KOPENHAGA BAUGINAMA IAE VAIZDAIS?
Seimo narys konservatorius Jurgis Razma kreipėsi į Lietuvos
užsienio reikalų ministrą A. Valionį dėl kai kuriose Kopenhagos
geležinkelio stotyse pasirodžiusios bauginančios informacijos
apie Ignalinos AE. Nuotraukas, kuriose užfiksuoti milžiniški
monitoriai, aptraukti raudonu audeklu, su nuolat demonstruoja
mu niūriu Ignalinos atominės elektrinės reaktoriaus vaizdu ir
anglišku užrašu, jog tai Ignalinos atominė elektrinė, iš Danijos
sostinės parvežė Seimo konservatorių frakcijos narys Vitas
Matuzas.
“Manau, kad toks įtaigus IAE keliamo pavojaus perteikimas
skatina Danijos piliečius ir čia apsilankančius kitų ES šalių gy
ventojus reikalauti iš savo šalies politikų siekti sprendimų dėl
kuo greitesnio IAE uždarymo. Kartu tai gali atbaidyti planuojan
čius aplankyti mūsų šalį užsienio turistus”, - rašo Lietuvos
užsienio reikalų ministrui J. Razma. Parlamentaras teiraujasi
ministro, ar dėl tokios įtaigios vaizdinės agitacijos mūsų šalis
nepatirs ekonominės ir politinės žalos, ar nėra galimybių dėl
šios problemos kreiptis į atitinkamas Danijos institucijas, o gal
jau būta tokių mėginimų ir kokie jų rezultatai.
ELTA primena, kad gruodžio 12-13 dienomis Kopenhagoje
įvyks ES viršūnių susitikimas, kuriame, kaip tikimasi, Lietuva
ir dar 9 šalys kandidatės bus pakviestos tapti visateisėmis ES
narėmis.

Amerikos lietuvių tarybos nariai ilsisi po 62-ojo suvažiavimo Čikagoje: vicepirm. Petras Buchas,
Irena Dirdienė, Sigutė Žemaitienė, M atilda Marcinkienė, Kazė Požarniukienė, Evelina Oželienė ir
Lucille Kilkus.
J. Kuprio nuotr.

BRIUSELIS SUTINKA SU
PEREINAMUOJU LAIKOTARPIU LIETUVAI
Europos Komisija iš esmės
sutiko su Lietuvos prašymu su
teikti septynerių metų pereina
mąjį laikotarpį, kurio metu ša
lis galės riboti žemės ir miškų
ūkio paskirties žemės pardavi
mą užsienio fiziniams ir juridi
niams asmenims. Principinis
sutarimas pasiektas lapkričio
26 d. Briuselyje vykusiam e
neformaliame Lietuvos ir EK
derybininkų susitikime, prane
šė Europos komitetas.
Susitikime EK Lietuvai pa
siūlė tą patį variantą, kaip ir ki
toms kandidatėm s - siekiant
išvengti diskriminacijos, nu
matoma, kad pereinamasis lai
kotarpis nebus taikomas ES ša
lių ūkininkams, kurie gali įro
dyti, kad ne mažiau kaip 3 me
tus gyvena ir ūkininkauja Lie
tuvoje.

Tačiau nesant pakankamo
politinių partijų sutarimo, sie
kiant priimti Konstitucijos pa
taisas, reglamentuojančias že
mės pardavim ą, Lietuva šią
vasarą pakeitė savo derybinę
poziciją ir paprašė atnaujinti
derybas laisvo kapitalo judėji
mo skyriuje.
Euroderybininkų susitiki
me ES pirmininkaujanti Dani
ja pateikė Lietuvai palankų pa
siūlymą dėl finansinių įmokų
į ES biudžetą, kuris leis suma
žinti Lietuvos finansinę naštą.
Pagal šį siūlymą pirmaisiais
narystės metais Lietuvos įmo
ka į ES biudžetą 2004 m. suda
rytų 122 milijonus eurų, tačiau
Lietuvai būtų išmokėta 35 mi
lijonų eurų kompensacija.
“Tai yra gana geras pasiū
lymas. D abar mes atliksime

skaičiavimus, kaip tai pagerins
Lietuvos biudžeto situaciją”, sakė P e tras A u štre v ič iu s.
Lietuva pirm aisiais narystės
m etais iš įvairių ES fondų
gautų 428 mln. eurų finansinę
paramą. Sis derybininkų susi
tikimas buvo vienas iš paskuti
nių iki gruodžio 12-13 dieną
planuojamos dešimties kandi
dačių derybų su ES pabaigos.
Šiuo metu Lietuva su ES
yra baigusi derėtis dėl 28 iš 31
derybinio skyriaus. Iki gruo
džio vidurio lieka suderinti
Žemės ūkio, Finansų ir biu
džetinių nuostatų skyrius bei
Kitų klausimų skyrių, į kurį
gali patekti visa, ko neapėmė
nė vienas derybinis skyrius.
Lietuva ketina tapti visa
verte ES nare 2004 metais.
BNS inf.

