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

R o la n d a s  P aksas - septintasis L ietuvos Respublikos prezidentas

SEIMO PIRMININKO PADĖKA RESPUBLIKOS 
PREZIDENTUI J.E. VALDUI ADAMKUI

SVEIKINIMAS NAUJAJAM 
PREZIDENTUI

Vilnius, vasario 26 d. (ELTA). 
ELTA perduoda Seimo pirmi
ninko Artūro Paulausko padė
kos kalbą kadenciją baigusiam 
Prezidentui Valdui Adamkui, 
pasakytą iškilmingame Seimo 
posėdyje, skirtam e naujojo 
Prezidento priesaikai.

G erb iam ieji išk ilm ių  
dalyviai ir svečiai,

Mieli Lietuvos žmonės prie 
radijo imtuvų ir televizijos 
ekranų,

Šiandien atliekam e itin  
svarbią Seimo konstitucinę 
priedermę: antrą kartą atkurtos 
nepriklausomos valstybės isto
rijoje iškilmingame Seimo po
sėdyje iš rankų į rankas per
duodama prezidentinė valdžia.

Labai prasminga, kad šis 
konstitucinis veiksmas atlieka
mas toje pačioje salėje, kur 
1990 m. kovo 11-ąją buvo pa
skelbtas Lietuvos Nepriklau
somos Valstybės Atkūrim o 
Aktas.

Lygiai prieš penkerius me
tus, 1998 m. vasario 26-ąją, 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas perdavė šią valdžią išrink
tajam  p rez iden tu i Valdui 
Adamkui.

Tuomet, davęs priesaiką, Jo 
Ekscelencija prezidentas Val
das Adamkus pasakė: “Nepri
klausomybė yra visų viena ir 
nedaloma. Kaip ir Lietuva”.

Šie žodžiai buvo ir turbūt 
jau visada bus jo  gyvenimo 
kredo. Šiandien galiu drąsiai 
teigti, kad jo  prezidentavimo

kadencijos metais šis kredo 
ėmė tapti kūnu.

Gerbiamojo Valdo Adam
kaus prigimtinė tolerancija, 
demokratijos pažinimas ne iš 
literatūros, o iš gyvenimo, išti
kimybė santaros idėjai padėjo 
lengviau atsikvėpti politinių 
rietenų, ryškaus susiskaldymo 
gerokai nuvargintai visuome
nei ir vis labiau tapti pilietine 
visuomene.

Žmonės tapo šiek tiek ge
resni vieni kitiems.

Drįsčiau teigti, kad šis pre
zidento nuopelnas yra nė kiek 
ne mažiau svarbus už visuo
tinai pripažįstamus jo  nuopel
nus užsienio politikos srityje.

Žinoma, tos tolerancijos 
toli gražu nepakanka. Toleran
cijos ir tarpusavio supratimo 
visuomenėje, ko gero, niekada 
nebūna per daug. Šią dirvą dar 
daug ir giliai teks arti naujajam 
prezidentui. Ir būsimiesiems 
prezidentams. Visi jie  turės 
puikų sutarimo ieškojimo pa
vyzdį - pačios XX amžiaus pa
baigos ir pačios XXI amžiaus 
pradžios Lietuvos Respublikos 
prezidentą Valdą Adamkų. 
Ačiū jums, gerbiamasis prezi
dente.

Aš nenoriu tarti ne visada 
nuoširdžiu jausmu paremtos 
mandagumo frazės: “MUMS 
VISADA JŪSŲ TRŪKS”...

Pasakysiu kitaip: “MUMS 
JŪSŲ NETRŪKS”...

Esu tikras, kad JŪS IR TO
LIAU BŪSITE ŠALIA MŪ-

SŲ. BŪSITE SU MUMIS. O 
esant būtinybei švelniai su
griebsite mus už rankos ir man
dagiai, kaip esame jūsų įpratin
ti, patarsite: “Neskubėkite... 
Pagalvokite, pasverkite...” Ir 
pridursite frazę, kurią mums 
paprastai sakydavote: “Na, 
dirbame”...

Ir mes, ar tie, kas bus po 
mūsų, sustosime ir pagalvosi
me. Ir dirbsime... Nes didžiuliu 
patyrimu paremtas jūsų žodis 
Lietuvoje yra gerbiamas. Ir vi
sada bus gerbiamas.

Paprastai į prezidentą krei
piamasi “Jūsų Ekscelencija”. 
Leiskite padaryti protokolo 
klaidą ir kreiptis į jus šiek tiek 
kitaip: “Ačiū Jums, Jūsų ir 
M ŪSŲ Ekscelencija P rezi
dente Valdai Adamkau:

Už Jūsų žodžius, pasakytus 
Lietuvai...

Už Jūsų jausm us, paro
dytus Lietuvai...

Už Jūsų darbus, atliktus 
Lietuvai.

Už jū sų  ryšk ias pėdas, 
įspaustas į lietuvišką žemę.

SEIMUI PATEIKTA A. BRAZAUSKO KANDIDATŪRA Į PREMJERO PAREIGAS

Vilnius, vasario 28 d. (ELTA). Seimas gavo Prezidento Rolando Pakso pasirašytą dekretą, 
kuriame šalies vadovas teikia Seimui svarstyti Algirdo Mykolo Brazausko kandidatūrą į Ministrus 
Pirmininkus. Sušaukta Seimo valdyba apsispręs, kada šis klausimas bus svarstomas Seimo 
plenariniame posėdyje. Eltos žiniomis, neeilinis parlamento posėdis gali būti surengtas kovo 3 d.

Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas grąžino Prezidentui R. Paksui Vyriausybės įgalio
jimus. Šiuo metu Vyriausybei Prezidento dekretu pavesta laikinai eiti savo pareigas. Seimui pri
tarus Lietuvos Prezidento teikiamai Ministro Pirmininko kandidatūrai, valstybės vadovas dekretu 
paskiria Premjerą ir paveda jam  sudaryti Vyriausybę. Po to, kai Ministras Pirmininkas sudaro 
Vyriausybę ir pateikia tvirtinti jos sudėtį Respublikos Prezidentui, šalies vadovas patvirtina ją 
dekretu.

Vilnius, vasario 26 d. (ELTA). ELTA perduoda Seimo 
Pirmininko Artūro Paulausko sveikinimą naujajam Prezidentui 
Rolandui Paksui, pasakytą iškilmingame Seimo posėdyje, 
skirtame naujojo Prezidento priesaikai.

Jūsų Ekscelencija Prezidente Rolandai Paksai,
Antanas Smetona pirmąkart prezidentu tapo 44-erių. Antrasis 

Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis - 37-erių. Ir būtent 
šių dviejų jaunų vyrų, pirmųjų Lietuvos prezidentų, vadovavimo 
šaliai laikotarpiu, 1919-1926-aisiais metais, Lietuvoje buvo ir 
pakankamai daug demokratijos ir jauna valstybė pasiekė ženklių 
laimėjimų politikoje, ekonomikoje, kultūroje.

Nuoširdžiai linkiu, kad į Lietuvos prezidentūrą sugrįžusi 
jaunystė būtų veržli, o mūsų valstybės žengiamas “žingsnis po 
žingsnio” taptų platesnis ir greitesnis.

Mūsų Seimui didelė garbė, kad naujasis Prezidentas yra 
vienas iš mūsų, tik ką buvęs Seimo narys. Tai pranašingas 
ženklas, kad Prezidentas ir Seimas dar lengviau vieni kitus 
supras, dar greičiau ras bendrą kalbą. O kadangi premjeras 
Algirdas Brazauskas yra dirbęs ir Prezidentūroje ir Seime, 
galime tikėtis visai darnaus visų mūsų valdžios grandžių darbo.

Gerbiamasis Rolandai Paksai,
Jūs esate laimingas žmogus. Ne vien todėl, kad tauta Jus 

išsirinko, vadinasi, pasirinko savo prezidentu...
Laimingas Jūs dar ir todėl, kad visada galėsite pasitarti net 

su dviem  kolegom is. Kolegom is prezidentais - A lgirdu 
Brazausku ir Valdu Adamkumi.

Trys prezidentai... Skirtingi savo likimais ir gyvenimo 
patirtimis. Ir tokie visi panašūs. Panašūs meile Lietuvai ir jos 
žmonėms.

Tie trys skirtingi likimai, tos trys skirtingos patirtys ir ta 
vienintelė meilė gali tapti savotiška Prezidentų Taryba, iš kurios 
galės semtis patirties mūsų naujasis prezidentas. O tai reikštų, 
kad mūsų valstybėje bus laikomasi tų pačių dorovinių ir politinių 
vertybių, kurios garantuos mūsų valstybei ir jos žmonėms 
geresnį ir saugesnį gyvenim ą, o Lietuvai garantiją tapti 
lygiaverte ir lygiateise pasaulio ir Europos bendrijos nare.

Jūsų Ekscelencija Prezidente Rolandai Paksai,
Noriu palinkėti, kad Jums sektųsi nuoširdžiai ir produktyviai 

triūsti svarbiausiame mūsų valstybės poste, sėkmingai dirbti 
valstybės ir tautos labui. Kad Jus, užbaigusį kadenciją ar 
kadencijas, Lietuva ir tauta, kaip šiandien į prezidentą Valdą 
Adamkų, galėtų ir norėtų kreiptis: Jūsų ir MŪSŲ Ekscelencija...

Sėkmės Jums visuose Jūsų geruose darbuose.
Prezidento Valdo Adamkaus siūlymu buvo priimtas Valstybės 

apdovanojimų įstatymas, kuriuo atkurta 1930 m. Lietuvos 
Respublikos ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų 
įstatymo nuostata - Respublikos Prezidentui, pradedančiam eiti 
valstybės vadovo pareigas, įteikiamas aukščiausiasis Lietuvos 
valstybės apdovanojimas - Vytauto Didžiojo ordinas su aukso 
grandine. Ordiną Respublikos Prezidentui po priesaikos įteikia 
Seimo pirmininkas.

Tad kviečiu Valstybės ordinų kanclerį Andrių Meškauską 
perskaityti Respublikos Prezidento dekretą.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

■ PER SAVO KADENCIJĄ V. ADAMKUS PATVIRTINO
PENKIAS VYRIAUSYBES

Visuomenei pateiktas Prezidento Valdo Adamkaus penkerių 
darbo metų statistinių duomenų sąvadas, kuriame nurodyta, kad 
per savo kadencijos laikotarpį Prezidentas patvirtino penkias 
naujas Vyriausybes, Lietuvos visuomenei pasakė 300 kalbų, su 
daugiau kaip šimtu vizitų aplankė 38 valstybes.

1998-2003 metais V. Adamkus nagrinėjo 2110 Seimo priimtų 
įstatymų, iš jų  62 grąžino pakartotinai svarstyti. Valstybės 
vadovas pateikė Seimui 32 įstatymų projektus, daugiau negu 
pusę jų Seimas priėmė.

V. Adamkaus vadovavimo laikotarpiu paskirtas naujas 
Lietuvos kariuomenės vadas, Valstybės kontrolės, Valstybės 
saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Ge
neralinės prokuratūros vadovai ir Policijos generalin is 
komisaras.

P reziden tas V. A dam kus paskyrė 64 am basadorius, 
aštuoniolikai diplomatų suteikė nepaprastojo ir įgaliotojo 
am basadoriaus rangą. V. Adam kaus dekretais paskirtas 
Vyriausiasis derybininkas su Europos Sąjunga ir Lietuvos 
integracijos į NATO koordinatorius.

Prezidentas priėmė 31 užsienio valstybės ar tarptautinės 
organizacijos vadovą, daugiau kaip 1300 kartų oficialiai susitiko 
su užsienio valstybių politikais ir diplomatais.

1998-2002 metais Prezidentas gavo beveik 57 tūkstančius 
laiškų, asm eniškai į priim am ąjį kreipėsi 5900 piliečių. 
Daugiausia žmonės aiškinosi ekonomikos, švietimo, socialinės 
apsaugos ir žemės ūkio klausimus.

V. Adamkus 140 kartų vyko į Lietuvos miestus, apskritis ir 
rajonus, apžiūrėjo 54 šalies įmones ir pasakė beveik 300 kalbų 
Lietuvos visuomenei.

Užsienio auditorijai Prezidentas kalbėjo beveik 100 kartų, 
dalyvavo 91 spaudos konferencijoje Lietuvoje ir užsienyje.

V. Adamkus davė 429 išskirtinius interviu Lietuvos ir 
užsienio šalių žurnalistams. Lietuvos Prezidentas atsakinėjo į 
klausimus tiesioginiame CNN ir NBC televizijos eteryje, jį 
kalbino žymiausių JAV, Vokietijos, Prancūzijos, Didžiosios 
Britanijos, Italijos, Ispanijos, Rusijos, Ukrainos ir dar maždaug 
30 šalių leidinių žurnalistams.

Kadencijos pradžioje visuomenės pasitikėjimas Prezidentu 
V. Adamkumi buvo 66 proc. “Baltijos tyrimų” duomenimis ir 
64,3 proc. - “Vilmorus”, o kadencijos pabaigoje atitinkamai - 
69 ir 67,3 procento.

A taskaito je  ta ip  pat ap ibendrinam i duom enys apie 
Konstitucijoje apibrėžtą valstybės vadovo veiklą įstatymų 
leidybos, vykdom osios ir teism inės valdžios srityse bei 
formuojant ir įgyvendinant užsienio bei krašto apsaugos politiką.

■ AMBASADORIUS V. UŠACKAS LIETUVOJE

Vilnius, vasario 25 d. (ELTA). Seimo Pirmininkas Artūras 
Paulauskas susitiko su Lietuvos ambasadoriumi Jungtinėse 
Amerikos Valstijose Vygaudu Ušacku ir aptarė Lietuvos ir JAV 
bendradarbiavimo aktualijas, mūsų šalies perspektyvas įstojus 
į Europos Sąjungą ir NATO.

V. Ušackas informavo Seimo pirmininką apie ambasados 
veiklą, siekiant raginti Amerikos lietuvius investuoti Lietuvoje 
ir prisidėti prie investicijų skatinimo į Lietuvą. Taip pat buvo 
aptartas Lietuvos turizmo plėtojimas, efektyviau pritaikant 
Klaipėdos uostą kruiziniams laivams.

Tęsdamas susitikimus su į tradicinį metinį susirinkimą 
atvykusiais Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių 
vadovais, A. Paulauskas priėm ė L ietuvos am basadorių 
Japonijoje Algirdą Kudzį. Susitikimo metu buvo aptartas 
būsimas Seimo Pirmininko ir jo  vadovaujamos delegacijos 
vizitas į Japoniją, Japonijos Parlamento tarpparlamentinių ryšių 
su Lietuva grupės veikla.

Ambasadorius taip pat informavo, kad Seimo Pirmininko 
kvietimu į Lietuvą planuoja atvykti Japonijos parlamentarų, 
verslininkų delegacija. “Seimo Pirmininko ir Seimo narių vizitas 
į Japoniją ir japonų delegacijos apsilankymas Lietuvoje labai 
prisidės prie abiejų šalių bendradarbiavimo stiprinimo” , - 
pastebėjo A. Kudzys.

Seimo Pirmininkas taip pat susitiko su Lietuvos ambasadore 
UNESCO Ina M arčiulionyte, am basadorium i G raikijoje 
Dainiumi Junevičiumi, ambasadoriumi Ispanijoje Vytautu 
Dambrava.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Irako prezidentas Saddam 
Hussein priėmė Rusijos Dū
mos delegaciją vasario 19 die
ną ir pasveikino ją, sakydamas, 
kad Irakas nenori karo, tačiau 
nenori ir tokios taikos, kuri pa
žemintų Irako žmones, primes
tų taiką bet kuria kaina ir ne
leistų Irakui tvarkytis kaip jam 
patinka. Rusijos delegacijoje 
dalyvavo ir komunistų partijos 
vadas Genadij Ziuganov. Jis 
smarkiai plojo, išgirdęs Sad
dam žodžius, kad Irakas ginsis 
visomis jėgomis, jei bus užpul
tas, ir karą laimės.

T arp tau tin iai uždraustų  
ginklų inspektoriai apžiūrėjo 
tris Irako raketų tebeveikian
čias įmones. Čia inspektoriai 
apžiūrėjo raketų dalis, jų  varik
lius. Jungtinių Tautų Saugumo 
tarybos posėdyje Irako užsie
nio reikalų ministras Naji Sab- 
ri atsisakė atsakyti į reporterio 
klausimą, ar Irakas atsisakytų 
sunaikinti savo raketas, jei to 
pareikalautų Saugumo Tary
bos inspektoriai. Ministras at
sakė, kad klausimas yra labai 
suktas ir jis nekomentuos.

