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KOVO 11-OJI - TAUTOS IR VALSTYBES ATGIMIMO ŠVENTE!

EUROPOS PARLAMENTO ATSTOVAI 
RAGINA MASKVĄ 

KUO GREIČIAU RATIFIKUOTI 
SIENOS SUTARTĮ SU LIETUVA

Europos Parlamento vadovybė sieja Karaliaučiaus problemos 
sprendimą su Rusijos ir Lietuvos sienos sutarties ratifikavimu 
Valstybės Dūmoje.

“Ratifikuoti šią sutartį labai svarbu klausimo dėl Rusijos 
piliečių kelionių į Karaliaučiaus sritį per Lietuvą sprendimo 
požiūriu”, - kovo 3 d. Maskvoje pareiškė Europos Parlamento 
delegacijos vadovas Elmaras Brokas. Jis kalbėjo Valstybės 
D ūm oje parlam entinės K araliaučiaus srities problem ų 
monitoringo darbo grupės posėdyje.

Lietuvos ir Rusijos sutarčių paketas dėl valstybių sienos 
sausumoje ir Baltijos jūroje buvo pasirašytas 1997 metų spalį 
Maskvoje. Lietuva sutartis ratifikavo 1999 metų lapkritį, o 
Rusijos parlamentarai ratifikavimą vilkina dėl įvairių vidaus 
politinių motyvų.

E. Brokas, kuris vadovauja Europos Parlamento Tarptautinių 
reikalų, žmogaus teisių, visuomenės saugumo ir gynybos 
politikos komitetui, pabrėžė, kad “iki 2003 metų liepos 1-osios 
ši sutartis turi būti ne tik ratifikuota, bet ir įsigalioti”.

Kaip žinoma, liepos 1 dieną įsigalioja susitarimai dėl Rusijos 
tranzito per Lietuvos teritoriją į Karaliaučiaus sritį ir iš jos, 
pasiekti per Europos Sąjungos vadovų susitikim ą pernai 
lapkričio 4 dieną Briuselyje. Nuo liepos 1-osios tranzitu per 
L ie tuvą  vyksian tys R usijos p ilieč ia i p riva lės tu rė ti 
vadinamuosius supaprastintus kelionės dokumentus, kuriuos 
gauti bus lengviau nei vizas.

E. Brokas pranešė, kad kitą savaitę Europos Parlamente turi 
būti apsvarstyti Reglamentų projektai dėl supaprastintų tranzito 
dokumentų išdavimo formų ir režimų, o sprendimai dėl šių 
dokumentų turi būti priimti balandžio 9 dieną.

Kalbėdamas apie galimybes Rusijos piliečiams be vizų vykti 
į ES šalis, Europos Parlamento atstovas pažymėjo, kad tai 
“tolimos ateities klausimas”.

JAV PRIPAŽINO LIETUVĄ RINKOS 
EKONOMIKOS ŠALIMI

Vilnius, kovo 4 d. (ELTA). 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
K om ercijos departam entas 
Lietuvą pripažino rinkos eko
nomikos šalimi.

Pasak Užsienio reikalų mi
nisterijos, JAV Komercijos de
partamento sekretoriaus pava
duotojas importo administra
cijai Faryar Shirzad vasario 28 
dieną pasirašė memorandumą, 
panaikinantį Lietuvai taikytą 
ne rinkos ekonomikos statusą 
pagal JAV antidem pingo ir 
kom pensacin ių  p riem onių  
įstatymus. Minėtas memoran
dumas įsigalios artimiausiu 
metu, kai bus paskelbtas Fe- 
deraliniame registre.

Pasak Komercijos departa
mento pareigūnų, pasirašytas 
memorandumas tą pačią dieną 
išsiųstas į Federalinį registrą.

Kaip teigiama memorandu
me, po Nepriklausomybės at
gavimo Lietuvos Vyriausybė 
vykdė plačias ekonomines ir 
institucines reformas, kurio-

mis siekta įtvirtinti rinkos eko
nomiką.

“Lietuvos valiuta litas yra 
laisvai konvertuojama preky
bos ir investicijų tikslais. Dėl 
atlyginimų laisvai deramasi 
tarp darbininkų ir darbdavių. 
Darbininkai turi teisę burtis į 
profesines sąjungas, vesti ko
lektyvines derybas, darbdaviai 
gali laisvai perkelti ar atleisti 
darbuotojus” , - rašoma doku
mente. Pasak jo autorių, šalyje 
skatinamos tiesioginės užsie
nio investicijos (TUI), vykdo
ma plati ir efektyvi privatizaci
ja, trys ketvirčiai bendrojo ša
lies vidaus produkto yra priva
taus sektoriaus rankose.

Tačiau atkreipiamas dėme
sys į santykinai žemą TUI lygį 
Lietuvoje ir menką komerci
nės bankininkystės vaidmenį 
teikiant paskolas privačiam  
sektoriui. “Smulkių ir viduti
nio dydžio įmonių augimą stab
do bankų nenoras suteikti kre
ditus”, - tvirtinama dokumente.

Laisvės statula Kaune.
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Juozo Polio nuotr. iš albumo “Lietuvai”

RUSIJOS ATSTOVŲ PRIEKAIŠTAI LIETUVAI

Lietuvos diplomatas pareiš
kė nusistebėjimą dėl aukšto 
Rusijos atstovo pasisakymų, 
esą Lietuva pažeidžia Europos 
Sąjungos ir Rusijos susitarimą 
dėl Karaliaučiaus tranzito.

Lietuvos URM sekretorius 
Darius Jurgelevičius BNS tei
gė, kad jį nustebino Rusijos 
Valstybės Dūmos Tarptautinių 
santykių komiteto pirmininko 
Dmitrijaus Rogozino kovo 3 d. 
padarytas pareiškim as, esą 
Lietuva “mėgina revizuoti” 
pernai lapkritį Briuselyje pa
skelbtą ES ir Rusijos komuni
katą dėl tranzito per Lietuvą į 
Karaliaučiaus sritį ir iš jos. 
“Kaip ir kiekvienas politikas, 
ponas Rogozinas gina savo ša
lies piliečių interesus. Tačiau to 
nevertėtų daryti nepagrįstai 
kaltinant kitus”, - sakė jis.