MAŽOSIOS LIETUVOS DIENA
Mažosios Lietuvos reikalų
taryba kasm et V ilniuje su 
rengia Atmintinų dienų įsta
tymu įteisintą Mažosios Lie
tuvos dienos minėjimą. Taip
prisimenamas 1918 metais Til
žės aktu deklaruotas Mažosios
ir Didžiosios Lietuvos susi
jungimas. Šiais metas toks mi
nėjimas visai neatsitiktinai bu
vo surengtas kartu su Lietuvos
kariuom enės Vilniaus įgulos
Karininkų ramove, kartu su jo 
je veikiančia Lietuvos kariuo
menės kūrėjų savanorių sąjun
ga. M at neužilgo, 2003-ųjų
pradžioje, minėsime Tilžės ak
to pasekoje įvykusio Klaipė
dos sukilimo 80-ąsiais m eti
nes. Šiame sukilime, atkovoju
siame Lietuvai jūros vartus į
pasaulį, su ginklu rankose da
lyvavo savanoriai ir iš Mažo
sios ir iš Didžiosios Lietuvos.
S im b o lišk a , k a d n u 
skambėjus “Trimito” orkestro
atliktam himnui (įrašas) “Lie
tuvninkais mes esam gimę” ,
šventinę program ą pradėjo
evangelikų reformatų choras

“Giesmė”. Krikščionių bažny
čios reformacija atvėrė kelią
spausdintam lietuviškam žo
džiui. Ramovės salėje skam
bėjo šio choro atliekamos se
nos (A.Mažvydo ir J.Bretkūno
laikmečio) ir naujesnės (V.Banaičio harmonizuotos) lietuvi
ninkų giesmės, Vydūno dai
nos. Šiltais plojimais buvo su
tikta ir kiekviena dainininko
D.Sadausko atlikta (J.Landsbergytės akompanimento pa
lydėta) M ažosios L ietuvos
giesmė ir daina.
Dalykinė Mažosios Lietu
vos dienos minėjimo dalis pra
sidėjo Mažosios Lietuvos rei
kalų tarybos pirmininko V.Šilo
pranešimu apie Tilžės akto at
siradim o aplinkybes, jo ak
tualumą. Prelegentas atkreipė
dėmesį į tai, kad Tilžės akto at
siradimą paskatino ir Ameri
kos prezidento T.V.Vilsono
paskelbti Tautų apsisprendimo
principai ir jo pažadas lietu
viams įjungti Karaliaučiaus
kraštą į Lietuvos valstybę (įdo
mu, ar tą žino dabartinis JAV
prezidentas Bušas?).

V.Šilo pranešim ą papildė
aktorius R.Vilkaitis, perskaitęs
patį Tilžės aktą ir akcentavęs
jo testamentinę vertę. Mokslo
istorikas A.Liekis, kapitalinės
studijos apie Lietuvos kariuo
menės ginkluotę, apie Tilžės
aktą kalbėjo 1941 m. Atlanto
chartos ir 1945 m. Potsdamo
susitarimo fone. Mažosios Lie
tuvos istorijos autoritetas dr.
A.Matulevičius priminė, kad
Tilžės aktas įpareigoja Lietu
vos seimūnus (jų minėjime ne
buvo!) susirūpinti lietuvių in
teresais Karaliaučiaus krašte.
Mažosios Lietuvos dienos
minėjimą užbaigė optimistinė
arija iš A.B ražinsko operos
“Kristijonas” - “Jau saulelė vėl
atkopdama budino svietą!”. Iš
siskirstyta su viltimi, kad kitais
metais, kai minėsime Tilžės
akto 85 metus, Mažosios Lie
tuvos dieną švęs visa Lietuva,
o Vilniuje tokiame minėjime
dalyvaus ir aukštieji valstybės
asmenys.
Vytautas Miklasevicius
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KULTŪROS PUSLAPIS

L IE T U V O S B A L E T O A R T IS T Ų
M O K Y K L A Š V E N Č IA
A U K S IN Į J U B IL IE J Ų
N acionalinės M. K. Č iurlionio m enų m okyklos Baleto
skyrius pažymi veiklos 50-metį. Gruodžio 3 dieną Lietuvos
nacionaliniame operos ir baleto teatre vyko jubiliejinis koncertas,
kuriame ištraukas iš baletų ir choreografines kompozicijas šoko
buvę ir dabartiniai skyriaus auklėtiniai.
1952 m. tuometinėje M. K. Čiurlionio meno mokykloje
(dabar Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla) buvo
įkurtas choreografijos skyrius, 1986 m. išaugęs į Vilniaus baleto
mokyklą. 2001 m. Vilniaus baleto mokykla reorganizuota į
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrių.
Jam vadovauja garsus baleto solistas Petras Skirmantas.
Vienintelę Lietuvoje baleto artistus rengiančią mokyklą baigė
įvairių kartų baleto žvaigždės: Loreta Bartusevičiūtė, Jolanta
Valeikaitė, Eglė Špokaitė, Rūta Jezerskytė, Živilė Baikštytė,
Mindaugas Baužys, Nerijus Juška ir daugelis kitų, dirbančių
Lietuvoje ir užsienio baleto trupėse.
Būsimieji baleto šokėjai 8 metus ugdomi pagal baleto artisto
mokymo programą. Mokomasi klasikinio šokio trenažo, mažų
ir didelių šuolių, puantų technikos, šokti solo, poroje ir Lietuvos dailės muziejaus ansamblio “Kanklės” koncerto Clevelande akimirka. Iš kairės: Lina
ansamblyje, įvairių tautų liaudies ir sceninių, istorinių XVI-XX Naikelienė, Aldona Stempužienė, Virginija Alenskienė, Eugenijus Ciplys, Joana Gedminaitė ir Aušra
amžių šokių, m oderniųjų šokių plastikos, aktoriaus m eis Juškevičienė.
Jono Dunduro nuotr.
triškumo dalykų, taip pat baleto ir teatro istorijos, klasikinio
ir lietuvių liaudies sceninio šokio teorijos, grim avim o technikos, grojim o fortepijonu,
specializuotos gimnastikos disciplinų ir praktinių gebėjimų. Moksleiviams dėsto savo teatrinę
PRATĘSIAMAS DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS
karjerą baigę baleto solistai, žinomi baletmeisteriai.
Negavus pakankamo skaičiaus novelių iki
Mokomąsias praktikas būsimieji baleto šokėjai atlieka mokyklos spektakliuose, Lietuvos
originalaus konkurso termino lapkričio 1 d.,
nacionaliniame operos ir baleto teatre. Nuo 1990 m. moksleiviai nuolat dalyvauja tarptautiniuose
Dirvos novelės konkurso rankraščių įteikimo data
konkursuose, laimi aukštus įvertinimus.
Eltos inf.