Rusijos Dūmos delegacija 
prasitarė, kad Irakas jau seniai 
yra įsiskolinęs Rusijai daug 
milijonų dolerių už atsiųstas 
raketas, už tankus ir šarvuo
čius, kitus ginklus. Labai svar
bios d iplom atinės derybos 
vyksta tarp Turkijos ir JAV. 
Turkija sutiktų dalyvauti karo 
žygyje prieš Iraką, jei JAV su
teiktų Turkijai milžinišką eko
nominę paramą, siekiančią net 
32 bilijonus dolerių. Turkijos 
reikalavimai yra 6-šiais bilijo
nais didesni. Turkija ne tik ven
gia išeiti į karo žygį, bet bijo, 
kad karo veiksmų atveju Irakas 
apšaudys raketom is turkų 
miestus, Turkija turės priimti 
ir globoti tūkstančius pabėgė
lių iš Irako, taip pat gali padi
dėti Irako kurdų teroro veiks
mai prieš Turkiją. Baltųjų Rū
mų spaudos atstovas Fleischer 
pasakė spaudai, kad derybos su 
Turkija vyksta kaip derybos su 
draugais. Turkijos visuomenė 
yra nusistačiusi prieš karą su 
Iraku, nes praėjusio Dykumos 
karo metu 1991 m. iš Irako į 
Turkiją pasipylė pusė milijono 
irakiečių, kuriems reikėjo mais
to ir prieglobsčio, o prekyba su 
kaimyniniu Iraku visai sustojo.

DERYBOS SU TURKAIS

Salia didelių ekonominių lėšų 
Turkija reikalauja elektroninių 
šnipinėjimo aviacijos sekimo 
ir valdymo sistemos (AWACS) 
lėktuvų, kovos malūnsparnių 
šarvuotųjų transporterių, zeni
tinių raketų ir kitų ginklų.

Vykstant deryboms su Tur
kijos vyriausybe, Pentagono pla
nuose numatytos ir kitos gali
mybės. Yra planas išmesti ne
mažas parašiutininkų jėgas pa
čiam e šiauriniam e Irake ir 
įrengti ten karines bazes, nusi
leidimo takus lėktuvams. Ku
veite, iš ten esančių laivų, į 
krantą išlipo dalis JAV jūros 
pėstininkų (Marinų). Jų, netoli 
Irako sienų, laukiama 14,000 
karių. Kovo mėnesį Pentago
nas numato turėti prie Irako 
sienų 200,000 karių. Prie jų 
prisijungs ir 40,000 Didžiosios 
Britanijos kareivių. Kuveito 
kaimynai Bahrain ir Jungtinis

JAV prez. G. Bush, kalbėdamas vasario 26 d. American Enterprise 
Institute, pasakė, kad pašalinus iš pareigų Irako diktatorių, būtų 
pasiekta taika Viduriniuose Rytuose. A/P nuotr.

Arabų Emiratas pažadėjo at
siųsti 4,000 karių.

Saugumo Tarybos rezoliu
cija turi patvirtinti nutarimą 
pradėti karo veiksmus prieš 
Iraką. Meksikos ir Čilės nariai 
toje Taryboje jau paskelbė, kad 
jos ambasadoriai susilaikys 
nuo balsavimo, laukdami kaip 
bus išspręsti nutarimai tarp 
JAV ir Britanijos bei Prancūzi
jos, Vokietijos ir kitų pastovių
jų  Saugumo Tarybos narių. 
Arabų Lygos ministrų pasitari
me, kuriame dalyvavo 22 šalių 
ministrai, nutarta neprisidėti 
prie karo veiksmų, jei jie pa
žeistų Irako saugumą ir nelie
čiamumą. Pareiškimą pasirašė 
visos Lygos valstybės, išsky
rus Kuveitą.

Londone Britanijos prem
jeras Tony Blair įspėjo Euro
pos Sąjungos valstybes, kad jų 
elgesys padidins Amerikos ir 
Europos pažiūrų plyšį. Premje
ras gynė prezidento Bush pa
žiūras, sakydamas, kad prezi
dentas nesigriebė jėgos, kai te
roristai susprogdino New Yor-

ke Prekybos centro pastatus 
rugsėjo 11 d. Dabar Prancūzi
jos prezidentas pagrasino Rytų 
ir Centro Europos šalims, kad 
jos nebus priimtos į Europos 
sąjungą, jei palaikys JAV pre
zidentą Bush. Lenkija, Čekija, 
Vengrija turi teisę turėti savo 
pažiūras ir jas išreikšti laisvai, 
be Prancūzijos, Vokietijos ar 
B elgijos patarim ų, pasakė 
premjeras Blair.

Izraelio spauda neslepia, 
kad Likud vyriausybė yra pasi
rengusi sutikti karines raketas 
iš Irako. Dar neaišku, ar Izra
elis įsijungs į karą prieš Iraką, 
tačiau Izraelis prisimena, kad 
Dykumos karo metu Izraelį pa
siekė net 39 Irako paleistos ra
ketos. Sį kartą Izraelis labai su
stiprino savo antiraketinę gy
nybą, įrengė gyvenvietėse sau
gumo bunkerius, aprūpino gy
ventojus dujokaukėmis.

Pentagonas, siųsdamas į 
Iraką supančias bazes ginklus 
ir karo pabūklus, pritrūko ka
rinio transporto lėktuvų, todėl 
pradėjo samdyti komercinių 
oro linijų transporto lėktuvus, 
nors jie labai pakelia Irako ap
supimo ir pasirengimo karui 
išlaidas.

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

• Valstybes sekr. Colin 
Powell išvyko į Azijos vals
tybes: Japoniją, Pietinę Korėją 
ir Kiniją. Valstybės departa
mento atstovas Richard Bou
cher paskelbė, kad JAV nesi
rengia grasinti Siaurinei Korė
jai dėl jos pasirengimų įsigyti 
branduolinę bombą. Bijoma, 
kad komunistinis S. Korėjos 
režimas gali parduoti savo pa
gamintas bombas teroristams. 
Gali priversti Japoniją pasi
gaminti savo atominę ginkluo
tę. Spėliojama, kad Siaurės 
Korėja telkia savo reaktoriuose 
turimą sodrintą uraną.

(Nukelta į 8 p.)
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NATO IR LIETUVA VOKIEČIŲ SPAUDOJE

Vokietijoje yra leidžiamas savaitinis laikraštis Focus, turįs 
daugelio vokiečių pasitikėjimą. Jame, ryšium su Lietuvos pa
kvietimu į NATO, rašoma, jog Lietuva aiškiai žino, ko nori 
iš NATO ir neabejodama sutinka atlikti jai skirtą dalį. Laikraš
tis nevengia cituoti Lietuvos vadų pasisakymus.

Štai Lietuvos kariuomenės vado generolo majoro Jono 
Kronkaičio pareiškimu, laikraštis pastebi, kad Lietuva pasitiki 
savo jėgomis: “Mums labiau reikalinga NATO, bet ne atvirkš
čiai. Bet, atsižvelgiant į mūsų valstybės dydį, esame nemažai 
padarę”, citavo generolo žodžius. Lietuva plečianti specialiųjų 
karinių pajėgų būrius ir medicinos personalą. Prezidento V. 
Adamkaus užsienio politikos tikslas buvo imtis politinės 
misijos, kad priartinus prie NATO Gudiją, Ukrainą ir Gruziją. 
Focus cituoja ir Lietuvos Krašto apsaugos ministro Lino Lin
kevičiaus pareiškimą: “Galime perteikti savo patyrimą ir būti 
Rytų ir Vakarų tarpininkais”. Savaitraštis teigia, jog “ekspertai 
įvertino Lietuvos kariuomenės pasirengimą įstoti į NATO 
geriau, negu kitų valstybių kandidačių. Geležinis vilkas - 
motorizuota pėstininkų brigada būsianti 2006 metais pasiren
gusi NATO greitojo reagavimo operacijoms. O iki šiol jau 
tūkstantis lietuvių dalyvavo Jungtinių Tautų daliniuose”. Kaip 
pavyzdį nurodo Leoną Lukoševičių, kuris jau trys mėnesiai 
vadovauja Kauno jėgerių batalionui, rengdamas jaunus karius 
antiteroristinei kovai ir taikos išlaikymui. Jis karinių mokslų 
mokėsi Amerikoje ir Danijoje.

Focus primena, kad ne visi Lietuvos kariuomenės dalinių 
buvimą sutinka palankiai. Tai pasakytina apie tuos lietuvius, 
kurie devintajame dešimtmetyje gynė Sovietų sąjungos 
troškimą būti galingiausia pasaulio valstybe. Tas būrelis 
nepritariančiųjų laikomi populiarumo norinčiais ar net 
Maskvos nupirktais žmonėmis. Girdi, filosofijos profesorius 
Rolandas Pavilionis reikalauja, kad trys Baltijos valstybės 
būtų neutralios. Tačiau Focus rašo, kad “nei Kronkaičiui, nei 
Linkevičiui nereikia Lietuvoje atlikti daug darbo, nes 67 
procentai žmonių pritaria įsijungimui į NATO”. Žurnalistai 
pastebėjo glaudžius Lietuvos ryšius su JAV, nes Amerika 
reikalavo priimti Baltijos valstybes į NATO. Bet savaitraštis 
primena, jog būna besidairančių į Rusiją. Tikima, jog septynių 
Rytų ir Vidurio Europos šalių įsijungimas į NATO turėtų 
sustiprinti Amerikos vaidmenį Europoje.

Tačiau nesutarimai dėl Irako režimo vis labiau didina ski
limą NATO viduje. Šiuo metu NATO krizė yra didžiausia per 
visą tos organizacijos istoriją. Ji prasidėjo, kai Prancūzija, 
Vokietija ir Belgija atmetė planą suteikti karinę paramą Tur
kijai, jei būtų karas su Iraku. Nėra jokių ženklų, kad Pranūzija 
nusileistų. Ji vadovauja prieš Amerikos norą pradėti karą. 
Paryžiuje Rusijos prez. Putin, Vokietijos kancleris Schroeder 
ir Prancūzijos prez. Chirac sutarė, kad reikia Irake tikrinti 
daugiau objektų ir inspektoriams duoti dar daugiau laiko, ir 
kad be Jungtinių Tautų nutarimo nebūtų pradėta kariauti. 
Karingos retorikos fone, amerikiečiai ir britai jau smogė Irakui 
savo lėktuvais, norėdami sunaikinti kilnojamų raketų sistemą. 
JAV prezidentas Prancūzijos sprendimą vadina trumparegišku 
ir tai neigiamai veikia visus NATO reikalus, įspėjo G. Bush. 
Tad NATO sąjungininkai pasidalino į dvi priešingas stovyklas. 
Kuo pasibaigs šis JAV ir Europos nuomonių išsiskyrimas, 
nežinia. Tai nieko gero nežada Lietuvai. Tūbėnas

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 
ROLANDO PAKSO BIOGRAFIJA

R olandas Paksas gim ė 
1956 metų birželio 10 dieną 
Žemaitijos sostinėje Telšiuose. 
Yra vienturtis sūnus. Jo paties 
žodžiais tariant, augo toks 
užsispyręs, kad tėvai nepajėgė 
išlepinti. Dvejų m etukų R. 
Paksas kalbėjo žemaitiškai, 
penkerių - pažinojo lietuviškas 
raides. Telšių Žem aitės v i
durinę mokyklą baigė ne kaip 
pirm ūnas, bet gerais pažy
miais.

Nuo mažumės mėgo spor
tuoti, m uzikuoti, bet užvis 
labiau - spoksoti į skraidančius 
daiktus - sklandytuvus, lėk
tuvėlius.

“Jeigu būčiau gimęs vėliau 
- būčiau svajojęs tapti kos
monautu, bet tais laikais sva
jojau tik apie lėktuvo pilota
vimą. Kad įsitikinčiau, jog 
tikrai nebijau aukščio, 16 metų 
pirmą kartą šokau su parašiutu. 
Parašiutas pasitaikė geras, nu
sileidau laimingai”, - kalbėjo 
būsim asis Prezidentas apie 
norą vėl ir vėl kilti į viršų, kuris 
jo  neapleidžia visą gyvenimą.

Anksti palikęs jaukų tėvų 
prieglobstį, R. Paksas išvyko į 
sostinę studijuoti. Dangiškų 
specialybių tuomet nebuvo, 
tad jaunas žemaitis nusprendė 
tapti inžinieriumi statybininku.

1979 metais baigęs tuo
m etin į V ilniaus inžinerin į 
statybos in stitu tą  (dabar - 
Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas) nenurimo. Dar 
įveikė ir Leningrado (Sankt 
Peterburgo) civilinės aviacijos 
akademiją.

Didžiojoje Tarybų Sąjun
gos aviacijoje R. Paksas dirbti 
negalėjo, nes buvo represuotų 
šeimos narių palikuonis. Tapo 
lakūnu sportininku.

1985-1992 metais R. Pak- 
sas vadovavo S. Dariaus ir S. 
Girėno aeroklubui, buvo Sava
noriškosios krašto apsaugos 
aviacijos junginio vadas. R. 
Paksas daug kartų tapo Lietu
vos ir du kartus - buvusios 
Tarybų Sąjungos akrobatinio 
skraidymo čempionu. R. Pak- 
sui pravertė abi specialybės - 
buvo ir lakūnas instruktorius, 
Vilniaus aeroklubo viršinin
kas, ir statybos firm os va
dovas. 1992-1997 metais jis 
vadovavo statybos bendrovei 
“Restako” .

Į politiką įsitraukė 1997 
m etais. P radėjo šią veiklą 
Vilniaus miesto tarybos nariu, 
kai per Savivaldybių rinkimus 
į sostinės Tarybą buvo iš 
rinktas pagal Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) 
sąrašą. Tapo Vilniaus miesto 
meru, vadovavo Lietuvos savi
valdybių asociacijai.

1999 metų gegužės mėnesį 
R. Paksas atsistatydino iš mero 
pareigų, prieš tai sutikęs tapti 
konservatorių  Vyriausybės 
Premjeru. Paskirtas Lietuvos 
R espublikos M inistru  P ir
m ininku - devintosios nuo 
Nepriklausomybės atkūrimo 
Vyriausybės vadovu, R. Pak- 
sas buvo išrinktas ir į vieną 
aukščiausių Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) postų 
- partijos valdybos pirmininku 
vieto j pasitraukusio  ek s
prem jero Gedimino Vagno
riaus. Tačiau konstruktyvus 
darbas Vyriausybėje ir Tė
vynės sąjungoje tęsėsi vos 
penkis mėnesius. Jis baigėsi 
Premjerui atsisakius pasirašyti 
Lietuvai nepalankias sutartis 
su JAV kompanija “Williams 
International” dėl “Mažeikių 
nafto s” akcijų  pardavim o. 
Tuomet R. Paksas tapo ne
pageidau jam as ir K onser
vato rių  partijo je . Jis a ts i
statydino iš partijos valdybos 
pirmininko pareigų ir lapkričio 
mėnesį pasitraukė iš pačios 
Konservatorių partijos.

Atsistatydinęs iš Vyriau
sybės vadovo posto, R. Paksas 
dirbo Respublikos Prezidento 
Valdo Adam kaus patarėju , 
įgaliotuoju atstovu specia
liesiems pavedimams.

Likusį be partijos ir aukšto 
valstybinio posto R. Paksą ir 
jo  bendražygius pakvietė tuo
m et neįtakinga Eugenijaus 
Gentvilo vadovaujama Libe
ralų sąjunga. R. Paksui buvo 
pasiūlytas Lietuvos liberalų 
sąjungos pirmininko postas. 
1999 metų gruodžio mėnesį jis 
ir buvo išrink tas L iberalų  
sąjungos vadovu.

Per 2000 metų kovą vy
kusius Savivaldybių tarybų 
rinkimus pirm asis Liberalų 
sąjungos sąraše buvęs R. Pak- 
sas vėl išrenkamas į Vilniaus 
miesto tarybą. Balandžio pra
džioje jis  an trąkart tam pa 
sostinės meru. Tų pačių metų 
spalio 8-ąją vykusiuose Seimo 
rinkimuose Antakalnio vien
mandatėje rinkimų apygardoje 
R. Paksas išrinktas Lietuvos 
R espublikos Seim o nariu. 
Spalio 26 dieną Seimas pritarė 
Prezidento pateiktai R. Pakso 
kand ida tū ra i sk irti j į  v ie 
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nuoliktosios Vyriausybės va
dovu.

A ntrasis R. Pakso 
premjeravimo laikotarpis po 
septynių  m ėnesių taip  pat 
baigėsi atsistatydinimu. 2001- 
ųjų birželį žlugus Prezidento V. 
Adamkaus inicijuotai N au
josios politikos koalicijai, R. 
Paksas buvo apkaltintas ne
sugebėjimu dirbti komandoje, 
partnerystės su socialliberalais 
griovimu. Jis atsistatydino iš 
Ministro Pirmininko pareigų. 
Netrukus neteko ir liberalų 
paramos bei sąjungos vadovo 
posto . K artu su savo ša 
lininkais R. Paksas pasitraukė 
iš Liberalų frakcijos Seime bei 
tapo savo suburtos N epri
klausom os frakcijos nariu  
(dabar - Liberalų demokratų 
frakcija).