Anot jo, Lietuva “laikosi 
pernai lapkričio 11 dieną ES ir 
Rusijos paskelbto komunikato 
ne tik dvasios, bet ir raidės, ge
ranoriškai padeda spręsti Ka
raliaučiaus tranzito problemą, 
be to, jau yra padariusi savo 
darbus Rusijos tranzito įgy
vendinimui”. “Kai kurių mūsų 
priemonių imtasi saugant na
cionalinius interesus, kad Ka
raliaučiaus tranzitas netaptų 
kliūtimi Lietuvai prisijungti 
prie Šengeno sutarties (regla
mentuojančios laisvą judėjimą 
per sienas tarp jos narių - 
BNS)”, - sakė URM sekreto
rius.

Maskvoje vykstant parla
mentinės Karaliaučiaus srities 
problemų monitoringo darbo 
grupės posėdžiui, D. Rogozi
nas teigė, kad Lietuva “tech

niniame ir ekspertų lygiuose 
mėgina paversti niekais susita
rimus, kurie išsprendė tranzito 
į Karaliaučiaus sritį ir iš jos 
problemą”.

Jis priekaištavo Lietuvai 
esą keliant “papildomus ne
priimtinus reikalavimus, ne
paisant politinių susitarimų”.

D. Rogozinas stebėjosi, ko
dėl Rusijos pilietis, pirkdamas 
bilietą į Karaliaučių, “turi at
sakyti tiek daug klausimų apie 
savo šeimos narius, nors mūsų 
specialistai teigia, kad vardo ir 
tikslios gimimo datos pakan
ka”, kodėl Lietuvos pareigūnai 
reikalauja paaiškinti, kam ke
liau to j ai nori gau ti daug 
kartinius tranzito dokumentus.

Pagal ES ir Rusijos susi
tarim ą, nuo liepos 1-osios 
tranzitu per Lietuvą vyksiantys 

(Nukelta į 5 p.)
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ A. BRAZAUSKAS VĖL VADOVAUS VYRIAUSYBEI

Vilnius, kovo 4 d. (ELTA). Socialdemokratų partijos vadovas
Algirdas Brazauskas toliau vadovaus šalies Vyriausybei.

Seimas savo priimtu nutarimu pritarė šiai Lietuvos Prezi
dento Rolando Pakso pateiktai kandidatūrai į Ministro Pirmi
ninko pareigas. Už tai balsavo 82 Seimo nariai, 12 buvo prieš, 
18 parlamentarų susilaikė.

A. Brazausko kandidatūrą parėmė valdančiosios Socialdemo
kratinės koalicijos ir Naujosios sąjungos frakcijos, taip pat 
Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų, Liberaldemokratų 
frakcijos. Šalies vadovo pasiūlytam kandidatui į Premjero postą 
nepritarė opozicinės Liberalų ir Konservatorių frakcijos. Kiek
vienas Jungtinės Centro sąjungos, Moderniųjų krikščionių de
mokratų ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcijos narys bal
savo pagal savo apsisprendimą.

Seimui pritarus 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.

■ PIRMŲJŲ VALSTYBĖS ASMENŲ SUSITIKIMAI
BUS NUOLATINIAI
Prezidentas Rolandas Paksas, Seimo pirmininkas Artūras 

Paulauskas, Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas rengs 
reguliarius susitikimus ir juose aptars aktualiausius valstybės 
gyvenimo klausimus. Dėl to susitarta vykusiame pirmajame 
valstybės vadovų susitikime. Susitikime taip pat sutarta suakty
vinti Valstybės gynimo tarybos veiklą. Ministras pirmininkas 
A. Brazauskas jau pateikė keletą klausimų, kurie turėtų būti ap
tarti artimiausiame Valstybės gynimo tarybos posėdyje. Klausi
mų turinio Ministras pirmininkas nedetalizavo.

Valstybės gynimo tarybai priklauso Prezidentas, Seimo 
pirmininkas, Premjeras, Krašto apsaugos ministras ir Kariuo
menės vadas. Paskutinis Valstybės gynimo tarybos posėdis vyko 
2001 metų spalio 30 d.

Vykusiame susitikime, pasak Prezidento atstovo spaudai 
Rosvaldo Gorbačiovo, valstybės vadovas informavo Seimo pir
mininką ir Premjerą apie savo kelionės į Afganistaną, kur ap
lankė Lietuvos karius dalyvaujančius tarptautinėje operacijoje 
“Tvirta taika “ rezultatus. Susitikime taip pat buvo aptartas pasi
rengimas referendumui dėl narystės ES. Pasak R. Gorbačiovo, 
Prezidentas susitikime pabrėžęs, jog “geriausia agitacija referen
dume - tai realūs darbai”.

■ PASIBAIGĖ NEEILINĖ LIETUVOS SEIMO SESIJA
Vilnius, kovo 5 d. (ELTA). Trečiadienį po pietų baigė darbą

vasario 24 dieną prasidėjusi neeilinė Seimo sesija. Eilinė parla
mento pavasario sesija, kaip ir numato Konstitucija, prasidėjo 
kovo 10 d. Ši sesija buvo ypatinga tuo, kad joje buvo prisaik
dintas Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas. 
Paskutinį savo metinį pranešimą iš Seimo tribūnos perskaitė 
kadenciją baigęs Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

Neeilinėje sesijoje Seimas savo nutarimu pritarė Lietuvos 
prezidento R. Pakso pateiktai Algirdo Brazausko kandidatūrai į 
Premjero pareigas.