nukeliama iki 2003 m. vasario 1 d.
Kviečiame visus rašytojus pasinaudoti šia proga ir
dalyvauti konkurse.

Korp. Neo-Lithuania vyr. valdyba

KETURIASDESIMTASIS
“Dirvos” novelės konkursas
Skiriam os DVI PREMIJOS:

Pirmoji - 500 dolerių,
Antroji - 300 dolerių
Iš A .A . SIM O KAŠELIONIO
p alikim o , kurį tvarko “ Korp! N eo -L ith u an ia”
Vyr. valdyba
Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė

patiems pasirinkti novelės temą
ir meninės išraiškos formas.
Paskutinė rankraščių įteikimo data - 2003 metų
vasario 1 d. (pagal pašto antspaudą).
A.Adam Giselle spektaklio scena Lietuvos operos ir baleto teatre. J.Polio nuotr. “Lietuvos teatrai”

“VIRUS” FESTIVALYJE ŠIAULIUOSE ŠIUOLAIKINIO MENO ĮVAIROVĖ
Šiauliuose prasidėjo septin
tasis šiuolaikinio meno festi
valis “Virus”. Iki gruodžio 22
dienos vyksiančio renginio
programoje - vaizduojamojo
meno parodos, kompiuterinės
ir džiazo muzikos koncertai,
šiu o laik in io šokio, kino ir
avangardinės mados vakarai.
Festivalis prasidėjo Šiaulių
d a ilė s g a le rijo je su ren g ta
m oksline konferencija “Fluxus: “šiuoatveju”. Šiaulių uni
versiteto Kultūrinės antropolo
gijos centro ir “Aušros” mu
ziejaus organizuota konferen

cija buvo skirta iš Š iaulių
kilusio ir JAV gyvenusiam me
nininkui Jurgiui M ačiūnui.
Renginyje pristatyta iš Šiaulių
kilusio žurnalisto ir k u ltū 
rologo Tomo Sakalausko kny
ga “Žiūrėjim as į ugnį” apie
“fluxus” kūrėjo J. Mačiūno gy
venimą ir kūrybą. Po konferen
cijos vyko “fluxus” filmų per
žiūra, atidarytos dvi avangar
dinės “laiško meno” (mail art)
parodos. Viena iš jų - Gyčio
Skudžinsko projektas “Kau
kė” , kuriame dalyvauja per 60
menininkų iš 14 pasaulio šalių.

F estiv aly je taip pat n u 
m atom a šiuolaikinio m eno
paroda “Artattack”, vyks perform ansai ir ugnies m eno,
videomeno, “Virus” kino de
m onstravim as, “M ultim edia
laboratorijos” projektai, kon
certuos džiazo muzikos grupė
“Bitės”.
Taip pat numatyti kompiu
terin ės m uzikos k o n c e rtai
“Dailus projektas” ir “Quadrat
musique”, šiuolaikinio Lietu
vos šokio programa, “Virus”
mados festivalis “Kita mada”.
Eltos inf.

Rankraščius siųsti šiuo adresu:
D irva, N ovelės konkursas,
P.O. B o x 19191
Cleveland, O hio 44 11 9 -0 1 9 1
Konkurse kviečiame dalyvauti visus lietuvių
rašytojus, gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet
kurioje kitoje valstybėje.
Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai
būtinai privalo būti perrašyti rašomąja mašinėle
arba kompiuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą
patį slapyvardį užrašykite ant pridedamo
užklijuoto vokelio, kuriame įdėta autoriaus
tikroji pavardė, adresas ir telefono numeris. Tik
laimėjusių vokeliai bus atidaryti. Nepremijuoti
rankraščiai grąžinami tik autoriams prašant jų
nurodytu adresu.
Vertinimo komisija paprasta balsų dauguma
sprendžia ką premijuoti.
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APIE TEISMUS LIETUVOJE
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Antanas Dundzila

