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Vasario 6 d. Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas Lietuvos ambasadoje 
Vašingtone susitiko su penkių pagrindinių JAV lietuvių organizacijų vadovais.
Nuotraukoje (iš kairės): LR ambasadorius JAV V. Ušackas, ALT pirmininkas S. Kuprys, JAV Lietuvių 
respublikonų nacionalinės federacijos pirmininkas J. Urbonas, K. Brazauskienė, LR Ministras 
pirmininkas A.Brazauskas, Lietuvos Vyčiai Lietuvos reikalų komiteto pirmininkas J. Mankus, Baltijos- 
Amerikos laisvės lygos viceprezidentė, JAV LB Vakarų regiono pirmininkė A. Nelsienė, JAV LB KV 
pirmininkas A. Gečys bei Lietuvos-Amerikos demokratų lygos pirmininkas R. Cesonis.

R.Kacinsko, LR ambasada JAV nuotr.

KONSTITUCINIAM TEISMUI 
NETEKO SVARSTYTI 

PREZIDENTO DEKRETŲ
Vilnius, vasario 12 d. (ELTA). Kadenciją baigiantis preziden

tas Valdas Adamkus lankėsi Konstituciniame Teisme, kur susiti
ko su Konstitucinio Teismo pirmininku Egidijumi Kuriu ir 
teisėjais. Kaip pranešė Konstitucinio Teismo kancleris Viktoras 
Rinkevičius, susitikimo metu Prezidentas padėkojo teisėjams 
už jų  darbą įgyvendinant konstitucinį teisingumą. Pustrečios 
valandos trukusiame pokalbyje ir po jo surengtų pietų metu buvo 
konstatuota, kad per dabartinio Prezidento 5 metų kadenciją nė 
vieno jo  dekreto konstitucingumas Konstituciniame Teisme 
nebuvo ginčytas.

Respublikos Prezidentas pabrėžė būtinybę besąlygiškai 
laikytis Konstitucinio Teismo nutarimų, o leidžiant įstatymus - 
atsižvelgti į Konstitucijos aiškinimą juose. Buvo aptartas ir Pre
zidento vaidmuo įstatymų leidyboje, šalies vadovui naudojantis 
veto teise. Atskirai buvo aptarti kai kurie Konstitucinio Teismo 
pastarojo meto nutarimai, jų  poveikis šalies teisinei sistemai. 
Buvo kalbėta apie vietos savivaldos konstitucinę sampratą ir 
vietos savivaldos mechanizmo įtvirtinimą Seimo priimamuose 
įstatymuose.

Per susitikimą taip pat pasikeista nuomonėmis apie įvairias 
iniciatyvas daryti Konstitucijos pataisas, tarp jų ir pataisas, kurio
mis būtų reformuojama Seimo rinkimų sistema bei įtvirtintas 
Seimo nario atšaukimas. Pokalbio metu pažymėta, kad Seimo 
nario atšaukimas yra nesuderinamas su Vakarų pasaulyje 
visuotinai pripažintu ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 
įtvirtintu parlamento narių laisvo mandato principu.

ABEJOJAMA ARTĖJANČIO REFERENDUMO SĖKME
V iln iu s ,  vasario  12 d. 

(ELTA). Politologai, sociolo
gai, žurnalistai ir kiti Atviros 
Lietuvos fondo bei Tarptau
tin ių  santykių ir po litikos 
m okslų instituto surengtos 
konferencijos dalyviai labai 
atsargiai prognozavo būsimo 
Lietuvos referendumo dėl na
rystės Europos Sąjungoje re
zultatus.

Kai kurie konferencijos 
“Porinkiminė Lietuva: politi
kos naujovės ir tęstinumas” 
prelegentai teigė, jog ne itin 
sėkmingai numatyti praėjusių 
Prezidento rinkimų rezultatai 
leidžia manyti, kad ir referen
dumo dėl narystės ES rezulta
tas gali būti netikėtas.

“Bus stebuklas, jeigu Lie
tuva balsuos už stojimą į Euro
pos Sąjungą”, - spaudos kon
ferencijoje sakė “Lietuvos ry
to” redaktoriaus pavaduotojas 
Rimvydas Valatka. Jis priminė 
praėjusius Prezidento rinki
mus, kurių rezultatas daugeliui 
buvo labai netikėtas. Netikė
tumo, pasak R. Valatkos, gali
ma laukti ir iš artėjančio re
ferendumo.

“Visiems yra aišku, kad 
Europos Sąjungoje turėtume 
gyventi šiek tiek geriau ir tas 
aiškumas baigsis tuo, kad refe
rendumas formaliai pasakys 
“Ne” , - kalbėjo žurnalistas.

Jam pritarė ir Vilniaus uni

versiteto Tarptautinių santykių 
bei politikos mokslų instituto 
docentas Ramūnas Vilpišaus- 
kas. “Praėjusių Prezidento rin
kimų rezultatas daug kam bu
vo netikėtas, daug kas po jų su
simąstė, kad ir tai, jog referen
dumas baigsis be jokių siurpri
zų, jau nėra garantuota”, - sakė 
politologas.

Paklausti apie galimą refe
rendumo nesėkmę ir to prie
žastis, politikos analitikai įvar
dino skeptišką bendrą Lietu
vos piliečių požiūrį į politinę 
sistemą bei gyvenimo perspek
tyvas. “Žmonės gali balsuoti 
ne prieš Europos Sąjungą, bet 
prieš politinį elitą”, - pažymėjo 
R. Vilpišauskas.

Tarptautinių santykių ir po
litikos mokslų instituto direk
torius Raimundas Lopata ak
centavo ir išrinktojo Prezi
dento Rolando Pakso vaidme
nį ruošiantis būsimajam refe
rendumui. “Situacija gali dar 
pablogėti, jeigu apie Europos 
Sąjungą išrinktasis Prezidentas 
šnekės “taip, bet...” arba tiktai 
“taip”.

Planuojamas referendumas 
dėl stojimo į Europos Sąjungą 
turėtų įvykti šių metų gegužės 
11 dieną, primena ELTA. Ta
čiau šią datą dar turi patvirtinti 
Seimas. Jis tai svarstys vasario 
24-ąją prasidėsiančioje neeili
nėje sesijoje.

Gegužės mėnuo referendu
mui pasirinktas todėl, kad tai 
yra laikotarpis tarp Lietuvos 
stojimo į ES sutarties pasirašy
mo ir jos ratifikavimo. Labai 
svarbu pateikti aiškų tautos 
sprendimą dėl stojimo į ES prieš 
sutarties Europos valstybių 
parlamentuose ratifikavimą.

2003 m. balandžio 16 d. 
Atėnuose numatoma pasirašyti 
Lietuvos stojimo į ES sutartį, 
kurią vėliau turės ratifikuoti 
Lietuvos Seimas, ES valstybių 
narių parlamentai bei parafuoti 
Europos Parlamentas. Ratifi
kavus stojimo sutartį ES vals
tybėse narėse, Lietuva taptų 
visateise ES nare ir 2004 m. bir
želį jau galėtų dalyvauti Euro
pos Parlamento rinkimuose.

Pagal dabar galiojančią Re
ferendumo įstatymo nuostatą, 
sprendimas dėl klausimų, ku
rie buvo svarstyti privalomaja
me referendume, yra laikomas 
priimtu, jeigu tam pritarė dau
giau kaip pusė piliečių, dalyva
vusių referendume, bet ne ma
žiau kaip trečdalis piliečių, tu
rinčių rinkimų teisę ir įrašytų į 
rinkėjų sąrašus.

Šiuo metu rinkėjų sąrašuo
se yra daugiau kaip 2,7 milijo
no Lietuvos piliečių. Pritari
mas Lietuvos narystei Europos 
Sąjungoje būtų pareikštas tuo 
atveju, jei už tai būtų ne ma
žiau kaip 902,550 piliečių.

VYRIAUSYBĖ PRITARĖ ISTORINĖS 
STOJIMO Į ES SUTARTIES PROJEKTUI

V iln iu s , vasario  12 d. 
(ELTA). Vyriausybė pritarė 
Stojimo į ES sutarties pro
jektui bei suteikė įgaliojimus 
Sutartį pasirašyti Europos ko
m iteto generaliniam  direk
toriui Petrui Auštrevičiui bei 
Lietuvos Misijos prie Europos 
Bendrijų am basadoriui Os
karui Jusiui.

Stojimo sutartį pasirašys 
Ministras pirmininkas Algir
das Brazauskas, užsienio rei
kalų ministras Antanas Va
lionis, P. Auštrevičius ir O. 
Jusys.

Istorinę Sutartį derybas 
baigusių kandidačių dešim 
tukas ir ES pasirašys balandžio 
16 dieną Graikijoje, Atėnuose. 
Ji įsigalios, kai Sutartį rati
fikuos ES narių ir kandidačių 
parlamentai.

Europos kom iteto gene
ralinio direktoriaus teigimu, 
Stojimo sutartyje atsispindi 
visos Lietuvos stojimo į ES są
lygos. Pasak P. Auštrevičiaus, 
pastaraisiais mėnesiais ypa
tingas dėmesys buvo skirtas 
derybų metu pasiektų susi
tarimų tiksliam ir tinkamam 
atspindėjimui Sutarties tekste, 
ypač dėl Lietuvai specifinių 
klausimų, tokių kaip Ignalinos 
atominės elektrinės uždarymo 
pasekmių finansavimas, Kara

liaučiaus tranzitas. Šie klau
simai Stojimo sutartyje yra 
įtvirtinti specialiais protoko
lais.

Be to, į tekstą yra įtrauktos 
devynios Lietuvai aktualios 
dek larac ijos: ES paskelbė 
deklaraciją dėl greitesnio nei 7 
metai darbo rinkų atvėrimo 
Lietuvai, taip pat dėl Bendrijos 
paramos, siekiant, kad Lietuva 
įsijungtų į Šengeno erdvę kartu 
su pirmąja prisijungsiančiųjų 
šalių grupe bei kitos.

Stojimo dokumentus suda
ro Stojimo į ES sutartis bei ją 
lydintys dokum entai - Bai
giamasis aktas, šalių dekla
racijos, priedai ir protokolai.

Vyriausybės spaudos tar
nybos teigimu, visus stojimo 
dokum entus sudaro apie 6 
tūkstančius puslapių. Doku
mentuose užfiksuotos visos 
šalių kandidačių narystės są
lygos, prisiim ti įsipareigo
jimai, išsiderėti pereinamieji 
laikotarpiai, ES sutarčių pa
taisos ir t. t.

Sutartis yra viena visoms 
naujoms valstybėms narėms.

L ietuva kartu  su devy 
niomis kandidatėmis narystės 
derybas baigė pernai gruodį 
Kopenhagoje. Lietuva ketina 
tapti visateise ES nare 2004 
metų gegužės 1 dieną.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ INAUGURACINĖ KOMISIJA BANDO PERKALBĖTI

VILNIAUS MIESTO MERĄ
Vilnius, vasario 12 d. (ELTA). Išrinktojo Lietuvos Prezidento 

Rolando Pakso inauguracijos komisijos pirm ininkė Dalia 
Kutraitė-Giedraitienė laišku kreipėsi į Vilniaus merą Artūrą Zuo- 
ką ir paprašė jo, kaip miesto šeimininko, geranoriško požiūrio 
ir pritarimo planuojamam Lietuvos karinių oro pajėgų paradui 
per vasario 26 d. vyksiančias inauguracijos iškilmes.

Sostinės meras blokuoja planuojamą karinių oro pajėgų pa
radą per inauguracijos iškilmes, motyvuodamas netinkamu to
kiam pasirodymui politiniu kontekstu pasaulyje, abejodamas, 
ar bus užtikrintas pakankamas skrydžių saugumas virš miesto.

Inauguracijos komisijos pirmininkė sostinės merą informa
vo, jog š. m. vasario 10 d. komisija svarstė jo  kreipimąsi dėl 
lengvųjų kovos lėktuvų “L-39 Albatros” skrydžių virš Vilniaus 
miesto per Prezidento inauguracijos iškilmes.

D. Kutraitės-Giedraitienės rašte pabrėžiama, jog lengvųjų 
kovos lėktuvų skrydžiams virš sostinės Inauguracijos komisija 
pritarė, gavusi atitinkamas kompetentingų ekspertų išvadas.

“Lietuvos Respublikos Prezidentas - vyriausiasis kariuome
nės vadas. Karinių pajėgų paradas po priesaikos Seime - nu
sistovėjusi mūsų ir daugelio kitų valstybių tradicija”, - rašoma 
D. Kutraitės-Giedraitienės rašte Vilniaus merui A. Zuokui.
■ PRAŠO GERBTI IŠRINKTĄJĮ

Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) 
atstovai Seime ragina visuomenę palikti praeityje rinkimų aistras 
ir pradėti gerbti išrinktąjį Prezidentą. “Mes raginame gerbti pilie
čių pasirinkimą, vertinti išrinktąjį Prezidentą, savivaldybių tary
bų narius pagal jų darbus ateityje, o ne pagal rinkimų kampanijos 
emocijas bei lūkesčius”, - teigiama Seime paskelbtame pareiški
me, kurį pasirašė Seimo nariai socialdemokratai Česlovas Juršė
nas, Justinas Karosas ir Gediminas Kirkilas.

“Suprantu, kad Prezidento rinkimuose kai kas pralaimėjo. 
Mes, rėmę Valdą Adamkų, pralaimėjome, bet tai nereiškia, jog 
yra pagrindas pulti išrinktąjį Prezidentą už tai, ko jis dar nepada
rė. Taip elgdamiesi žeminame ne tiek R.Paksą, kiek svarbią 
valstybės instituciją”, - spaudos konferencijoje Seime teigė J.Ka- 
rosas. Socialdemokratai kritiškai įvertino opozicinės Tėvynės 
sąjungos - konservatorių frakcijos siūlymą sudaryti parlamentinę 
tyrimo komisiją išrinktojo Prezidento rinkimų kampanijos finan
savimui ištirti. “Kritika dėl finansų yra ne konservatorių, o vals
tybės institucijų reikalas, kurios turi ištirti pateiktą medžiagą ir 
pateikti savo išvadas” , - teigė J.Karosas.

Socialdemokratų nuomone, rinkimų kampanija turėtų būti 
kaip galima greičiau užmiršta, nes reikia tinkamai pasiruošti 
“istoriniam sugrįžimui į Europą”, kuris priklausys nuo gegužę 
įvyksiančio referendumo dėl šalies narystės Europos Sąjungoje.

R. GORBAČIOVAS - IŠRINKTOJO PREZIDENTO
ATSTOVAS SPAUDAI
Naujojo prezidento Rolando Pakso atstovu spaudai bus tris

dešimtmetis žurnalistas Rosvaldas Gorbačiovas, pastaruoju metu 
dirbęs “Hansa-LTB” atstovu spaudai.

“Iš banko išeisiu po savaitės. Jau šiandien prasidėjo atsisvei
kinimas su bendradarbiais “Hansa”-LTB”. Liūdna, kad tenka 
juos palikti, nes čia gerai sekėsi - kolegų vertinimu, matyti mano 
veiklos rezultatų. Bet toks gyvenimas - reikia judėti į priekį”, - 
sakė R. Gorbačiovas Eltai. 2001-aisiais jis tris mėnesius buvo 
tuomet Ministrų kabinetui vadovavusio R. Pakso atstovu spau
dai. Į tą darbą R. Gorbačiovas atėjo iš televizijos TV3 žinių tarnybos.