Vasario 27 dieną Seimo posėdyje kalbėjo Lietuvoje viešėjęs 
NATO generalinis sekretoriusGeorge Robertson.

Neeilinėje sesijoje parlamentarai parengė įstatymų pagrindą 
artėjančiam referendumui dėl Lietuvos narystės ES. Seimas 
priėmė Referendumo įstatymo pataisas, sudarydamas piliečiams 
palankesnes sąlygas dalyvauti referendume. Parlamentarai taip 
pat nustatė, kad privalomasis referendumas dėl Lietuvos narystės 
ES vyks dvi dienas - šių metų gegužės 10-11 dienomis.

Seimas priėmė eurointegracinį naujos redakcijos Autorių 
teisių ir gretutinių teisių įstatymą. Po antrojo svarstymo pritarta 
su prokuratūra susijusioms Konstitucijos pataisoms. Dėl jų  
planuojama balsuoti kovo 20 dieną. Seimo Pirmininko pirmojo 
pavaduotojo Česlovo Juršėno teigimu, nuo balandžio 10 dienos 
iki gegužės 10 dienos, kai bus rengiamasi referendumui, Seimas 
mažiau posėdžiaus plenariniuose posėdžiuose.

■ KADENCIJĄ BAIGĘS PREZIDENTAS V. ADAMKUS
IŠVYKO Į ŠVEICARIJĄ IR JAV
Į Šveicariją ir Jungtines Amerikos Valstijas išvyko kadenciją 

baigęs Prezidentas Valdas Adamkus su žmona. Kaip Eltą in
formavo Prezidento referentas Audrius Penkauskas, V. Adamkus 
Ciūriche “Pro Baltica” forume skaitys pranešimą apie Lietuvos 
įnašą įstojus į euroatlantines struktūras. Vašingtone ir Čikagoje 
JAV nevyriausybinių organizacijų rengiamose konferencijose 
V. Adamkus kalbės apie Rytų Europos šalių vaidmenį pasikeitu- 
siame Europos žemėlapyje, skatins investicijas į Baltijos 
valstybes.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Algirdas Pužauskas

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje trys svarbios valsty
bės paskelbė vadinamą memo
randumą Irako klausimu. Pran
cūzija, Vokietija ir Belgija, pa
siremdamos buvusiomis Tary
bos rezoliucijomis, reikalauja 
savo memorandume, kad tarp
tautiniai JT inspektoriai įteiktų 
tarybai savo darbo rezultatus 
kas tris savaites, kad pasaulis 
žinotų, kaip vyksta Irake masi
nio žudymo ginklų ieškojimas. 
Tik toliau tęsiant inspektorių 
darbą galima bus sužinoti ar 
Irako vyriausybė laikosi savo 
pažadų ir klauso tarptautinės 
bendruomenės reikalavimų.

Kitos trys Saugumo Tary
bos narės: Britanija, JAV-bės 
ir Ispanija pareikalavo, kad Ta
ryba nuspręstų paveikti Irako 
režimą kitomis priemonėmis, 
būtent pradėtų įtikinti Iraką, 
kad atėjo laikas jėga veikti Ira
ko vyriausybę, kad jos sukčia
vimai ir apgaulė pasibaigė ir 
Irakas bus puolamas.

P reziden tas G eorge W. 
Bush pasakė vasario 26 d. kal
bą konservatyvių JAV politikų 
suvažiavime. Prezidentas pa
brėžė, kad JAV kariuomenė 
yra pasirengusi kovai, reikia 
tik Saugumo Tarybos nutarimo 
pradėti žygį ir išvaduoti Irako 
žmones iš teroro, melagysčių 
ir sukčiavimų, kurie tęsiasi jau 
12 metų. Prezidentas savo žo
dyje pasakė, kad laisvė ir de
mokratija ateis ne tik į Iraką, 
kuris sudarys demokratinę vy
riausybę, bet ateis ir į kitas 
valstybes Viduriniuose Rytuo
se. Jis minėjo laisvą, nepri-

VISI PASIRENGĘ KOVAI
klausomą Palestiną, kuri dar
nioje kaimynystėje tvarkysis 
su draugiška Izraelio valstybe, 
užmiršusi praeities konfliktus 
ir terorizmą. JAV prezidentas 
reikalavo tik Jungtinių Tautų 
paskelbtos naujos rezoliucijos, 
kuri leistų pradėti karą.

Irako diktatorius Saddam 
Hussein priėmė amerikietį žur
nalistą, CBS televizijos ko
mentatorių Dan Rather, ku
riam pasakė, kad jis nesirengia 
pabėgti iš savo krašto, ką ska
tina JAV lėktuvų mėtomi pro
pagandiniai lapeliai. Saddam 
pasakė, kad jis mirsiąs Irake. 
Puolim o Irake
šalininkas Bri
tanijos premje
ras Tony Blair 
pasakė kalbą 
britų parlamen
te, prašydamas 
parlamento suti
kimo pradėti ka
ro  veiksm us. 
P a r la m e n ta s  
balsavo leisti vy
riau sy b e i įs i 
ju n g ti į karo  
veiksmus 434
124 balsa is.
Darbiečių parti
jos, kurios va
dovu yra prem
jeras Blair, net 122 nariai bal
savo prieš karo veiksmus. Tas 
labai nudžiugino Irako dikta
torių, kuris pasakė, kad pasau
lis palaiko jį ir jo vedamą poli
tiką ir to nesupranta tik JAV 
vyriausybė. Amerikoje demo
kratų partijos kandidatas į pre
zidento vietą Joseph Lieber
man kritikavo prezidento Bush 
nutarimą užimti Iraką ir jį val
dyti kol bus sudaryta nauja 
vyriausybė. Toks žygis pada
rytų iš Amerikos ne Irako ša
lies išvaduotoją, bet jos oku
pantą, pasakė sen. Lieberman.