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Lyginant su žiniomis apie
Lietuvos Respublikos Seimo,
V yriausybės ar P rezid en to
veiklą, spaudoje vistik žymiai
mažiau žinių, ar net užuominų,
apie L ietu v o s teism us. Gi
Konstitucijos 5-tas straipsnis
aiškiai sako: “Valstybės val
džią Lietuvoje vykdo Seimas,
Respublikos Prezidentas ir Vy
riausybė, Teism as” . Tad šia
proga šiek tiek apie teismus.
Lietuvoje veikia dvi teismų
rūšys: Konstitucinis Teismas
(įdomu, kad abi pavadinimo
raidės Konstitucijoje įrašytos
didžiosiom is raidėm is, kas
šiaip jau dabartinės kalbos tai
syklėse nepriimta!) ir papras
čiausiai “Teismas” . Konstitu
cinis Teismas sprendžia, ar
valstybės aktai neprieštarauja
Konstitucijai arba įstatymams.
A pie tuos “k itu s” Teism us
109-am Konstitucijos straips
nyje sakom a: “T eisingum ą
Lietuvos Respublikoje vykdo
tik teismai” . Savaime supran
tama, teismai vadovaujasi įsta
ty m ais. K o n stitu c ijo s 111
straipsnyje teismų sudėtyje yra
Lietuvos Aukščiausiasis Teis
mas (rašomas didžiosiomis),
Lietuvos apeliacinis teismas
(jau mažosiomis!), apygardų ir
apylinkių teismai.
Vadovaujantis Konstituci
jos 112 straipsniu, Aukščiau
siojo Teismo (toliau: AT) tei
sėjus skiria ir atleidžia Seimas
Respublikos Prezidento teiki
mu. Apeliacinio teismo teisė
jus skiria Prezidentas Seimo
pritarim u. Žem esnių teism ų
teisėjus skiria ir jų darbo vietas
keičia Prezidentas.
Pasirodo, apie teisingumo
praktiką Lietuvoje gan daug
duomenų galima rasti interne
te. Kadangi “Visuose teismuo
se bylos nagrinėjamos viešai”
(Konst. 117 straipsnis), tai,
pvz., AT savo nuosprendžius
skelbia gan išsamiai paruoštoje
interneto svetainėje, adresu
w w w .lat.litex .lt. Skelbiam i
ištisi nuosprendžių tekstai, iš
kurių galima susidaryti vaizdą
apie svarstytos bylos esmę.
Nuosprendžiai išsamiai sure
daguoti, duodama AT motyva
cija, kuri sudaro svarbų pagrin
dą krašto teisiniams preceden
tams. Nutarties paskutinis sa
kinys paprastai yra toks: “Nu
tartis galutinė ir neskundžiama”. Žemesnių teismų interne
to svetainių dar nėra arba jų ne
radau. Štai, keli pavyzdžiai iš
AT bylų apie išeivijai žinomus
įvykius ar asmenis:
AT Civilinę bylą Nr. 3K-31251/2000 iškėlė buv. prem 
jeras G. Vagnorius, nepaten
kintas žemesnio teismo spren
dim u byloje “R espublikos”

dienraščio savininkui, akcinei
bendrovei. Skunde minimas ir
trečias asmuo, parašęs straips
nį “Kas prieš krepšinį, pone
Vagnoriau?” Čia eina kalba
apie garbės orumą ir moralinės
žalos atlyginimą 10,000 lt. su
ma. AT-as panaikino Vilniaus
apygardos teismo nutartį ir pa
liko galioti apylinkės teismo
sprendimą, dalinai tenkinantį
G. Vagnoriaus pradinį skundą:
tarp kitų dalykų, prašyta pini
ginė suma sumažinti iki 500 lt.,
plius 136 lt. žyminio mokesčio.
AT Civilinė byla 3K-3-426/
2000. AT sprendimas: “Kretin
gos rajono apylinkės teismo
(data) sprendimą ir Klaipėdos
apygardos tesimo (data) nutartį
p alikti n ep ak eistu s.” AT-ui
skundėsi socialistų partijos as
muo dėl žemesniuose teismuo
se jo atmestų ieškinių monsj.
A Svarinskui už tokį pastarojo
viešą pareiškimą 1999 m. prieš
rinkiminiu metu: “Ir jūsų kan
didatas nuo socialistų partijos
(pavardė) juk rašė prieš (pa
vardė) ir ku n ig ą (pavardė)
puolė. Manau, kad seniai jo
vieta Lukiškėse.”
AT Civ. byla 3K -3-106/
2000. Nagrinėtas tūlo asmens
kasacinis (- teismo sprendimo
panaikinimo) skundas dėl jam
nepatenkinamai išspręstos by
los Kauno žemesniuose teis
muose. AT-e iškeltos bylos es
mėje - “garbės ir orumo gyni
mo, moralinės žalos atlygini
mo” ieškojimas. Bylos atsako
vės: rašytoja A. Garmutė ir lei
dykla “Aušra”, dėl rašytojos pa
skelbtų duomenų apie spaus
tuvėje “pasiskolintą” didoką
popieriaus kiekį. AT-as skundą
atm etė: “K auno apygardos
teismo... (data) nutartį palikti
nepakeista.”
Baudžiamoji byla Nr. 2K541/2002 - šiais metais svars
tyta. Už maždaug dviejų tūkst.
lt. vertės daiktų ir trijų ančių
vagystę su bendrininku nuteis
ta, mergautine pavarde moteris
kreipėsi į AT, prašydamas su
mažinti jai žemesnio teismo
skirtą 2 metų 9 mėn. laisvės
atėmimo ir pavogtų daiktų ver
tės atlyginimo bausmę tokiu
pagrindu: ji pavogusi ne visus
kaltinim e nurodytus daiktus,
todėl nesutinka su priteistu ci
viliniu ieškiniu; prašo amnesti
jos, nes bausmę atlieka pirmą
kartą, turi mažą vaiką ir nuo
širdžiai gailisi padariusi nusi
kaltimą. AT nuteistosios skun
dą atmetė.
Kai kam šie pavyzdžiai gali
atrodyti paviršutiniški ir jų
svarbos čia nebandome sverti.
Gal paaiškins sociologai, kad
su tokio pobūdžio bylomis ei
nama net į aukščiausiąjį krašto

LITHUANIAN WORLD COMMUNITY
2002 M. KALĖDOS

Mieli Pasaulio Lietuvių Bendruomenės šeimos nariai,
Brangūs Tėvynės Lietuvos sesės ir broliai,
Tikiu - išauš graži diena,
Įkūnyta svajonė realybėj
Saulėtu veidu, atvira,
Darbais bešviecianti, didybe...
Aukštų idėjų ir aukų verta.