■ J. RAZMA SIŪLO KEISTI
REFERENDUMO ĮSTATYMĄ
Seimo narys konservatorius Jurgis Razma parengė Referen

dumo įstatymo pataisas, kuriomis siekiama išspręsti naudojimosi 
visuomenės informavimo priemonėmis problemas, vykstant agi
tacijai dėl referendumui teikiamų klausimų. Jis siūlo pažymėti, 
kad nacionalinio radijo ir televizijos laidose agitacija dėl referen
dumui teikiamo klausimo vyksta debatų forma. J. Razma siūlo 
nustatyti prievolę apmokamas agitacines publikacijas ir laidas 
pažymėti specialiu ženklu. Jis tikisi, kad tai leis išvengti paslėp
tos reklamos ir su tuo susijusio galimo neskaidraus finansavimo. 
Parlamentaras taip pat siūlo iki 1000 VMDU apriboti agitacijai 
skiriamų lėšų dydį, kas sudarytų apie 1 milijoną 113 tūkstančių 
litų. Eltai J. Razma sakė, kad toks ribojimas nebūtų taikomas, 
kai referendumu sprendžiamus klausimus siūlo Seimas, pavyz
džiui, dėl Lietuvos stojimo į ES. Seimo nario teigimu, riboti 
agitacijai skiriamų lėšų dydį reikėtų tuomet, kai referendumą 
inicijuoja privatūs subjektai. Ši nuostata, jo  nuomone, turėtų 
būti taikoma Seimo nario Viktoro Uspaskicho inicijuojamam 
referendumui dėl Seimo rinkimų sistemos pakeitimo.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Algirdas Pužauskas

Vasario 5 d. Valstybės sek
retorius Colin Powell pasakė 
ilgą kalbą Jungtinių Tautų Sau
gumo taryboje. Sekretorius ap
kaltino Irako vyriausybę, kuri 
nesilaiko Tarybos rezoliucijų 
1284 ir 1441. Irako vyriausybė 
pirmą rezoliuciją priėmė po 
Persų įlankos karo ir pažadėjo 
sunaikinti savo turimus biolo
ginius masinio žudymo gink
lus. Jungtinės Tautos sudarė 
vadinam ą “U nited Nations 
M onitoring and Inspection 
C om m ision” . S ekreto rius 
Powell parodė žemės satelitų 
padarytas nuotraukas dideliuo
se ekranuose ir leido Tarybos 
nariams pasiklausyti slaptų 
Irako vadovų pasikalbėjimų

ATĖJO LAIKAS VEIKTI
landžio mėnesio žemės paly
dovų stebėjimo, kada Irakas 
vėl įsileido tarptautinius ins
pektorius, kurie rado aliuminio 
raketų gabalus, kurių irakiečiai 
nespėjo užkasti. Irako vadovai 
tvirtino, kad tai raketų dalys 
paprastiems artilerijos sviedi
niams, nors kai kurie stebėtojai 
mano, kad tai gali būti ir biolo
ginių ginklų dalys, kurios galė
tų pasiekti Izraelio, Turkijos ar 
net Rusijos teritorijas.

Saugumo Taryboje tarptau
tiniai neleistinų ginklų ieško
tojai irgi davė savo pranešimą. 
Vyriausias jų vadovas pareiš
kė, kad Irako juodligės dujų la
boratorijos gali turėti apie 
6,600 galonų nuodingų me
džiagų. Nuotraukose parodyti 
Taji apylinkių sandėliai. Vieti
niai gyventojai atidengė, kad 
dujų veikimas bandomas nau
dojant jas mirties bausme nu
baustus kalinius žudyti.

Vyriausias ginklų ieškoto
jas Hans Blix pareiškė Tarybai, 
kad pasitaiko atvejų, kada ira
kiečiai piktai demonstruoja 
prieš Saugumo Tarybos ins
pektorius. Visiems aišku, kad

Prezidentas Bush pasakė 
spaudai “Saddam turi suprasti, 
kad “Žaidim ai pasibaigė” . 
Rezoliucijų dienos pasibaigė. 
Atėjo laikas veikti.

Britanijoje speciali anti- 
tero rizm o  p o lic ija  suėm ė 
vasario 6 d. du teroristus Lon
done, du Edinburge, vieną 
Mančestery, vieną vyrą ir vie
ną moterį Glasgove, Vokieti
joje suimti trys teroristai. Ame
rikoje kovos prieš terorą įstai
ga paskelbė pavojaus padėtį. 
Departamentas pabrėžė, kad 
visi amerikiečiai privalo padėti 
teisingumo departamentui ieš
kant Amerikoje besislapstan
čių teroro organizacijos vei
kėjų. Valstybės sekretorius sa
vo kalboje aiškiai pabrėžė, kad 
Irakas palaiko glaudžius ryšius 
su teroro organizacijomis, pa
deda joms vykdyti savo pla
nus, ypač lėšomis, dokumentų 
klastojimu. Net Rusijos pre
zidentas Vladimir Putin pasakė 
Kijeve, Ukrainos sostinėje, 
kad Rusija griežčiau traktuos 
Iraką, jei jis vis trukdys tarp
tautinių ginklų inspektorių 
darbą.

JAV Valstybės sekretorius Colin L. Powell aiškina senatoriams Irako ir Šiaurės Korėjos krizės reikalus.
AP nuotr.

radijo bangomis. Iš tų pasikal
bėjimų paaiškėjo, kad chemi
nių ginklų gaminimas vyksta 
toliau, nuotraukose buvo ma
tomas geležinkelis, kur užmas
kuotuose vagonuose, kurie bū
davo tempiami toliau nuo at
vykstančių inspektorių akių 
vyko biologinių ginklų gamy
ba. Sekretorius parodė ekra
nuose m atom us bunkerius. 
Pats sekretorius parodė nedi
delę stiklinėlę juodligės skys
timo, iš kurio būtų galima pa
gaminti tūkstančius gyvybių 
reikalaujančių dujų ar miltų. 
Kalbėtojas reikalavo, kad Ira
kas būtų priverstas atsisakyti 
tokių ginklų. Taryboje matytos 
nuotraukos gautos iš pernai ba-

tokių demonstracijų nebūtų, jei 
jų  neleistų Irako valdžia. Daž
nai inspektorių transportą pa
lydi Irako malūnsparniai. Pasi
taikė, kad vieno Irako moksli
ninko buvusiame name rasti 
3,000 puslapių dokumentų, 
kurie rodo Irako pastangas pa
sigaminti atominę bombą.

Valstybės sekretorius, bu
vęs Amerikos jungtinio štabo 
pirmininkas, Colin Powell pa
kankamai aiškiai įrodė Saugu
mo Taryboje, kad Irako dikta
torius Saddam Hussein nesilai
ko duotų pažadų. Generolas 
Powell dar 1991 m. pasakė, 
kad su Iraku galima kalbėtis tik 
jėga: “Mes pirma juos atkirsi- 
me, o tada sunaikinsime”.

-----  Keliais sak in ia is-----

• Amerikos pasirengimai 
jėga nuversti Irako režimą pa
lietė ne vien diktatorių Saddam 
Hussein, bet ir daug kitų to re
žimo veikėjų. Svarbiausias jų 
tarpe yra Saddam sūnus Qusai 
Saddam Hussein, 35 metų am
žiaus. Jis prižiūri Irako Revo
liucinę armiją, stipriausią ir iš
tikimiausią Irako Respublikos 
armiją. Šis sūnus pasižymėjo 
žiauriais valymais ir, sakoma, 
yra rengiamas tapti įpėdiniu. 
Antrasis sūnus Odai, 37 metų, 
yra parlamento narys, televizi
jos jaunimo programų direkto
rius, laikraščio leidėjas: toliau 

(Nukelta į 3 p.)
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KARAS BE JUNGTINIŲ TAUTŲ PRITARIMO?

Pasaulyje - karo nuojauta. Daugelis neabejoja, jog JAV 
pasiruošė karui su Iraku. Jungtinių Tautų inspektoriai nerado 
įrodymų, kad Irakas turi masinio naikinimo ginklų. Tačiau 
Valstybės sekretoriaus kalba Jungtinėse Tautose buvo sutikta 
ne vienodai, nors jis savo teigimus demonstravo nuotrauko
mis, kuriose matyti, kaip Irako pareigūnai sunkvežimiuose 
kažką slepia. Manoma, kad ten ir yra cheminiai ginklai. Jis 
leido pasiklausyti Irako karių pokalbių apie nervus paraližuo- 
jančias dujas ir kaip kariškiai tarėsi suklaidinti inspektorius. 
“Įrašai ir nuotraukos aiškiai parodo, kad Husseino režimas 
nevykdė savo įsipareigojimų nusiginkluoti taikiai, tik mes jį 
galime priversti tai padaryti” , - kalbėjo Colin Powell. Tačiau 
tarptautinė bendruomenė dar neskuba bausti Iraką karu.

Šiuo metu Persijos įlankoje jau daugiau kaip 150 tūkstan
čių JAV karių, plaukia ir lėktuvnešiai. Svarbus signalas yra 
“nematomų” bombonešių B-2 atskraidinimas į Angliją ir į 
salą Indijos vandenyne. Daugelis klausia, kodėl bus kariauja
ma, ar dėl to, kad po 11 metų išseks JAV naftos ištekliai? Ira
kas pasaulyje naftos ištekliais užima antrą vietą. Tai sumažintų 
Amerikos priklausomumą nuo Saudo Arabijos. Sumažėtų 
pasaulinės naftos kainos. JAV prezidentas esąs įsitikinęs, kad 
jam  tenka istorinė atsakomybė - išvaduoti pasaulį nuo blogio. 
Artimuosius Rytus jis nori turėti savo įtakos zonoje, garantuoti 
naftos gavimą ir sustiprinti Izraelį.

Kai amerikiečių 79 proc. pasisakė už karą tik su JT nutari
mu, JAV vyriausybė tik tada pradėjo bendradarbiauti su JT ir 
greitai sumokėjo 582 mil. dolerių skolą. Tik JT Saugumo ta
ryba padaro karą teisėtu tarptautiniu mastu. Tarybos nariai - 
Prancūzija, Rusija, Kinija reikalauja, kad inspektoriai tęstų 
tikrinimą dar metus, bet JAV remiasi 51 straipsniu, kuris numa
to teisę į apsigynimą, tad ji ir mano turinti teisę pulti bet kurią 
valstybę, kuri įtariama teroro veksmais ir masinio ginklo grės
me. Daugiau kaip 70 proc. amerikiečių mano, kad dėl teroristi
nių veiksmų New Yorke ir Washingtone kaltas ir Husseinas.

Amerikos karinė vadovybė mano, kad didelė dalis Irako 
kariuomenės, kurią sudaro maždaug 400 tūkstančių karių, karo 
metu perbėgtų į jos pusę. Irako emigracinės jėgos rengiamos 
psichologiniam karui. Irakiečiai mano, kad jie ilgai neatsilai
kytų, tik ne Husseinas. Pentagono skaičiavimu, karas mažiau
siai kainuotų 10 tūkstančių JAV kareivių gyvybių, o civilių 
aukų - žymiai daugiau, būtų pusė milijono sužeistų ir 5 mili
jonai pabėgėlių. JAV žino, kad atominės bombos panaudoji
mas baigtųsi jų  pasauliniu pasmerkimu. Izraelio premjeras 
Sharon reikalauja teisės keršyti, jei Irakas prieš juos panaudos 
masinius ginklus. Didžiausias pavojus - savižudžių lėktuvai 
su biologiniais ir cheminiais užtaisais. Toks karas galėtų kai
nuoti 200 milijardų dolerių.

Valstybės, kurios priešinasi JAV dominavimui pasaulyje, 
gali vetuoti JT rezoliuciją pradėti karą. JAV koalicija silpna. 
Ir Briuselyje NATO nesutaria dėl dalyvavimo kare, nes Bel
gija, Prancūzija ir Vokietija pasisakė prieš karą su Iraku. Kaip 
laikysis Lietuvos vyriausybė, ne visai aišku, nes išrinktasis 
prezidentas R. Paksas pasakė tuo atveju turįs savo nuomonę. 
Tikėtina, kad tuo metu, kai bus prisaikdintas naujasis prezi
dentas, Persijos įlankoje gali vykti karo veiksmai ir be JT 
pritarimo. S. Tūbėnas

Pačia didžiausia politine 
aktualija, pagrindine valstybės 
ir visuomenės užduotimi per 
artim iausius tris m ėnesius 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) vadovas Vy
tautas Landsbergis laiko ar
tėjantį referendum ą dėl na
rystės ES. Politikas paragino 
šiam  nacionaliniam  tikslui 
skirti daugiausiai pastangų. 
Kitų politinių kampanijų, o 
ypač iniciatyvų keisti rinkimų 
sistem ą, Tėvynės sąjungos 
lyderis šiuo laikotarpiu siūlo 
a tsisaky ti. V. Landsbergis 
artėjantį referendumą dėl na
rystės ES pagal savo reikšmę 
ir svarbą sulygino su prieš 
dvylika metų Lietuvoje vy
kusiu plebiscitu, kuriame Lie
tuvos piliečiai vieningai bal
savo už neprik lausom ybę. 
Anot jo , referendum as dėl 
narystės ES “nemažiau svarbi 
isto rijos gairė, įtv irtinan ti 
Kovo 11-osios kryptį”.

“Tai pažangos Europoje 
arba atsilikimo “niekur” ski
riamoji gairė. Šiam naciona
liniam tikslui per ateinančius

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Atkelta iš 2 p.
------------------  Keliais sakiniais ------------------

eina buvęs Irako gubernatorius 
Kuveite, diktatoriaus pusbrolis 
All Hassan al-Mahid, kurdų 
apygardos prižiūrėtojas, išžu
dęs tūkstančius sukilėlių che
miniais, biologiniais ginklais. 
Seniai iškilęs valdančios tary
bos Irake viceviršininkas - se
nas jaunystės draugas Izzat Ib
rahim el Douri, 60 metų; jo 
duktė ištekėjusi už Saddam sū
naus Odai. Po jo ištikimiausias 
rėmėjas Taha Yassin Ramadan, 
nuo 1991 m. Irako viceprezi
dentas, labai nekenčiamas Ira
ko išeivių. Nepaskutinėje vie
toje stovi Tariz Aziz, Irako vi
cepremjeras, gerai pažįstamas 
Jungtinėse Tautose kaip Irako 
reikalų  gynėjas. Dar labai 
svarbus 40 metų asmeninis 
sekretorius ir sargybinis Abed 
Hameed Hmoud, egzilėje gy
venantiems irakiečiams jis yra 
vienas tų, kuriuos reikėtų teisti 
už žmogaus teisių laužymą. 
Dar labai svarbūs Irako socia
listų veikėjai: užsienio reikalų 
ministras Naji Sabri, gimęs 
1948 m., vienintelis kurdas 
Taha Muhie-eldin, gimęs 1924 
m., buvęs Irako ambasadorius 
Italijoje. Jis yra antrasis Irako 
viceprezidentas. Svarbus val
džios narys, buvęs generolas, 
štabo viršininkas, vadovauja 
Saddam šaulių divizijai, Iyad 
Futiyea al-Rawl ir Irako parla
mento pirmininkas Saadoun 
Hammadi, gimęs 1930 m.

• Vasario 1 d. virš Teksas 
valstijos, sugrįždamas iš orbi
tos, susprogo JAV erdvėlaivis, 
žuvo septyni astronautai, iš jų

“TURTUOLIŲ SEIMAS”
tris mėnesius turėtų būti skiria
ma daugiausiai pastangų. Kitų 
politinių kampanijų, kurios 
drumstų visuomenės mintį ir 
susitelkimą, per tą laikotarpį 
turėtume atsisakyti” , pabrėžė 
V. Landsbergis.

Pasak jo, “ponas Uspaski- 
chas galėtų palaukti su savo 
iniciatyva ir su savo žadamu 
parašų rinkimu po visą Lietu
vą, ir su galimu žmonių sąmo
nės sujaukimu”.

ELTA primena, kad turtin
giausias Seimo narys V. Us- 
paskichas kartu su keletu kitų 
parlamentarų ketina inicijuoti 
referendumą dėl Seimo rin
kim ų sistem os pakeitim o, 
parlamentarų skaičiaus suma
žinimo ir jų  atšaukimo mecha
nizmo. Iniciatoriai siūlo atsisa
kyti proporcinės rinkimų siste
mos, Seimo narius rinkti tik 
vienmandatėse apygardose ir 
savivaldybėse.

Pasak V. Landsbergio, įgy
vendinus V. Uspaskicho siūly
mus, Lietuvai grėstų “vienpar
tinis oligarchinis turtuolių Sei
mas”, “grįžimas į feodalizmą”.

dvi moterys, vienas Izraelio la
kūnas. Sudarytos trys komisi
jos ištirti nelaimės priežastį.

• Vasario 4 d. iš likusių Ju
goslavijos federacijos valsty
bių tik dvi: Serbija ir Juodkal
nija nutarė likti federacijoje.

• JAV vyriausybe nutarė 
pradėti pasitarimus su Šiauri
nės Korėjos valdžia ir išspręsti 
derybose branduolinių ginklų 
gamybos problemą.

• Čekijos prezidentas Vac
lav Havel, kuriam konstitucija 
nebeleido daugiau kandidatuo
ti, pasitraukė iš pareigų ir išva
žiavo į Portugaliją, kur jo  šei
ma turi vilą.

• Izraelio statistikos biuras 
paskelbė, kad pernai imigra
cija į Izraelį buvo žemiausia 
per paskutinius 13 metų. Vis 
mažiau atvažiuoja naujų imi
grantų iš buvusios Sovietų Są
jungos. Šiek tiek daugiau atva
žiavo iš Argentinos dėl ten įsi
galėjusios ekonominės krizės, 
daugiau atvyko iš Prancūzijos.