2002-ųjų kovą R. Paksas su 
bendraminčiais įkūrė Liberalų 
dem okratų  partiją  ir buvo 
išrinktas jos pirmininku. Nuo 
1999 m. spalio iki 2002 m. 
rugsėjo R. Paksas - Vilniaus 
k lubo  p rez iden tas, vienas 
Vilniaus klubo steigėjų. Nuo
2002 m. rugsėjo - Vilniaus 
klubo garbės prezidentas.

46-erių metų politikas per
2003 metų sausio 5-ąją vykusį 
Lietuvos Respublikos P re
zidento rinkimų antrąjį turą 
išrinktas septintuoju nuo Lie
tuvos nepriklausomos vals
tybės sukūrimo 1918 metais ir 
treč iuo ju  nuo N ep ri
klausomybės atkūrimo 1990 
metais Prezidentu. Antrajame 
rinkimų ture R. Paksas gavo 
54.15 proc. rinkėjų balsų. Jo 
varžovas, kadenciją baigęs 
P rezidentas V. Adam kus - 
44.83 proc. balsų.

Pasak R. Pakso, pats svar
biausias jo  per gyvenimą įgy
tas turtas - žm ona Laim a, 
dukra Inga ir sūnus M in
daugas. Žmona - ekonomistė. 
Dukra - Lietuvos teisės uni
versiteto ir Tarptautinio verslo 
mokyklos studentė. Sūnus - 
V ilniaus m iesto  T. Liube- 
rtienės pagrindinės mokyklos 
moksleivis.

R. Pakso pomėgiai - akro
batin is skraidym as, m oto
ciklai, lauko tenisas.

Jis moka anglų, rusų kal
bas, susišneka ir žemaitiškai.

ELTA
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Mielieji Lietuvos žmonės!
Tėvynainiai!
Brangieji!
Šiandien Seime prisiekiau 

Tautai būti ištikimas Lietuvos 
Respublikai ir Konstitucijai, 
sąžiningai atlikti savo parei
gas, būti visiems lygiai teisin
gas, tarnauti Tėvynei, demo
kratijai ir Lietuvos žmonių ge
rovei.

Priesaika, savo turiniu ir 
esme kreipianti mintis į ateitį, 
kartu įsakmiai, tegu ir be žo
džių, primena priedermes pra
eičiai: ragina atsigręžti į pra
bėgusius amžius, prisiminti 
garbius protėvius, nusilenkti 
valstybininkams, šviesuoliams, 
pirm takam s, laisvės šauk
liams ir kankiniams. Jie pado
vanojo mums dabartį ir mus 
čionai šiandien pašaukė jų  
meile, mintimis, darbais, gy
venimo žygiais iškovota ir ap
ginta laisvė.

Brangūs žmonės! Esame 
Simono Daukanto aikštėje. 
Tai simboliška ir prasminga. 
Aikštę, prisiglaudusią prie se
nojo Universiteto, gaubia šios 
mokslo šventovės dvasia. Vi
sai šalia dvasingumu alsuoja 
Vytauto Didžiojo kapo pa
slaptį tyliai sauganti Arkika
tedra. Esame Lietuvos širdyje, 
pačiame mūsų sostinės centre, 
kur kiekvienas namas, bažny
čios bokštas ir net grindinio 
akmuo mums kalba Tėvynės 
kalba. Skirtingos idėjos, įvai
rūs stiliai ir besikeičiančios 
epochos čia susiliejo į žo
džiais nenusakomą, kerinčią 
visumą. Iš amžių glūdumos 
mus pasiekiantis jos dvelks
mas žadina paslaptingą dva
sios virpesį.

Į mus žvelgia ir tas Vilnius, 
kurio jau nėra: dešimtis kartų 
degintas ir griautas, niokotas 
ir tryptas svetimųjų, kentęs 
badą ir marą. Tačiau kiekvie
nąsyk prisikeldavęs, pasipuoš- 
davęs naujais pastatais, naujo
mis aikštėmis ir skverais. Kai 
dvidešim tm etis Daukantas 
beveik prieš du šimtus metų 
iš Kalvių per visą Lietuvą atė
jo į Vilnių trokšdamas šviesos, 
jis rado dar veikiantį Univer
sitetą. Universitete pleveno 
Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės dvasia, tačiau len
kiškai kalbantis, caro valdžios 
valdomas Vilnius Daukantą 
pasitiko veikiau kaip sveti
mas, o ne kaip savas miestas.

Ką Daukantas pamatytų 
šiandien? Lietuviškai kalban
tį, tolerantišką kitam žodžiui 
ir tikėjimui miestą, kuriame 
taikiai sugyvena įvairių tautų 
žmonės. Ne kitos valstybės 
provinciją, o per Europos 
slenkstį bežengiančios laisvos 
ir dem okratiškos Lietuvos 
sostinę. Vilnių kylantį, kai kur 
net puošnų ir prabangų, tačiau 
labai, kaip ir tada, nutolusį 
nuo jo  gimtųjų Kalvių. Dau
kantas Vilnių pamatytų tarsi

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
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INAUGURACINĖ KALBA

atitrukusį nuo Lietuvos, dažnai 
užmirštantį, kiek daug dar joje 
vargstančių, sočiai nepavalgan- 
čių, nusivylusių ir net palūžu
sių žmonių. Pajustų Daukantas 
pavojingą Lietuvos nykimo 
tendenciją - didelį mirtingumą, 
yrančias šeimas, narkomaniją, 
alkoholizmą, perpildytus kalė
jimus, neįtikėtinai nuvertintą 
gyvybę. Didysis tautos dvasios 
gaivintojas pamatytų, kad daug 
vaikų Lietuvoje ir šiandien ne
lanko net pradinių mokyklų.

Mielieji Lietuvos žmonės! 
Net ir ši, iškilmėmis paženklin
ta, valstybės vadovų kaitos die
na neatleidžia mūsų nuo parei
gos būti savo
šalies piliečiais, 
prisiim ti atsa
kom ybę dėl 
visko, kuo gy
vena Lietuva.
Aš kviečiu Jus 
ir raginu: atitai
sykime skriau
dą vaikams ir 
suaugusiesiems.
Visiems sutri
kusiems, nesu- 
spėjantiems su 
pašė lusiu  šių 
laikų tempu. Iš
girskim e k itą  
įsakmų istori
jo s  priesaką: 
žm ogus savo
Tėvynėje netu
ri jaustis svetimas, nereikalin
gas, nesaugus. Negailėkime 
pastangų, kad į Tėvynę grįžtų 
visi tie mūsų žmonės, kuriuos 
gyvenimas privertė svetur ieš
koti sotesnio duonos kąsnio. 
Prisim inkim e, kaip nepaly
ginamai didesnių nepriteklių ir 
svetimųjų priespaudos laikais 
ragino Vincas Kudirka: “Bro
liai! Nemeskime Lietuvos, tos 
geros motinos, kuri nesigaili 
mums duonos ir badu nemari
na, nemislykime apie bėgimą į 
užmares ... Dirbkime namieje.”

Pam inėjau tik vieną kitą 
mūsų visuomenės skaudulį, - 
vien tam, kad priminčiau, kiek 
daug sunkių uždavinių mums 
reikia spręsti. Tikiu, kad eks
pertų jau pripažįstamos Lietu
vos ūkio pažangos rezultatus 
netrukus pajus ir žmonės. Ta
čiau nesunku nuspėti, kad ky
lant ekonomikai materialusis 
žmonių gyvenimas gerės spar
čiau, negu į gera keisis dvasinė 
visuomenės būsena.

Aš, kaip valstybės vadovas, 
įsipareigoju spręsti ir šią prob
lemą. Žinau, kad mano įsipa
reigojimas būtų nedaug ko ver
tas, jeigu nepavyktų sutelkti 
tautos valios ir pastangų neati
dėliotinam darbui, kurio esmė 
- žadinti pilietinius jausmus, 
ugdyti patriotizm ą ir tautinį 
orum ą, sug rąž in ti pagarbą

žmogui, jo pasitikėjimą savimi 
ir savo valstybe. Tik orus, lais
vas, pasitikintis žmogus gali 
sutvarkyti savo būtį, gyventi 
santarvėje su savimi ir su ap
linka ir atskleisti savo kūrybi
nes galias.

Siandien Vilnius, kaip ir 
Sąjūdžio steigiam ojo suva
žiavimo dienomis, sumirgėjo 
miestų ir miestelių vėliavomis. 
Tos vėliavos irgi —  Daukanto 
epochos ženklas. Tolim as 
atspindys teisių, kurias mies
tiečiam s su teikė K etverių  
m etų Seim o p riim ta  1791 
metų gegužės 3 dienos Kons
titucija. Prieš dešimtį metų

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus baigdamas savo kadenciją, 
linki sėkmės naujajam Lietuvos prezidentui Rolandui Paksui, dešinėje, ir Lietuvos 
Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui.

mes, Lietuvos žmonės, refe
rendume priėmėme modernios 
valstybės Konstituciją. Tačiau 
aš vis dėlto paklausčiau vė
liavnešių, ar jie, garbūs miestų 
ir m iestelių atstovai, tikrai 
jaučiasi esą valstybės šeimi
ninkai? Ar tik rai Lietuvos 
valstybė yra jų  valstybė? Ar 
valdžia deramai tarnauja žmo
gui? O gal pilietinė visuomenė 
kol kas yra tik mūsų bręstan
čios demokratijos vizija? Vals
tybė - tai žmonių valios ir 
susitelkimo išraiška. Ieškoda
mi ir klysdami, patys ją  ku
riame. Pasirinkdami atsako
mybę, tikėjim ą ir viltį, su
trumpinkime išbandymų kelią. 
Kiekvieną gyvenimo akimirką 
privalome būti savo šalies pi
liečiai.

Mielieji Lietuvos žmonės! 
Artėjame prie naujo Lietuvos 
istorijos atskaitos taško. Kaip 
ir daugelis Jūsų, tvirtai tikiu, 
jog mūsų šalis taps visateise 
NATO ir Europos Sąjungos 
nare. Europa - tai tautų Euro
pa, o Vakarų civilizacija - žmo
gaus teisių ir demokratijos ci
vilizacija. “Mes kuriame ne 
valstybių koaliciją, bet žmonių 
sąjungą.” Šis principas buvo 
paskelbtas dar prieš pusę am
žiaus, kai jungimosi idėja Eu
ropoje tik brendo. Mes ateina
me į Europą su garbingu pa

veldu. Turime seną gyvąją in
doeuropiečių kalbą. Kalba - 
mūsų kultūros versmė. Nieka
da nesutiksime su skeptikais, 
teigiančiais, jog kalba - vien 
komunikacijos priemonė.

Mes galime didžiuotis sa
vitu etninės kultūros palikimu, 
darbščiomis rankomis, neeili
niais protais ir talentais. Tokių 
mūsų ir laukia Europa. Tik to
kie tautų bendrijoje mes gali
me išsaugoti savo kalbą, pa
pročius, kultūrą, gyvenimo bū
dą. Kartu noriu atkreipti dėme
sį į tai, kad šiandien mums 
trūksta tautos savitumą, jos 
dvasios išraišką saugančios 
politikos. Turime Europoje ge
rai žinomą teatrą, puikių reži
sierių, muzikantų, dailininkų, 
šokėjų, sportininkų, tačiau jų 
nepajėgiame nei deramai įver

tinti, nei išsaugoti, nei jais pa
siremti. Turime savo išvargtą 
sunkią, su krizėmis ir nuolati
nėmis grumtynėmis už nepri
klausomybę istoriją. Tai - mū
sų kančia ir džiaugsmas. Mes 
visi esame skolingi garbingai 
Lietuvos istorijai, tik dažnai 
pamirštame, kad kiekviena da
barties diena yra vakarykštės 
mokinė.

Slogiausiais istorijos tarps
niais Lietuvą palaikė tikėjimas, 
giliai šaknis į tautos būtį įlei- 
dusios krikščioniškosios verty
bės. Lietuvą visada kėlė tautiš
kumas ir Tėvynės meilė. Dau
gelis mūsų prisimename 1988 
metų spalio 7- ąją, lengvoje 
dulksnoje skendintį Gedimino 
kalną ir pilį, virš kurios tą rytą 
po daugelio metų vėl suplevė
savo Trispalvė. Tą jaudinančią 
valandą daugelis jautėme norą 
ir pareigą nuveikti kažką svar
besnio, reikšmingesnio, negu 
buvome padarę iki tol. Vėlia
voje įkūnyta idėja, tada taip aiš
kiai suvokta, žadino tikėjimą, 
kad kiekvienas galime būti tvir
tesnis, doresnis, darbštesnis, 
pasirengęs gyventi bendru rū
pesčiu dėl Tėvynės. Kai tragiš
kojo Sausio naktį laisvė parei
kalavo aukos, Lietuvos žmones 
sutelkė nepalaužiama tautos 
valia. Tačiau, susigrąžinę ir ap
gynę laisvę, greit užmiršome

tautos gyvybingumo šaltinius 
ir simbolius. Ar šiandien su
virpėtų jaunos širdys, jeigu 
moksleiviai savo klasėse staiga 
išvystų valstybės vėliavą? Kur 
šiandien išgirsi tokius žodžius 
kaip Tėvynės meilė? Ar dega 
ji krūtinėse, kaip linkėjo Vin
cas Kudirka? Ar jaunimo min
tyse atsišaukia nem irtingas 
Daukanto bendrakursio Ado
mo M ickevičiaus atodūsis: 
“Tėvyne Lietuva, mielesnė už 
sveikatą!”?

Šiandien vėl pasigendame 
idealų. Žinau, Lietuvoje yra 
idealistų, bet jų  tarnavimas 
aukštiesiems tikslams kol kas 
nesulaukia deramo valstybės 
dėmesio, o kartu ir veiksmingo 
atgarsio visuom enės sąm o
nėje.

Meilė. Tikėjimas. Viltis. 
Gėris. Grožis. Santarvė. Išmin
tis. Tolerancija. Darbštumas. 
Teisingumas. Sąžiningumas. 
Pagarba. Išvardijęs apaštališką 
skaičių vertybių, aš raginu dos
niai jomis dalytis.

Vyresni žmonės man pasa
kojo, kad tarpukario metais, 
imdami į rankas mokyklinį są
siuvinį, jie ant viršelio perskai
tydavo užrašą: “Per mokslą ir 
darbą - į Tėvynės gerovę!” Tie 
patys žm onės sakė: “M es 
pakėlėm e Lietuvą per ūk i
ninkus. Tačiau Jūsų karta, kaip 
palikim ą gavusi dukart su
griautą žemės ūkį, prikelti 
Lietuvą gali per mokslą.” Tai 
— įžvalgus vyresniųjų palin
kėjimas, nes kiek investuosime 
į jaunimą, į mokslą, tiek in
vestuosime į mūsų valstybės 
ateitį. Nes tik išsilavinusi vi
suomenė, švietimą ir kultūrą 
puoselėjanti valstybė gali pri
im ti šiandienos iššūkius ir 
išlikti savita bei stipri glo
balizacijos apimtame pasau
lyje .

Dabartis Lietuvai kelia ne
paprastą užduotį. Turime su
vokti, kad pasaulis keičiasi vis 
sparčiau, įsakmiai diktuoda
mas mums kur kas didesnį 
permainų pagreitį. Lietuva - tai 
mes visi. Jos žmonės. Mes tu
rime nebijoti permainų ir patys 
keistis. Po kelerių metų tu
rėsime būti kitokie. Kitokia vi
suomenė. Tai — visuomenė, 
kurioje bus įkūnytas pilietiš
kumas, darna ir santarvė. Su
tarimas tarp miesto ir kaimo, 
darbdavio ir darbininko, tėvų 
ir vaikų. Tarp kartų ir tikėjimų. 
Nebijokime keistis. Viskas, ką 
šis vyksmas atneš geriausio, 
atiteks Lietuvai. Bręskime ir 
stiprėkime kartu su Tėvyne.

Linkiu Jums, mielieji Lie
tuvos žmonės, ir sau, kad kelią 
apšviestų Daukanto dvasia. 
Tegu mūsų darbus lydi Dan
gaus palaima.

2003 m. vasario 26 d. 
Paruošė Lietuvos

Respublikos Prezidento 
kanceliarija.
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Kai po Naujų metų Ameri
kos prezidentui Bush vis griež
čiau pasisakant už žygį prieš 
Iraką iškilo klausimas ar, jei 
karas kiltų, ir Irakas grasintų 
savo, nors ir musulmonų reli
gijos, kaimynei Turkijai, kuri 
yra NATO narė, kitos NATO 
šalys ją gintų, pasirodė ir vėl 
rimtas plyšys ir nesutarimai to
je 1949 metais taip vieningai 
sukurtoje organizacijoje. Ame
rikai pasiūlius, kad NATO tu
rėtų tuojau pradėti planuoti 
kaip tokiu atveju reikėtų Turki
jai padėti, tam pasipriešino trys 
NATO narės: Prancūzija, Vo
k ietija  ir Belgija. O pagal 
NATO taisykles pirm prade
dant bet kokią karinę akciją yra 
reikalingas vienbalsis nutari
mas.