Tegu nebus ji pasaka be galo
Ir iškilminga muzika vargonų.
Ateis ramiai, kasdieniškai prie stalo,Mums reikalinga ir tikra, kaip duona.
(Janina Survilaitė-Vaitkevicienė)

T

risdešim ties šešerių K raštų Lietuvių Bendruom enėse
renkamės prie Kūčių stalo. Skambant varpams, mintyse lankom
artimuosius, maldose minim Lietuvą. Švenčiam Kalėdas !
(R ū p e stis ir lūkestis dažnai mus gaubia, susimąsčius apie
tautos nueitą kelią, šių dienų sumaištį ir neatspėjam ą ateitį.
G yvenim as kiekvienam skiria laiko ir erdvės. M ūsų valia
pasirūpinti kuo ir kaip juos geriau užpildyti.

CSutikdami Naujuosius 2003 metus, linkime visiems taikos
ir ramybės, laimės ir džiaugsmo! Tikime, kad ateis pilnos gerumo
ir tiesos dienos!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenes Valdyba
Vytautas Kamantas, Matas Stanevičius,
Regina Kučienė, Milda Lenkauskienė, Bronius Makauskas,
Edis Putrimas, Algis Rugienius, Marytė Šmitienė,
Gabrielius Žemkalnis, Laima Žliobienė.

teismą. JAV federalinis U.S.
Supreme Court tokio pobūdžio
bylomis neužsiima, tačiau ne
reikia pamiršti, kad Amerikoje
taip pat yra ir valstijų tvarkomi
teismai. Taip pat pažymėtina,
kad suminėti pavyzdžiai dar
nenusako Lietuvos teismų viso
darbo apimties. Tie trys civili
nių bylų pavyzdžiai buvo pa
rinkti todėl, kad dalyvių pavar
dės žinomos išeivijoje. Kadan
gi AT-o veikla susideda iš bau
džiamųjų ir civilinių bylų, ra
šinyje įtrauktas pavyzdys ir iš
baudžiamųjų bylų tarpo.
Lietuvos AT-mas yra d i
delė, Teismo pirmininko vado
vaujama institucija. Bendrąjį
aparatą tvarko net aštuoni pir-

mininko žinioje esantys admi
nistraciniai padaliniai: kancle
ris, vyriausias auditorius, pri
imamasis, biuletenio redakci
ja, reabilitacijos skyrius, rašti
nės ir ūkio tarnyba, normatyvi
nės informacijos skyrius, fi
nansų ir buhalterinės apskaitos
skyrius. Padėjėjų ir patarėjų,
atrodo, yra apsčiai. Baudžia
mųjų bylų skyrius yra to sky
riaus pirmininko žinioje, jame
dirba 15 teisėjų, vyrų ir mote
rų. Panašiai veikia ir civilinių
bylų skyrius, su pirmininku ir
18 teisėjų. Abiejų rūšių bylas
veda ne (kaip Amerikoje) vie
nas teisėjas, bet teisėjų kolegi
ja iš trijų narių. Bylos yra skirs
tomos į kategorijas, civilinia

me skyriuje jų net 68 (čia visų
neišskaičiuosi!): 1999 m. Gar
bės ir orumo kategorijoje (Nr.
40) AT paskelbė 17 nuospren
džių. Toje pat kategorijoje 2000
m. nuosprendžių buvo 40.
Teismai - tai tik dalis Lietu
vos teisingumo aparato. Inter
nete yra Notarų Rūmų svetai
nė, Teisinis Informacijos Cent
ras ir kt. Įdomiai skamba Vy
riausioji Administracinių Gin
čų Komisija, kurios svetainė
išdidžiai skelbia savo motto,
“Ginčuose gimsta tiesa” . Tai
dėl valdžios įstaigų veiksmų ar
neveiklumo skundų aiškinimo
organas, įkurtas 1999 m.
Apie tai ir dar plačiau ateityje.

REMKITE DR. KAZĮ BOBELĮ Į LIETUVOS PREZIDENTO,
O PROF. VYTAUTĄ LANDSBERGĮ Į SEIMO PIRMININKO VIETĄ!
Jie abu patriotai, gerai žino Lietuvos istoriją. Jie netūpčios dėl Karaliaučiaus
atgavimo - Karaliaučiaus kraštas yra Lietuvos eliksyras. Visi, kurie ten važiuos, taps
milijonieriais. Jūsų Vyriausybė pavertė visus ubagais ir toliau nori tokiais laikyti. Jie
rūpinasi tik savo pilvais, o ne Lietuvos reikalais. Pasakykite ponui Putinui, kad Lietuva
yra senoji slavų motina. įsiverždami į Karaliaučiaus kraštą, jūs išžudėte 2,000,000
lietuvių protestantų ir 4,000,000 austrų protestantų. Dabar yra Jums laikas atitaisyti
padarytą klaidą. Ištraukite visą atominį laivyną ir padarykite Lietuvą ir Baltijos jūrą
beatomine zona. Jūs būsite triskart garsesnis už Petrą Didįjį - tarptautinio masto. O
mes suruošime Trakuose iškilmingus pietus, pakviesdami prezidentą Bushą ir Jus
dalyvauti toje puotoje.
Lai Dievas duoda Jums drąsos ir tapti garbingais žmonėmis.
Ben Norkūnas
Politinis apmokėtas skelbimas
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LAIŠKAS REDAK CIJAI