Paskutiniame inspektorių 
pareiškime Saugumo Taryboj 
dr. Hans Blix atidengė, kad 
Irake buvo rastos naujai paga
mintos raketos Samoud 2. Ins-

pektoriai pareikalavo, kad Ira
kas tas raketas pradėtų naikinti 
iki kovo 1 d. Irakas atsisakė.

Irako diktatorius labai pa
tenkintas, kad pasaulyje tiek 
daug žmonių jam  pritarė. Jis 
pasakė, kad mielai dalyvautų 
viešuose, pasaulyje transliuo
jam uose debatuose su JAV 
prezidentu. Bagdade Saddam 
priėmė buvusį Rusijos prem
jerą Jevgenij Primakov, ku
riam žadėjo netrukdyti ginklų 
ieškančių inspektorių darbo, 
tačiau pasakė, kad jis nesiren
gia sunaikinti savo raketų, nes 
jos reikalingos Irakui gintis.

Irako prez. Saddam Hussein pakvietė JAV prez. 
George Bush aptarti televizijos debatuose Irako 
krizę. Šią žinią paskelbė CBS televizijos stotis.

AP nuotr.

Primakov, būdamas Rusijos 
premjeras bandė nesėkmingai 
tarpininkauti prieš Dykumos 
karą, kuris privertė Iraką pa
sitraukti iš Kuveito.

Vyriausias JAV karo jėgų 
vadas, keturių žvaigždžių ge
nerolas Tommy Franks pasakė 
spaudai, kad jo  svarbiausias 
uždavinys nėra užmušti ar su
imti Saddam Hussein, bet pri
versti Iraką nusiginkluoti.

Malaizijos premjeras labai 
piktai kritikavo Amerikos vy
riausybę, nes jos kampanija 
prieš Iraką siekia tik vieno 
dalyko, - dominuoti pasaulį, 
nors JAV vyriausybė tai yra 
pakartotinai paneigusi.

(Nukelta į 4 p.)

Šeštasis laivas “Nimitz” su Amerikos kariais išplaukė į Vidurio Rytų zoną arčiau Irako, kur bus 
sutelkta 8 karo laivai. NYT nuotr.
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TAUTOS VALIA

Kiekvieną kovo 11-ąją apžvelgiame istorinius 1990- 
uosius metus - lietuvių tautos išsilaisvinimą. Bet ar su
simąstome, kad Kovo 11-osios galėjo ir nebūti.

To meto Lietuvos Aukščiausioji Taryba vasario 7 d. 
nutarė, jog  1940 m etų vadinam ojo Liaudies seimo 
nutarimai, kad Lietuva būtų įjungta į Sovietų sąjungą, yra 
neteisėti ir todėl negalioja. Ir norėta pasiūlyti Sovietų 
sąjungai pradėti derybas dėl Lietuvos valstybės ne
priklausomybės atkūrimo. Maskvos okupacinei valdžiai 
būtų  sudarom os sąlygos sp ręsti m ūsų tau tos n e 
priklausomybės klausimą ir nepriklausomybė taptų derybų 
objektu.

Jei tokios derybos būtų įvykusios, tai šiandien Lietuva 
būtų buvusi viena Rusijos provincijų. Tik kai kurių asmenų 
įžvalgumu, kad nepriklausom ybė negali būti derybų 
objektas, buvo išreikštas teisingas sprendimas, suprasta 
klasta. Buvo išlaikytas valstybingumo tęstinumas.

Kovo 11-osios aktas už tv irtino  N epriklausom os 
Lietuvos valstybės atstatymą, paneigdamas okupacinės 
Sovietų sąjungos teisėtumą. Kai kurios jėgos tai vadino 
“istorine klaida”. Ta kova tęsiasi dar ir dabar, kai Lietuvos 
išdavikas minimas Mokslų akademijos salėje, kai Lietuvos 
radijo ir televizijos programų vadovybės, minint sausio 13- 
ąją nesugebėjo parengti nė vienos Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai skirtos laidos, netransliavo iškilmingo Lietuvos 
Respublikos Seimo posėdžio (LA). Ir dėl Kovo 11-osios 
idėjų įgyvendinimo ir kitokios Lietuvos tęstinumo kova 
vyksta visą laiką, nes ir dabar laisvės sprendimams labai 
sum aniai vadovavęs žm ogus tebėra šm eižiam as ir 
užgauliojamas.

Nepriklausomybės atstatymo tauta norėjo per visus 
okupacijos metus, pradėdama 1941 metų birželio sukilimu 
prieš rusiškąjį komunizmą, savo jaunimo pasiaukojimu 
partizanų būriuose, nebojant kraujo aukos. Tauta pati 
priėmė sprendimą vėl būti laisva, kurį ne kartą patvirtino, 
o 1991-ųjų sausį drąsiai apgynė ir savo krauju aplaistė 
Atkuriamojo Seimo nariai, ir niekas nebalsavo prieš Kovo 
11-osios aktą, įvykdė savo tautos valią. Nebeliko norėto 
primesti moratoriumo. Kovo 11-oji priimta su sovietmečio 
paliktais interesais, pažeista morale, paniekintom vertybėm.

Kovo 11-oji išsprendė teisinę Lietuvos okupaciją, tačiau 
vis dar nepanaikinta kai kurių mąstysena, kuri kartais 
padvelkia socialinėmis problemomis (prie ruso buvo 
geriau) - neįgyvendintas teisingumas per 13 nepriklausomo 
gyvenimo metų. Naujasis prezidentas užtikrino užsienio 
politikos tęstinumą, bet pažadėjo ypač rūpintis ir Lietuvos 
žmonių gyvenimo pagerinimu, kad sugrįžtų pasitikėjimas 
ir tiems, kurie nenori priimti atsakomybės, kad mokėtų 
laukti ir tikėti savo Tėvynės dvasine ir materialine gerove.