Tuomet ta įtampa ir nesu
tarimai tarp NATO sąjungi
ninkių sukėlė ir Lietuvoje ne
mažą politikų ir politologų su
sirūpinimą. Nors dauguma po
litikų pasisakė už nedvipras
mišką JAV rėmimo nusistaty
mą, jie suprato, kad Lietuvai 
siekiant kėdės ir Europos są
jungoje, nebus jai diplomatiš
kai lengva nesutikti ir su ES 
galybėmis kaip Prancūzija ar 
Vokietija.

Problema, nors gal tik laiki
nai, išsisprendė, kai po ilgų 
derybų Briuselyje aštuoniolika 
NATO narių vasario 16 dieną 
nutarė sutikti su Amerikos pa
siūlymu pradėti pasiruošimus 
ginti Turkijai, jei ją  užpultų 
kerštingas ar desperatiškas 
Saddam Hussein. Vokietija ir 
Belgija vis dėlto nepasidavė 
stipriam Prancūzijos spaudi
mui, ir sutiko tam nesipriešinti, 
nors Belgija dar įstengė į ben
drą susitarimą įrašyti pastraipą, 
kad NATO ginklų siuntimas 
Turkijai priklausytų ir nuo JT 
Saugumo tarybos nutarimų. 
Bet kodėl tik 18 narių taip nu
tarė? Pasirodo, kad NATO Gy
nybos planavim o kom itete 
Prancūzija neteko vietos ir bal
so, kai 1966 metais tuometinis 
Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle, pasiūlė sueuropinti Eu
ropą, ją  “išla isv inant” nuo 
Amerikos ir sovietų įtakos. 
Tuomet jis pareikalavo, kad 
Amerikos daliniai tuojau pat 
paliktų Prancūzijos žemę, ir 
tuo pačiu metu jis išvedė savo 
dalinius iš NATO struktūros, 
kas vos neprivedė prie beveik 
visiško Prancūzijos pasitrauki
mo iš NATO, kurios būstinė ta
da buvo perkelta iš Paryžiaus 
į Briuselį.

Tuo vasario 16 Briuselio 
nutarimu buvo labai patenkin
tas ir NATO generalinis sek
retorius George Robertson, pa
reiškęs, kad NATO narių soli
darumas buvo išsaugotas. O 
JAV ambasadorius Nicholas 
Burns jau tikėjosi, kad po kelių 
dienų bus galim a į Turkiją 
siųsti AWAC žvalgybos lėktu
vus ir kitus modernius priešra-

KIENO POLITIKA, NATO AR AMERIKOS?

ketinius ginklus. Atsiduso ir 
Lietuvos veikėjai ir politikai, 
taip ilgai vargę, kol Lietuva 
buvo pakviesta į NATO šeimą.

Jau praėjo daugiau kaip 
trys mėnesiai, kai išeivijos ir 
beveik visa Lietuvos spauda 
džiugiai pasitiko Lietuvos pa
kvietimą į NATO. Gal dabar, 
tai pirmajai euforijai nuslūgus 
ir šiaip taip neseniai išsprendus 
pirmą didelį (dėl Turkijos) tos

Vasario 19 dieną Baltuosiuose rūmuose susitiko JAV prez. George Bush ir NATO generalinis 
sekretorius lordas George Robertson. NATO nuotr.

NATO šeimos nesusitarimą, 
būtų geras momentas rimtai 
pažiūrėti į to įvykio privalu
mus ir galimas neigiamybes. 
Jei šio straipsnio skaitytojas 
mane suprastų esant prieš Lie
tuvos įsijungimą į NATO, jis 
klystų. Panašiai, kaip klysta ir 
tie, kurie kaltina antisemitizmu 
bet kurį žmogų, kuris kritikuo
ja  Izraelio vyriausybės politi
ką. Ne, aš ne prieš NATO, bet 
pradedu matyti, kaip Lietuvos 
politikams reikės atsargiai la
viruoti, kad tvirtai įsijungtų ne 
tik į NATO, bet ir į Europos 
sąjungą, liekant geroje drau
gystėje su Amerika, bet ir be
reikalingai nepažeidžiant ir di
džiųjų Europos valstybių inte
resų.

Čia tik bandysiu išryškinti 
kai kuriuos faktus ir išdėstyti 
savo mintis, kodėl, mano nuo
mone, NATO reikšmė pasta
ruoju laiku gerokai susitraukė, 
o Amerikos galybė pasaulyje 
išaugo iki dar nebūtų aukštu
mų. Laimei, Amerika ir jos 
prezidentas George W. Bush 
nori mus, ir kitas šešias Euro
pos valstybes, priimti į jo  ko
mandą. Bet būtume naivūs, jei 
galvotume, kad tai mums nie
ko nekainuos.

Lapkričio 21 Prahoje susi
rinkę dabartinių NATO devy
niolikos valstybių - narių atsto
vai nutarė oficialiai pakviesti

Aleksas Vitkus

septynias kadaise sovietų orbi
toje buvusias Vidurio ir Rytų 
Europos valstybes įsijungti į 
sąjungą. Nors žmonių apklau
sinėjimai ne vieną kartą rodė, 
kad nemaža dalis gyventojų 
nebuvo įsitikinę, kad žengi
mas į NATO šiuo metu būtų 
tikslingas, po Prahos posėdžių 
tų valstybių dauguma piliečių,

atrodo, buvo ne tik patenkinti, 
bet ir aiškiai rodė savo pritari
mą eiti kartu su NATO.

Tokiai narystei NATO vis 
dėlto ir dabar yra priešininkų. 
Lietuvoje vienas iš tokių yra 
Seimo Švietimo, mokslo ir kul
tūros kom iteto pirm ininkas 
Rolandas Pavilionis, kurio 
nuomone priklausymas NATO 
esąs absurdas, nes “NATO rei
kalavimas, kad bent 2 proc. 
bendrojo vidaus produkto būtų 
skiriama krašto apsaugai, yra 
aiškus sprendimas prieš Lietu
vos švietimą ir mokslą, kur tie 
2 proc. būtų daug racionaliau 
sunaudoti”. Turime pripažinti, 
kad kaip mes begalvotume, net 
40 proc. Lietuvos gyventojų su 
Pavilioniu vis tik ir šiandien 
sutinka.

Dauguma, betgi, džiaugiasi 
ir tikisi, kad narystė NATO 
Lietuvai suteiks užtikrintą mū
sų valstybės saugumo aplinką 
ir pasuks Lietuvos ateitį Vakarų 
linkme, galutinai praeityje pa
liekant mūsų istorinę baimę dėl 
didžiojo Rytų kaimyno.

NATO - politine 
organizacija?

Būtų vis dėlto pravartu pri
siminti, kad beveik tik prieš de
vynis mėnesius, ta pati NATO 
organizacija gegužės 28 Ro
moje pasirašė deklaraciją, kuri 
suteikė Maskvai teisę dalyvau
ti priimant NATO sprendimus.

Anglijos užsienio reikalų mi
nistras Jack Straw tuomet en
tuziastingai pareiškė: “Rusija 
pas mus dabar ateina kaip part
nerė, sąjungininkė ir kaip 
NATO draugė”. Su neslepia
mu džiaugsmu ir Rusijos pre
zidentas Vladimir Putin šitaip 
kalbėjo: “Daug vandens nute
kėjo, bet mes šiandien paliko
me pavojingą akistatą ir pasi
rinkime bendradarbiavimą”.

Kaip NATO - Rusijos Tarybos 
narė, Rusija taip įgijo teisę da
lyvauti pasitarimuose dėl ko
vos prieš terorizmą, taikos pa
laikymo, karinių gelbėjimo 
akcijų ir net kvietimą daly
vauti NATO kariniuose ma
nevruose. Ką tai reiškia? Nie
ko kito, tik kad NATO, kadaise 
buvusi stipri karinė galybė 
ginti Europą nuo galimo ir tuo
met dar labai bijomo Sovietų 
antpuolio, šiandien yra pasida
riusi tik politinė organizacija, 
gal šiek tiek panaši į jau seniai 
dingusią neveiksmingą Tautų 
sąjungą. Ne visada taip būda
vo. Keturiasdešimt metų stam
bios NATO karinės pajėgos 
neleido sovietams, jau užėmu- 
siems pusę Europos, veržtis 
per likusią jos vakarinę laisvą 
dalį, iki pat Atlanto vandeny
no. Gorbachev pagaliau supra
to, kad kariškai įtempta ekono
mija sovietus privedė beveik 
prie ekonominės krašto be
dugnės. Reikėjo ką nors dary
ti. A tleisti perdaug įtemptą 
lanką? Ir kai atleido, milžinas 
subyrėjo, o Vakarai ir NATO 
neteko savo buvusio priešo.

Ar ne sim boliška, kad 
vykstant Prahos konferencijai, 
virš miesto skraidė Amerikos 
naikintuvai, saugodami erdvę 
ne nuo įsivaizduoto puolimo iš 
Rytų, bet nuo galimo arabų te
roristų antpuolio? Kur buvo

NATO lėktuvai? Dar vienas 
simbolis Amerikos karinės ir 
politinės galybės. Bush grasi
nimams Irakui beveik niekas 
nepritaria, išskyrus Angliją ir 
Izraelį. Ir vis dėlto JT Saugumo 
taryba net 15-0 nubalsuoja 
siųsti į Iraką inspektorius, su
prantant, jog radus įrodymų, 
kad Hussein turi jam  neleistinų 
m asinio  naikinim o ginklų, 
Amerika turėtų teisę karinėmis 
priemonėmis Iraką nuginkluo
ti. Įsivaizduokime, jei kokia 
Italija, Prancūzija to pareika
lautų - pasaulis juoktųsi. Kai 
Amerika to reikalauja, pasaulis 
klauso, gal ir nenoromis, ir tas 
rodo, kaip jis turi nusilenkti 
Amerikai - vienintelei likusiai 
pasaulio ekonominei ir karinei 
supergalybei, kitų kartais vadi
namai net hypergalybei.

Dar besibaigiant šaltajam 
karui, europiečiai po truputį 
pradėjo prarasti norą ir pasiry
žimą likti kariškai stiprūs. Ka
rinio pasirengimo ir gynybos 
biudžetai buvo visur mažina
mi, kai Amerika vis dar jautėsi 
atsakinga už Europos ir net pa
saulio saugumą. Europa pasi
rinko socialinį gerbūvį, o Ame
rika, jau pradedant nuo prezi
dento Reagan laikų, karštligiš
kai metė pinigus į “žvaigždžių 
karą”, tuo pačiu neužmiršdama 
nei labiau konvencionalių gin
kluočių. Jau pereitais metais 
Amerika savo ginkluotei pa
skyrė net dvigubai (!) daugiau 
lėšų, negu visos kitos NATO 
valstybės kartu sudėjus. Gal jos 
suprato, kad Berlyno sienos iš- 
griovimas NATO “susargdi
no” , o rugsėjo 11 dienos įvy
kiai ir laikinas karas Afganista
ne ją  visiškai pribaigė.

Dabartinė NATO struktūra 
netinka vesti bet kokiam gy
nybos karui, nors ji vien tik tam 
ir tebuvo sukurta. Geriausiu at
veju, NATO gali turėti rolę pa
saulyje taikos išlaikymai įvai
riose kartais labai suliepsno- 
jančiose vietose. Tik prisimin
kime 1999 metų NATO veiks
mus Kosove, kur pirmą kartą 
jos istorijoje, NATO daliniai 
bandė vesti tikrą karą. Ten aiš
kiai pasirodė, kaip nevykusiai 
Amerikos sąjungininkės, ke
lios Europos valstybės, koordi
navo savo veiksmus. Todėl ten 
ir stiprus bombardavimas už
truko net 78 dienas, kol serbų- 
jugoslavų kariuomenė iš ten 
pasitraukė.

2001 metų rugsėjo 11 die
nos tero ris tų  sm ūgis prieš 
Ameriką viską pakeitė. Ir vėl, 
p irm ą kartą  jo s  isto rijo je , 
NATO viršūnės, rem iantis 
penktuoju jos konstitucijos ko
lektyvinės gynybos straipsniu 
- “užpuolimas vienos NATO 
narės yra užpuolim as visų 
narių” , pasiūlė prisidėti prie 
kovos prieš teroristus. Pre
zidentas Bush, turbūt žino
damas savo sąjungininkų

(Nukelta į 8 p.)
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Iš kairės: minėjimo prelegentas Kazys Saja, LB Vakarų apygardos pirm. Angelė Nelsienė, ALTo 
pirm. Albinas Markevičius, pranešėjai Aušra Venckutė ir Povilas Pakuckas.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS MINĖJIMAS 
LOS ANGELES VIENSĖDIJOJE

Sekmadienį, vasario šešio
liktą dieną, kaip ir viso pa
saulio lietuviai, m inėjom e 
aštuoniasdešimt penktą Ne
priklausomybės šventę. Vėlia
vų pakėlimui vadovavo šaulių 
būrio vadas Kazys Karuža, iš
kilmingas šv. Mišias laikė kle
bonas Stanislovas Anužis ir 
patriotinį pamokslą pasakė 
svečias iš Lietuvos kun. Vid
mantas Gricius. Jaunuoliai ne
šė prie altoriaus dovanas, 
muz. Ralio vedamas puikiai 
giedojo parapijos choras.

Šventę ruošė ALTas ir 
Bendruomenė. Salė prisirinko 
pilnutėlė. Garbės svečių tarpe: 
garbės generalinis konsulas 
Vytautas Čekanauskas su po
nia, latvių ir estų konsulai, jų 
ir mūsų organizacijų atstovai. 
Minėjimą pradėjo ALTo pir
mininkas Albinas M arkevi
čius. Programą pravedė du 
jaunuoliai - Aušra Venckutė ir 
Povilas Pakuckas. Kun. Anu
žis sukalbėjo invokaciją ir pa
kvietė susirinkusius minutės 
atsistojimu pagerbti ir atsi
minti žuvusius už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Zodį tarė konsulas Čeka
nauskas ir pristatė losangelietę 
Daivą Venckutę, kuriai įteikė 
Lietuvos prezidento dekretu 
paskirtą Sausio 13-tos atmini
mo medalį. Pagal apdovanoji
mui pristatyti rašto ištrauką, 
be kitų Lietuvai nuopelnų, 
Daiva Venckutė, tuo metu dir
busi Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos sekre
toriate, Maskvos pučo dieno
mis, kaip ir sausio 13-tą, ne
svyruodama ir be baimės nesi
traukė nuo telefono viskam 
pasiryžusi, energinga, nenu
ils tan ti, išrad inga . D aiva

Rūta Šakienė

Venckutė yra viena iš šešių as
menų, gyvenančių Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, apdova
notų šiuo medaliu.

Pam inėti gubernatoriaus 
Gray Davis, senatorės Dianne 
Fainste in , Vytauto L ands
berg io  ir apsk rities  m erės 
Yvonne B raithw ite-B urke  
sveikinimai. Į šventę taip pat 
atvyko netikėti svečiai - Port 
Hueneme miesto meras Jonat
han Sharkey su žmona. Konsu
lo Čekanausko pristatytas, sve
čias pasveikino susirinkusius ir 
paskaitė jo miesto Vasario 16- 
tai paskelbtą rezoliuciją. Porą 
žodžių pasakė ir lietuviškai, 
kas plojimus dar padaugino.

Jonathan Sharkey (Šarkū- 
nas), jaunas lietuvių kilmės 
amerikietis nuo Bostono, yra 
šalimai Los Angeles apskrities 
esančio Port Hueneme miesto 
meras. Aktyviai politiniame 
gyvenime jis dalyvauja dar ne
seniai, nors sakosi, kad politika 
domėjosi nuo pat mažens. Port 
Hueneme miesto tarybos nariu 
pirm ą kartą  buvo išrinktas 
1994 metais. Šioje kadencijoje 
jis eina mero pareigas. Jis di
džiuojasi savo lietuviška kilme 
ir be prašymo pasisiūlė praves
ti rezoliuciją, skelbiančią Va
sario 16-ąją Lietuvos diena 
Port Hueneme mieste. Tokia 
rezoliucija buvo vienbalsiai 
priimta miesto tarybos posė
dyje vasario 5 d. Posėdyje da
lyvavęs LR garbės generalinis 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas asmeniškai padėkojo ta
rybos nariams už jų  šiuo gestu 
parodytą pagarbą Lietuvai,

pakvietė visus šią vasarą ap
lankyti Lietuvą - atvykti į Dai
nų šventę.