• Valstybes departamentas 
įspėjo amerikiečius Kuveite, 
kad jie nesirodytų gatvėse ir 
klubuose, nes kilus karui su 
Iraku gali nukentėti.

• Irano vyriausybė nejau
kiai jaučiasi dėl pavojaus, kad 
karo su Iraku atveju Irane gali 
kilti judėjimas prieš amerikie
čius, nors neseniai Iranas ir Ira
kas turėjo daug aukų atnešusį 
karą. Iranas turi išlikti neutra
lus, nes Iranas yra musulmonų 
valstybė, kurios priešas yra ne 
vien Irakas, pasakė Irano par-

“Antai Kėdainių kunigaikš
tis neabejoja dėl savo išrinki
mo apygardoje. Jis žmonėms 
kažką gero padaro ir mano, 
kad už jį amžinai balsuos”, sa
kė V. Landsbergis. Be to, anot 
jo, “V. Uspaskichas nori, kad į 
Seimą susirinktų vien kuni
gaikščiai, o pavaldiniai žiūrė
tų, ką jų  kunigaikščiai parneša 
iš valstybės iždo, kiek padali
na, kuo nudžiugina, kuo pavai
šina”. Jei per mažai būtų par
nešta ir padalinta, tuomet, pa
sak V. Landsbergio, kitas “tur
tingesnis kunigaikštis organi
zuotų parašų rinkimą ir atšau
kinėtų aną kunigaikštį”.

Kaip ironiškai pažymėjo V. 
Landsbergis, toks Seimelis dar 
galėtų įsivesti liberum veto tei
sę, o po vienos kitos kadenci
jos išsirinkti ir Lietuvos kara
lių. Nupiešęs tokį gana linksmą, 
tačiau, anot jo paties, “nereika
lingą” Lietuvos demokratinės 
sistemos modelį”, Tėvynės są
jungos vadas, siūlė V. Uspas- 
kichui atidėti savo iniciatyvos 
įgyvendinimą, kad nebūtų pa
kenkta referendumui dėl Lie
tuvos narystės ES.

lam ente užsienio  kom iteto 
pirmininkas Kazem Jalali.

• Vokietijos pietuose neži
nomas piktadarys rimtai sužei
dė amerikietį kareivį sustojusį 
greitkelio pakrašty nuvalyti 
apšalusį automobilio langą.

• Tarptautiniame Hagos 
teisme buvęs Serbijos miesto 
meras buvo nuteistas kalėti aš
tuonerius metus už Kosovo 
albanų persekiojimą.

• New Yorko meras pa
skelbė draudimą rūkyti visuo
se miesto restoranuose. Dau
giausia protestų jis sutiko mies
to 14-koje kalėjimų, kur nuo 
kovo 30 nebus galima rūkyti nei 
kaliniams nei prižiūrėtojams.

• Valstybes pasekretorius 
Richard Armitage pasakė Kon
greso užsienio reikalų komite
tui, kad net 22 valstybės išreiš
kė paramą Amerikai, jei ji im
tųsi karo pakeičiant Irako reži
mą. Daugelis šalių siūlė savo 
paramą, devynios net siūlė sa
vo kareivius.

• Šiaurinėn Korėjon vėl
buvo atvykę keli autobusai su 
pietiniais kaimynais, kurie at
vyko aplankyti savo giminių. 
Šiauriečiai skundėsi, kad iš už
sienio gaunamą maistą valdžia 
atiduoda kariuomenei, o jiems 
trūksta maisto ir energijos.

• Nors pasaulyje gyvena 
tūkstančiai iš Irako pabėgusių 
piliečių, jų  tarpe jau kilo gin
čai, kas bus daroma su Irako 
teritorija ir su naftos atsargo
mis. Kai kurie bijo, kad pra
laimėjęs karą Saddam Hussein 
pradės sabotažo veiksmus.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Paryžiuje susirinkę Prancūzijos ir Vokietijos parlamentarai paminėjo 40-ąsias bendradarbiavimo 
sutarties metines ir aptarė Europos Sąjungos ateities klausimus, kad ESvadovautų dviejų prezidentų 
institucija. Nuotraukos vidury Vokietijos kancleris Gerhard Schroeder ir Prancūzijos prez. Jacques 
Chirac. AP nuotr.

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ 
ŽEMĖS ĮSIGIJIMO LAIKINĄJĮ ĮSTATYMĄ

Prezidentas Valdas Adam
kus pasirašė prieštaringai ver
tinamą Žemės ūkio paskirties 
žemės įsigijimo laikinąjį įsta
tymą. “Prezidentui kyla abe
jonių dėl kai kurių šio įstaty
mo nuostatų atitikimo Konsti
tucijai, tačiau prezidentas jau 
nebeturės galimybės apginti 
savo pozicijos Seime”, - BNS 
vasario 10 d. sakė prezidento 
atstovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė. Jo kadencija bai
giasi vasario 25-ąją, kitą dieną 
Seime prisieks išrinktasis pre
zidentas Rolandas Paksas.

V. Gaižauskaitė priminė, 
kad prezidentas neturi teisės 
kreiptis į Konstitucinį Teismą, 
tokią teisę turi Seimas ar par
lamentarų grupė, be to, jei 
manys, kad reikia, šio įstaty
mo pataisas Seimui galės teik
ti R. Paksas.

Prezidentūra teigia neži
nanti išrinktojo prezidento 
nuomonės apie šį įstatymą. R. 
Paksas, nors ir buvo V. Adam
kaus kviestas, neatvyko į su
rengtą pasitarimą dėl šio įsta
tymo su parlamentinių frakci
jų atstovais, vietoj savęs į jį 
delegavęs savo patarėją užsie
nio politikos klausimais Alvy
dą Medalinską.

Pasitarime Seimo pirm i
ninko pirmasis pavaduotojas 
socialdemokratas Česlovas 
Juršėnas žurnalistams sakė, 
kad prezidentui buvo “įtiki
namai” išaiškinta, “kad įstaty
mai, kuriuos priėmėme, yra 
tikrai reikalingi ir jie turėtų 
įsigalioti, žinoma, je i p re
zidentas bus malonus juos pa
sirašyti” . Č. Juršėnas sakė, 
kad įstatymai Konstitucijai 
neprieštarauja, kaip kad teigia 
liberalai.

Naujosios sąjungos (so
cialliberalų) frakcijos seniū
nas Alvydas Ramanauskas 
sakė, kad Žemės ūkio paskir
ties žemės įsigijimo laikina
jame įstatyme įtvirtintos nuo
statos reikalingos ir dėl to, kad

įstojus į ES, kur veikia bendra 
žemės ūkio politika, dirbamai 
žemei yra taikoma valstybės 
parama.

Tuo tarpu Liberalų frakcijos 
seniūnas Eligijus Masiulis žur
nalistams sakė, kad priimant 
Žemės ūkio paskirties žemės 
įsigijimo laikinąjį įstatymą Sei
me nebuvo atsižvelgta į opo
nentų siūlymus. E. Masiulio 
teigimu, liberalams kyla įtari
mų dėl Žemės ūkio paskirties 
žemės įsigijimo laikinojo įsta
tymo atitikimo Konstitucijai, 
nes jo  nuostatos pažeidžia visų 
piliečių lygybės prieš įstatymus 
principą, išskiriant tam tikrą 
grupę žmonių kitų Lietuvos 
piliečių atžvilgiu ir apribojant 
kai kurių Lietuvos piliečių 
teises.

Seimo priimtas vadinama
sis saugiklių įstatymas nustato 
dirbamos žemės savininkams 
sėslumo reikalavimą, apriboja 
įsigyjamų sklypų dydį, nurodo, 
kas turi pirmumo teisę įsigyti 
parduodamą dirbamą žemę. Šis 
įstatymas lydi Konstitucijos 
pataisas, įteisinančias žemės 
ūkio paskirties žemės pardavi
mą užsieniečiam s ir ju rid i
niams asmenims.

Įstatymas numato, jog dau
giau kaip 3 hektarus žemės ga
lės įsigyti tik ūkininkai ar as
menys, turintys kvalifikacinį 
pažymėjimą, žemės ūkio ben
drovės, kooperatinės bendro
vės arba kitos bendrovės, užsi
imančios žemės ūkio veikla.

Ūkininkai galės įsigyti iki 
300 hektarų, žemės ūkio ben
drovės - iki 2,000, kooperatinės 
ir kitos bendrovės - iki 1,000 
hektarų dirbamos žemės plotą. 
Parduodant dirbamą žemę ją 
įsigyti pirmumo teisę turi ūki
ninkai bei daugiau kaip penke
rius metus iš eilės žemę naudo
jančios žemės ūkio bendrovės.

Seimas minėtą įstatymą pri
ėmė sausį pasibaigusioje pra
tęstoje rudens sesijoje. Minėtas 
įstatymas priimtas kaip vienas

Konstitucijos 47-ojo straipsnio 
pataisas lydinčiųjų įstatymų.

Šia pataisa užsienio subjek
tams ir šalies juridiniams as
menims suteikta teisė įsigyti 
dirbamą žemę.

SAVIVALDYBIŲ
ĮSTATYMAS

Prezidentui V. Adamkui 
dar liko apsispręsti dėl Savi
valdybių tarybų rinkim ų ir 
Vietos savivaldos pagrindų įs
tatymų pataisų, kurias tobu
linti paprašė Lietuvos savival
dybių asociacijos prezidentas 
Bronis Ropė.

Sausio pabaigoje Seimas, 
priimdamas Savivaldybių ta
rybų rinkimų ir Vietos savival
dos pagrindų įstatymų patai
sas, nusprendė, kad savivaldy
bių tarybų nariais išrinkti par
lamentarai neprivalo iki pir
mojo tarybos posėdžio atsisa
kyti savivaldybės tarybos na
rio mandato.

Konstitucinis Teismas pra
ėjusių metų pabaigoje kons
tatavo, kad Seimo nariai negali 
būti ir savivaldybių tarybų na
riais, bei pareiškė nuomonę, 
jog į savivaldybių tarybas iš
rinkti parlamentarai privalo 
atsisakyti gauto mandato iki 
pirmojo tarybos posėdžio.

Seimas priėm ė Savival
dybių tarybų rinkimų įstatymo 
pataisas, numatančias, jog par
lamentarai bei kiti pareigūnai, 
kurių pareigos nėra suderi
namos su savivaldybių tarybų 
narių pareigomis, dėl mandato 
turi apsispręsti likus ne mažiau 
kaip 10 dienų iki pirmojo tary
bos posėdžio. Tačiau ši nuosta
ta įsigalios iki kitos kadencijos 
savivaldybių tarybų rinkimų, 
kurie turėtų įvykti 2007 m.

Seimo priimtomis Vietos 
savivaldos įstatymo pataiso
mis siekta atskirti savivaldy
bės atstovaujamąją ir vykdo
mąją valdžias.

Pagal pataisas meras lieka 
tarybos vadovu, tačiau vykdo
mąją valdžią įgyvendina admi

PRIE LIETUVOS AMBASADOS 
MASKVOJE BUVO SURENGTAS 

POLITINIS VANDALIZMAS

Maskva, vasario 12 d. (ELTA). Lietuvos ambasada Mask
voje, reaguodama į prie ambasados įvykdytą vandalizmo aktą, 
įteikė notą Rusijos užsienio reikalų m inisterijai, kurioje 
informuojama apie incidentą bei ir prašoma imtis visų reikiamų 
priemonių užtikrinti diplomatų ir jų  šeimų narių saugumą.

Kaip jau ELTA yra pranešusi, trečiadienį 3 val. 30 min. prieš 
Lietuvos Respublikos ambasadą Rusijos sostinėje buvo įvyk
dytas vandalizmo aktas - į ambasados fasadą buvo mesti buteliai 
su dažančiu skysčiu. Preliminariais duomenimis, buvo mesti 5 
buteliai su skysčiu, kuris aptaškė fasadą, Lietuvos valstybinę 
vėliavą ir herbą. Akcijos dalyviai kartu išmėtė lapelius, kuriuose 
reiškiamas protestas prieš, jų vertinimu, apsunkintas Rusijos 
piliečių tranzito keliones per Lietuvos teritoriją į Rusijos 
Federacijos Karaliaučiaus sritį.

Lapeliuose buvo užrašai rusų kalba: “Kaliningrado blokadai 
- ne”, “Mūsų akcija - kreipimasis į Lietuvos valdžią su reika
lavimais panaikinti privalomą prašymo vykti Lietuvos teritorija 
pildymą”. Vandalizmo aktą įvykdė penkių jaunuolių grupė. Jų 
amžius - nuo 13 iki 18 metų. Operatyvių Maskvos miesto mili
cijos pareigūnų, saugančių ambasados pastatą, veiksmų dėka ši 
grupė buvo sulaikyta, vyksta tyrimas. Lietuvos ambasados 
darbuotojai ir jų  šeimos nariai nenukentėjo.

Rusijos užsienio reikalų ministerijai įteiktoje notoje pa
brėžiama, jog nepaisant to, kad Lietuva lanksčiai ir konstruk
tyviai sprendžia tranzito į ir iš Karaliaučiaus sritį klausimus, 
akcijos prieš šalies diplomatinę atstovybę įgyja reguliarų pobūdį.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija stebisi tokio pobūdžio 
akcijų padažnėjimu ir tikisi, kad Rusijos atsakingos institucijos 
konkrečiais veiksmais prisidės prie geros kaimynystės santykių 
plėtojimo.

ELTA primena, kad nuo vasario 1-osios tranzitu per Lietuvą 
Rusijos piliečiai gali keliauti tik su pripažintais kelionės 
dokum entais. Kariniai b ilietai, pensininko pažym ėjim ai, 
sanatoriniai kelialapiai ir kai kurie kiti asmens pažymėjimai 
nebeatstoja Rusijos piliečio vidaus ar užsienio paso.

LIETUVOS MOKYTOJAMS - ŠVIETIMO APIE 
HOLOKAUSTĄ PAMOKOS IZRAELYJE

Vilnius, vasario 7 d. (ELTA). Iš žiemos seminaro, kuris buvo 
surengtas Izraelyje, Holokausto tyrimo institucijose, grįžo 
Lietuvos mokytojų grupė. Šią išvyką organizavo Tarptautinė 
komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti, tęsdama švietimo programą. Lietuvių grupėje 
buvo mokytojai iš Utenos pagrindinės mokyklos, Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos ir Kauno IX forto edukacinių programų centro.

Žiemos seminaro metu aukščiausios kvalifikacijos lektoriai 
skaitė paskaitas apie žydų kultūrinį paveldą, Holokausto Euro
poje prielaidas ir specifinius bruožus, buvo rengiamos ekskursi
jos. Seminaro dalyviai iš įvairių pasaulio šalių turėjo galimybę 
susipažinti su Izraelio kultūra, papročiais, aplankyti įžymiausias 
ir krikščioniškajam pasauliui svarbiausias vietas, muziejus.

Lietuvos pedagogams, pasak jų  pačių, šis žiemos seminaras 
buvo naudingas dar ir tuo, kad jie užmezgė ryšius su kolegomis 
iš kitų šalių, dirbančiais švietimo apie Holokaustą srityje. Po 
paskaitų vykusiose diskusijose buvo dalijamasi patirtimi. Pernai 
balandžio m ėnesį pirm oji grupė lietuvių mokytojų turėjo 
galimybę apsilankyti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Niu 
Džersio Holokausto švietimo institucijoje.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltim am s Lietuvoje įvertinti yra pasirašiusi bendra
darbiavimo sutartį su Švietimo ir mokslo ministerija, kuria 
siekiama efektyviau diegti totalitarinių režimų švietimo pro-gra
mas bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose.

nistracijos direktorius, kurį me
ro teikimu skiria ir atleidžia 
taryba. Administracijos direk
toriui pavedama ir atsakomybė 
administruoti savivaldybės lė
šas.

Pataisomis atsisakyta for
muoti savivaldybės valdybą, 
bet taryboms palikta teisė savo 
nuožiūra sudaryti kolegiją. 
Kaip ir valdyba, kolegija būtų

sudaroma iš mero, jo  pava
duotojų bei kitų tarybos narių. 
Joms suteikta teisė spręsti 
klau-simus dėl savivaldybės 
plėtros ir investicinių projektų.