Vargu rasime kitą tautą, kuri 20 amžiuje tris kartus 
skelbė savo Nepriklausomybę, kurią Lietuvos partizanai, 
rezistentai, politiniai kaliniai ir tremtiniai atpirko krauju ir 
kančiomis lageriuose ir tremtyje.

S. Tūbėnas

Nuoširdžiausiai dėkojame 
už Jūsų m ilžinišką paramą 
šiam svarbiam tikslui, išlaikyti 
Baltijos valstybėse nepriklau
somas Laisvosios Europos Ra
dijo ir Amerikos Balso progra
mas. Kongreso Appropriations 
Committee pasiūlė State Dept. 
ir Broadcasting Board of Gov
ernors b iudžetą  sum ažin ti 
$262 mln., palyginti su pra
ėjusiais finansiniais metais ir 
skirti $239 mln. mažiau nei 
prašoma Prezidento, tuo tarpu 
Dept. of Justice skirti $1.2 
mljr. virš to ką prašo Prezi
dentas.

Jūsų visų svarbių ir atkaklių 
pastangų dėka Senatas taisys 
siūlymą nutraukti finansavimą 
lietuviškoms, latviškoms ir es
tiškoms Laisvosios Europos 
Radijo ir Amerikos Balso tar
nyboms bei sumažinti State 
Dept. pagalbą Baltijos valsty
bėms. Senato Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas senato
rius Richard Lugar (R-IN) va
sario 27 d. pasisakė už radijo 
programų išlaikymą, taip pat ir 
sen. Joseph Biden (D-DE), Už
sienio reikalų komiteto Euro
pos pakomiteto narys.

Padėkokime senatoriams 
Richard Lugar ir Joseph Biden 
ir dar aktyviau įsijunkime į gy
vybinę kovą dėl Baltijos vals
tybių saugios ateities. Turėtu
me padaryti viską, kas tik įma
noma, kad Senatas atstatytų fi
nansavimą lietuviškoms, lat
viškoms ir estiškoms Laisvo
sios Europos Radijo ir Ameri
kos Balso tarnyboms, išlaikytų 
State Dept. pagalbos progra
mas Baltijos valstybėms! Di
dėjant Rusijos spaudimui Bal
tijos valstybėse, perimant savo 
įtakon strategines energetikos 
bendroves, aktyviai kišantis 
rinkimuose, paperkant spaudą 
ir televiziją, kaip niekada anks
čiau išlieka nepriklausom ų 
Laisvosios Europos Radijo ir 
Amerikos Balso laidų būtiny
bė. Jos taip pat yra svarbios ir 
tarnauja milijonui Amerikos 
lietuvių ir visiems lietuviams 
pasaulyje, kurie gali klausytis 
kasdien objektyvių žinių inter
nete apie Tėvynę Lietuvą gim
tąja kalba.

Prašykime Kongreso ir Se
nato užgarantuoti finansavimą 
lietuviškoms, latviškoms ir es
tiškoms Laisvosios Europos 
Radijo ir Amerikos Balso tar
nyboms, pakvieskime įsijungti 
visus gimines ir visus drau
gus!

“Please restore the funding 
o f the Lithuanian, Latvian, and 
Estonian services o f  Radio 
Free Europe and the Voice o f 
America as well as the fund
ing o f the support programmes 
the Baltic States o f the State 
Department.”

Ypač yra svarbu kelis kar-

ISGELBĖKIME AMERIKOS BALSO IR 
LAISVOSIOS EUROPOS RADIJO LAIDAS

tus paskambinti, pakalbėti su 
užsienio reikalų patarėjais, iš- 
siusti e-mail, išfaksuoti ir, jei, 
būtų galimybė, aplankyti Wa- 
shingtone ar jų būstinėse vals
tijose:

U.S. Senate Committee 
on Foreign Relations

Senator R ichard G. 
Lugar, Chairman

Lugar, Richard - (R - IN), 
306 HART SENATE OFFICE 
BUILDING, WASHINGTON, 
DC, 20510. Tel. (202) 224
4814, E-mail: senator_lugar 
@lugar.senate.gov

Subcommittee on Euro
pean Affairs

George Allen, Chairman
Allen, George - (R - VA), 

204 RUSSELL SENATE OF
FICE BUILDING, W ASH
INGTON, DC, 20510. Tel. 
(202) 224-4024, Web Form: 
allen.senate.gov/email.html

George V. Voinovich
Voinovich, George - (R - 

OH), 317 HART SENATE 
OFFICE BUILDING, WA
SHINGTON, DC, 20510. Tel. 
(202) 224-3353, E -m ail: 
sĉ 'ato_voin̂ 'v'iĉ "i@voî T̂ )\'d"isĉ 'aIe.2̂ )v

Chuck Hagel
Hagel, Chuck - (R - NE)
248 RUSSELL SENATE 

OFFICE BUILDING, WA
SHINGTON, DC, 20510. Tel. 
(202) 224-4224, E -m ail: 
chuck_hagel@hagel.senate.gov

John E. Sununu
Sununu, John - (R - NH), 

SENATE RUSSELL COURT
YARD 4, W ASHINGTON, 
DC, 20510. Tel. (202) 224
2841, E -m ail: m ailbox@  
sununu.senate.gov

Lincoln Chafee
Chafee, Lincoln - (R - RI), 

141A RU SSELL SENATE 
OFFICE BUILDING, WASH
INGTON, DC, 20510. Tel. 
(202) 224-2921, Web Form:

c h a f e e . s e n a t e . g o v /
webform.htm

Joseph  R. B iden , Jr., 
Ranking Member

Biden, Joseph - (D - DE), 
221 RUSSELL SENATE OF
FICE BUILDING, W ASH
INGTON, DC, 20510. Tel. 
(202) 224-5042, E -m ail: 
senator @ biden. senate. gov

Paul S. Sarbanes
Sarbanes, Paul - (D - MD), 

309 HART SENATE OFFICE 
BUILDING, WASHINGTON, 
DC, 20510. Tel. (202) 224
4524, Web Form: sarbanes. 
senate.gov/pages/email.html

Christopher J. Dodd
Dodd, Christopher - (D - 

CT), 448 RUSSELL SENATE 
OFFICE BUILDING, WASH
INGTON, DC, 20510. Tel. 
(202) 224-2823, Web Form: 
dodd.senate.gov/webmail/

John F. Kerry
Kerry, John - (D - MA), 304 

RUSSELL SENATE OFFICE 
BUILDING, WASHINGTON, 
DC, 20510. Tel. (202) 224
2742, E-mail: john_kerry@  
kerry.senate.gov

Skubiai susisiekime su sa
vo Kongreso nariu ir savo se
natoriumi, jų  užsienio reikalų 
patarėjais !