PLB VALDYBOS PIRMININKO VEIKLA

RENGINIŲ KALENDORIUS
2003 m.
VASARIO 16 d. Nepriklausomybės Šventės Minėjimas
Dievo Motinos parapijos auditorijoje.
KOVO 16 d., sekmadienį, įvyks tradicinė Kaziuko Muge
Dievo Motinos parapijos salėse. Rengia Clevelando skautija.
BALANDŽIO 5 d., šeštadienį, “Trys panteros”.
GEGUŽĖS 3 ir 4 dienomis, Ateitininkų šeimos šventė
Dievo Motinos parapijoj. Šeštadienį koncertas ir sekmadienį
akademija.
RUGSĖJO 28 d. Lietuvių diena, Lietuvių Meno Ansamblio
“Dainava” koncertas Dievo Motinos parapijos auditorijoje.
Rengia JAV LB Clevelando Apylinkės Valdyba.

D žiaugsmas ir ramybė telydi musų gimines,
draugus bei pažįstamus per
Kalėdų šventes ir Naujuosius metus!

Elena ir Karolis
Milkovaiciai
Yorba Linda, CA

A. f A.
LEOKADIJA ŽVYNIENĖJABLONSKYTĖ
Mirė antradieni, 2002 m. gruodžio 3 d.,
sulaukusi 82 metų.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Ilgą laiką išgyveno
Marquette parko apylinkėse,
savo dienas palydėjo St. Pete Beach, FL.
Nuliūdę liko: dvi dukterys, Rima Schoot ir Vida
Marks žentas Daniel, anūkai Billy, Kenneth ir Ronnie
Schoot ir Alexandra, Christopher, ir Patrick Marks,
dukterėčia Danguolė Griganavičienė su šeima. A.a.
Leokadija Žvynienė buvo žmona A.a. Juozo, sesuo
A.a. Valerijos Bankauskienės ir svainė A.a. Mečio
Bankausko.
A.a. Leokadija priklausė Lietuvių Dukterų drau
gijai ir Tautinei Sąjungai. Vietoj gėlių, prašom aukoti
Lietuvos Vaikų Vilčiai arba Lithuanian Mercy Lift.
Velionė buvo pašarvota sekmadienį, gruodžio 8 d.
nuo 2 iki 7 valandos vakaro, Petkus Lemont laidojimo
namuose, 12401 S. Archer Ave., (arti Derby Rd.),
Lemonte, IL 60805. Laidotuvės įvyko pirmadienį,
gruodžio 9 d. 9:30 val. ryto. Iš Petkaus Lemont
laidojimo namų a.a. Leokadija buvo palydėta į Pal.
Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčią, kur 10:00 val.
ryto buvo aukojamos gedulingos mišios. Po šv. Mišių
velionė buvo palydėta į Šv. Kazimiero kapines.

PLB valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas, pergyvenęs
gana sunkią operaciją ir po jos sekusį reabilitacinį periodą, jau
vėl aktyviai grįžo prie savo tiesioginių darbų. Net ir sirgdamas,
jis žmonos Gražinos padedamas, interneto pagalba bendravo
su kitais valdybos nariais, spręsdamas įvairiausius klausimus.
Pirmoji jo didesnė kelionė po ligos buvo lapkričio 8-11 d.
išvyka į Kanadą, nes Toronto mieste buvo švenčiamas Kanados
Lietuvių Bendruomenės 50 metų jubiliejus. Jis ten kalbėjo
sukaktuviniuose renginiuose, o taip pat susitiko su PLB valdybos
nariais kun. Ed. Putrimu ir Matu Stanevičiumi.
Prieš tai savo namuose - Grand Rapids mieste, Mičigano
valstijoje, jis dirbo kartu su iš Lietuvos atvykusia PLB istorijos
knygos redaktore dr. Vitalija Stravinskiene.
Kaip teigia V. Kamantas, dr. V. Stravinskienė dirbo nuo ryto
iki vėlyvo vakaro septynias dienas savaitėje. Jo žodžiais tariant
“ji yra labai darbšti, kruopšti, rūpestinga, daug visokių knygų,
dokumentų ir kitokių šaltinių perskaičiusi ir gerai su PLB ir
įvairių kraštų Lietuvių bendruomenių gyvenimu bei darbais
susipažinusi mokslininkė - istorikė, turinti labai gerą atmintį” .
Lapkričio 14 d. V. Kamantas, dr. V. Stravinskienė, o taip pat
ir Gražina Kamantienė atvyko darbui į Čikagą ir Lemontą. Čia
buvo ir dirbta Lituanistikos Tyrimo ir Studijų centre. Čia papildy
ta ir patikrinta knygai surinkta medžiaga. Šiuo metu suredaguota
medžiaga apima 56 straipsnius ir sudaro 267 puslapius (be nuo
traukų). Pridėjus nuotraukas bei priedus susidarys arti 500
puslapių turinti knyga. Beje, dr. Stravinskienė lapkričio 25 d.
vakare jau išskrido atgal į Lietuvą.
Lemonte PLB valdybos pirm. V. Kamantas dalyvavo Lietuvių
Fondo Tarybos posėdyje, kur buvo patvirtinta 5 tūkst. dolerių
param a XI Pasaulio Lietuvių Jaunim o kongreso stovyklai
Punske, Lenkijoje.
Išsiuntė knygas į K auną. Lankydam asis Lem onte, V.
Kamantas su keliais talkininkais supakavo 66 dėžes su knygomis
bei archyvine medžiaga. Jos per “Transpak” agentūrą iškeliavo
į Lietuvių Išeivijos Institutą Kaunan.
Iš viso susidarė tūkstantis kilogramų (apie 2000 svarų).
Dėžėse sukrauta PLB archyvinė medžiaga nuo 1973 iki 2000
metų. Taip pat čia tilpo ir JAV Lietuvių Bendruomenę liečianti
archyvinė medžiaga - įvairių organizacijų dokumentai.
Kaip teigia V. Kamantas “dalis tos medžiagos yra labai
vertinga ir įdomi ateities studijoms.” Jis sako, kad praėjusių metų
pabaigoje ir šių metu pavasarį į Kauno LII buvo išsiųsta 50 dėžių,
o po poros mėnesių Kaunan iškeliaus likusios 30 dėžių iš PLB
ir V. Kamanto asmeninio archyvo.
Edvardas Sulaitis
ĮVAIRENYBĖS