Prezidentūrą šiedu įstaty
mai pasiekė vasario  5-ąją. 
Pagal Konstituciją apsispręsti 
dėl parlamento priimtų įstaty
mų prezidentas tu ri per 10 
dienų.
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Iškart po nesėkmingų Pre
zidento ir savivaldybių tarybų 
rinkimų pasklido nemažai kal
bų, jog dar iki 2004 m. Seimo 
rinkimų NS(SL) tiesiog susi
jungs su socialdem okratais 
(LSDP), taip baigdama savo 
neilgą egzistenciją Lietuvos 
partinėje sistemoje. Tačiau ne 
taip seniai socialliberalų atsto
vai pareiškė, kad partija vis 
dėlto yra pasiryžusi išsaugoti 
savąjį identitetą, kurti naują 
įvaizdį ir bausti kaltuosius dėl 
neseniai patirtų nesėkmių.

Naujas partijas valdo 
piniguočiai

Minėtas socialliberalų pasi
ryžimas prisikelti savotiškam 
renesansui net ir aiškiai matant 
tai, jog jų  vadovas jau anaiptol 
nėra ta charizmatinė asmeny
bė, kuri 1998 m. pradžioje vos 
neįveikė Valdo Adamkaus, yra 
bent jau intriguojantis dalykas. 
Tačiau netgi nepriklausomai 
nuo to, kaip pavyks ir ar išvis 
pavyks NS(SL) įgyvendinti sa
vo šviesiuosius planus, šian
dien pakanka iliustracijų, ko
kias pasekmes visai šalies par
tinei sistemai gali atnešti pana
šaus pobūdžio partijų egzista
vimas bei jų  patekimas į val
džią, kuria manipuliuoti įgau
na teisę ir dideli partijos rėmė
jai, savo finansų dėka atvirai 
nekreipiantys jokio dėmesio į 
partinę drausmę ir frakcinę 
subordinaciją.

SIŪLOMA NELEISTI DVIGUBĄ PILIETYBĘ 
TURINTIEMS ASMENIMS TAPTI 

KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJAIS
Vilnius, vasario 13 d. (ELTA). Seimo narys Egidijus Klum

bys siūlo užkirsti galimybę dvigubą pilietybę turintiems asme
nims tapti Konstitucinio Teismo teisėjais. Seimo posėdžių sekre
toriate jis įregistravo tokį Konstitucinio Teismo įstatymo pakei
timų projektą. Šiuo metu Konstitucinio Teismo įstatymas nusta
to, kad Konstitucinio Teismo teisėju gali būti skiriamas Lietuvos 
Respublikos pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne 
mažesnį kaip dešimties metų teisinio ar mokslinio pedagoginio 
darbo pagal teisininko specialybę stažą.

E. Klumbio nuomone, priėmus naujos redakcijos Pilietybės 
įstatymą ir liberalizavus Lietuvos Respublikos piliečiams antros 
pilietybės įgijimo galimybę, Konstitucinio Teismo įstatyme 
būtina sugriežtinti normą, kad Konstitucinio Teismo teisėju gali 
būti Lietuvos Respublikos pilietis.

Jo pateiktame įstatymo pakeitime siūloma, kad Konstitucinio 
Teismo teisėju gali būti skiriamas tik Lietuvos Respublikos 
pilietis, t.y. dvigubą pilietybę turintys Lietuvos Respublikos 
piliečiai negalėtų būti skiriami Konstitucinio Teismo teisėjais.

Pasak E. Klumbio, Konstitucinis Teismas, priimdamas ne- 
skundžiamus sprendimus, daro didelę įtaką ne tik Lietuvos teisės 
sistemai, bet ir šalies politiniam gyvenimui. Todėl šiuos sprendi
mus turi priimti, anot jo, teisėjai, puikiai susipažinę su mūsų 
valstybės teisės sistema.

Dabartinis įstatymas, kaip pažymi parlamentaras, sudaro gali
mybę tapti Konstitucinio Teismo teisėjais Lietuvos piliečiams, 
kurie, įgiję antros valstybės pilietybę ir ilgą laiką išgyvenę užsie
nyje, yra atitrūkę nuo mūsų teisės sistemos, taip pat kitų valstybių 
piliečiams, įgijusiems Lietuvos Respublikos pilietybę kaip antrą, 
tačiau nelabai žinantiems Lietuvos teisės sistemą. Pasak E. Klum
bio, jo  siūlymas neleistų kitoms valstybėms per savo piliečius - 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjus - mėginti 
paveikti Konstitucinio Teismo sprendimus, o tuo pačiu mūsų 
valstybės teisės sistemą bei viso politinio gyvenimo raidą.

E. Klumbys taip pat siūlo taisyti Konstitucinio Teismo 
įstatymo normą, kad Seimo narių, besikreipiančių į Konstitucinį 
Teismą ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai, parašus turi 
tvirtinti Seimo Pirmininkas ar jo  pavaduotojai. Pasak jo, ši 
nuostata yra iš esmės antikonstitucinė ir skubiai taisytina.

OLIGARCHIES  
DEMOKRATIJOS INICIATYVOS

Kaip žinia, NS(SL) Seimo 
frakcijai priklauso ir Seimo 
Ekonomikos komitetui vado
vauja vienas pagrindinių šios 
partijos rėmėjų Viktoras Us- 
paskichas, jau senokai kvestio
navęs partinės demokratijos 
idėją, siūlydamas atsisakyti 
Seimo rinkimų daugiamanda- 
tėje apygardoje, t.y. eliminuoti 
partijų galimybę pateikti savo 
sąrašus ir panaikinti proporciš- 
kumo principą Lietuvos rinki
minėje sistemoje.

Referendumas 
prieš partijas

Šią savaitę minėtos idėjos 
reklamavimas pasiekė kulmi
naciją, kai V.Uspaskichas pa
reiškė kartu su referendumu 
dėl Lietuvos stojimo į Europos 
Sąjungą surengsiąs ir referen
dumą dėl Seimo narių rinkimo 
tik vienmandatėse apygardose. 
Jau praėjusią savaitę Vyriau
siajai rinkimų komisijai buvo 
įteiktas minėtojo referendumo 
iniciatyvinės grupės narių są
rašas ir prašymas išduoti para
šų rinkimo lapus.

Į tai reaguodam a Seimo 
NS(SL) frakcija gana aiškiai 
apibrėžė savo poziciją, kurią 
išdėstė seniūnas Alvydas Ra
manauskas: “Nusprendėme, 
kad dabartinė rinkimų sistema

yra optimali ir nėra būtinybės 
jos keisti. Manome, jog pasiū
lymai dėl rinkimų sistemos 
keitimo galėtų net destabili
zuoti politinę situaciją”. Tačiau 
frakcijos nuomonė šiuo atveju, 
pasirodo, nebuvo svarbi vie
nam pagrindinių partijos rėmė
jų, kuris pareiškė, jog nemato

Vasario 16-oji Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje 1992 metais. V. Kapočiaus nuotr.

kitos išeities, kaip tik pakeisti 
padėtį.

Kitaip tariant, turtingiau
siam Seimo nariui tiek praė
jusių savivaldybių tarybų, tiek 
ir Prezidento rinkimų rezulta
tai turbūt aiškiai parodė, jog 
ateityje investuoti “į partiją” 
nebeapsimoka, o norint dispo
nuoti lojalistais šalies parla
mente yra paprasčiau ir, ko ge
ro, pigiau orientuotis į vien
mandates apygardas. Šiandien, 
žinoma, galima kalbėti apie 
politinės kultūros stoką ar 
V.Uspaskicho politinį neišpru- 
simą, tačiau po iniciatyvų iš 
rinkimų kovos eliminuoti par
tijas įvairios abstrakčios sąvo
kos yra neleistinos.

Šiuo atveju reikia ne kalbė
ti, o perspėti apie cinizmą de
mokratijos atžvilgiu, kurį ne 
taip seniai lengva ranka pagim
dė partiją kūrę oportunistai.

Blaškymasis
Vis dėlto, nepaisant neabe

jotino ydingumo, kuriuo pasi
žymi antipartinės, vadinasi, ir 
antidemokratinės Seimo Eko
nomikos komiteto pirmininko 
iniciatyvos, jos atskleidžia ten
denciją, kurią reikėtų bent jau 
bandyti pažaboti dabar, kol pa
staroji neįgavo nebeapgręžia- 
mo pagreičio.

Ši tendencija žymi visišką 
naujai kurtų ar kuriamų partijų 
neatsparumą pinigams, kurių 
pagalba ne kuriama organiza
cijos struktūra bei didinami jos 
pajėgumai, o formuojamos tie
sioginės pozicijos, vienašališ
kai naudingos “investuoto
jams”. Pvz., kažin ar ir buvu
sioje, ir dabartinėje valdančio

joje daugumoje V.Uspaskichas 
yra geriausias ekonominių rei
kalų žinovas, tačiau jo finansi
nė parama NS(SL) atvėrė kelią 
į gana įtakingą postą, nepaisant 
akivaizdžių viešųjų ir privačių 
interesų sankirtų. Ir tai, kaip 
tiesmukiškai minėtas veikėjas 
dabar atmeta jo remtos partijos 
Seimo frakcijos siūlymus pa
žaboti savo ambicijas, visų 
pirma parodo ne jo  cinizmą, 
bet partijos bejėgiškumą.

Tiesa, srityse, tiesiogiai ne- 
sisiejančiose su V.Uspaskichu, 
socialliberalai nevengia paro
dyti neva turį aiškias nuostatas. 
Vienas šios partijos kūrėjų ir 
buvęs A.Paulausko patikėtinis 
praėjusiuose Prezidento rinki
muose Gediminas Dalinkevi- 
čius buvo be jokių skrupulų iš
stumtas ir iš Seimo frakcijos, 
ir iš pačios NS(SL).

Šiandien gana garsiai kal
bama ir apie kitus, tiesa, jau 
grynai vidinius kadrinius pasi
keitimus pačioje partijoje, ku
rie visų pirma turėtų būti susiję 
su NS(SL) Informacijos cent
ro vadovu Vytautu Kvietkaus- 
ku, taip sumaniai “pateikdavu- 
siu” partinę informaciją, jog 
socialliberalų ir jų  lyderio 
kampanija buvo tik skurdus jų 
praeities šešėlis.

Bet kokiu atveju galima 
pasakyti, kad šiandienė social
liberalų padėtis kažkuo prime
na sėdėjimą jei ne prie suski
lusios, tai bent jau prie skeldė- 
jančios geldos. Valdančiojoje 
koalicijoje ši partija akivaiz
džiai nusileidžia LSDP inicia
tyvoms, jų Seimo frakcija jau 
kiek sumažėjo, o matant da
bartinius nesutarimus su V.Us- 
paskichu, ši tendencija gali tik 
dar sustiprėti.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $40, 

PUSEI METŲ - $25, 
PIRMA KLASE - $63, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 
METAMS - $115.00

Stiprios pozicijos savival
dybių tarybose, kurios buvo iš
kovotos 2000 m. pavasarį pa
sitelkiant plataus masto popu
lizmą, šiandien jau prarastos, 
o partijos lyderis, ko gero, jau 
neturi politinės karjeros kilimo 
perspektyvų, nebent po pen- 
kerių metų pasikliautų liaudies 
išmintimi ir nutartų, kad tre
čias kartas nemeluos.

Blaškymasis, kai lyg ir kal
bama apie susijungimą su so

cialdemokratais (to pastarieji 
per garsiai ir neneigė), tačiau 
po to suskumbama pareikšti 
apie savojo identiteto išsaugo
jim ą bei naują partijos įvaizdį, 
atrodo logiška išeitis iš situa
cijos, į kurią patenka visos 
oportunistinės partijos, savo 
laiku sukurtos tam, kad poli
tikoje išlaikytų vieną žmogų. 
K itaip tariant, ideologijos, 
galinčios atsispirti oligarchi- 
niams pinigams, nėra, lyderis, 
net ir pralaimėjęs rinkimus, 
verčiau ieško kaltųjų savo ap
linkoje, nei kalba apie savo pa
sitraukimą iš partijos vadovo 
posto, tačiau ambicijos palie
kamos buvusiu lygmeniu.

Beje, pasimokyti iš dabar
tinės socialliberalų padėties 
turėtų ir kita neseniai vienam 
politikui sukurta partija, tiesa, 
jau spėjusi pastarąjį deleguoti 
į aukščiausią valstybės postą. 
Oligarchai gali pirkti ar priva
tizuoti įmones, bendroves, ga
myklas ir t.t., tačiau šiandien 
reikėtų aiškiai pasakyti, jog 
partijos nėra akcinės bendro
vės, kurias galima vienapusiš
kai išstumti iš politinės rinkos. 

Darius Varanavičius,
“Atgimimas”, 

2003 m. vasario 6 d.
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Mūsų valstybės nepriklau
somybė nėra kieno nors dova
na iš šalies bei kurio vieno mū
sų tautiečio nuopelnas. Tai mū
sų visos tautos troškimų, pasi
ryžimų ir valios kūrinys. Tai 
mūsų visų amžiais svajotos 
laisvės įsikūnijimas. Ir tatai da
bar teikia mums visiems dide
lio pasitenkinimo ir džiaugs
mo. Jaučiamės ne tik patys sa
vęs, bet ir savo krašto šeimi
ninkais. Laisva Nepriklauso
ma Lietuva visų mūsų bendras 
turtas. Visi turime jai pareigų 
ir visi esame atsakingi už jos 
likimą.

Kiekviena nuosavybė juo 
sunkiau įgyta, juo brangesnė, 
juo daugiau turime baimės ir 
rūpesčio jos netekti. Dėl to 
kiekvienas degame noru dirbti 
savo tautos ir valstybės gero
vei. Kiekvienas norėtų būti 
kuo nors naudingas, nes per 
tiek laiko ir jėgų mumyse susi
kaupė nemaža. Kas iš mūsų 
nenorėtų bent akmenėlį, bent 
smilčių saujelę tautos rūmo 
statybai atnešti, bent vinelę 
įkalti?

Bet kas būtų, jei taip visi 
per vienas kitą, lenktyniauda
mi ir alkūnėmis sau kelią pra
siskirdami, bėgtumėm pultu- 
mėm, kad ir turėdami geriau
sių norų? Kiek energijos išeik- 
votumėm, kiek nereikalingos 
m edžiagos prineštum ėm , o 
pačiam darbui gal tik meškos 
patarnavim ą padarytumėm. 
Darbas reikalingas suderini
mo, sutartinės. Dėl to dabar 
buriamės ir spiečiamės. Dėl to 
dabar talkas telkiame, dėl to 
šiandieną turime tiek organiza
cijų. Kaimuose nuo seno yra 
paprotys didesniems ir sunkes
niems darbams daryti talkas, 
pav., kūlei, linų mynei ir kt. 
Vienas ūkininkas savo darbi
ninkais talkina kitam. Talki
ninkai pavaišinami, pamylimi, 
bet dirbama be atlyginimo, ati- 
dirbtinai. Talkoje linksmiau ir 
lengviau dirbti ir greičiau nu
dirbama. Talkoje ir nuovargio 
nejaučiama.

Ar bereikia sakyti, kad ir 
mes organizacijose dirbame be 
konkretaus atlyginimo. Mūsų 
atlyginimas - moralinis pasi
tenkinimas.

Organizacija - tai vainikas, 
grandis, žiedas, žodžiu, atbaig
tas vienetas. Tas grandis sujun
gę galėtum ėm  gauti tokią 
grandinę, kuria apjuosę savo 
kraštą, būtumėm ramūs savo 
sodyboje. Reikia tik, kad talki
ninkai būtų drausmingi ir tole
rantingi. Nuo pat pradžios ne
priklausomo gyvenimo mes 
pratinamės kolektyviai organi
zuotai dirbti. Bet atrodo, kad 
ligi šiol nesame dar įsigyvenę 
į organizaciją. Trūksta mums 
dažnai ne tik idėjingumo, bet 
ir veiklumo.

Ir mes moterys nesame dar 
kaip reikiant įsitraukusios į

MOTERYS
VISUOMENĖS DARBE

organizacinį darbą. Tiesa, 
mums pasiteisinti esama ir ki
tokių priežasčių. Čia nusveria 
kiek ir ta aplinkybė, kad mūsų 
visuom enė dar tebesvarsto 
klausimą: ar vieta moteriai vi
suomenės darbe? Ar ne geriau 
būtų, kad ji liktų tik šeimos 
rate?