Yra tikrai nelaikas svarsty
ti, ką geriau uždaryti ar Laisvą
ją  Europą, ar Amerikos Balsą!

Yra tikrai nelaikas abejoti 
ar šie radijai tikrai reikalingi !

Yra laikas visiems ir vie
ningai veikti, kad tarptautinių 
komunistų klastingoms pink
lėms nebūtų lemta išsipildyti !

Milijonas Amerikos lietu
vių išgelbės lietuviškas Lais
vosios Europos Radijo ir Ame
rikos Balso tarnybas !

Tegul Kovo 11-oji mus vi
sus įkvepia ryžtui ir vienybei! 

Dr. Darius Furmonavicius, 
Lietuviškų Tyrimų ir Studijų 

Fondas

ŠVENTOJO SOSTO SEKRETORIUI ĮTEIKTAS 
LIETUVOS ORDINAS

Už indėlį į Lietuvos ir Šventojo Sosto santykių plėtrą ir 
paramą, įgyvendinant Lietuvos užsienio politikos tikslus, prezi
dentas Rolandas Paksas kovo 3 d. Šventojo Sosto sekretoriui 
santykiams su valstybėmis arkivyskupui Jean Louis Tauran įtei
kė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Didįjį kry
žių. Kaip po R. Pakso ir J. L.Tauran susitikimo sakė Užsienio 
reikalų ministerijos valstybės sekretorius Evaldas Ignatavičius, 
R. Paksui ir J. L. Tauranui kalbant apie Lietuvos integraciją į 
Europos Sąjungą, pastarasis pasidžiaugė, kad Bažnyčia aktyviai 
pasisako už Lietuvos narystę ES. Susitikimo dalyviai taip pat 
aptarė tarptautinius santykius, šiuo metu pasaulyje kylančius 
konfliktus, kalbėjo religinių bendrijų galimybes padėti juos 
spręsti.

Vėliau vykusiame J. L. Tauran susitikime su Lietuvos 
užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu pastarasis sakė, kad 
prie tolesnio dvišalių santykių gerinimo turėtų prisidėti ir 
Šventojo Sosto valstybės sekretoriaus kardinolo Angelo Sodano 
vizitas į Lietuvą.

Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis J. L. 
Tauranas, kurio pareigos atitinka užsienio reikalų ministro, 
Lietuvoje lankosi antrą kartą. Pirmą kartą čia jis viešėjo 1992- 
aisiais.

mailto:dirva@ix.netcom.com
lugar.senate.gov
mailto:chuck_hagel@hagel.senate.gov
sununu.senate.gov
chafee.senate.gov/
dodd.senate.gov/webmail/
kerry.senate.gov
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Svečiai Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjime Cicero, IL, vasario 16 d. šv. Antano parapijos 
salėje. Iš kairės: ALT'o pirm. Saulius Kuprys, LR ambasadorius Vašingtone Vygaudas Ušackas, 
Cicero miesto prezidentas Rodrigez Gonzales ir LB Cicero apylinkės pirm. Mindaugas Baukus.

E. Sulaičio nuotr.

PREZIDENTAS PATVIRTINO MINISTRŲ KABINETO SUDĖTĮ
Vilnius, kovo 6 d. (ELTA). Prezidentas Rolandas Paksas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino 

Ministro Pirmininko Algirdas Brazausko sudarytą kabinetą. Prezidentūros rūmų Baltojoje salėje, 
kur patvirtinti Vyriausybės įgaliojimai, buvo susirinkę visi jos nariai. A. Brazausko Vyriausybėje 
vietas išlaikė visi nariai, išskyrus sveikatos apsaugos ministrą socialliberalą Konstantiną R. 
Dobrovolskį. Jį minimaliai po Prezidento rinkimų atnaujintame kabinete pakeitė socialdemokratas 
Juozas Olekas. Prezidento pasirašytame dekrete, kuriuo patvirtinta Vyriausybės sudėtis, įvardinti 
trylikos ministerijų vadovai.

Ministerijoms vadovauti paskirti - Ūkio - Petras Povilas Cėsna, Finansų - Dalia Grybauskaitė, 
Susisiekimo - Zigmantas Balčytis, Kultūros - Roma Dovydėnienė, Krašto apsaugos - Linas 
Linkevičius, Teisingumo - Vytautas Markevičius, Švietimo ir mokslo - Algirdas Monkevičius, 
Užsienio reikalų - Antanas Valionis, Sveikatos apsaugos - Juozas Olekas, Vidaus reikalų - Juozas 
Bernatonis, Žemės ūkio - Jeronimas Kraujelis, Socialinės apsaugos ir darbo - Vilija Blinkevičiūtė, 
Aplinkos - Arūnas Kundrotas.

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Atkelta iš 2 p.

Prezidentas Bush yra pasa
kęs, kad Irako turima nafta bus 
valdoma ir naudojama tik Ira
ko atsistatymo po karo reika
lams. Amerikos sunaudojama, 
iš užsienio perkama nafta su
daro 60 procentų visos naftos. 
Jos kainos pakilo, tačiau pra
dėta vidaus propaganda siekia, 
kad amerikiečiai daugiau pirk
tų mažiau degalų reikalaujan
čius automobilius.