R. Bužėnas, Henderson NV .... 60
D. Trimakas, Westlake, OH .... 25
J. Ališauskas, Orland Park, IL . 20
GJuškėnas, Clev. Hts., OH .... 20
J.Liauba, Cincinnati, O H ...... 20
B.Paulionis, Wlby. H., OH .... 20
J.Rašys, Cambridge, MA
20
J. Bučinskas, Baltimore, MD ... 10
M. Ambrose,
New Market, M D ................10
K. Balas, Cleveland, O H ........ 10
A. Cieminis, Anaheim, C A .... 10
B. Elsbergas, Brigantine, NJ ... 10
Z.Jurys, Great Neck, N Y ....... 10
N. Juškus, St. Pete. B., FL ..... 10
L. Kaunas, Cleveland, OH ....... 10
P.Mašalaitis, Wayne, PA ..........10
A.Milūnas, Downers Gr., IL .. 10
P.Petraitis, St. Pete B., F L ..... 10
M. Puškorienė,
Cleveland, O H ....................10
J.Slivinskas, Wethersfield, CT..10
E. Steponavičius,
Richmnd, O H ..................... 10
V.Tervydis, Collinsville, IL ... 10
A.Valaitis, Eastlake, O H ....... 10
V.Vasikauskas, Seminole, FL .. 10
L.Virbickas, St. Pete., F L .........10
A.Zenkus, Webster, M A ....... 10
V.Staškus, Redford, MI ........ 10
S. Balsevičius, St. Pete., FL .... 10
J.Kazickas, New York, NY .... 10
R.Selėnis, Livonia, MI .............5
Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame
J.Bučinskas, Baltimore, MD . 10
A tsiprašom už pavėluotą p a 
skelbimą.

PAGALBA RŪKORIAMS. Medicare programos tvarkyto
jai praneša, kad Ohio valstijos rūkoriai gali gauti pagalbą atprasti
nuo žalingo įpročio. Šių programų metu senoliai gali gauti nikoti
no lopinius (patches), patarimus, vaistus prieš rūkymą ir kt. pa
galbą. Informacija tel. 1-800/652-3446.
Ger. Juškėno inf.
“MIS NELAISVĖ”. Pirmą kartą surengtus gražiausios kali
nės rinkimus laimėjo tamsiaplaukė Samanta. Didelio užsienio
žiniasklaidos dėmesio sulaukęs konkursas įvyko Panevėžio ben
drojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Kaip informuoja ELTA,
nugalėtojai buvo uždėta gryno sidabro karūna su smaragdo ir
dūminio kvarco inkrustacijomis, kurią nukalė juvelyras Alfredas
Žvagulis. Konkurso nugalėtoja taip pat laimėjo 4 tūkst. Lt,
vicemis gavo 2,5 tūkst., antroji vicemis -1 tūkst. litų. Po pergalės
nugalėtoja žurnalistams sakė norinti kuo greičiau išeiti į laisvę.

The

'T )e g e rL c y
Luxury Apartments

The Best Address in PARMA!
1st M onth FREE
on 1 and 2 Bedroom s
(RESTRICTIONS APPLY)

N uoširdžiai kviečiam e gim ines, draugus ir
pažįstamus pasimelsti už jos sielą.

Nuliūdę artimieji

DIRVAI
AUKOJO

440-845-4841
*

Owner's Management Company

FO R SALE
Bed - A full size set, plush,
unused, still in plastic with
warranty, sell 135 dol.

Tel. 440-653-0239
Mattress set - 145 dol.
A queen set, orthopedic
plush, unused in plastic.
Can deliver.

Tel. 440-653-0239
Bed - A queen pillow-top
set. Name brand with
warranty. Still in plastic,
will sell for 165 dol. Can
deliver

Tel. 440-653-0239
King size mattress set chiropractor endorsed with
factory warranty, new, in
plastic. List
799 dol. sell 275 dol.
Can deliver