Netolimoje praeityje pri
klausėme nuo svetimųjų. Gy
venome tik siaurais šeimyni
nio gyvenimo rūpesčiais. Visi 
buvome pratę būti namie, bijo

Alma Adamkienė, kuri globoja Lietuvos vaikus ne vien tik per jos 
vardu įsteigtą Almos fondą, bet ir kitais būdais, kartu su Lietuvos 
prezidentu Valdu Adamkumi Čikagoje jų  garbei suruoštame 
renginyje. J. Tamulaičio nuotr.

jome vienas kito iš akių išleis
ti. Jaunimas buvo tėvų bei vy
resniųjų stropiai globojamas. 
Mūsų motinos buvo tokios, 
kaip Biblijoj minimos mote
rys, kurios “verpė linus ir sau
gojo namus”. Tada taip reikė
jo, kitaip būti negalėjo.

Senieji laikai iš pamatų su
griuvo. Dabar visa kitaip virto. 
Daug kas pasikeitė ir moterų 
gyvenime. Mūsų konstitucija 
patikrino moteriai lygias teises 
su vyrais. Bet gyvenime ne vi
si dar įpratome žiūrėti į moterį, 
kaip į lygiateisį asmenį. Įsiga
lėjusios gyvenime klaidingos 
pažiūros į moterį sunkina jos 
būtį ir kartais slopina jos pa
stangas. Ypač šeimos gyveni
me, kur valstybės įstatymai 
nesiekia, jos būtis nedaug te
pasikeitė. O pačias moteris gy
venimas buvo padaręs pasy
vias ir viskam, kas už šeimos 
ribų, abejingas. Dabar, kai vi
sas mūsų gyvenimas bėga stip
ria galinga srove, mes Lietu
vos moterys, nebent pečiaus 
įsikibusios galėtumėm išsilai

kyti savo senosiose pozicijose! 
Dabar, kada mūsų vyrai, mūsų 
vaikai, visas mūsų jaunimas 
neša geresniąją dalį savo ener
gijos, darbo ir kūrybos į orga
nizacijas, argi mums moterims 
nuolat sėdėti namie? Visi turi
me atlikti savo tiesiogines pa
reigas, bet laisvu laiku netu
rime trūnyti, neturime atitrūkti 
nuo paties gyvenimo.

Kai kurios raminasi: “Tai, 
apsieis ten ir be manęs! Ką aš 
galiu gera ten padaryti?” Čia

IŠSKLAIDYTAS FONDO RĖMĖJŲ NERIMAS
Čikaga/Vilnius, vasario 12 d. ( ELTA). Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas ir 

toliau veiks kaip veikęs, tik keisis jo  būstinės ir kai kurių populiarių renginių adresai.
Amerikoje Almos Adamkienės fondas veikia prie Lietuvos našlaičių globos komiteto, kuris 

yra JAV lietuvių bendruomenės Socialinių reikalų tarybos padalinys. Aukojantys šiam fondui 
Amerikos lietuviai susirūpino jo  likimu po Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų.

Trumpai viešėjusi Čikagoje ponia Alma Adamkienė aukotojų nerimą išsklaidė. Ji sakė, kad 
fondas tikrai veiks kaip veikęs. Iki šiol fondo raštinė buvo įsikūrusi Prezidentūros pastate, dabar 
Vilniaus meras Artūras Zuokas skyrė kitas patalpas.

Numatyti renginiai - Velykų ir Kalėdų šventės Lietuvos neturtingiems vaikams tikrai įvyks - 
tik ne Prezidentūroje, kaip būdavo iki šiol, o Nacionaliniame muziejuje. Fondo remiamos 35 
Lietuvos kaimo mokyklos su popamokinėmis klasėmis taip pat bus remiamos ir toliau. Todėl, 
kas tik nori ir turi galimybių, gali ir toliau remti neturtingus Lietuvos kaimo vaikus per ponios 
Almos Adamkienės fondą.

__________________ <1* <1* <1* <1* <1* <1* <1* <1* <1* __________________

MIELI TAUTIEČIAI

Literatūros almanacho “VARPAI” redakcija planuoja parengti knygą apie šviesios atminties 
rašytoją Jurgį Jankų. Todėl prašome kolegas ir visus, kurie jį pažinojo, bendravo, susirašinėjo, 
užrašyti savo atsiminimus. Taip pat labai lauktume Jurgio Jankaus rašytų laiškų, nuotraukų su 
rašytoju. Domina ir Jurgio Jankaus knygų recenzijos, kūrybos apžvalgos, susitikimu su rašytoju 
aprašymai. Brangi kiekviena smulkmena. Visiems, kam brangus šio talentingo kūrėjo atminimo 
įamžinimas, iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

Pageidaujantiems galėsime išsiųsti “Varpų” išleistą Jurgio Jankaus knygą “Papelkių 
Skirpstūnas”, taip pat naujausią - “Varpai - 2003” numerį, kuriame spausdinama plati medžiaga 
apie Jurgį Jankų ir dar niekur nepublikuotą kūrybą.

Laiškų, atsiminimų, nuotraukų ir kt. laukiame šiuo adresu:
Dainų g. 98-45, LT - 5410, Šiauliai, Lithuania

“Varpų” vyriausias redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius

prisim ena pasakojimas apie 
vieną indų atsiskyrėlį Samaną. 
Atsiskyręs iš gyvenimo, jis 
siekęs savo asmens tobulybės, 
visatos pažinimo, marindamas 
savo kūną ir stengdamasis at
sipalaiduoti savojo Aš. Vėliau 
jis pasiryžo grįžti į gyvenimą 
ir ieškodamas darbo, kreipėsi į 
vieną pirklį.

- Ką gi tu moki, Samane? - 
paklausė pirklys.

- Aš moku trijų  dalykų: 
mąstyti, laukti ir pasninkauti, - 
atsakė šis.

Nusijuokė pirklys:
- Kokia nauda tau, pav. iš 

mokėjimo pasninkauti?
- O, didelė nauda. Pirma, 

kada žmogus neturi ko valgyti 
- išmintingiausia yra pasnin
kauti. Jei to meno nemokėčiau, 
šiandieną pat būčiau alkio pri
verstas bet kam tarnauti dėl 
valgio. Dabar, nors antrą dieną 
esu nevalgęs, galiu ramiai pa
laukti. Esu kantrus. Ilgai galiu 
pakęsti nevalgęs ir dar juoktis:

- Jei taip, tai puiku. Mokė
jimas laukti taip pat prekyboje 
geras dalykas. Tu būsi man 
naudingas. Gausi atlyginimą.

Taip atsakė Sam anas: - 
Kiekvienas ima ir kiekvienas 
gali kitam ką nors duoti.

Taip ir mes moterys: kad 
kartais didelių indėlių į orga
nizaciją ir negalime įnešti, bet 
įsigilinusios į save ir paieško
jusios, rastumėm savyje tokių 
ypatybių, kuriomis galėtumėm 
būti gal ir labai naudingos. Ir 
organizacija ne tik ima, bet ir 
duoda. Pagaliau, tėvynę puošia 
ne vien didvyrių žygiai, kurie 
stiprina savuosius ir stebina 
svetimuosius, Tėvynei reika
lingi ir eiliniai darbininkai.

Darbo daug. Pirmiausia rei

kalinga žmonės kelti iš apsnū
dim o ir pasyvum o, re ik ia  
šviesti ir kultūrinti sodžius. 
R eik ia  kelti m ūsų ūkių 
gam yba, nam ų pram onė, 
p rekyba, g ilin ti m okslas, 
tarnauti visokeriopam menui ir 
technikai.

Kaip seniau buvo? - Vieni 
kruvinomis kojomis į Sibirą 
keliavo, o kiti? - Kiti tikėjo, 
mąstė ir pasninkavo. Taip, jie 
priversti buvo susilaikyti nuo 
kasdieninės duonos - spaudos, 
jie kentė troškulį numesti sve
timą jungą ir t.t.

O m ūsų m oterys? Kai 
mūsų tėvai ir broliai ne tik šios, 
bet ir anų kartų ėjo guldyti 
galvas dėl tėvynės ateities, tai 
mūsų motinos juos užaugino, 
o paskui graudžiai apraudojo. 
O mūsų sesės, ausdamos bei 
siūdamos jiems apdarą, į savo 
darbą yra įaudusios ir 
įsiuvusios tiek meilės ir ilgesio 
raštų! Jos lydėjo  b ro lius 
mintimis.

Visi nuo didžiausio lig ma
žiausio, nuo stipriausio, lig 
silpniausio, dalyvauja savo 
tautos gyvenime ir įneša dalelę 
savęs. Visi vargus esame ken
tėję, visi vylėmės ir ilgėjomės, 
visi aukojomės, kiek išmany
dami, kiek galėdami. Visi ly
giai dabar džiaugiamės, visi ly
giai bijome prarasti tai, ką jau 
turime. Dėl to visi turime būti 
sąmoningi piliečiai. Ir mes, 
moterys, neturime atsilikti. 
Mūsų taip pat kilni pareiga 
dirbti visuomenėje ir tarnauti 
bendram  gėriu i, tiesai ir 
grožiui.

J. Nainienė,
Kretinga. 

( “Trimitas” 1936 metų 
balandžio 2 d. Nr. 14)
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

Sv.Kazimierio parapijoje, LA, prie bažnyčios durų iš kairės: Lietuvos gen. garbės konsulas V. 
Čekanauskas, J. Čekanauskienė, vysk. E. Clark, antrame plane - naujasis klebonas S.Anužis ir dalis 
parapiejiečių. Vinco Stoko nuotr.

C L E V E L A N D ,OH

PRANEŠAME, kad Dirvos novelės konkurso Vertinimo 
komisija šiuo metu skaito gautus kūrinius ir laimėtojai bus 
paskelbti kovo mėnesį.

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖJE Vilniuje iš užsienio užsiregistravę dalyvauti 
18 dainos vienetų (du vaikų chorai) su 245 dainininkais ir 13 tautinių šokių grupių su 292 šokėjais, 
praneša Darius Polikaitis. Šventė prasidės birželio 30 d. Kultūros savaitės renginiais ir užsibaigs 
liepos 6 d. iškilmingu karaliaus Mindaugo karūnavimo paminėjimu. (Dainų klubas Liaudies kultūros 
centre veiks nuo birželio 29 d.). Renginiai vyks Vingio parke, kuriame telpa ne tik tūkstančiai žiū
rovų, bet ir virš tūkstančio dainininkų scenoje, natūraliame Kalnų parko amfiteatre, Žalgirio stadione, 
teatrų ir koncertų salėse, aikštėse, senamiesčio kiemuose, galerijose ir parkuose. O Gedimino prospek
tu, pro Tauro kalną iki Vingio parko žygiuos visų dalyvių paradas. Laima Žliobienė

2003 m.
KELIONĖS I DAINŲ /  ŠOKIŲ 

ŠVENTĘ VILNIUJE
Finnair ir kitomis oro linijomis

Išvyksta 
birželio men.

Sugrįžta 
liepos men.

Boston 29 d. 14 d.
Chicago 29 13
Cleveland 27 11
Detroit 27 11
Los Angeles 28 11
Newark 28 13
New York 29 14
Philadelphia 26 11
San Francisco 28 13
Tampa 29 12
Toronto 29 14
Washington 29 13

LIETUVIŲ FONDO 
PRANEŠIMAS

Lietuvių fondo prašymai 
jau gaunami LF raštinėje. Pra
šymų formos turi būti teisingai 
užpildytos, įteikiamos asme
niškai arba grąžinamos paštu 
iki 2003 m. kovo 15 d. Stu
dentų stipendijų gavimo rei
kalu prašymų formos turi būti 
įteikiamos ar grąžinamos paštu 
iki balandžio 15 d. Lithuanian 
Foundation, Inc. 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439. Tel. 
630-257-1616.

PILĖNŲ TUNTE
Clevelando Pilėnų tuntininkas v.s. Remigijus Belzinskas 

išsiuntinėjo skautiškoms šeimoms tunto veiklos pranešimus.
Vasario 17 d. Neringos tunto sesės ir Pilėnų tunto broliai 

Dievo Motinos parapijos svetainėje atšventė Lietuvos Nepri
klausomybės šventę.

Vasario 24 d. - kovo 10 d. pirmadieniais vyks įprastinės 
vienetų sueigos, kur bus ruošiamasi Kaziuko mugei ir lauželiui.

Kovo 15 d., šeštadienį, Dievo Motinos parapijos salės bus 
ruošiamos mugei. Bus ir virtuvės ruoša. Virtuvės talkon mielai 
laukiami tėveliai ir mamytės.

Kovo 16 d., sekmadienį, visi tunto nariai su tvarkingom 
uniformom renkasi salės prieangyje. Visi dalyvaus Mišiose, ku
rias seks mugės atidarymas. Mugę žadama užbaigti 1:00 val. 
p.p. su loterija ir lauželiu. Nuo mažiausio iki vyriausio brolio 
bus paskirtos pareigos. Vyresni skautai ir skautai vyčiai yra kvie
čiami po mugės salėms sutvarkyti.

Kovo 17 d., pirmadienį, vienetų sueigų nebus, o nuo kovo 
24 d. tos sueigos vyks įprasta tvarka.

SKAUTŲ STOVYKLOS
Detroito Skautija 2003 m. birželio 28 d. - liepos 5 d. Dai

navoje rengs stovyklą jaunoms šeimoms, vilkiukams ir skau
tams. Tai bus gera proga giliukams su tėvais ir vilkiukams sto
vyklauti. Tėvai rūpinasi kelione. Pilėnų tuntas parūpins palapines 
stovyklon vykstantiems. Tunto iždas prisidės prie kiekvieno tun
to nario stovyklos mokesčio po 75.00 dol. Registruotis pas tun- 
tininką iki gegužės 1 d., sumokant pilną stovyklos mokestį.

Lietuvių Skautų S-gos Jubiliejinė stovykla įvyks rugpjūčio 
6-16 dienomis, Holcomb Valley Scout Ranch BSA stovyk
lavietėje kalnuose, 7,000 pėdų virš jūros lygio, Californijoje. 
Tuose kalnuose prieš 100 metų veikė aukso kasyklos. Dabar 
stovyklavietė yra apsupta JAV valstybiniais miškais. Ten yra 
maudymosi baseinas. Stovyklautojai turės progą jodinėti arkliais, 
keliauti kalnų dviračiais ir net išbandyti aukso ieškojimą upokš
nyje plaunant aukso trupinėlius.

Pilėnų tuntas organizuoja kelionę į šią Jubiliejinę stovyklą. 
Kelias bus tolimas, tad teks anksti pasiruošti. Skridimo bilietus 
teks anksti pirkti, kad gautume nuolaidą. Šios stovyklos dalyvio 
ir skridimo mokestis 325 dol. asmeniui. Tunto nariai bent nuo 
31 d. gruodžio, 2002 m. ir sumokantieji pilną stovyklos mokestį 
prieš 22 d. vasario, 2003 m. galės vykti šion JS. Vėliau regis
truojantis gali brangti skridimo ir stovyklos mokestis. Nedelskite 
ir registruokitės iš anksto Jubiliejinei stovyklai. Užsiregistravę 
stovyklų dalyviai gaus informacija ir anketas. q  Juskėnas

DĖMESIO! DĖMESIO!
LIETUVIŠKO SCENINIO LIAUDIES ŠOKIO ANSAMBLIS

Galima užsisakyti vietas ir kitomis dienomis.
Skambinkite

40-24 235thSt.
Douglaston, NY 11363 

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

Fax 718-423-3979 
E-mail vyttours@earthlink.net 
Web site www.vytistours.com

Atstovybe Čikagoje:
Rita Penčylienė E-mail pencylar@comcast.net, 

tel.: 708-923-0280
Bronė Barakauskienė E-mail broneb@aol.com

PASAULIO LIETUVIŲ 
DAILĖS DIENOS - meninin
kų simpoziumas rengiamas Tra
kuose birželio 16 - liepos 2 die
nomis. Kviečiami dalyvauti 
įvairių kartų lietuvių kilmės dai
lininkai. Bus nemokamai su
teikta galimybė ir reikmenys 
kurti, nakvynė, maistas, pa
skaitos, surengta darbų paroda 
Vilniaus Rotušėje, išleisti re
klaminiai ir atmintiniai leidi
niai. Kūrybos žanrai - molber- 
tinė tapyba, akvarelė, pastelė, 
piešinys. Informaciją apie da
lyvių (15 asmenų) atrankos kri
terijus teikia Viešoji įstaiga “Am
žiaus vizija”, dir. N. Šnirienė, Uk
mergės g. 210-99, Vilnius 2010 
LT, el. paštu www.amvizija@ 
takas.lt ir Trakų kultūros fon
das, J. Lisevičiūtė, Vytauto g. 
69, Trakai 4050 LT, el. paštu 
www.TrakaiTIC@is.lt Pra
šoma kreiptis nedelsiant, pa
raiškas su darbų pavyzdžiais 
reikia pristatyti iki kovo 15 d.