Irako sostinėje Bagdade ci
viliai žmonės, prižiūrimi vieti
nės milicijos ir kareivių, pradė
jo  kasti apkasus. Saddam Hus
sein įsakė kiekvienam namų 
savininkui išsikasti kuo gilesnį 
rūsį, apkasą, sustiprintą bunke
rį, kad kuo mažiau žūtų pilie
čių, kai prasidės karo veiks
mai. Žmonės gauna nemoka
mai tuščių smėlio maišų. Sad
dam susitiko su Irako 18 pro
vincijų gubernatoriais, su ku
riais svarstė kaip sustiprinti 
sostinės ir kitų miestų gynybą.

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

• Irake Saddam Hussein 
priėmė buvusį JAV teisingumo 
sekretorių Ramsey Clark, ži
nomą “balandį” dar iš karo 
Vietname laikų. Saddam pa
reiškė svečiui, kad Irakas dė
kingas jam už taikos propagan-

dą, nes Irakas gina ne tik savo 
garbę, bet ir visų arabų likimą.

• Lankydam as Turkiją 
generalinis JT sekretorius Kofi 
Annan pasakė, kad jis nuste
bęs, jog Irakas atsisako sunai
kinti savo raketas. Saugumo 
Tarybos reikalavimai jas su
naikinti yra teisėti ir sekreto
rius nesuprantąs, kodėl Irakas 
jas laiko.

• Izraelio premjeras Sha
ron pašalino iš laikino užsienio 
reikalų ministro pareigų savo 
Likud partijos konkurentą, bu
vusį premjerą Netanjahu. Jis 
buvo paskirtas nauju finansų 
ministru.

• Saudo Arabijos sostinėje 
buvo nušautas anglas inžinie
rius. Didėjant įtempimams vis 
daugiau užsieniečių tampa is
lamo aukomis.

• Buvęs Serbijos kariuo
menės ir politinis veikėjas Vo- 
jislav Seselj atvyko į Hagą ir 
pasidavė Tarptautiniam Teis
mui, kaip Kosovo karo metu 
žudęs ir skriaudęs kroatus ir 
bosniečius.

• Prancūzijos prezidentui 
išėjus prieš JAV politikus ir ko
votojus prieš terorą daug ame
rikiečių pradėjo ekonominę 
ofenzyvą prieš prancūzus. Keli 
JAV restoranai atsisako pirkti 
prancūzų vyną ar šampaną. Ki
ti nustojo kepti “prancūzų”

duoną, Prancūzijos ambasada 
Vašingtone gauna daug piktų 
laiškų.

• Pentagonas paskelbė, 
kad JAV siunčia į Filipinus 
1,700 kareivių ne treniruoti 
filipinų kareivių, bet dalyvauti 
mūšiuose prieš pietinės salos 
sukilėlius musulmonus, kurie 
siekia suskaldyti Filipinų vals
tybę. Tarp amerikiečių karių 
bus ir 350 specialių jėgų karių.

• Valstybes sekr. Colin 
Powell aplankė Pietinę Korėją, 
Japoniją ir Kiniją. Jis pareiškė, 
kad JAV toliau siųs Šiaurinei 
Korėjai maisto produktus, nors 
yra nesutarimų. “Mes nevarto- 
jam e m aisto kaip politinio 
ginklo”, pasakė sekretorius.

• Žiemos išpuoliai JAV ry
tinėse valstijose pareikalavo 
nemažai aukų. New Yorko me
ras pasakė, kad kiekvienas co
lis naujo sniego kainuoja mies
tui vieną milijoną dolerių.

• Pakistane lėktuvo katas
trofoje žuvo Pakistano karo 
aviacijos viršininkas ir keli kiti 
aukšti karininkai.

• Palestinos vadovas Yas
ser Arafat paskelbė, kad jis pa
skirs Palestinos Vadovybės 
premjerą, jei bus leista pakeisti 
būsimos valstybės konstitu
ciją. Izraelis lig šiol neleido pa
lestiniečiams susirinkti svars
tyti naujų planų.

A. VALIONIUI PRISTATYTAS RUSIJOS, 
PRANCŪZIJOS BEI VOKIETIJOS 
MEMORANDUMAS DĖL IRAKO

Vilnius, kovo 6 d. (ELTA). Trišalį Prancūzijos, Vokietijos ir 
Rusijos memorandumą dėl Jungtinių Tautų inspekcijų Irake 
stiprinimo siekiant greitesnio Irako nusiginklavimo ketvirtadienį 
Lietuvos užsienio reikalų ministrui Antanui Valioniui pristatė 
Vokietijos ir Prancūzijos ambasadoriai Lietuvoje Jean-Bernard 
Harth bei Alexander von Rom.

Šiuo trišaliu dokumentu kviečiama parengti aiškią veiklos 
program ą ginkluotės inspekcijom s Irake, visapusiškai jas 
sustiprinti ir nustatyti laiko terminus minėtai programai įvykdyti.

Prancūzijos iniciatyva memorandumas parengtas šių metų 
vasario 24-ąją. Prancūzijos ir Vokietijos atstovų teigimu, visos 
minėtos priemonės bei karinės jėgos telkimas regione sudaro 
realias galimybes siekti JT Saugumo Tarybos vienybės šiuo 
klausimu ir užtikrinti maksimalų spaudimą Irakui.

Ambasadoriai taip pat pažymėjo, jog pristatomas dokumentas 
atitinka bendrą Europos Sąjungos poziciją, patvirtintą neeili
niame ES viršūnių tarybos susitikime šių metų vasario 17 dieną.