Tel. 440-653-0239

12

DIRVA • 2002 m. gruodžio 10 d.
SPORTAS

TRUMPOS SPORTO ŽINIOS
Lapkričio 13 d. iš gyvųjų
tarpo iškeliavo žinomas išei
vijos sporto ir visuom enės
veikėjas Pranas Gvildys, gy
venęs New Yorko priemiestyje
- Staten Island. Jis yra buvęs
žym us sp o rtin in k a s. R ytų
sporto apygardos vadovas,
New Yorko “A tletų” klubo
p irm in in k a s, o taip p a t ir
Kultūros Židinio tarybos na
rys. Pranas buvo ir SALFASSgos garbės narys.
Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus dėl
šios netekties atsiuntė tokio
turinio tekstą-užuojautą:
“E sam e liu d y to ja i, kad
Velionio asmenybė ir visuo
meninė veikla buvo neatski
riam a L ietuvos ir lietuvių
istorijos dalis. Pranas Gvildys
iše iv ijo s sp o rto b e n d ru o 
m enėje ilgus dešim tm ečius
a k ty v ia i re iš k ė si k aip ta 
lentingas treneris ir sumanus
administratorius, jaunosioms
išeivijos lietuvių kartoms rodė
puikų veiklumo bei tarnystės
savajai tautai, jos kultūrai ir
viešajam gyvenimui pavyzdį.
Visus, kam teko su Velioniu
artimai bendrauti, žavėjo Jo
nenuilstantis noras aktyviai
prisidėti prie Lietuvos vardo
garsinimo, prie lietuvybės ir
sporto idealų sergėjim o bei
puoselėjimo” .
“N etekties proga reiškiu
nuoširdžią užuojautą Prano
Gvildžio žmonai ir vaikams,
draugams ir kam žinia apie
Velionio išėjim ą Anapilin skaudi ir liūdna.”

Edvardas Šulaitis

Susirgo sporto veikėjas
Algirdas Bielskus
Širdies priepuolis ištiko
ŠALFAS Sąjungos sekretorių
A lgirdą B ielskų, gyvenantį
Clevelando priem iestyje. Jis
Š iau rės A m erikos lie tu v ių
sporto vadovybėje visą laiką
ėjo ir eina sekretoriaus parei

Kauno “Laisvės” krepšinio
komanda dėdės Samo
žemėje
Kaip ir kiekvieną rudenį,
taip ir šiemet, į Ameriką buvo
atvykusios L ietuvos k re p 
šininkės. Šiemet čia atkeliavo
Kauno “Laisvės” klubo ekipa,
kuri Lietuvos moterų pirm e
nybėse stovi priešpaskutinėje
vietoje.
Mūsų žiniomis, Lietuvos

Danas Smulkys gavo naudingiausio Lituanicos žaidėjo premiją
per klubo pobūvį spalio 9 d. PL Centre Lemonte. Toliau klubo
pirm. A. Glavinskas ir programos vedėja J. Žukauskienė.

Ingrida Jonkutė ir Jovita Jutelytė.
Vyrų komandų iš Lietuvos
šį rudenį, kiek žinome, Ameri
koje nesilankė. Čia buvo atvy
kusi tik Liepojaus krepšinio
komanda iš Latvijos. Jos eilėse
buvo ir du lietuviai: Svajūnas
Airošius ir Arnoldas Jatkonis.
Čikagos LFK “Lituanicos” futbolininkai iškovojo I vietą M etro
politan lygos rudens rate.
E. Šulaičio nuotraukos

gas, nežiūrint kuriuose m ies
tuose centro valdyba įsikuria.
Dėl šio susirgimo ir netru
kus po to padarytos operacijos,
buvo atidėtas Sporto Sąjungos
visuotinis suvažiavimas, kuris
turėjo įvykti lapkričio 16 d.
Clevelande. Sis suvažiavimas
dabar nukeltas į lapkričio 30
dieną, pagal anksčiau numatytą
darbotvarkę.

krepšininkės krepšinio gimti
nėje sužaidė 5 rungtynes, kurių
daugumą pralaimėjo. M ūsiš
kės turėjo n u sileisti N orth
Iowa universiteto kom andai
67-105 ir kitai Iowos ekipai “Hawkeyes” 55-97. Taip pat
pralaimėjo ir Wisconsino uni
versiteto M adisone rinktinei
72-84. Kiek sužinojome mū
siškės pelnė tik vieną pergalę
- prieš Wisconsin universiteto
skyrių Milwauke mieste, kurį
įveikė 99-87. Lietuvių koman
doje daugiausia taškų įmesda
vo Valdonė Sakalauskienė,

Lenkijos aukščiausioje ly
goje žaidžia nemaža lietuvių
futbolininkų. Daugiausia - net
keturi rungtyniauja Plocko
“Wislos” komandoje. Si ekipa
praėjusį savaitgalį Lenkijos
elitinėje lygoje iškovojo penk
tąją pergalę, įveikdama Ostroveco KSZO vienuolikę 2-0.
Abu įvarčius pelnė lietuvis

Gražvydas Mikulėnas atsižy
mėdamas 15-tą ir 72-minutę.
Si lietuvių komanda iš 8-tos
vietos pakilo į 7-tą. O jų var
žovai turi tenkintis 13-ta vieta.
Be Mikulėno komandoje žai
džia: R om uzga, V ilėniškis
Vasiliauskas.
Lietuvos futbolo rinktinės
puolėjos Igoris M orinas at
sto v a u ja V o k ietijos “ FSV
M ain 05” futbolo komandą,
dalyvaujančią Vokietijoj antro
sios bundeslygos čempionate.
Jo klubas penktadienį namuo
se įveikė ketvirtą vietą uži
mančią “Alemanijos” ekipą 3
1 ir iš 9-tos vietos pakilo į
penktąją.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $40,
PUSEI METŲ - $25,
PIRMA KLASE - $63,
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ
METAMS - $115.00

Mufflers, lube oil w d Finer
* Buy any 4 tfw and receive a P.S. Tira half
Mon.-FrL: a am to t pm

BG6 El SOOUi S t

S«t.:

Clwalind, Oh. 4411B

A ju n lD lp m

Paul Stefsnac

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 VALA N D O S:
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)