G R A N D I N Ė L Ė
švęs savo auksinį jubiliejų

2003 m. balandžio 26 d. 
Clevelande koncertu-banketu

Kviečiame VISUS praėjusių 50 metų buvusius šokėjus, 
muzikantus, rėmėjus ir draugus padėt atšvęsti šį jubiliejų savo 

dalyvavimu, sveikinimais bei parama.
Prašome kreiptis į Eglę Laniauskienę, tel. 440-205-9273, arba 

eglelan@aol.com dėl papildomos informacijos.

C H IC A G O ,IL

Z. ŠIMUTYTĖ KOPIA KARJEROS LAIPTAIS

Dr. Zita Šimutytė paskirta JAV Kariuomenės tyrimų instituto 
direktore, taip pat vyriausiąja JAV kariuomenės psichologe.

Buvusio ilgamečio Draugo vyriausiojo redaktoriaus, žymaus 
publicisto Leonardo Šimučio dukraitė Zita bakalauro laipsniu 
yra baigusi Illinois universitetą, Konektikuto valstijos univer
sitete įgijusi magistro, taip pat daktaro laipsnius iš eksperimen
tinės psichologijos. Gavusi specialią stipendiją, studijas gilino 
Toronto universitete. Kariuomenės tyrimų institute pradėjo dirbti 
1976 m. kaip psichologinių tyrinėjimų ir vystymosi specialistė. 
Z. Šimutytė priklauso įvairioms Amerikos psichologų profesi
nėms organizacijoms, yra paskelbusi labai daug mokslinių 
straipsnių. Už savo darbą ir gabumus yra gavusi ne vieną 
reikšmingą JAV apdovanojimą.

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:broneb@aol.com
takas.lt
mailto:ww.TrakaiTIC@is.lt
mailto:eglelan@aol.com
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LIETUVA IR PASAULIS
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS VYRIAUSYBĖS NARĖ
RAGINA LIETUVĄ NARYSTEI ES SAKYTI “TAIP”
“Lietuvos piliečiai turi suprasti, kad daugiausiai iš narystės 

Europos Sąjungoje laimi sunkiau gyvenantys žmonės” , - 
kalbėdama su Europos komiteto generaliniu direktoriumi Petru 
Auštrevičium i, tvirtino Didžiosios Britanijos prekybos ir 
pramonės ministerijos sekretorė, atsakinga už Europos politiką, 
Melanie Johnson. Susitikime buvo aptariamas Lietuvos pasi
rengimas tapti Europos Sąjungos nare.

M. Johnson teigė tikinti, kad derybose su ES Lietuva, įro
džiusi esanti profesionaliai ir efektyviai dirbanti kandidatė, savo 
pasirengimą narystei tinkamai pademonstruos ir praktikoje, 
sėdėdama prie ES stalo ir bendrai priiminėdama sprendimus.

P.Auštrevičius pabrėžė, kad Lietuva aktyviai rengiasi narys
tei: sėkmingai su ES derina teisės aktus, įgyvendina derybose 
prisiimtus įsipareigojimus, nuolat stiprina valstybės tarnautojų 
gebėjimus. “Savo informacinėje kampanijoje mes siekiame, kad 
į referendumą ateitų kuo daugiau žmonių, būtina, kad kiekvienas 
pilietis tvirtai apsispręstų dėl savo ir šalies ateities”, - susitikime 
sakė P. Auštrevičius. Jo teigimu, daugiausia dėmesio šiais metais 
bus skiriama kaimiškųjų vietovių gyventojų informavimui.

Kaip primena Europos komitetas, sausio mėnesio apklausos 
rodo, kad referendume už Lietuvos narystę ES balsuotų 67.7 
proc. apklaustųjų, prieš - 14 proc., neapsisprendusiųjų - 18.3 
proc. respondentų.

LIETUVA ĮSIPAREIGOJA JAV ORLAIVIAMS IR
LAIVAMS NETAIKYTI MUITŲ IR MOKESČIŲ
Vilnius, vasario 12 d. (ELTA). Lietuva įsipareigoja netaikyti 

JAV orlaiviams ir laivams (išskyrus reguliariuosius komercinius 
reisus) muitų, navigacijos ir kitų numatytų mokesčių. Tokia nuo
stata įtvirtinta Lietuvos ir JAV Vyriausybių susitarime dėl ben
dradarbiavimo masinio naikinimo ginklų platinimo prevencijos 
srityje ir dėl gynybos bei karinių santykių plėtojimo. Dėl šio 
susitarimo ratifikavimo Vyriausybė nutarė kreiptis į Prezidentą.

Susitarimas buvo pradėtas rengti 1998 metais ir pasirašytas 
2002 m. spalio 10 d. Vilniuje.

Pagal šį susitarimą JAV Vyriausybė įsipareigoja suteikti 
Lietuvai pagalbą siekiant užkirsti kelią masinio naikinimo 
ginklų, su jais susijusių technologijų, medžiagų platinimui. Taip 
pat užkertamas kelias branduolinio, biologinio bei cheminio 
ginklo perdavimui, gabenimui be leidimo. Salys ketina skatinti 
gynybos ir karinių ryšių plėtrą, rengti reguliarius mokymus.

Numatyta, jog Lietuvos vykdomasis atstovas bus Krašto 
apsaugos ministerija, JAV - Gynybos departamentas.

Tarptautinis bendradarbiavimas jau vykdomas nuo 2002 
metų. JAV Vyriausybė perdavė šalies muitininkams ir sienos 
apsaugos tarnybos pareigūnams specialią įrangą, kurios vertė 
viršija milijoną litų.

Pasak Vyriausybės spaudos tarnybos, ratifikavus susitarimą, 
Lietuvai ketinama pasiūlyti nešiojamų sensorių, radiacijos 
detektavimo įrangos tyrimams laboratorijose, elektroninę 
pasienio kontrolės ir vaizdo perdavimo sistemą, apsauginių 
kostiumų nuo cheminio, biologinio ir radiacinio poveikio, kitos 
specialios įrangos.

Masinio naikinimo ginklų, su jais susijusių technologijų, 
medžiagų platinimo kontrolė ir prevencija yra vienas pagrindinių 
užsienio politikos prioritetų NATO valstybėse.

RUSIJA NEPATENKINTA ČEČĖNŲ VEIKLA
Maskva, vasario 13 d. (ITAR-TASS-ELTA). Rusijos užsienio 

reikalų ministerija pareiškė nepasitenkinimą dėl to, kad vienos 
iš Lietuvos interneto kompanijų tarnybinėje stotyje atidaryta 
prieštaringai vertinamos čečėnų interneto naujienų agentūros 
“Kavkaz-Center” svetainė, praneša ITAR-TASS-ELTA.

“Maskvą didžiai stebina Lietuvos valdžios nuolaidžiavimas 
šalyje veikiantiems vadinamiesiems čečėnų atstovams, kurie jos 
teritorijoje iš esmės stoja prieš Rusijos teritorinį vientisumą ir 
suverenitetą”, - pabrėžė Rusijos užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnai. “Toks požiūris neatitinka mūsų šalių santykių po
būdžio ir sudaro neigiamą foną jų  tolesnei plėtrai”, - sakė jie.

Anot Rusijos diplomatų, per šią svetainę propaguojami čečė
nų smogikų veiksmai, kuriais siekiama sužlugdyti padėties Čečė
nijoje sureguliavimo procesą. Oficiali Lietuvos valdžia nesiima 
jokių priemonių prieš šią svetainę. Lietuvos pareigūnai analogiš
kos pozicijos laikosi ir šalyje veikiančio Čečėnijos Respublikos 
Ičkerijos informacijos centro atžvilgiu. Rusija reikalauja, kad 
“Lietuvos valdžia imtųsi efektyvių žygių, kurie padėtų jos teri
torijoje užkirsti kelią visiems veiksmams, tarnaujantiems čečėnų 
separatistų interesams”.

LGITIC inf.

Vasario 6 d. LR Ministras pirmininkas A. Brazauskas dalyvavo Adas Israel kongregacijoje (sinagogoje) 
Vašingtone surengtoje ceremonijoje, kurios metu jis perdavė toras Kesher, Adas Israel ir Mount Sinai 
kongregacijoms. Ceremonijos metu A.Brazauskas pasakė kalbą.

R. Kačinsko, LR ambasada JAV nuotr.

JAPONIJOJE PAMINĖTOS DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ 
SU LIETUVA 80-OSIOS METINĖS

Tokij a s , vasario  12 d. 
(ELTA). Iškilmingu renginiu 
Tokijuje paminėtos Lietuvos 
Nepriklausomybės 85-osios 
bei Lietuvos ir Japonijos dvi
šalių santykių užmezgimo 80- 
osios metinės. Iškilmingame 
minėjime viename iš didžiau
sių Tokijo viešbučių dalyvavo 
daugiau kaip 300 garbingų 
svečių, tarp kurių buvo Japoni
jos Vyriausybės, Parlamento, 
Užsienio reikalų ir kitų minis
terijų, valstybės institucijų, 
šios šalies verslo ir kultūros pa
saulio atstovai bei diplomatai 
iš 80 užsienio valstybių atsto
vybių.

Priėmimas prasidėjo garsių 
Lietuvos muzikantų - saksofo
nininko Petro Vyšniausko ir 
birbynininko Antano Smols- 
kaus - koncertu. Lietuvos Res
publikos nepaprastasis ir įga
liotasis ambasadorius Japoni
joje Algirdas Kudzys sveikini
mo kalboje pasidžiaugė, jog 
Japonija visuomet suvokė Lie
tuvos valstybės nepriklauso
mybės siekius ir ne kartą šalį 
parėmė.

Užsienio valstybių pilie
čiai, įvažiuodami į Rusiją, nuo 
vasario 14 dienos privalo už
pildyti migracinę kortelę.

K ortelės bus dalinam os 
Rusijos ir Baltarusijos pasienio 
kontrolės punktuose, trau 
kiniuose ir lėktuvuose bei Ru
sijos tarptautiniuose oro uos
tuose.

Tokią Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos perteikia
mą informaciją vasario 7 die
nos spaudos konferencijoje 
paskelbė Rusijos Federacijos 
užsienio reikalų ministerija.

Pasak Lietuvos URM pra
nešimo, konferencijoje buvo

Ambasadorius pasidžiaugė 
intensyviais dvišaliais san
tykiais, kurie, anot jo, ateityje 
turėtų tapti dar aktyvesni bei 
dinamiškesni.

Japonijos ir Lietuvos drau
gystės asociacijos prezidentas 
Seiči M izuno renginio sve
čiams tvirtino, jog jo  vado
vaujama nevyriausybinė or
ganizacija  yra pasirengusi 
visomis pastangomis prisidėti 
prie L ietuvos ir Japonijos 
dvišalių kultūrinių mainų, eko
nom inių ryšių bei politinio 
dialogo skatinimo.

Renginyje Kudzi miesto 
merui Jošiaki Kudzi, kuris ne
seniai tapo Japonijos ir Lie
tuvos draugystės asociacijos 
šiaurinio pagrindinės Japo
nijos Honšiu salos Tohoku 
regiono skyriaus vadovu, už 
ypač aktyvų Lietuvos ir Ja
ponijos santykių skatinimą bu
vo įteiktas Lietuvos Prezidento 
Valdo A dam kaus dekretu  
paskirtas valstybinis apdo
vanojimas - Vytauto Didžiojo 
ordinas.

Kudzi yra vienintelis su 
Lietuvos miestu susigiminia
vęs Japonijos miestas. Jis 1989 
metais užmezgė giminystę su 
Klaipėda.

Minėjimo svečiai taip pat 
buvo pakviesti paragauti Lie
tuvos restorano “Marceliukės 
klėtis” paruoštų lietuviškų pa
tiekalų, bendrovės “Žemaitijos 
pienas” produkcijos bei įmo
nės “Svyturys-Utenos alus” 
alaus.

Šiuo iškilmingu minėjimu 
vainikuotos Lietuvos dienos 
Japonijoje, kurias su Vilniaus 
miesto savivaldybe, Japonijos 
ir Lietuvos draugystės asocia
cija bei Lietuvos institutu su
rengė Lietuvos užsienio reika
lų ministerija ir ambasada To
kijuje. Nuo vasario 4 dienos 
Japonijos Hokaido salos sosti
nėje Sapore ir Tokijuje buvo 
pristatoma Lietuvos kultūra, 
turizmas ir nacionalinė virtu
vė, o trys profesionalūs lietu
vių skulptoriai sukūrė įspūdin
gą ledo skulptūrą 30-ajame 
Saporo sniego festivalyje.

RUSIJA ĮVEDĖ MIGRACINES KORTELES
pabrėžta, kad migracinės kor
telės įvedimu nepanaikinama 
registracija, todėl į Rusiją at
vykęs užsienietis per tris die
nas privalės užsiregistruoti 
šios šalies Vidaus reikalų mi
nisterijos teritorinėse instituci
jose (Vizų ir registracijos sky
riuose) arba viešbutyje.

Išvažiuojant iš Rusijos te
ritorijos, migracinė kortelė tu
rės būti grąžinama pasienio 
kontrolės punkto pareigūnams.

Užsienio šalių piliečiams, 
įvažiavusiems į Rusiją su viza 
iki migracinių kortelių įvedi
mo, kortelių pildyti nereikės.

Užsienio valstybių pilie-

čiai, kurie gali vykti į Rusiją 
be vizų, migracines korteles 
turės užpildyti Rusijos VRM 
teritorinėse institucijose.

Spaudos konferencijoje bu
vo pabrėžta, kad įstatymais dėl 
užsieniečių teisinės padėties ir 
įvažiavimo bei išvažiavimo iš 
Rusijos tvarkos nesiekiama su
griežtinti migracijos ir vizų re
žimo. Pagrindinis naujovių 
tikslas yra tinkamai įforminti 
atvykstančių į Rusiją užsienie
čių kontrolę. Rusijos pareigū
nų duomenimis, kasmet į Rusi
ją atvyksta maždaug 25 mln. 
užsieniečių, dar 3 mln. atvyks
ta per Baltarusijos teritoriją.
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KULTŪROS PUSLAPIS

Los Angeles Dramos Sambūrio pastatymas - pasaka “Tu tik niekam nesakyk”. Iš kairės: Sraigė- 
Raigė - Daina Kamarauskaitė, Voriukas Riukas - Arturas Cėsna, Musė Zyzė - Edita Kliucinskaitė, 
Žiogas Poetas - Haroldas Mockus. Sigito Sniro nuotr.

TRYS KULTŪRINIAI RENGINIAI
“TU TIK NIEKAM  

NESAKYK”
Trys kūrybingi kultūriniai 

renginiai įvyko vieno mėnesio 
bėgyje Los Angeles lietuvių 
nausėdijoje.

Dramos Sambūrio aktorius 
Haroldas Mockus, dar studijuo
damas teatrinį meną Klaipėdo
je, perskaitė Vytautės Žilinskai
tės knygą Tu tik niekam nesa
kyk, susidomėjęs parašė tuo pa
čiu pavadinimu scenarijų - pa
saką vaikams ir suaugusiems. 
Sią pasaką jis surežisavo bai
giamųjų egzaminų proga.

Aktorius Haroldas Mockus, 
atvykęs prieš eilę metų į Los 
Angeles, tuojau įsijungė į Dra
mos Sambūrio aktorių eiles ir 
jau  sėkm ingai atliko keletą 
vaidmenų. Savo režisūriniam 
debiutui nutarė šią žaismingą 
Tu tik niekam nesakyk pasaką 
parodyti vaikams ir suaugu
siems. Ir taip Sambūrio akto
riai - Edita Kliucinskaitė tapo 
Musė Zyzė, Daiva Kamaraus- 
kaitė - Sraigė Raigė, Artūras 
Cėsna - Voriukas Riukas ir Žio
gelis Poetas - rež. Haroldas 
Mockus. Talentingi pastatymo 
specialistai: dailininkas Sigitas 
Šniras, kompozitorius Viktoras 
R alys, kostium ų dailininkė 
Aušra Naciulevičienė, grimuo
toja Aušra Rozengard ir spek
taklio vedėjas Amandas Ra
gauskas.