Kaip iš miesto vardo - Port 
Hueneme - matyti, tai yra uos
tamiestis. Per jį į šį kraštą (tarp 
įvairiausių prekių) atvežama ir 
daug užsienio gamybos auto
mobilių ne tik iš tolimų rytų, 
bet ir Europos, kurie vėliau yra 
išvežiojami po visas vakarines 
Amerikos valstijas. Gi vietinės 
gėrybės, kaip vaisiai ir dar
žovės, kurių čia yra didžiau
sias pasirinkimas, per tą patį 
uostą randa rinkas kituose 
kontinentuose. Be to, prie 
miesto klestėjimo (ir rūpesčių) 
daug prisideda ir miesto ribose 
veikianti JAV laivyno karinė 
oro bazė, kurioje bandoma 
naujausia ginkluotės technika. 
Tad malonu matyti, kad to
kiose atsakingose mero parei
gose yra lietuvių kilmės as
muo ir kuris rado laiko su žmo
na atvykti į Los Angeles lietu
vių ruoštą Vasario 16-tos mi
nėjimą ir iš arčiau susipažinti 
su savo kilmės žmonėmis.

Konsulo pristatytas prie 
mikrofono išėjo šventės pre
legentas, rašytojas, Kovo 11- 
tosios Nepriklausomybės Ak
to signataras Kazimieras Saja, 
kuris savo įdomia, išraiškinga 
kalba klausytojus pakaitomis 
sujaudino, prajuokino ir davė 
medžiagos gerai susimąstyti. 
Garbiajam kalbėtojui atsidė
kota atsistojimu ir audringais 
plojimais.

P lačiai apie L ietuvos į 
NATO priėmimo eigą ir jos 
pačios didelį tuo reikalu pa
darytą įnašą, už ką ji buvo ap
dovanota NATO žvaigžde, 
kalbėjo Bendruomenės Vakarų 
Apygardos pirmininkė Angelė

Nelsienė. Apibūdinusi tos die
nos rezoliucijų apybraižą ir pa
aiškinusi, kad rezoliucijos bus 
paruoštos ir pasiųstos atatinka
moms valdžios įstaigoms, pra
šė publikos tai priimti ir patvir
tinti plojimu, ką susirinkę ir 
padarė.

Kaip ir kiekvienos Vasario 
16-tos šventės metu, įteikta pi
niginė dovana - Lietuvių Fondo 
auka Šv. Kazimiero lituanis
tinei mokyklai. Mokyklos ve
dėja Marytė Newsom, padėko
jusi už kasmetinę paramą, at
kreipė susirinkusių dėmesį į du 
stalus, ant kurių įdomiai išdės
tytos žvilgėjo mokinių sukur
tos, viena už kitą gražesnės ir 
spalvingesnės, karaliaus Min
daugo karūnos. Kiekvieną metą 
vietinis ALTas duoda premijas 
už geriausius rašinius - šiemet 
už gražiausias karūnas.

Išnešus vėliavas prasidėjo

• Leonardas Šimutis Amerikos lietuvių veikloje yra tiek 
daug gero padaręs lietuvių tautai, kad būtų sunku viską aprašyti 
bet kokioje knygoje. Neseniai jo  sūnus, muzikas prof. dr. Leonar
das Šimutis, visą tėvo kruopščiai surinktą archyvą perdavė į pa
čias geriausias rankas - Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui, kur 
archyvinė medžiaga pavyzdingai yra tų archyvų direktorės Skir
mantės Miglinienės tvarkoma. L. Šimučio archyvinė medžiaga 
prasideda 1936 m. ir tęsiama iki pat jo  mirties 1975 m. Vien tik 
jo  dienoraštį sudaro 35 tomai raštų. Jis vadovavo Amerikos Lie
tuvių tarybai, redagavo “Draugą” ir buvo daugelio organizacijų 
vadovas, gerai žinomas Washingtono politiniuose sluoksniuose, 
kai reikėjo išgauti JAV Vyriausybės nutarimą, kad Lietuva nie
kada nebus pripažinta Sovietų sąjungos dalimi.

2003 m.
KELIONĖS I DAINŲ /  ŠOKIŲ 

ŠVENTĘ VILNIUJE
Finnair ir kitomis oro linijomis

Išvyksta Sugrįžta
birželio men. 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

Galima užsisakyti vietas ir kitomis dienomis.
Skambinkite

40-24 235th St.
Douglaston, NY 11363 

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

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

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

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

meninė dalis. Į sceną, kaip tik 
pražydusių pavasario gėlių 
puokštė, spalvingaisiais mūsų 
tautiniais rūbais pasipuošusios, 
šokdamos išbėgo grakščios 
merginos, jas sekė šmaikštūs 
jaunuoliai. Niekuomet neatsi
bosta ir per greitai prabėga tau
tinių šokių programa. Juo la
biau, kai šokėjai prityrę, įgudę 
ir jauti jų meilę tautiniam šo
kiui. Valio, Los Angeles Spin
dulys!

LB Vakarų Apygardos pir
mininkė Angelė Nelsienė vi
siems padėkojo ir sustoję su
giedojome “Lietuva brangi” .

Po minėjimo norintieji dar 
ilgiau pabendrauti ir pasima
tyti su garbės svečiais, susirin
ko apatinėje svetainėje, kur 
Genovaitei Plukienei šeimi
ninkaujant, vaišinosi ir kalbė
josi, o vėliau net dainavo dar 
keletą malonių valandų.

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:broneb@aol.com
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

Vasario 16-osios šventė Clevelande. Toronto lietuvių pensininkų klubo choras “Daina” su vadove 
(prie fortepiono) Lilija Turūtaite kuri taip pat dirba su vyrų choru “Aras” ir vaikų choru “Angeliukai”.

Dr. V. Stankaus nuotr.

MIRĖ DR. ADOLFAS DAMUŠIS
Iš Vilniaus pranešama, kad vasario 27 d., 7 val. vak. Lietuvos 

laiku Universiteto klinikose Antakalnyje po ilgos ir sunkios ligos, 
eidamas 95-sius metus, mirė 1941 birželio 23 Nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo Laikinosios vyriausybės ministras, sukili- 
minės vyriausybės narys, mokslininkas, rezistentas, nacių poli
tinis kalinys, VLIKo narys, ateitininkų, Lietuvių fronto ir kitų 
organizacijų darbuotojas ir vadovas, Dainavos jaunimo stovyklos 
Amerikoje įkūrėjas dr. Adolfas Damušis.

Mirties valandą šalia jo  buvo žmona Jadvyga, iš Briuselio 
atvykusi duktė ambasadorė Gintė ir sūnus Saulius iš Floridos. 
Gavęs žinią, iš Cikagos į Vilnių išvyko sūnus Vytenis.

Atsisveikinimas su velioniu buvo kovo 3, pirmadienį, Vil
niaus Arkikatedroje ir kovo 4, antradienį, Kauno katedroje, ir tą 
pačią dieną palaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune.

MONOSPEKTAKLIS “...IR REIKIA EITI”
“ ...Ir reik ia e iti” mono- 

spektaklis - “Neringos” jauni
mo stovyklos vajaus užsklan
da. S. m. kovo mėnesį yra skel
biamas penktasis piniginis va
jus, M. N. Pr. Seselių globoja

Aktorius Egidijus Stancikas monospektaklyje 
“ir reikia eiti” Judo Iskarijoto vaidmenyje.

PIRMOJI “LITUANICOS” FUTBOLININKU PERGALE

Vasario 23 d. “Metropoli
tan” lygos salės futbolo pirme
nybių septintame rate lietuviai 
futbolininkai iškovojo pirmąją 
pergalę “major” grupėje. Mūsų 
futbolininkai įveikė irgi lente
lės gale įsitaisiusius “Green- 
W hite” vyrus 4-0 ir pakilo į 
priešpaskutinę vietą.

“Lituanicos” ekipa per 6 ra
tus sugebėjusi pelnyti tik vieną 
tašką (lygiosios su “Eagles”), 
šį kartą ne tik pasiglemžė 3 taš
kus, bet ir įmušė daugiausia 
įvarčių negu iki šiolei šią žie
mą. Tačiau rungtynės nebuvo 
tokios vienašališkos, kaip jų  
pasekm ė rodo. “L ituanica” 
rungtynių pradžioje Žilvino 
Cenio šūviu ženklinusi 1-0, 
turėjo laukti iki pat jų pabaigos, 
kuomet per 3 minutes buvo 
pelnyti net trys įvarčiai. Šią

mai, jaunimo stovyklai “Ne
ringa” padėti. Salta ir ilga Ver- 
monto žiema yra skaudi sto
vyklos nameliam, kuriuose gy
vena stovyklautojai. Padarytas 
“žaizdas” reikia gydyti..., o 

taip pat pagelbėti 
jaunuoliams ne
galin tiem s sto
vyklos mokesčio 
sum okėti, daž
niausiai neseniai 
atvykusių tautie
čių vaikams. Me
tų metai tai daro 
seselės. Seselių,
N. Anglijos rė
mėjų valdyba, ži
nodama, kokią di
delę naštą jos ne
ša remdamos savo 
k o n g re g a c ijo s  
a p a š ta la v im o  
darbus Lietuvoje, 
rūpinasi, kad šis 
vajus atneštų gra
žius rezultatus ir 
kreipiasi į geros 
valios lietuvius 
prašydama dos
nia auka prie jo

Ed. Šulaitis

seriją pradėjo jaunasis Audrius 
Zinkevičius, padaręs 2-0, o 
tada atsižymėjo Rolandas Ur
bonavičius ir Edvinas Trinkū
nas. Paskutinis įvartis į varžo
vų vartus krito beveik su baig
mine rungtynių sirena.

Lietuviai netik pagerino 
taškų kraitį, bet ir įvarčių san
tykį, kuris tačiau dar yra jų  ne
naudai 14-24. Tik paskutinėje 
vietoje atsidūrusi “Green-White” 
turi blogesnį įvarčių santykį 
negu mūsiškiai 7-20.

Sekmadienio pergalė buvo 
gera pradžia kovoje dėl išliki
mo aukščiausioje Cikagos ir 
apylinkių komandų grupėje. 
Bet dar reikia įveikti ir likusias 
dvi komandas: sekantį sekma
dienį (kovo 2 d.) 4:30 val.

prisidėti. Tuoj pat bus išsiunti
nėti vokeliai. Grąžinkite pilnus, 
su auka lietuviškam jaunimo 
ugdymui “Neringoje” padėti.

Su prašymu prisidėti prie 
vajaus, kviečiam e atvykti į 
m onospektaklį “ ...ir reikia 
eiti” , kurį suvaidins Kauno 
Dramos teatro aktorius Egi
dijus Stancikas. Pasirinktas 
spektaklio pavadinimas yra 
teatrinis Judo Iskarijoto gy
venimas. Jį bus galima pama
tyti tik M.N.Pr. Seserų vienuo
lyno salėje vajaus užbaigimo 
proga kovo 30 d., sekmadienį 
2 val. p.p. Jokiam e kitame 
lietuviškam telkinyje jis nebus 
kartojamas, nes aktorius turi 
kitus įsipareigojimus Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros Ta
rybai.

Po spektaklio, svečių lauks 
turtingos vaišės, kurių metu 
bus galima padiskutuoti, pana
grinėti spektaklio temą. O gal 
Judas nekaltas, o gal turėjo moty
vų? Ir kiek jų sugalvosime ar 
prisiminsime iš evangelijų?

Rėmėjų valdybos 
korespondentė

“Lightning” ir kovo 9 d. 6 val. 
- “Schwaben”. Prieš šias eki
pas mūsiškiai ne kartą yra lai
mėję, tad tai padaryti yra įma
noma, tik reikia sumobilizuoti 
visus galimus žaidėjus, bei at
sivežti ryžtą ir užsispyrim ą 
pergalei. O to praėjusį sekma
dienį netrūko ir tas nenuėjo 
veltui. Taip pat gerai kovojo ir 
vartininkas Jonas Putna, vėl 
sugrįžęs iš veteranų ekipos.

Beje, dar nuo iškritimo nėra 
apsaugotos ir “Kickers” bei 
“Maroons” ekipos, kurios turi 
po 9 taškus ir “Lightning”, ku
rios sąskaitoje 7 taškai. Jeigu 
mūsiškiai laimės abejas rung
tynes, jie galėtų turėti 10 taškų 
ir tų, kaip atrodo, pakaktų 
išlikimui “major” divizijoje.

Praėjusį sekmadienį “Uni
ted Serbs” įveikė savo pagrin-

Virginijos ir Povilo Maciu
levičių (anksčiau gyvenusių 
Lakewood, Ohio, o dabar gy-

III “LIETUVIŲ BALSO” 
KONKURSAS

Skelbiamas Lietuvos valstybės 750 metų jubiliejaus ir 
Lietuvos valdovo Mindaugo karūnavimo proga,

DR. JONO ADOMAVIČIAUS
finansuojamas mūsų valstybės kūrimo tema 

literatūrinis prozos konkursas.
Skiriamos trys premijos

I- oji - 5,000 dol.,
II- oji - 3,000 dol.,
III- oji - 2,000 dol.

Tema kūrėjams:
MES - LIETUVA!

Mes didžiuojamės tuo, kad turime tūkstančių metų istoriją, kad 
esame Lietuva - tokia skirtinga įvairiais šimtmečiais, bet visada 
ta pati Lietuva, kurianti savo istoriją ir besisemianti stiprybės 
iš praeities ir dabarties.
Laikas: paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paštu 2003 
m. gruodžio 31 d. Prašome nelaukti gruodžio mėnesio ir 
kūrinius siųsti kiek galima anksčiau.
Kūrinius siusti: "LIETUVIŲ BALSAS", KONKURSAS 
2624 West 71st Street, Chicago, IL 60629-3004, USA 
Teksto paruošimas: konkursui siunčiamas kūrinys turi 
būti parašytas mašinėle arba kompiuteriu, pasirašytas 
slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis turi būti užrašytas ant 
atskiro užlipinto vokelio, į kurį reikia įdėti savo kortelę 
su vardu, pavarde, adresu, telefono ir, jei turima, fakso 
numeriu. Tik laimėjusio rašytojo vokas bus atidarytas. 
Nepremijuoti kūriniai negrąžinami.
Vertinimo komisija: Danutė Bindokienė, Robertas 
Keturakis, Gražina M areckaitė, Stasė Petersonienė, 
Vytautas Volertas. Sprendimas - paprasta balsų dauguma. 
Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje Čikagoje.

din ius varžovus - lenkų 
“Eagles” 5-3 ir vėl perėmė 
vadovaujančią poziciją. Dabar 
serbai turi 18 taškus, o lenkai 
16. Galimas daiktas, kova dėl 
čempionų titulo jau išspręsta, 
nors netikėtumų visada dar 
gali būti.

venančių Clevelande) duktė 
Evelina M aciulevičiūtė pa
teko į Kenyon kolegijos pirmo
jo 2002 - 2003 akademinių 
metų semestro pažangiųjų stu
dentų sąrašą (The Merit List). 
Kad į tą sąrašą patektų, stu
dentas privalo turėti bent 3.45 
taškų vidurkį pagal kolegijos 
4 taškų vertinimo skalę.

Baigusios Lakewood High 
School, Evelinos Maciulevi
čiūtės pagrindinės mokslo ša
kos Kenyon laisvųjų menų 
kolegijoje centriniame Ohio 
yra biologija ir ispanų kalba.

C
DanutėsKoldūnai
Mėsos
Varškės
Grybų
Raugintų
kopūstųv J

Gaunama Patria Imports 
794 East 185th Street 

Doons kompanijos produktas



8 DIRVA • 2003 m. kovo 4 d.

LIETUVA IR PASAULIS

KANDIDATĖS PATEIKĖ SIŪLYMUS
DĖL SAVO STATUSO KONVENTE

Lietuvos, Vengrijos, Latvijos, Slovakijos, Lenkijos ir Čekijos 
atstovai Europos Konvente pateikė siūlymus dėl šalių kandidačių 
statuso ir tarpvyriausybinės konferencijos datos. 6 valstybių 
atstovai Konvente siūlo, kad po stojimo į Europos Sąjungą 
sutarčių pasirašymo šalys kandidatės Konvente įgytų lygų 
statusą su dabartinėmis ES narėmis, tuo tarpu galutinius 
sprendimus dėl ES reform ų priim sianti tarpvyriausybinė 
konferencija būtų surengta po referendumų būsimose Sąjungos 
narėse.

Kaip teigiam a paskelbtoje 15 atstovų Konvente ir jų  
pavaduotojų kontribucijoje, po stojimo sutarčių pasirašymo 
balandžio 16 dieną Atėnuose dešimt šalių kandidačių Konvente 
turėtų įgauti “lygų statusą su esamomis šalimis narėmis” .

“Tai suteiktų teisinio aiškumo, turėtų didelės politinės ir 
simbolinės reikšmės stojimo referendumų sėkmei”, - rašoma 
pareiškime.

Anot pareiškimo, taip pat svarbu, kad pasibaigus Konventui 
būtų pakankamai laiko apmąstymams, per kurį “naujose šalyse 
narėse būtų įsisavinti ir aptarti jo  rezultatai” , todėl nors ir 
“Konventas plėtojasi greičiau bei su didesniu ryžtu, negu kai 
kas galėjo tikėti”, procesas turi būti suderintas su būsima ES 
plėtros faze.