Linksmai muzikai skam 
bant pamažu atsiveria uždanga, 
sužiba pasakos spalvingos 
šviesos, daugiašakis liaunų ša
kų medis, pasipuošęs įvairia
spalviais balionais. Prieš medį 
dideli margų gėlių krūmai (gė
lėmis papuošti skėčiai), vėliau 
panaudoti vaidinimo šokiuose. 
Viktoro Ralio linksmai riedanti 
ir pilna energijos muzika buvo 
didelis įnašas pastatym e ir 
vabzdžių judėjim e. Aušros

Petras Maželis

Maciulevičienės sukurti kos
tiumai stebino išradingumu, 
spalvingumu - tai jos debiuto 
triumfas. Aktorių veidai rodė 
grimuotojos Aušros Rozen- 
gard profesinę ranką. Neleng
vą spektaklio vedėjo pareigą 
labai rūpestingai atliko Aman
das Ragauskas.

Sv. Kazimiero parapijos 
salė pilna. Mažieji žiūrovai ant 
jiems patiesto kilimo tvarkin
gai susėdo ir nekantriai laukė 
pasakos. Taip pat ir visi vyres
nieji. Linksma, ritminga mu
zika praveria uždangą, žiūro
vai nuščiūva. Scenoje žavi pa
saka. Lėtai judanti ir lėtai kal
banti Sraigė Raigė liūdnai pa
pasakoja savo meilės istorijė- 
lę Musei Zyzei ir labai gražiai 
ją prašo: “Tu tik niekam nesa
kyk” . Nuo čia ir prasideda 
žaismas: paslaptis visiems pa
aiškėja, Žiogelis Poetas, prie 
savo spalvingo frako pasika
binęs ilgoką spalvingą kakla
raištį, linksmai straksi, šuo
liais šoka ir savo žavingam ju 
desy ponavoja. Musė Zyzė 
tikra Zyzė, pletkininkė, o gu
vus, linksmas Voriukas - Riu- 
kas, turbūt gimęs cirko pala
pinėje dėvi klouniškas, geo
m etriniais kvadratėliais iš
puoštas kelnes, aukštyn ir že
myn mėto net keletą sviedinu
kų, savo linksmumu ir išdai
gomis savo debiutą atliko pa
sigėrėtinai. Dainomis, šokiais 
visi švenčia draugystę, o nuo 
medžio paimtus balionus mė
to salėn, kas sukelia didelį 
džiaugsmą ir ilgus plojimus.

Režisierius savo debiutu ir 
vaidyba sužibėjo. Jo vaidinto
ja i savo vaidm enyse buvo 
tikri ir žaismingi.

Vaišių metu jauni ir suau

gę sveikino spektaklio atlikėjus 
ir nepagailėjo gėlių ir dovanų. 
VALSTYBINIS VILNIAUS 

KVARTETAS
Koncertas Los Angelėje bu

vo netikėta staigmena, nes iki 
koncerto tebuvo tik kelios die
nos pasiruošimui. Žinia greit 
pasklido ir penktadienį, kas 
labai reta, sausio 10 dieną, į Šv. 
Kazimiero parapijos šventovę 
susirinko daug klasikinės mu
zikos mylėtojų. Nuoširdžiai žiū
rovams plojant prieš didįjį al
torių pasirodė iškilūs muzikai 
- menininkai: pirmu smuiku 
grojanti Audronė Vainiūnaitė, 
antru smuiku - Artūras Šilalė, 
viola - Girdutis Jakaitis ir vio
lončele - Augustinas Vasiliauskas.

Kvartetas koncerte pristatė 
tris kompozitorius: M.K. Čiur
lionio trijų dalių kvartetą C mi
nor, Ludwig van Beethoven ke
turių dalių kvartetą op. 95 Nr. 
11 ir Robert Schumann keturių 
dalių kvartetą op. 41 Nr. 3.

Los Angeles Dramos Sambūrio pastatymas - Jono Mackonio “Ledi Makbet iš Akmenės” - įvyko 
sausio 11-12 dienomis. Iš kairės: Filomena, režisieriaus žmona - Raisa Urbanienė ir režisierius Narcizas 
Burokas - Amandas Ragauskas. Vinco Stoko nuotr.

Šventovėje sustingo tyla, 
kvarteto stygose prabilo Lietu
vos sūnus ir genijus Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis. Jo 
nuoširdi, giliai širdyje išgy
venta lietuvos sielos kūrėjo 
muzika, klausytojus pavergė. 
Pabudo Lietuvos svajingoji 
gam ta ir žmonės. Kvarteto 
grojimas stabdė kvėpavimą.

Aišku, Beethoveno ir Schu- 
manno įvairūs Allegro, Ada
gio, Andante labai veikė klau
sytojus, o surakinta tyla leido 
kūrinių akordams skrieti į Šv. 
Kazimiero Šventovės pakraš
čius.

Kai užmerki akis, atrodė, 
kad tik vienas žmogus groja 
keturiais instrumentais; muzi
kai giliai paskęsta muzikos 
gelmėse, tarsi atiduodami visą 
save savo jausmų virpėjime. 
Kvartetui grojant, gera stebėti 
jų  instrum entų  valdym ą ir 
reikšmingą kūno judesį. Kai jų 
grojimas eina prie pianissimo, 
jie visi klausydami savo stygų 
garso palinksta arčiau gaidų, 
tuo tarpu, grodam i Allegro  
molto vivace, nugaros išdidžiai 
išsitiesia ir jų  stiprus ir greito 
ritmo fortissim o  ištiesina ir 
klausytojų nugaras.

Valstybinis Vilniaus kvar
tetas jau  antrą kartą paliko 
mums losangeliečiams muzi
kinę dovaną. Ačiū Kvartetui ir 
LA Bendruomenės Valdybai.

LEDI MAKBET IŠ 
AKMENĖS

D ram os Sam būris savo 
naująja premjera labai links
mai sausio 11 ir 12 dienomis 
nuteikė losangeliečius, išvedęs 
į sceną Jono Mackonio keturių 
situacijų (nutikimų) komediją 
“Ledi Makbet iš Akmenės” , 
kurioje vaidina net penkios 
jaunos gražuolės ir šeši įvai
raus amžiaus vyrai. Režisierius 
Algimantas Žemaitis (senas te
atro vilkas) vaidmenis tiksliai 
paskirstė: Zita, būsimoji jauna 
aktorė - debiutantė Indraja Šul
caitė, režisierius Narcizas Bu
rokas - Amandas Ragauskas,

Filomena, jo  žmona - Raisa 
U rbanienė rašy to jas Jonas 
Anužis - Juozas Pupius, aktorė 
E lvyra M iliuvienė - Edita 
Kliučinskaitė, skulptorius Vi
lius Milius - Remigijus Bobi- 
na, jaunas aktorius Gerardas - 
Rolandas Žukauskas, docentė 
Petronėlė Radžiūtė - Daina Že- 
maitaitytė, policininkas Bro
nius Dičkus - Artūras Čėsna, 
Moderni mergina - Daiva Ka- 
marauskaitė ir rūbininkas - Jur
gis Kajota. Režisieriaus talki
ninkai: dailininkas Sigitas Šni- 
ras, kostiumų dailininkė Aušra 
M aciulevičienė, grimuotoja 
Aušra Juškaitė-Rozengard ir 
garsų ir muzikos vedėjas - Pau
lius Jasiukonis.

Į meno Akademijos rūbinę 
ašarodama pas rūbininką atei
na įstojamųjų egzaminų neiš
laikiusi Akmenės m iestelio 
jauna, bet jau apsukri Zita. 
Kalbant su rūbininku Kajota 
paaiškėja, kad Zitos egzaminų 
neišlaikymo kaltininkai yra re
žisierius Burokas ir docentė 
Radžiutė. Netikėtai į rūbinę 
užeina ir režisierius su docen
te, kurie kalbasi ir apie savo 
gyvenimo intymias paslaptis. 
Zita, pasislėpusi už spintos, 
pokalbį girdi ir, išgavusi iš rū
bininko skriaudėjų adresus, 
nutaria jiems keršyti. Nuo čia 
ir bėga menininkų gyvenimas. 
Režisierius Burokas, savo bute 
gerokai pralamdęs kivirčus su 
žmona, laukia ateinant aktorių 
“Romeo ir Džiuljetos” repeti
cijos. Įslinkusi Zita bando įti
kinti režisierių Buroką, kad ji 
yra jo duktė, kas dar labiau pa
kenkia šeimyniniams Rurokų 
santykiams. Aktorė repeticijai 
nepasirodė, tad Zita nori paro
dyti savo aktoriškus sugebėji
mus. Atvykus Romeo, Zita 
vaidina Džiuljetą. Tai buvo ne
pamirštamai puiki klasikinės 
komedijos tipo scena. Publika 
ilgai nesiliovė juoktis ir ploti. 
Zita atsiduria docentės Ra- 
džiu tės bute, kur randa ir 

(Nukelta į 10 p.)
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Žinomas veikėjas Antanas 
Terleckas su jam  būdinga 
m aniera eilinį kartą parašė 
netiesą Laisvame laikraštyje 
(2003 01 30 - 02 13 Nr.3 (27). 
Sį kartą jis pasinaudojo tuo, 
kad Lietuvos aidas (2002 12 
14 Nr. 259) neatsakingai per
spausdino m ano 1992-ųjų 
metų porą publikacijų iš “Vo
ratinklio” serialo apie KGB 
veiklą Lietuvoje, agentūros 
sudėtį bei m okslininkų pa
naudojimą. Tačiau po pub
likacijomis pateikė esančius 
redakcijos kompiuteryje du 
sąrašus žmonių, kurie jo  at
m intyje vieni įvardinti po
litiniais kaliniais - renegatais, 
kiti asmenys - KGB agentais. 
Neatidus skaitytojas gali su
prasti, kad tai mano publi
kacijos dalis, nors ji ir iškrenta 
iš kontekso. 1992-ųjų m. mano 
publikacijose tokio sąrašo 
nebuvo. P ublikacijos p e r
spausdintos nederinan t su 
manimi, sąrašų nesudarinėjau 
ir la ik rašč iu i nepateik iau , 
renegatu niekada nieko nesu 
vadinęs. Išvardintų žmonių 
renegatais nelaikau. Po poros 
dienų Lietuvos aidas paskelbė, 
kad aš čia niekuo dėtas, kad tai 
kažkokio redakcijos darbuo-

LA IŠK A I R ED A K C IJA I

KAS IS TIESŲ ESI, ANTANAI TERLECKAI?!
tojo klaida. Tačiau paneigimus 
mažiau kas skaito negu pir
mines neteisingas žinias. Lai
koma, kad jų  tik 15%. Ant 
tok ios m eškerės kab liuko  
pakibo ir žinomas disidentas 
Vytautas Skuodis, paraginęs 
laikraštį atsakingiau su ma
nimi bendrauti, nors aš ben
dravau tik prieš 10 metų. Tad 
visi po m ano kažkada ra 
šytom is publikacijom is iš
vardintieji aiškinkitės su laik
raščio Lietuvos aidas redak
toriumi. Puldamas mane A. 
Terleckas tartum bando užstoti 
Albertą Žilinską, kurį gerbiu ir 
nelaikau jokiu renegatu, o iš 
tiesų, pasinaudojęs proga, jį 
nenumaldomai puola. Labai 
dažnai kai kurie žmonės savo 
nuodėmes kitiem s klijuoja. 
Tie, kurie naudojo žodžius 
“intrigantas” , “Maskvos už
sakymas”, “Suderinta su KGB 
ar jo įtakoje” naudojosi savo 
patirtimi vykdydami šių ins
titucijų užsakymus. Aš, bū
damas Aukščiausiosios Ta
rybos komisijos KGB veiklai 
tirti Lietuvoje narys, patyriau, 
jei kas pirštu rodo į asmenį 
kaip į KGB dalyvį, tai reikia 
žiūrėti ne į tą, į kurį rodoma, o 
į tą, kuris rodo. Tai skiriu ir

Antanui Terleckui. Savo laiku 
pradėjo rodyti į kitus pirmoji iš 
AT deputatų ir Kazimira Da
nutė Prunskienė. Jau ne vieną 
kartą  esu su ju o  kalbėjęs. 
Pažada daugiau taip nesielgti. 
Po kurio laiko - vėl tas pats. 
Aukščiausioje Taryboje, jam  
paprašius, atstovavau jo  va
dovaujamai Lietuvos laisvės 
lygai, norėdamas, kad jis turėtų 
galim ybę politiškai nerėks- 
mingai atsiskleisti, nors žinojau 
apie jo politinius ir nepolitinius 
klystkelius. Bet, kai jis pradėjo 
kaišioti panašius rašinius, kad 
perskaityčiau iš tribūnos, nu
tariau neremti. Tad, jeigu A. 
Terleckas rašė tuos atsišau
kimus KGB ar Maskvos ins
piruotas, tokiu atveju esu ir aš 
tų institucijų įrankiu, nežinant 
man, bet žinant jam. Dėl klai
dinančių publikacijų skam 
binau jam  ir V.Skuodžiui, jų  
autoriams. Neprisiskambinau. 
Todėl ir rašau, kad nebūtų klai
dinami žmonės.

A.Terleckas visaip bando 
įp iršti man gim inystę su J. 
Markulio žmona. Jis teigia, kad 
ji mano teta. Nežinau kuo ji jam 
užkliuvo. Save gerbiantis vyras 
taip nepersekiotų niekuo dėtos 
moters, 1909 metų gimimo.

TRYS KULTŪRINIAI RENGINIAI
Atkelta iš 9 p.

besimeilikaujantį skulptorių Milių, kuris bando išgauti iš do
centės senoviniai vertingą žvakidę. Čia Zita užkariauja skulp
toriaus simpatijas. Taip atsilygina docentei. Įvairūs įvykiai vy
niojasi komedijoje, kol padaliau visi veikėjai susirenka į “Pro
tėvių” kavinę pabendravimui. Čia visi susitaiko ir grįžta į norma
lias vėžes. Zita atsiunčia visiems gražų laišką, žada sugrįžti. 
Pasirašo jau “Ledi Makbet iš Akmenės” .

Spektaklis labai dinamiškas, vaidintojai energingi ir žais
m ingi, bravo debiutantė Zita. Spektaklio slinktis judri, 
mizanscenos dažnai išradingos, o sugrupuoti vienuolika veikėjų 
mažoje scenoje režisieriui Žemaitaičiui buvo nelengvas iššūkis. 
Taip pat ir dailininkui susitvarkant su baldais. Scenos struktūra 
vykusiai išnaudota. Moterų apranga elegantiška, aktorės mokėjo 
ir pamodeliuoti, grimuotojos Rozengard profesinė ranka šiltai 
ir neperkrautai veidus išryškino. Kaip ir paprastai Paulius 
Jasiukonis garsus ir muziką vedė labai tiksliai, papuošdamas 
spektaklio eigą.

Mano jokios giminystės su ja 
nėra. Greičiau A. Terleckas 
yra Stalino anūkas, Hitlerio 
įpėdinis ir Sadamo Husseino 
mylimas brolis.

Aš esu 3-jų mėnesių Sibiro 
tremtinys. Pabėgęs gyvenau ir 
mokiausi pakaunėje ir Kaune. 
Kai su pagyrimu baigiau Kau
no politechnikumą, buvau nu
kreiptas studijuoti aukštojoje 
mokykloje. Tais laikais nu
kreipdavo 5% baigusiųjų. Bet 
net 1958 m., nors buvo politi
nis atšilimas, mane nepriėmė 
į Politechnikos instituto dieni
nį skyrių, nes tėvai dar buvo 
Sibire. Tačiau leido mokytis

vakariniame skyriuje, kurį bai
giau su pagyrimu. Sukūriau 
šimtus išradimų. Gavau nusi- 
pelnusio išradėjo bei valstybi
nės premijos mokslo ir tech
nikos srityje laureato vardus, 
laimėjau daug konkursų toje 
pat srityje. Nebūdamas nei pio
nieriumi, nei komjaunuoliu, 
nei komunistu. Kiek žinau, A. 
Terleckui tai nesvetima buvo.

Pasakyk, kas iš tiesų esi, 
Antanai Terleckai?! Geriau 
prisimink apie save viską, ir 
sugalvok ką nors naujesnio.

Povilas Varanauskas, 
Kovo 11-sios signataras,

Kaunas

HERMES n/,0fle
a Nexcom company

Mažiausios skambučių iš
JAV ir Kanados į Lietuvą kainos
Atsidarykite išankstinio mokėjimo paslaugos skambinimo sąskaitą internete 
www.hermesphone.com arba telefonu 1-877-748-7964 ir kalbėkite pigiau:

(---► Į Lietuvos fiksuotus telefonus - 0.16 USD/min 
(---► Į Lietuvos mobilius telefonus - 0.20 USD/min

Jus nemokėsite nei sujungimo nei k itų  paslėptų mokesčių!