Konvento narių nuomone, kita tarpvyriausybinė konferencija 
neturėtų prasidėti, iki kol visose šalyse kandidatėse nebus 
surengti referendumai dėl stojimo į ES, tai yra, 2003 metų 
rugsėjo.

Pasibaigti tarpvyriausybinė konferencija, dokum entą 
pasirašiusiųjų nuomone, neturėtų tol, kol dabartinėse valstybėse 
narėse nepasibaigs stojimo sutarčių ratifikavimo procesas ir 
narystės siekiančios valstybės netaps visavertėmis ES narėmis.

Kontribucijoje taip pat pabrėžiama, kad galutinis Konvento 
rezultatas turėtų “atspindėti jo dalyvių konsensusą” .

“Jis turi remtis bendrai sutariamais principais ir sprendimais. 
Darbas Konvente bei jo  prezidiume spartėja ir neseniai pasiekė 
lemiamą stadiją. Tuo pačiu didėja susirūpinimas realia parama, 
slypinčia už debatuose iškylančių idėjų”, - teigiama pareiškime.

Todėl, anot jo  autorių, gyvybiškai svarbu siekti, kad 
konsensuso formulavimo procesas taptų skaidresnis.

Tam, šešių Vidurio Europos valstybių atstovų Konvente 
manymu, reikalingos “tinkamos procedūrinės garantijos įvertinti 
tikslų paramos lygį kiekvienam diskusijų elementui ir patikrinti 
konsensuso egzistavimą”.

Praėjusių metų pavasarį pradėjęs posėdžiauti ES valstybių 
narių ir kandidačių atstovų Konventas turi parengti tarp
vyriausybinei konferencijai siūlymus dėl ES reformų. Kiekviena 
ES šalis narė ir kandidatė Konvente yra atstovaujama vieno 
Vyriausybės atstovo ir dviejų Parlamento atstovų.

V. ADAMKAUS NUOPELNUS ĮVERTINO
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR
NYDERLANDŲ MONARCHAI

Kadenciją baigiančio Prezidento Valdo Adamkaus nuopelnus 
Lietuvos stojimui į euroatlantines bendrijas savo laiškuose 
įvertino Didžiosios Britanijos Karalienė Elizabeth II bei 
Nyderlandų Karalienė Beatrix.

“Jūs ypač turėtumėte didžiuotis Lietuvos pakvietimu į 
Europos Sąjungą ir NATO, nes tai - didelis Jūsų nuopelnas”, - 
teigia Karalienė Elizabeth II.

Su laišką įteikusiu Jungtinės Karalystės ambasadoriumi Jer
emy Hill kadenciją baigiantis šalies vadovas taip pat aptarė 
padėtį Irake bei Lietuvos pasirengimą pavasarį numatytam 
referendumui dėl narystės ES. Prezidentas pakartojo ryžtingą 
Lietuvos paramą tarptautinės bendrijos pastangoms įgyvendinti 
Jungtinių Tautų rezoliucijas dėl Irako nusiginklavimo.

Nyderlandų karalienės laišką V. Adamkui perdavė pirmadienį 
Prezidentūroje apsilankęs šios šalies ambasadoriaus Pim 
Dumore, informuoja ELTA. Karalienės Beatrix nuomone, V. 
Adamkus lemiamu Lietuvos raidos etapu sėkmingai atvedė savo 
šalį į ES.

“Šį prisijungimą istorikai ateityje tikriausiai įvertins kaip ne 
mažiau reikšm ingą įvykį negu pirm ojo Lietuvos valdovo 
karūnavimas 1253 metais”, - pažymima Nyderlandų monarchės 
laiške.

LGITIC in f

Atkelta iš 2 p.

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

• Arabų televizijos stotis 
paskelbė Osama bin Laden pa
reiškimą, raginantį pasaulio 
musulmonus kovoti prieš JAV. 
Pareiškime smerkiami socia
listai musulmonai, tokie, kaip 
Saddam Hussein. Jie visi yra ne
tikėliai, kur jie bebūtų ar Jeme
ne ar Bagdade, pasakė bin Laden.

• Popiežius Jonas Paulius 
II priėmė Vatikane Irako vice
premjerą Tariq. Popiežius pa
tarė Irako vyriausybei sutikti 
su Jungtinių Tautų draudimu 
gaminti masinių žudymų gink
lus. Ragino sutikti su ginklų 
priežiūra ir pripažinti, kad visi 
karai yra žmonijos nelaimė

• Iranas paskelbė, kad jis 
imsis sodrinto urano telkimą 
taikiems uždaviniams įgyven
dinti. JAV ir Europos Sąjungos 
šalys įtaria, kad dar viena šalis 
bandys tap ti b randuolin ių  
ginklų gamintoja.

KIENO POLITIKA,
NATO AR AMERIKOS?
(Atkelta iš 5 p.)

neveiksmingumą, tada gana 
šiurkščiai atsakė: “Ačiū, labai 
ačiū, bet nereikia”.

Paskutiniu metu iškilus ka
ro prieš Iraką problemai, Bush 
jau nebėra toks atžagarus pa
galbai. Dabar jis jau norėtų ne 
tik politinės, karinės bet ir eko
nominės pagalbos vesti to
kiam karui. Jei to viso negaus, 
ar Am erika pasiryš tokiam  
lemtingam žingsniui? Ameri
ka pradėjo karą prieš Afganis
taną praktiškai be NATO pa
galbos. O tas 9/11 antpuolis 
stipriai prisidėjo ir prie NATO 
plėtros paskubinimo. “Ar ne 
geriau kariaujant prieš teroriz
mą turėti visas valstybes savo
je palapinėje, užuot jas laikant 
lauke?”, - pareiškė vienas iš jų 
diplomatų. Net ir Rusija, ma
tydama tik NATO santarvės li
kučius, nebesipriešino prieš 
tokią staigią ir plačią plėtrą. 
NATO uždaviniai pasikeitė

Vakarų demokratijos nebe
bijo Rusijos, o Amerika pir
moje vietoje ieško būdų ne tik 
kaip apsiginti nuo teroristų, 
bet ir kaip juos išnaikinti. 
Amerikos gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld taip sako: 
“NATO turi pasikeisti. Ji buvo 
parengta kovoti prieš sovietų 
tankus, šliaužiančius per Vo
kietijos lygumas vakarų link. 
Dabar turime įsteigti organi
zaciją, kuri būtų pajėgi greitai 
ir efektingai atsiliepti į bet 
kokius tarpvalstybinės reikš
mės (suprask - teroristų, - AV) 
neramumų židinius ir teroro 
veiksmus”.

Savo kalboje Prahoje prezi
dentas Bush pirmiausiai primi
nė europiečiams kaip Amerika

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Vytauto D idžiojo ordinais su aukso grandine apdovanoti V. 
Landsbergis ir A. Brazauskas. Salia - jų  žmonos.

• Ekvadoro naujas kairiųjų 
pažiūrų prezidentas pasakė, 
kad jis taps vienas artimiausių 
JAV sąjungininkų. Jis už savo 
pareiškimą gavo Tarptautinio 
Valiutos Fondo paskolą 200 
milijonų dolerių.

• Brazilijos kairiųjų išrink
ta vyriausybė paskelbė naują 
valiutos politiką viliodama inves-

jau du kartus gelbėjo Europą 
nuo priešų, ir po to ragino euro
piečius prisidėti prie karo prieš 
terorizmą, padedant Amerikai 
nugalėti Irako prezidentą Sad
dam Hussein. Po ilgų derybų 
Bush ir kitos NATO valstybės 
nutarė sudaryti jau tik 20,000 
karių turintį greitojo reagavimo 
junginį, nors Europos sąjungos 
savi planai sudaryti grynai eu- 
ropietišką 60,000 karių dalinį, 
liko kol kas nepasikeitę. Taigi, 
visi sutinka, kad prieš teroriz
mą reikia kovoti, bet daug Ame
rikos draugų, ir net pačių ame
rikiečių milijonai nesutinka, 
kad žygis prieš Iraką bus nau
dingas. Priešingai, daug kas 
galvoja, kad toks žingsnis pa
gimdytų naujus tūkstančius te
roristų ir milijonus jų  pasekėjų.

Kai pereitų metų pradžioje 
Bush drąsiai atsiribojo nuo an- 
tibalistinių raketų sutarties, pa
saulis išsigando, kad Rusija tam 
pasipriešins, ir kad gal ir vėl 
prasidės nuožmios tolimo sie
kio ginklų varžybos. Nieko pa
našaus. Putin, tikras realistas, 
su tuo sutarties atsisakymu su
tiko. Sutiko jis ir su NATO 
plėtra, ir grasinančiai tikrai ne
sutelkė savo divizijų prie Pa
baltijo kraštų sienų. Užuot pro
testuoti, Putin pats barškina į 
duris, kad ir Rusija būtų įleista 
į NATO jau kaip tikra narė.

Man atrodo, kad dabar pa
saulį valdo Amerika, didžiau
sia pasau lio  galybė, o ne 
NATO, kuri geriausiu atveju, 
yra tik jaunesnysis Amerikos 
partneris. Ne be reikalo prezi
dentas Bush savo kalboje Vil
niaus rotušės aikštėje pasakė: 
“Tie, kurie pasirinktų savo 
priešu Lietuvą, taptų ir Ameri
kos (ne NATO, bet Amerikos!- 
A.V.) p riešu” . L ietuva p a 
kviesta į NATO, džiaukimės ir

torius. Kartu buvo sumažintos 
lėšos socialinėms išlaidoms.

• Filipinai ištrėmė Irako 
diplomatą, sužinoję apie jo  
ryšius su Filipinų musulmonų 
sukilėliais.

• Kipro saloje graikų da
lies balsavimus laimėjo komu
nistuojantis Papadopoulos, 61 
metų amžiaus.

tuo, bet neužmirškime, jog ne 
NATO, bet Amerika, tvarko ir 
dar ilgus metus tvarkys pasau
lį, ir kaip ji gros, taip pasaulis 
šoks. Ir kas bebūtų Amerikos 
prezidentu, jis pirmiausiai žiū
rės į Amerikos interesus, o jie 
kartais gali nesutapti ir su Lie
tuvos interesais. Argi istorija 
mūsų nieko neišmokė? Juk pri
simename kaip dabartinio pre
zidento tėvas 1990 m. vengė 
ir neskubėjo nors moraliai pa
remti Lietuvoje vykstantį išsi
vadavimą. Kodėl? Tuo metu 
ruošdamasis pirmajam karui 
prieš Saddam Hussein, jis tik 
bandė kurti kuo stipresnę koa
liciją, kuriai neprieštarautų 
tuometinė Sovietų sąjunga. Ir 
jos jis nenorėjo erzinti su Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo pripažinimu.

Tai matome ir iš paskutinių 
prezidento Bush pareiškimų, 
kai, nepaisant aiškaus Vokieti
jos, Prancūzijos ir kitų NATO 
narių nenoro įsijungti į žygį 
prieš Iraką, jis grasina tai galįs 
padaryti ir be jų pagalbos. Net 
neseniai į NATO priimtos Če
kijos daliniai Kuwait valstybė
je jau nori grįžti namo, nežiū
rint pakartotinų amerikiečių 
prašymų jiems ten pasilikti, ir 
jų skaičių net padidinti. Tai kur 
ta išgarsinta NATO valstybių 
vienybė, kada jos svajodavo 
“visi už vieną, vienas už vi
sus”? Šiandien betgi milijonai 
amerikiečių, europiečių ir, ži
nom a arabų, galvoja , kad 
Amerikos dabartinė adminis
tracija yra apakusi savo dar 
niekada nematyta karinės ga
lybės persvara, arogantiškai 
tikėdama, kad kokios nebūtų 
jai kliūtys, galutinė pergalė bus 
Amerikos. Duok Dieve, bet 
tiktai jei ji eis tikro teisingumo 
keliu.
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PUIKUS LIETUVIO PIANISTO REČITALIS “dirvos” redakcijai
“Young pianist gives trium

phal performance” . Tokia ant
rašte prasideda The Cleveland 
Plain Dealer dienraštyje muzi
kos kritikės Wilma Salisbury 
recenzija (2003.02.07) verti
nanti Andriaus Žlabio 2003.02. 
05 rečitalį Clevelando Meno 
Muziejaus Gartner auditorijoje. 
Tai buvo atidaromasis koncertų 
serijos “Facets o f the Piano: Five 
Great Pianists, Three Centuries 
o f M usic” rečitalis. Si išskirtinė 
proga lietuviui pianistui pasi
taikė, kai koncertų seriją pradė
ti turėjęs turkų pianistas Fazil 
Say negalėjo atvykti dėl su vi
zos gavimu susijusių aplinky
bių. Jo pakaitalu, Clevelando 
Muzikos Institute dėstantis pia
nistas, “artist-in-residence” , 
Sergei Babayan, rekomendavo 
šioje mokykloje magistro laips
niui besirengiantį jauną lietuvį 
Andrių Žlabį, kuris, recenzen- 
tės nuomone, šiam netikėtam, 
svarbiam ir sudėtingam iššū
kiui buvo pasiruošęs.

Kritikė pianistą Andrių Žla- 
bį apibūdina taip: “Pasakiškos 
technikos ir romantiško tem
peram ento v irtu ozas, j is  
skambino kaip tikras didžių
jų  19-to šimtmečio klaviatū
ros meistrų tradicijų įpėdi
nis”. Pianisto programoje bu
vo: Bach Partita No. 6 in E  
minor, Beethoveno Sonata in E 
major, Op. 109 ir Sonata in D 
minor, Op. 31, No. 2, ir Cesar 
Franck Prelude, Choral ant Fugue.

•v. Antano Lietuvių parapijos (Detroit,MI) bažnytinio choro moterų vienetas atlieka meninę programa 
kun.Alfonso Babono kunigystės 40-ties metų sukakties pagerbime 2003.01.26. parapijos salėje. Iš 
kairės: A. Leparskienė, Č. Pliūrienė, Z. Skučienė, B. Čiunkienė, N. Sližienė, S. Bitlerienė, 
A.Vilkauskienė ,E.Būtavičienė, prie fortepiano vadovas Stasys Sližys. R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

DAINAVO ČIKAGOS LIETUVIAMS
Estrados dainininkas vilnie

tis Algirdas Motuza yra vienas 
iš populiariųjų atlikėjų Lietu
voje. Jis dažnai ten koncertuo
ja, jo  dainos skambą per radiją 
ir televiziją. Šis vyras ne vien 
tik dainuoja, bet ir komponuoja 
kūrinius, kuriuos pats ir atlieka. 
Vienu žodžiu - jis universalus 
muzikas, kokių Lietuvoje ne
daug yra.

Šiuo metu A. Motuza vėl 
lankosi Čikagoje ir yra apsisto
jęs pas savo gerą draugą, irgi 
muziką Algimantą Barniškį. 
Čia jis viešėjo ir praėjusį pava
sarį, o šiemet atvyko kiek anks
čiau. Kaip ir pernai taip pat ir

Pianistas Andrius Žlabys

Sužavėtos recenzentės tei
gimu, Andrius Žlabys prie pi
ano darė didelį įspūdį (“A 
compelling presence at the pi
ano”) ir šiuos baroko, kla
sikos ir romantikos laikotar
pių kūrinius atkūrė įspūdingai 
savotiškai, atsisakydamas nu
sistovėjusių tradicijų, nepa
gailėdam as sodraus tono, 
raiškios dinamikos, švariai 
miklių pirštų ir vaizdžių pa
lytėjimų. Jo Bachas skambėjo 
lyg būtų  įtik inam ai p e r
mąstytas moderniam pianui, 
o Beethoveno kūriniai buvo 
užburiantys, dramatiški, pilni 
energijos ir jėgos, dainuojan
čių melodijų, puikių sąskam
bių, gilių įžvalgų ir įelektri
nančios įtampos.

Kritikė pastebi, kad Žla-

šiemet A. Motuza buvo susto
jęs ir kituose lietuvių telkiniuo
se Amerikoje ir padainavo te
nykščiams tautiečiams.

Pirmasis vilniečio daininin
ko pasirodymas Čikagoje įvy
ko vasario 23 d. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos Brighton Par
ke salėje. Prieš tai jis sugie
dojo tris religinius kūrinius 
parapijos bažnyčioje kun. 
Jauniaus Kelpšo atlaikytų šv. 
Mišių metu. Po pamaldų bū
rys tautiečių atėjo į parapijos 
salę pasiklausyti dainininko 
programos. Pradėjęs kūriniu 
Tu mano Lietuva (žodžiai Sta
sio Žlibino, beje, šio poeto teks-

bys pirmenybę teikia monu
m entalum ui - d id ingum ui 
(“But Zlabys stuck with his 
preference fo r  the monumen
tal”), kuris buvo ypač įspūdin
gas Cesar Franck Prelude, 
Choral and Fugue. Čia pianas 
griaudė lyg galingi vargonai ir 
muzika triumfavo.

Klausytojai lietuvį pianistą 
priėmė labai šiltai, o jis, atsidė
kodamas, dar paskambino Rach- 
maninovo Etudes-Tableaux. 
Šiuo, vienu iš daugelio, An
driaus Žlabio laimėjimų galima 
tik didžiuotis ir džiaugtis, lin
kint sėkmės ateityje muzikos 
pasaulio scenose.

Straipsnį rengiant naudotasi 
The Cleveland Plain Dealer dien
raštyje tilpusiomis žiniomis.

Vytautas Matulionis

tai skambėjo ir daugelyje kitų 
dainų), jis nepašykštėjo dainos 
ir žemaičiams (dainininkas ki
lęs iš Žemaitijos). Jausmingai 
nuskambėjo jo  kūrinys Mamai 
ir daina skirta Naujiesiems me
tams. Solistas turėjo padainuoti 
apie 20 dainų, kol klausytojai 
jį pagaliau “paleido”. Kai kurie 
iš jų  reiškė savo pageidavimus 
- ką jie norėtų išgirsti. A. Mo- 
tuzos repertuaras labai patrauk
lus, daug lyriškų, patriotinės ar 
religinės tematikos dainų, ku
rių dalis parašyta Lietuvos atgi
mimo laikotarpyje. Įdomu, kad 
pats atlikėjas moka puikiai 
dainuojamus kūrinius publikai 
pristatyti, gali betarpiškai ben
drauti su publika.

Jau keletą metų Vilniaus vidurinėje mokykloje “Lietuvių 
namai”, kurioje mokosi užsienyje gyvenančių lietuvių vaikai, 
organizuojami moksleivių literatūrinių kūrybos darbų konkursai. 
Geriausių kūrinių autoriai premijuojami čikagiečių Vandos ir 
Vaclovo Mažeikų premijomis, už kurias rėmėjams nuoširdžiai 
dėkoja mokyklos bendruomenė.

Moksleivių darbus vertina komisija, kuriai atskirais metais 
yra vadovavę žinomi Lietuvoje rašytojai: Irena Gansiniauskaitė, 
Jeronim as Laucius, Vytautas Račickas, Saulius Šaltenis, 
Algimantas Zurba. Dirvos laikraštis yra išspausdinęs ne vieną 
“Lietuvių namų” mokyklos moksleivių darbų.

Siunčiu keletą 2002 m. konkurso kūrinėlių. Kūrinėlių autoriai 
- lietuvių kilmės vaikai, atvykę iš įvairių šalių: R. Jegorova ir J. 
Gulbinovič iš Gudijos, J. Jankauskaitė ir R. Kasperaviča iš 
Latvijos, J. Lukoševičiūtė iš Lenkijos, A. Vilkevičiūtė iš Rusijos.

Minėti konkursai padeda ne tik tobuliau išmokti lietuvių 
kalbos (dauguma į mokyklą atvyksta jos nemokėdami), bet ir 
giliau ją  pamilti - eilė mokyklos abiturientų mokslą tęsia studi
juodami lietuvių kalbą Vilniaus universitetuose.

Vilniaus vidurinės mokyklos “Lietuvių namai” 
Direktoriaus pavaduotojas Aloyzas Bakšys

MANO BATAI

Žvelgiu į savo batus. Kokias tris minutes žiopsau tik į juos. 
Matau savo padėvėtus batus ir girdžiu lengvą žingsnių tėkmę 
grįsta gatvele... Ir buvo gera tiesiog todėl, kad pučia vėjas ir 
taip maloniai draiko mano plaukus.

Matau trypsinčias vietoj kojas, kurios turbūt skaičiuoja 
sekundes, tvarkingai padėtus batus naktį, kai apie nieką 
negalvojau... Bet kaip numestus batus, kai klaidžiojau radijo 
stotimis, ieškodama mielos širdžiai dainos...

M atau laukiančius batus eiti su kažkuo į parduotuvę 
pom idorų sulčių (aš jas labai m ėgstu!). G irdžiu sunkiai 
krentančių ant asfalto batų aidą, o kojos tem pia švininę 
širdį...akys merkia drėgnas blakstienas...

Matau nueitus kelius, o kur jie veda - nežinau...
Jau dvejus metus dėviu šiuos batus.
Girdžiu batų raiščiuose įpintus klausimus: kodėl šlama lapai 

po mano ir dar kažkieno kojom, einant sodinti kaštonų parke; 
kodėl nepaklausiau, kokia tavo mėgstamiausia spalva; kur buvo 
paslėpti kažkam skirti trys žodžiai - “Aš tave myliu” , kodėl 
mėlynės paakiuos, nors negėriau visą parą kavos su kažkuo (o 
taip reikėjo!)... Kodėl kažkas man paliko tik vilnones kojines?..

Mano seni batai - du. O naujų aš neturiu!

KODĖL, BROLEL?

A š užsimerkiu - 
Juoda naktis.
Tai mano angelas, 
Šventasis Liuciferis.

Atmerkiu aš akis - 
Žvelgia pražūtis.
Širdis krauju patvinsta 
Ir gieda raudą:

Ko savąją saulalą, 
Brolel, užgesinai; 
Tamsiam purve 
Paskandinai?

Saulė dingo
Ir sapnai
Tavo virto

A. Motuza sakė, kad šiemet 
į JAV atvyko pirmoje vasario 
pusėje ir jau 15-16 d. pasirodė 
šio krašto Rytuose. Amerikoje 
jis žada išbūti iki kovo 17 d. ir 
planuoja dainuoti Marquette 
Parko bažnyčioje ir parapijos 
salėje (kovo 9 d.) ir Pasaulio 
Lietuvių Centre - bažnyčioje 
bei salėje (kovo 16 d.). A. Mo
tuzas taip pat atsinešė ir savo 
įdainuotų kūrinių kasetėse bei 
diskuose. Dvi iš jų  yra jo pačio

Jovita Jankauskaitė
11 kl. moksleivė

Pelenais.
Kodėl, brolel?

Gaudau vėją burnoj.
O jei...
Jis įpūs tavo skonį.? 
Naktimis.
Laukiu brėkštančios aušros. 
Gal ji...
Atvers tavo akių vokus 
Man.
Vagiu mėnulį, tikėdamasi, jog 
Tu
Atbėgsi su pižama ir 
grąžinsi j į  dangui.
A š
Nepaleisiu tavo rankos, kol 
neišgersim Kavos 
Kartu. Springsim 
Iš juoko!!!...

sukomponuotos dainos, o tre
čioji - kitų kompozitorių kūry
ba. Šias kasetes ir diskus gali
ma įsigyti, skambinant pačiam 
solistui jo viešėjimo Čikagoje 
metu (tel. 773-767-8806).

Jo žmona Aušra yra pianis
tė, koncertmeisterė, Lietuvos 
Muzikos Akademijos docentė. 
Abi dukros - dainininkės - an
samblio “Elekra” narės.

Edvardas Sulaitis



10 • DIRVA • 2003 m. kovo 4 d.
P R A E IT IE S  P U S L A P IU O S E

2002-ais metais sukako 
110 metų nuo vieno iš žy
miausių ir daug Lietuvai nusi- 
pelnusių Nepriklausomybės 
kovų dalyvio, plk. ltn. Jono 
Variakojo gimimo. Pagerbiant 
jį ir įvertinant jo nuopelnus tė
vynei, praeitais metais Lietu
voje buvo surengta 12 iškil
mingų minėjimų.

J. Variakojis buvo vienas iš 
pirmųjų Lietuvos savanorių, 
stojusių ginti Tėvynę nuo rusų 
bolševikų, kurie 1919 metais 
bandė užgrobti visą Lietuvą. 
1918 m. gruodžio 29 d. Krašto 
apsaugos ministro M. Velykio 
įsakymu jis skiriamas Panevė
žio srities apsaugos viršinin
ku. Karvedys Jonas Variakojis 
su savo savanorių būriu pasto
jo  jiems kelią ties Kėdainiais, 
mūšį laimėjo prieš kelis kart 
gausesnį priešą, išvadavo Uk
mergę, Panevėžį, Kupiškį, 
Rokiškį, Obelius ir juos atstū
mė net už Dauguvos upės Lat
vijoje. Savo karinę tarnybą 
pradėjo su 7 savanoriais, Pa
nevėžio srities apsaugos bū
riu. Kovojant su bolševikais ir 
bermontininkais, būrys išaugo 
iki bataliono, vėliau iki Lietu
vos karaliaus Mindaugo 4-to 
pėstininkų pulko, kuriam jis 
vadovavo. Kovojo lenkų fron
te, kur jų  veržimasis Kauno 
link ties Musninkais buvo su
stabdytas tik J. Variakojo kari
nio talento dėka. Jo pulkas pe
rėjo į priešpuolį ir privertė len
kus paniškai trauktis, kol 
kovos buvo Santarvės komisi
jos sustabdytos.

J. Variakojis buvo apdova
notas 5-kiais ordinais, iš jų dviem 
Vyčio Kryžiaus, ir dviem me
daliais. 1921 m. buvo paskir
tas III pėstininkų divizijos šta
bo viršininku, 1924 m. baigė 
Aukštųjų karininkų kursus. 
1928 m. buvo pakviestas į Mi
nistrų kabinetą ir užėmė Susi
siekimo ministerijos valdyto
jo  postą. 1929 m. buvo paskir
tas Krašto apsaugos ministru.

Pasitraukęs iš ministerijos, 
ūkininkavo nuosavame Se- 
šuolėlių dvare ir aktyviai įsi
traukė į vietos gyventojų vi
suomeninį, kultūrinį ir ekono
minį gyvenimą. Įsteigė ir 10 
metų pirm ininkavo Zibalų 
pieno perdirbimo bendrovei.

Pirmojo sovietmečio metu 
laimingo atsitiktinumo dėka 
išsigelbėjo nuo tremties. Vo
kiečių okupacijos metu jam  
buvo leista sugrįžti ir adminis
truoti nacionalizuotą Sešuolė- 
lių dvarą. 1944 metais, artė
jant antrai bolševikų okupaci
jai, J.Variakojis pasitraukė į 
V okietiją, kur gyveno 
Wildfleckeno, Wuerzburgo ir 
Schweinfurto pabėgėlių sto
vyklose; ten aktyviai dalyva
vo lietuvių visuomeninėje- 
kultūrinėje veikloje.

1949 m. atvyko į JAV. Ap
sigyveno Čikagoje. Buvo veik
lus Lietuvių karių veteranų

LIETUVOJE PAM INĖTOS PLK. LTN. JO N O  VARIAKOJO  
1 1 0 -S IO S  GIMIMO METINĖS

sąjungos “Ramovė” narys, vie
nas iš steigėjų ir pirmasis Čika
gos skyriaus “Ramovės” pir
mininkas.

Išėjęs pensijon, J. Variako- 
jis daug laiko skyrė rašydamas 
knygą apie 4-tąjį Lietuvos ka
raliaus Mindaugo pėstininkų 
pulką. Knygos 1-mąjį leidimą 
išleido “Karys” 1965 metais 
JAV; 2-ąjį - leidykla “Detalė” 
Kaune.

Mirė 1963 m. spalio 31. Pa
laidotas Lietuvių Tautinėse ka
pinėse Čikagoje.

MINĖJIMAI
1992 metais, minint plk. ltn. 

J. Variakojo 100-ąsias gimimo 
metines, Lietuvos atsargos ka
rininkų sąjungos centro val
dyba ir Savanoriškos krašto ap
saugos tarnybos (SKAT) šta
bas organizavo iškilmingus 
minėjimus - gegužės 3 d. Uk
mergėje ir gegužės 17 d. Pane
vėžyje. 1996 m. balandžio 20 
d. SKAT Panevėžio apskrities 
rinktinės 5-ųjų metinių proga 
prie rinktinės štabo karvedžio 
J. Variakojo atminimas buvo 
įamžintas tautodailininko A. 
Mikšio sukurtu stogastulpiu.

2001 m. birželio 24 d. Pa
nevėžio N epriklausom ybės 
aikštėje buvo atidengtas šei
mos lėšomis pastatytas bron- 
zos-granito paminklas. Skulp
torius - dail. Vytautas Tallat- 
Kelpša. Visas paminklo atiden
gimo didingas iškilmes organi
zavo Krašto apsaugos ministe
rija ir Panevėžio savivaldybė. 
Sia proga režisierius Vytautas 
Paliu lis sukūrė v ideofilm ą 
“Karvedys Jonas Variakojis”, 
kuris buvo rodomas Panevėžio 
kino teatre “Garsas” . Filmas 
taip pat buvo rodomas kariuo
menės šventės minėjimo metu 
2001 m. rudenį Čikagos Balze- 
ko lietuvių muziejuje.

2002 metų minėjimai Lie
tuvoje vyko gegužės, birželio 
ir spalio mėnesiais. Kiekviena
me minėjime buvo rodomas 
viešosios įstaigos “Pro Patria” 
studijos V. Paliulio sukurtas 
dokumentinis filmas “Karve
dys Jonas Variakojis”. Minėji
mai buvo inicijuoti “Pro Pat- 
ria” studijos programų direkto
riaus rež. Vytauto Paliulio ir 
pravesti bei finansuoti Lietu
vos kariuom enės vienetų ir 
miestų savivaldybių pastan
gom. Čia tenka paminėti šias 
institucijas: Lietuvos krašto ap
saugos ministerija, Krašto ap
saugos savanorių pajėgos, Mo
torizuotosios pėstininkų briga
dos “Geležinis vilkas” Panevė
žio Lietuvos Karaliaus Min
daugo batalionas, Lietuvos ka
riuomenės Vilniaus ir Kauno 
įgulų karininkų ramovės, Ge
nerolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akadem ija, Panevėžio 
miesto, Biržų, Kupiškio, Kė-

Pulk. ltn. Jonas Variakojis

Sėdi iš kairės: Krašto apsaugos ministras A. Merkys, LR Prezidentas 
A. Smetona, gen. J. Galvydis-Bikauskas, stovi iš kairės: plk. ltn. 
K. Ladiga, mjr. V. Skorupskis, kpt. J.Variakojis, plk. ltn. E. Adam- 
kavičius. 1920 m. Lietuvos vaizdo ir garso archyvo nuotr.

dainių, Ukmergės rajonų savi
valdybės, Biržų pilies ir Obe
lių istorijos muziejai ir kariuo
menės įgulos.

Krašto apsaugos ministeri
jos Viešųjų ryšių departamen
tas išleido studijoje “Pro Pat- 
ria” paruoštos parodos ir su
kurto įspūdingo plakato “Karve
dys savanoris kūrėjas Jonas 
Variakojis, 1892-2002” tiražą.

Didelio palankumo ir dė
mesio nusipelnė visuose ren
giniuose dalyvavęs ir kalbėjęs, 
du kartus tais pačiais metais 
aplankęs Lietuvą nepriklauso
mybės kovų herojaus gim i
naitis Almantas Variakojis.

Bene patys įspūdingiausi 
minėjimai įvyko Panevėžyje ir 
Generolo J. Žemaičio vardo 
Lietuvos Karo akademijoje 
Vilniuje.

Spalio 16 d. Panevėžio Juo
zo Balčikonio vardo gimnazi

joje apsilankė iš Čikagos atvy
kęs karvedžio sūnus inž. Jonas Va- 
riakojis, kurį sutiko gimnazijos 
vadovai. Pirmiausiai inž. J. Va- 
riakojis ir su juo atvykę svečiai 
apsilankė gimnazijoje įreng
tame Panevėžio krašto krašto
tyros muziejuje, kuriame atvy- 
kusiems svečiams papasakojo 
apie sukauptą istorinę medžia
gą, stendus, ekspozicijas... Ma
lonu, kad gimnazijos muziejuje 
yra nemažai medžiagos, jauna
jai kartai prim enančios apie 
1918-1919 metų Nepriklauso
m ybės kovas, kurių  p rad i
ninkas Panevėžio krašte ir buvo 
Panevėžio srities komendantas

ir apsaugos būrio steigėjas le
gendinis vadas Jonas Variako- 
jis. Baigus apžvalgą muziejuje, 
inž. J. Variakojis pasirašė Gar
bės svečių knygoje.

Vėliau garbingi svečiai susi
tiko su gimnazijos auklėtiniais, 
kuriems svečius pristatė gimna
zijos direktorius Raimundas 
Dambrauskas ir trumpai papa
sakojo apie Variakojų giminę.

Aktoriai A. Čepaitytė ir L.Ciu- 
nis gimnazistams paruošė isto
rinę eiliuotą programą-pamoką. 
Išsam iai papasakojo  1918
1919 metų istorinius įvykius, 
apie kuriuos gimnazistai turėjo 
atsakyti į paruoštus klausimus.