Taipogi Jums suteiksime:
• Papildomą PIN
• Automatinį numerio atpažinimą
• Puikią balso kokybę
• Nemokamą skambinimo sąskaitos aptarnavimą
• Patikimą klientų aptarnavimą
• Galimybę savo skambinimo sąskaitą tvarkyti internete
• Pokalbių apskaitą 6 sekundžių tikslumu

Dėl skambinimo sąskaitų įsigijimo, papildymo ar prireikus 
daugiau informacijos:

Apsilankykite: www.hermesphone.com
Skambinkite nemokamu telefonu: 1-877-748-7964

http://www.hermesphone.com
http://www.hermesphone.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
KOVO 2 d. 11:30 v.ryto Šv. Jurgio parapijos blynų prieš

piečiai parapijos salėje.
KOVO 9 d., sekmadienį, tuoj po 10:00 val. Mišių, Dievo 

Motinos parapijos kavinėje vyr. skautės Zidinietės ruošia blynų 
priešpiečius.

KOVO 16 d., sekmadienį, įvyks tradicinė Kaziuko Muge 
Dievo Motinos parapijos salėse. Rengia Clevelando skautija.

KOVO 22 d., šeštadienį, “Žaibo diena” - metinis LSK 
Zaibo parengimas - balius.

BALANDŽIO 5 d., šeštadienį, “Trys panteros”.
BALANDŽIO 13 d. 10:30 v. ryto vyskupo Roger Gries, 

OSB, apsilankymas Sv. Jurgio bažnyčioje.
BALANDŽIO 26 d., Grandinėlės 50-ties metų jubiliejus 

su koncertu, pokyliu ir šokiais prie geros muzikos Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje.

BALANDŽIO 27 d. 11:30 v.r. Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

GEGUŽĖS 3 ir 4 dienomis, Ateitininkų šeimos šventė Dievo 
Motinos parapijoj. Šeštadienį koncertas ir sekmadienį akademija.

GEGUŽĖS 9, 10 ir 11 dienomis - 53-sios Š. Amerikos 
lietuvių sporto žaidynės Clevelande.

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

GEGUŽĖS 26 d. 8:30v.r. - Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo veteranų 
613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

RUGSĖJO 7 d. gio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.

RUGSĖJO 28 d. Lietuvių diena, Lietuvių Meno Ansamblio 
“Dainava” koncertas Dievo Motinos parapijos auditorijoje. 
Rengia JAV LB Clevelando Apylinkės Valdyba.

LAPKRIČIO 16 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

SPORTAS

APRAŠYTI LIETUVIAI FUTBOLININKAI

Lithuanian Heritage žurnalas, anglų kalba leidžiamas Lemonte, 
2002 m. paskutiniame numeryje spausdino Tom Greg (Grigonio) išsa
mų straipsnį apie lietuvių kilmės amerikietiškojo futbolo žaidėjus Dėdės 
Samo žemėje, pradedant 1930 metais. Čia yra išskaičiuojama 50 geres
niųjų lietuvių kilmės futbolo žaidėjų, iš jų  paminint 10 pačių geriau
siųjų, pradedant žymiausiais - Johnny Unitu (Jonaičiu) ir Dick Butkumi.

Beje, minimi ir naujausieji futbolo žaidėjai, iš kurių mes labiau gir
dėjome tik apie Joe Jurevičių, kuris kartu su Tampa Bay “Buccaneers” 
komanda neseniai tapo “Super Bowl” čempionu. Be šio vyro dar 
minimas Matt Lepsis bei patys naujausieji - Justin Kurpeikis ir Paul 
Žukauskas.

Geriausias “quarterback” Johnny Unitas. Sun file: 1970 nuotr.

LA IŠK A I R ED A K C IJA I

PROBLEMAS REIKIA SPRĘSTI,
O NE GILINTI

Lietuvos žurnalistų sąjungos (LZS) Prezidiumas išreiškė nuo
monę, kad žurnalisto Virginijaus Gaivenio ir dienraščio Res
publika leidėjo konfliktas su Valstybės saugumo departamento 
(VSD) darbuotoju netoleruotinas demokratinėje visuomenėje 
ir turi būti sprendžiamas nesuinteresuotų institucijų.

Tokią nuomonę išreiškė LZS Prezidiumas įvertindamas 
pastaruoju metu vis labiau eskaluojamą konfliktinę situaciją tarp 
konkretaus žurnalisto ir konkretaus VSD darbuotojo. Bet kokios 
skubotos politinės spekuliacijos ir bandymai mesti šešėlį ant 
vieno ar kito valstybės pareigūno ar žurnalisto, taip pat instituci
jos, gali tik pakenkti objektyviam šio konflikto sprendimui. Todėl 
tik bešališka institucija tai gali objektyviai išspręsti.

LZS Prezidiumo nariai atkreipia kolegų žurnalistų ir visuo
menės dėmesį, kad santykiai tarp profesionalių žurnalistų ir vals
tybinių institucijų (tame tarpe ir VSD) yra gana aiškiai apibrėžti 
Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekse. Todėl nuoseklus šio kodekso 
nuostatų laikymasis galėtų padėti ateityje išvengti panašaus po
būdžio nesusipratimų. Be to, LZS Prezidiumo nuomone, profe
sionalus žurnalistas privalo informuoti tik savo redakciją, o per 
ją - visuomenę.

Be to, LZS VK prezidiumas šioje istorijoje įžvelgia ir kelias 
opias bei pavojingas žurnalistinio darbo problemas. Viena iš jų, 
profesionalus ir sąžiningas žurnalistas bei visuomenės informa
vimo priemonė, sužinojusi, kad jos darbuotojas neva šalies Prezi
dento nurodymu yra verčiamas tapti specialiųjų tarnybų informa
toriumi, pirmiausia turėjo kreiptis į Prezidentą ir paprašyti pako
mentuoti šį įvykį ir tik po to skelbti apie jį visuomenei.

Sensacingas skandalingos informacijos pateikimas yra pavo
jingas reiškinys pačiai žurnalistikai. Zmonių pasitikėjimą įgyti 
sunku, o prarasti - lengva. Todėl primename keletą Lietuvos 
žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatų:

• Gerbdamas nuomonių įvairovę, žurnalistas pateikia kuo 
daugiau vienas nuo kito nepriklausomų asmenų nuomonių. Ypač 
tai būtina, kai visuomenės informavimo priemonės atsiliepia į 
aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus.

• Žurnalistas negali atlikti tiek valdžios institucijų, tiek pri
vačių struktūrų ar atskirų asmenų pavedimų ir vykdo tik savo 
visuomenės informavimo priemonės vadovų užduotis.

• Žurnalistas turi laikytis nekaltumo prezumpcijos. Žurnalis
tas ir leidėjas neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, įrodomais 
faktais neparemtų kaltinimų.

Lietuvos žurnalistų sąjungos Prezidiumas

DIRVAI
AUKOJO

Z.Raulinaitis Manahawk, NJ .. 63 
E.Ambražiūnas,

Santa Monica, CA ..............  60
K.Simaitienė, Forest H. NY ... 60 
G.Matas, Independence, OH .. 60
D.Jankus, Redford, M I ...........50
R.Sakienė, Glendale, C A ......  37
Dramos Sambūris,

Los Angeles, C A .................  35
J.Agurkis, LaVista, N E ..........25
V.Adams, Destin, F L ............... 20
J.Brantas, Millbury, MA ..........20
J.Cinkus, Downers Grove, IL 20 
V.Izbickas, Westwood, MA ... 16 
A.Bukšnis, East Lansing, MI . 10
E.Černius, Worcester, M A ....  10
J.Pečiūrienė, Ann Arbor, MI .. 10 
S.Petrulis, Omaha, N E ........... 10
J. Raibys, Oak Park, CA ......... 10
K. Šidlauskas, St. Pete B. FL .. 10
V.Vinis, Rancho C uca.C A ....  10
S.Dimas, Middle Village, NY .. 10 
R.Adamovic, Hauppauge, NY 10 
I.Grigaliūnas, Oceanside, CA .. 5
L.Raslavičius, Elk Grove V. IL 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Atsiprašome p. Rūtą Sakienę už 
pavėluotą aukos padėką.

FOR RENT
2 bedroom apartment 

double house up 
20426 Lakeshore Blv. 

Euclid, OH

Tel.: 481-2419

New Haven, CT, 1960 metais Lietuvos Vyčių Seimo metu 
Johnny Unitas sako kalbą.

Reikia pažymėti, jog Lithuanian Heritage - gana puošnų 6 
kartus metuose pasirodantį žurnalą leidžia ir redaguoja mūsų 
tautietis Val Ramonis.

Kalbant apie amerikietiškąjį futbolą, norisi dar pažymėti, jog 
mūsų tautietis Joe Jurevičius pateko net į didžiausiojo JAV sporto 
savaitinio žurnalo Sports Illustrated  viršelį. Jame lietuvio 
nuotrauka puikuojasi 2003 m. vasario 3 dienos laidoje.

Edvardas Sulaitis

FOR SALE
Bed - A full size set, plush, 
unused, still in plastic with 

warranty, sell 135 dol.
Tel. 440-946-0940

Mattress set - 145 dol.
A queen set, orthopedic 
plush, unused in plastic. 

Can deliver.
Tel. 440-946-0940

Bed - A queen pillow-top 
set. Name brand with 

warranty. Still in plastic, 
will sell for 165 dol. Can 

deliver
Tel. 440-946-0940

King size mattress set -
chiropractor endorsed with 
factory warranty, new, in 

plastic. List 
799 dol. sell 275 dol. 

Can deliver
Tel. 440-946-0940
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SPORTAS

JAUNUČIŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS

2003 m. S. Amerikos lietuvių jaunučių krepšinio pirmenybės 
įvyks 2003 m. gegužės 30, 31 ir birželio 1 dienomis, Toronte, 
Ont., Kanadoje. Vykdo - Toronto PPSK Aušra.

Varžybas numatoma vykdyti šiose berniukų ir mergaičių kla
sėse: B (1987-88 m. gimimo), C (1989-90 m.), D (1991-92 m.), 
E (1993-94 m.) ir F “molekulių” (1995 m. gim. ir jaunesnių). F 
ir, galbūt, net ir E klasėse komandos bus mišrios (CO-Ed).

Dalyvavimas yra atviras visiems lietuvių sporto klubams bei 
kitokiems lietuviškiems sporto vienetams, atlikusiems 2003 m. 
metinę SALFASS-gos narių registraciją. Komandų skaičius ne
apribotas visose klasėse. Principiniai, jaunesnių klasių žaidėjams 
yra leidžiama kartu žaisti ir vyresnėse klasėse, kiek laiko ir vietos 
aplinkybės leidžia. Mergaitėms yra leidžiama žaisti berniukų 
komandose, tačiau neatvirkščiai.

Pradine komandų registracija privalo būti atlikta iki 2003 
m. kovo 31 d. imtinai, šiuo adresu: Rimas Miečius, 54 Bur
rows Ave., Etobicoke, Ont. M9B 4W7, Canada. Tel: 416-234
0878; Faksas: 416-234-8506; E-mail: rimmer1@sympatico.ca

Varžybos prasidės gegužės 30 d., penktadienio vakare tik 
toms komandoms, kurios sutinka. Nesutinkančios pradėti žaisti 
penktadienį, žais tik šeštadienį ir sekmadienį.

Po preliminarinės registracijos bus paskelbta galutinė var
žybų programa, formatas, mokesčiai, galutinės registracijos data 
ir kitos detalės. Pilnesnę informaciją gauna SALFASS-gos 
klubai. SALFASS-gai nepriklausantieji vienetai prašomi kreiptis 
į Rimą Miečių.

SALFASS KREPŠINIO KOMITETAS SALFASS CENTRO VALDYBA

T h e 'T )e g e rL cy
Luxury Apartments

The Best Address in PARMA!

LIETUVIAI NCAA KOVOSE
Prieš dvylika metų Lietu

vos studentai-krepšininkai pra
dėjo keliauti į Ameriką tobu
linti savo krepšinio talentus ir 
tuo pačiu įsigyti aukštojo moks
lo diplomus. Per tuos metus 
virš 180 lietuvių krepšininkų 
baigė Amerikos universitetus.

Per šį laikotarpį pasirodė 
žaidėjų kurie turėjo labai di
delę įtaką savo universitetų ko
mandoms: Artūras Karnišovas 
(Seton Hall), Mindaugas Ti- 
minskis (Iowa), Šarūnas Jasi- 
kevičius (Maryland), Marius 
Janulis (Syracuse), Kęstutis 
Marčiulionis (Delaware), Ri
mas Kaukėnas (Seton Hall) ir 
pernai - Darius Songaila (Wake 
Forest). Yra įdomu, kad išsky
rus Marių Janulį ir Rimą Kau- 
kėną, visi kiti žaidė Lietuvos 
Olimpinėse Komandose. (Ar
tūras Karnišovas žaidė Barce- 
lonos ir Atlantos Olimpiados 
Zaidynėse, o kiti - Sydney 
Olimpiados Žaidynėse).

Praėjusiais dvejais metais 
pats žymiausias, pats geriau
sias lietuvis krepšininkas Ame
rikos universitetuose buvo Da
rius Songaila. Darius buvo pir
mas baigęs Amerikos universi
tetą, kuris buvo pakviestas 
žaisti į NBA komandą (Boston 
Celtics).

Šį sezoną (2002-2003) 20 
lietuvių studentų lanko pirmos 
divizijos Universitetus. Kyla 
klausimas ar tarp jų  yra žaidė
jas kuris sugebėtų keliauti šių 
žaidėjų pėdsakom is? Daug 
specialistų mano kad Pitts
burgh U. ketvirtakursis Dona
tas Zavackas yra toks.

D onatas Zavackas 6 ’9" 
krašto puolėjas prieš šešis me
tus atkeliavo į Ameriką. Jis 
baigė dvejus metus Ohio gim

naziją ir po to įstojo į Pittsbur- 
go universitetą. Pradedant an
trus metus Zavackas žaidė vi
sas 76 rungtynes starto penke
tuke. Pagal praeitų metų sta
tistiką Donatas buvo koman
dos trečias rezultingiausias žai
dėjas, antras kamuolių atkovo- 
tojas, geriausias baudų ir tritaš
kių metikas. Paklaustas kaip 
geriausiai galima apibrėžti Za- 
vacką, komandos treneris, Ben 
Howland, taip pasakė: “Dona
tas yra kietas. Turbūt kiečiau-

Donatas Zavackas veržiasi link krepšio. 2002-2003 m. varžybų 
sezono momentas.

sias mūsų komandos žaidėjas, 
kai kalbama apie valią ir norą 
laimėti.”

Praeitą sezoną Donatas pa
dėjo komandai pasiekti pačius 
geriausius rezultatus - laimėjo 
29, pralošė tik 6 rungtynes; lai
mėjo antrą vietą Big East Tour
nament ir pateko į NCAA Tur- 
namento Sweet Sixteen rundą.

Prieš pradedant 2002-2003 
sezoną dauguma sporto žurna
lų ir laikraščių labai aukštai 
įvertino Pittsburgo komandos 
meistriškumą. Beveik visi pra
našavo, kad komanda turi pui

kią galimybę patekti į NCAA 
Paskutinį ketvirtuką. Iki šiol 
komanda keliauja pagal jų  pa
žiūrą. Pittsburgas laimėjo 16 ir 
pralošė tik 2 rungtynes ir nuo 
pat sezono pradžios, komanda 
buvo tarp pačių geriausių pen
kių komandų - atsiekė antros 
vietos reitingą.

Po 18 rungtynių Zavacko 
rezultatai yra: 10.3 taškų per 
žaidimą (61% dvitaškių ir 58% 
tritaškių taiklumas) ir 5.0 atko
votų kamuolių. Taip pat Dona
tas yra komandos pats geriau-

sias baudų metikas - 82%). 
Pirm a pusė sezono yra jau  
praeitis. Dabar prasideda antra 
pusė kuri yra daugiau įtempta, 
kuri reikalauja kad, kiekvienas 
žaidėjas, per kiekvienas rung
tynes žaistų pagal jo pilnas ga
limybes. Konkurencija bus la
bai intensyvi, bus kiekvienos 
konferencijos turnyras, ir tik 
tada prasidės kelias į NCAA 
Tournamentą. Tai bus įdomu 
stebėti ar Zavackas ir komanda 
galės atlaikyti šį spaudimą ir 
įgyvendinti žurnalistų pranaša
vimus. Rimas Gedeika

1st M onth FREE 
on 1 and 2 Bedroom s

(RESTRICTIONS APPLY)

440-845-4841
Owner's Management Company

S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

e

mailto:rimmer1@sympatico.ca
mailto:TAUPA@AOL.COM