Inž. J. Variakojis papasa
kojo apie savo tėvelio gyveni
mo kelią, jo  Nepriklausomybės 
kovų pradžią Panevėžyje ir kt. 
Gimnazistai su dideliu dėme
siu peržiūrėjo rež. V. Paliulio 
videofilmą “Karvedys Jonas

Variakojis”. Baigiantis susiti
kimui inž. J. Variakojis gimna
zijai padovanojo savo tėvelio 
portretą ir karvedžio parašytą 
knygą “4-as -pėstininkų Lietu
vos Karaliaus Mindaugo pul
kas”. Geriausiai į klausimus at
sakiusiems gimnazistams inž. 
J. Variakojis įteikė atminimo 
dovanas - JAV proginius si
dabrinius dolerius.

Po minėjimo gimnazijoje 
inž. J. Variakojis, giminaitis A. 
Variakojis, svečiai, miesto sa
vivaldybės ir KASP Panevėžio 
apskrities rinktinės atstovai 
padėjo gėles prie karvedžio J. 
Variakojo paminklo Panevėžio 
Nepriklausomybės aikštėje.

Vėliau įvyko renginys Pa
nevėžio Lietuvos Karaliaus 
M indaugo motorizuoto pės
tininkų bataliono ramovėje. 
Pristačius svečius, bataliono 
kariškiams buvo parodytas rež. 
V. Paliulio videofilmas “Kar
vedys Jonas Variakojis”. Inž. 
J. Variakojis bataliono karinin
kus ir karius supažindino su 
karvedžio gyvenim u, kovų 
pradžia, kautynėmis, karininko 
karjera, gyvenimu vokiečių 
okupacijos m etu ir svetur. 
Baigdamas savo pasisakymą, 
jis kalbėjo: “Noriu palinkėti 
jums sėkmės, patriotiškos dva
sios, kurią savyje nešiojo 1919 
metų savanoriai, kad išlaikyti 
Lietuvą Nepriklausomą. Žiū
rėdamas į jus aš matau, kad 
Lietuva turi gražią a te itį” . 
Bataliono vadui mjr. E. Kar
veliui jis įteikė atminimo do
vanas. Renginį toliau eiliuota 
istorine programa tęsė aktoriai 
A. Čepaitytė ir L. Ciunis.

B ataliono vadas mj r. E. 
Karvelis nuoširdžiai padėkojo 
inž. J. Variakojui ir svečiams 
už m alonų pabendravim ą, 
įspūdingą programą ir inž. J. 
Variakojui įteikė simbolinę ba
ta liono  atm inim o dovaną. 
Prieš išsiskiriant, svečiai apsi
lankė bataliono muziejuje, ku
riame surinktos istorinės me
džiagos apie batalioną, kurio 
steigėjas ir buvo Lietuvos kari
ninkas Jonas Variakojis.

Spalio 23 d. J. Variakojis ir 
aktorius L. Ciunis Gen. J. Že
maičio Lietuvos Karo akade
mijos salėje kariūnams organi
zavo savotišką minėjimą. Ren
ginio pradžioje minėjimo daly
viams buvo parodytas rež. V. 
Paliulio videofilmas “Karve
dys Jonas Variakojis”. J. Varia- 
kojis A kadem ijos k a rin in 
kams, dėstytojams ir kariū
nams papasakojo apie Nepri
klausomybės kovų istorinius 
įvykius, paminėjo keletą savo 
tėvelio gyvenimo epizodų ir 
Akademijai padovanojo knygą 
“4-as pėstininkų Lietuvos Ka
raliaus Mindaugo pulkas” ir 
portretą, vaizduojantį “Karve
džio paminklą” Panevėžyje.

Toliau apie J.Variakojo gy
venimą papasakojo aktorius

(Nukelta į 11 p.)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
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 Šv. 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.

LIETUVOJE PAMINĖTOS PLK. LTN. JONO VARIAKOJO 110-SIOS 
GIMIMO METINĖS (Atkelta iš 10 p.)

Plk. ltn. J. Variakojo minėjimas Panevėžyje. Trečias iš k.: Karaliaus 
Mindaugo motorizuoto pėstininkų bataliono vadas E. Karvelis, 
toliau į d. J. Variakojis, akt. A. Čepaitytė ir akt. L.Ciunis bataliono 
muziejaus patalpose. J. Ivaškevičiaus nuotr.

L. Ciunis, kuris kariūnams surengė viktoriną iš 1918-1919 metų 
įvykių Lietuvoje. Malonu, kad Akademijos kariūnai domisi mū
sų valstybės istorija, jos kovomis už Nepriklausomybę ir žymiais 
Lietuvos žmonėmis, todėl į visus klausimus atsakė teisingai. 
Dviems, geriausiai ir išsamiausiai atsakiusiems kariūnams, inž. 
J. Variakojis įteikė tėvelio parašytą knygą ir JAV proginę atmini
mo sidabrinę monetą.

Režisierius V. Paliulis minėjimo dalyviams parodė savo naują 
Lietuvos partizanų dainos “Girgždantis sniegas” videoklipą.

Inžinieriui J. Variakojui Akademijos plk. Arūnas Dūdavičius 
įteikė naują knygą apie dabartinę Lietuvos kariuomenę, laikraštį 
“Kariūnas” ir Karo akademijos bukletą. Padėkota inž. J. 
Variakojui, aktoriui L. Ciuniui ir režisieriui V. Paliuliui už puikiai 
organizuotą renginį ir gražų pabendravimą su būsimaisiais Lie
tuvos karininkais, kuriems žymusis karvedys, dukart Vyčio Kry
žiaus ordino kavalierius, buvęs krašto apsaugos ministras, pulki
ninkas leitenantas Jonas Variakojis yra ryškus Lietuvos karinin
ko pavyzdys. Paruošė Stasys Ignatavičius

A. f  A.
JONAS A. KAŠUBA

Mirė 2003 m. vasario 20 d. sulaukęs 64 metų, 
Jungtinių valstijų armijos veteranas, kapitonas.
Mylimas Lillian Kašuba (nee Horinka) vyras, ankščiau 
mirusių Juozo ir Onos Kašubų sūnus. Mylintis Rūtos 
(Nicholas) Baran ir Thomas (Beth) Kašuba tėvas. 
Brangus Abigail Renee ir Timothy Jonas Kašuba 
senelis. Mylimas Romualdo (Nijolė) Kašuba brolis. 
Dėdė ir pusbrolis daugeliui.

Laidotuvių apeigos buvo antradienį, 2003.02.25. 
9:30 v. r. Petkus Lemont Funeral Home, 13401 S. Ar
cher Ave., Lemont, IL., o laidotuvių šv. Mišios buvo 
Atnašautos Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
šventovėje. Palaidotas Assumption Cemetery.

Liūdinti šeima

DIRVAI
AUKOJO

A. f  A.
DR. JONUI ALGIMANTUI 

KAŠUBAI
mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo  žmonai LILIAN, 
dukrai RŪTAI ir sūnui TOMUI su šeimomis, 

jo  broliui DR. ROMUALDUI KAŠUBAI su šeima 
ir kartu liūdime netekę gero draugo.

Irena ir Algis Gedriai su šeima

G.Lazdinis, Euclid, O H ........ 100
J. Variakojis, Chicago, I L ....  100
R.Veitas, Milton, MA ..............60
J.Stuogis, Cleveland, OH ........ 40
V.Šeštokas, Los Angeles, CA 20 
A.Simonaitis, Rockford, IL .... 20 
A.Daugirdas, Wlwk., O H .......20
R. Guzulaitis, Indianapolis, IN .15
A.Kazakaitis, S.Boston, MA ... 10 
V.Kazemėkaitis, Racine, WI .. 10 
P.Pagojus, Detroit, MI ...........  10
S. Petravičius,

Rancho Palos, C A ............... 10
Z.Jurgelaitis, Cleveland, OH .. 10
L. Karnitis, Columbus, O H ....  10
M. Miskinis, Orchard L, MI .... 10 
V.Plečkaitis,

Richmond H., O H ............. 10
V.Barauskas, Glendale, CA .......5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Dėkui visiems
Š. m. sausio 29 d. operavo mano kairės kojos kelį. 

Dėkoju dr. Timothy Nice, atlikusiam sudėtingą 
“transplant” operaciją, ir dr. Vijay Mistry, mane 
lankiusiam ligoninėje.

Dėkoju kasdien mane lankiusiems - mano vyrui 
Gerardui ir dukrai Meilutei, daktarams - Steponui, 
Giedrei ir Dainai Matams, Ričardui ir Barborai Ma
tams ir Onutei ir Vaciui Rociūnams. Ypatingą padėką 
reiškiu Juditai Natkevičienei, kuri mane lankė ligoni
nėje ir paskui slaugė su dukra Debra jų namuose.

Ačiū mane aplankiusiam klebonui kun. Juozui 
Bacevičiui. Sugrįžus į namus, radau daug sveikatą 
linkinčių atvirukų iš Šv. Jurgio parapijos narių. Ačiū 
visiems mane prisiminusiems. Iki pasimatymo Šv. 
Jurgio bažnyčioje Verbų sekmadienį.

Nelė K. Juškėnienė

SPORTAS

ČIKAGOS “LITUANICOS” 
FUTBOLO KLUBO ŽINIOS

Kadangi salės futbolo pirmenybės artėja prie galo, jau yra 
numatytas metinis šio klubo narių susirinkimas, kuris įvyks kovo 
16 d. 1 val. Pasaulio Lietuvių Centro Lemonte posėdžių kam
baryje. Čia bus įvairių klubų pareigūnų pranešimai, diskusijos 
veiklos klausimais, naujos valdybos rinkimai ir daug kitų dalykų, 
kuriuos būtina spręsti prieš prasidedant pagrindinėms pir
menybėms lauke.

Laukiama ir naujų narių, kurie norėtų prisidėti prie klubo 
veiklos. Čia bus galima susimokėti ir nario mokestį.

Klubo valdybos pirmininkas Albertas Glavinskas savo 
atostogas praleido šiltojoje Floridoje, iš kurios sugrįžo gerokai 
pailsėjęs ir vėl griebėsi darbų, nes be jo šis klubas sunkiai gali 
išsiversti. Atostogas Floridoje praleido ir klubo revizijos 
komisijos narys Romas Kartavičius. ^ d  Šulaitis

UŽGAVĖNĖS VILNIUJE
Kovo 4-ąją vilniečiai kvie

čiami šėliojimais ir pokštavi
mais varyti žiemą iš kiemo ir 
“ant mėsos turėt drąsos”. Šių 
metų Užgavėnės iš rekons
truojamo Gedimino prospekto 
ir Savivaldybės aikštės persi
kels į senamiesčio širdį - Pilies 
ir Didžiąją gatves bei Rotušės 
aikštę.

Pasak šventės koordinato
rių iš Vilniaus etninės veiklos 
centro, retai būna, kad Užga
vėnės sutaptų su Kazimie- 
rinėmis - kitas toks sutapimas 
bus tikpo 11 m etų. Tad ir 
šventė keliasi arčiau Šv. Ka
zimiero bažnyčios greta Ro
tušės. Užgavėnes rengiantis 
Vilniaus etninės veiklos cen
tras tvirtai laikosi nuostatos, 
kad visos liaudiškos kalendo
rinės šventės gali prigyti ir 
Vilniaus mieste, “ant bruko”, 
tad kuo toliau, tuo natūraliau 
senieji papročiai įsilieja į mie
sto terpę, įgauna šiuolaikinių 
motyvų, pažymi šventės reži
sierė m uzikologė Zita Kel- 
mickaitė. Pasak folkloristų, 
Užgavėnės - tai ne koncertas. 
Jų esmė - varant žiemą iš kie
mo kuo daugiau šėlti, siausti, 
dūkti, kaukėtam ir nepažintam 
aplankyti kaimynus, kaulyti 
blynų ir saldainių, o negavus 
iškrėsti jiem s kokį nepiktą 
pokštą. Be abejo, didmiestyje 
ir nekaukėtam žmogui bijo
masi duris atverti, tačiau jau 
esama daugiabučių namų ir 
darboviečių, kur kaimyniškas 
ar bendradarbių šėliojim as 
tampa gražia tradicija.
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ĮV A IR IO S  Ž IN IO S

2003 m. ŠALFASS
KEGLIAVIMO ČEMPIONATAS 

ir
DRAUGIŠKOS VARŽYBOS

2003 m. kovo 29 d. (šeštadienį) 
Registracija - 3:00 v. p.p.v

Žaidynių pradžia - 4:00 v. p.p.
(Galite registruotis kaip 4 žmonių komanda 

arba pavieniui)

Brunswick Zone Bowling Lanes 
(2561 Stanfield Rd.) 
tel: 1 (905) 270-8634 
Dundas St.,just East of Dixie Rd. 
Mississauga,ON

Registracija $ 20.00
Registracijas priima:

Antanas ir Regina Stauskas 1 (905) 712-8307 
Rimas Kuliavas 1 ( 416) 766-2996 

Toronto Jungtis Sports Club

T h e ^D egency
Luxury Apartments

The Best Address in PARMA!

P rezidentas R olandas  
Paksas jau suplanavo oficia
lias keliones, bet nežino, kada 
kraustysis į Turniškes. R.Pak- 
sas išvyksta į Afganistaną: 
“Tai yra mūsų žmonių sūnūs, 
tėvai, broliai. Pamatyti, kaip 
jiems ten sekasi, turėtų būti 
valstybės vadovo priedermė ir 
pareiga” . Artim iausiu metu 
bus vizitas ir į Lenkiją, mūsų 
strateginę partnerę, ir į Latviją. 
Bus v izitas  į B riuse lį, -

FOR RENT
2 bedroom apartment 

double house up 
20426 Lakeshore Blv. 

Euclid, OH

Tel.: 481-2419

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

atsakydamas į Lietuvos ryto 
klausimus, sakė Prezidentas 
Rolandas Paksas.Užsienio po
litika yra sritis, kuri nesikeičia 
kartu su naujo vadovo pasikei
timu. Yra Vilniaus dešimtuko 
pareiškimas ir jo  bus laikoma
si, akcentavo R.Paksas.

Artėjant Lietuvos narystei 
NATO, ir Europos sąjungoje, 
mūsų šalies atstovams jau da
bar atsiveria kelių šimtų šių 
organizacijų komitetų durys. 
Siekdam a aktyviai prisidėti 
prie jų veiklos, Lietuva stiprina 
savo m isijas prie NATO ir 
Europos Bendrijų.

Lietuva plečia savo misijas 
prie Europos B endrijų  bei 
NATO. Šių atstovybių vadovai 
prisipažino nerimaujantys, kad 
kurį laiką naujose darbo vieto
se gali pritrūkti specialistų, ku
rių Briuselyje laukiam a dėl 
naujų idėjų ir naujų veidų.

Kone iki vidurnakčio už
truko puota, kviestiniam sve
čiams surengta Prezidento Ro
lando Pakso inauguracijos pro
ga. Į Prezidentūros rūmuose 
vykusias iškilmes susirinko per 
400 žmonių, nors kvietimų iš
dalyta daugiau.

2003 M. SALFASS 
GOLFO VARŽYBOS 

2003 m. rugpjūčio 30- 31 dienomis

Quail Hollow Country Club
11080 Concord-Hambden Road 
Painesville, Ohio 44077

Varžybose kviečiame 
dalyvauti visus lietuvius.
Pilnesnė informacija bus paskelbta vėliau. 

Su klausimais kreipkitės į 
pirm. A. Nagevičių 1 (330) 721-2424. 

Clevelando Golfo Klubas

Valdas Adamkus kadenci
jos pabaigą paminėjo draugų 
būryje. Į sostinės senamiestyje 
įsikūrusį restoraną “Ida Basar” 
užvakar vakare buvo susirinkę 
apie tris dešimti žmonių. Lietu
vos ryto žiniomis, vakare neda
lyvavo ofic ialūs asm enys, 
valstybės ar savivaldybės pa
reigūnai, nebuvo sakoma jokių 
oficialių kalbų.

P agrin d in is R olando  
Pakso rinkimų kampanijos rė
mėjas Jurijus Borisovas, paau
kojęs 1,2 milijono litų kovai 
dėl Prezidento sosto, tapo ži
nomas vos ne kiekvienam lie
tuviui. Pats šalia Kauno, Kar
mėlavoje, įsikūrusios “Avia- 
baltikos” kompanijos prezi
dentas teigia niekada nesiekęs 
populiarumo, nesiveržęs į poli
tiką ir nesuprantąs, kodėl jo  
pavardė nuolat mirga laikraš
čių puslapiuose. “Ambicingas, 
mėgstantis prabangą naujasis 
rusas”, - kalba apie J.Borisovą 
jam  nesimpatizuojantys. “Pa
dėjau Rolandui ne todėl, kad 
gaučiau postą. Žinau, kad tai 
geras žmogus, kuris gali išvesti 
šalį iš šios situacijos, kad ji su
klestėtų”,- kalbėjo J. Borisovas”.

1st M onth FREE 
on 1 and 2 Bedroom s

(RESTRICTIONS APPLY)

440-845-4841
Owner's Management Companye

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)

mailto:TAUPA@AOL.COM