Ministras A.Valionis pabrėžė, jog, Lietuvos manymu, dvy
lika metų trunkantis Irako nebendradarbiavimas leidžia manyti, 
kad Saddam Hussein režimo keliam a grėsmė tarptautinei 
bendrijai yra reali. Todėl Lietuva parėmė JT Saugumo Tarybos 
1441-ąją rezoliuciją dėl Irako ir vertina tai kaip rimčiausią signalą
S. Hussein režimui nusiginkluoti.

2002 metų lapkričio 8-ąją vienbalsiai priimtoje 1441-joje
rezoliucijoje pabrėžiama, kad Irakas iš esmės pažeidė ankstes
nėse rezoliucijose numatytus įpareigojimus, nebendradarbiavo 
su JT inspektoriais ir Tarptautine atominės energetikos agentūra.

A. Valionis susitikime su ambasadoriais taip pat teigė, jog 
Lietuva pritaria Vokietijos ir Prancūzijos memorandumo teigi
niui, jog tarptautinės koalicijos karinis spaudimas S. Hussein 
režim ui yra viena iš svarbiausių priem onių, verčianti jį  
nusiginkluoti. Susitikime konstatuota, jog Irako krizės kontekste 
būtina laikytis vienybės ir vengti euroatlantinės bendruomenės 
skaldymosi, taip pat akcentuotas poreikis dažniau keistis infor
macija, konsultuotis tarp Europos Sąjungos bei NATO.

R. PAKSAS PRAŠOMAS PASIRŪPINTI 
LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ LENKIJOJE LIKIMU

Vilnius, kovo 6 d. (ELTA). Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) prašė į Lenkiją darbo vizito vykstančio Lietuvos 
Prezidento Rolando Pakso pasirūpinti lietuviškų mokyklų 
Lenkijoje likimu. Konservatoriai yra įsitikinę, kad ne lėšų 
trūkumas, kurį lemia netobulas įstatymas, o pozityvios politinės 
valios stoka yra šios artėjančios katastrofos priežastis.

“M atome politinę nuostatą nepastebėti, kad “Lenkijos 
lietuvių švietimo plėtros strategijoje”, kurią patvirtino Lenkijos 
Vyriausybė, pareikštas įsipareigojimas “nemažinti lietuviškų 
m okyklų tink lo” nėra įgyvendinam as jo k iu  papildom u 
finansavimu iš valstybės biudžeto. Be tokių papildomos paramos 
žingsnių minėtasis tinklas sunyks tarsi savaime” , pažymi 
konservatorių vadovas, Seimo narys Vytautas Landsbergis, 
Tėvynės sąjungos Prezidiumo vardu pasirašęs kreipimąsi į 
Lietuvos Prezidentą.

Konservatoriai, anot jų, su dideliu susirūpinim u stebi 
lietuviškų m okyklų naikinim o procesą Seinų ir Punsko 
apylinkėse, kur gyvena 30 tūkstančių lietuvių. Tėvynės 
sąjungosvadovybė pareiškė, jog solidarizuojasi su lietuvių 
bendruomenės Lenkijoje reiškiamu tyliu protestu.

“Istorija mūsų nesupras, jeigu paaiškės, kad lietuvių kalba 
Suvalkų krašte išnyko, nes nebeliko sąlygų, esant draugiškiems 
ir partneriškiems valstybių ryšiams, tinkamai jos mokytis” , 
sakoma kreipimesi į šalies vadovą.

Kaip jau skelbta, Lenkijos lietuvių mažųjų mokyklų likimas 
pakibo ant plauko. Lėšų taupymą pradėjusi Lenkijos valdžia 
skatina savivaldybes uždarinėti mažas mokyklas, tačiau Punske 
ir Seinuose gyvenantiems lietuviams tai kelia pavojų nutautėti.

Punske, lietuviškiausiame Lenkijos valsčiuje, lietuviai 
sudaro 80 proc. gyventojų. Dėl lėšų stygiaus Punsko valsčiaus 
valdžia planuoja uždaryti penkias lietuvių mokyklas. Anot jos, 
šių metų biudžete trūksta maždaug 1,2 mln. zlotų, reikalingų 
joms išlaikyti. Punsko valsčiaus mokyklose šiais mokslo metais 
mokosi 582 mokiniai ir 93 ikimokyklinio amžiaus vaikai. 
Apskaičiuota, kad Punsko licėjaus, kuriame galėtų mokytis 150
moksleivių, statyba atsieitų 5 mln. zlotų.

Palenkės vaivadijos Seinų apskrityje veikia 11 pagrindinių 
mokyklų, 2 gimnazijos ir 1 licėjus. Šiose švietimo įstaigose 
mokosi beveik 750 lietuvių tautybės moksleivių.
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N U O M O N Ė S

PENSIJŲ POLITIKA
Dr. Rūta Gajauskaitė

Kad šiandieninė pensijų 
politika ydinga, patvirtino ir 
Konstitucinis teismas, patvir
tindamas, jog uždirbtos pensi
jos, kaip ir nuosavybės negali
ma atimti iš dirbančio pensi
ninko. Atrodytų ministrei V. 
Blinkevičiūtei belieka brūkšte
lėti parašą ir atstatyti padarytą 
žalą, o ateityje nebeskriausti 
pensininkų. Tačiau ne - vaka
rykščių “sutaupytų” pensijų 
nukentėję turės ieškoti teis
muose! Mat, ministrė skaito, 
kad grąžinti pensijas ji privalo 
tik nuo Konstitucinio teismo 
sprendimo dienos, o ne nuo 
K onstitucijos įsigaliojim o! 
Nors įstatymo nežinojimas ne
atleidžia nuo atsakomybės. Ta
čiau, atrodo, ministrei galioja 
“nepagautas - ne vagis” tai
syklė?

Matyt, kad ministrei bus 
naujiena ir mintis, jog uždirb
tos pensijos iki 1995 m. Pen
sijų reformos, taip pat yra ne
liečiamas pensininkų turtas ir 
jų  taip pat negalima atimti, su
mažinti ar kaip nors kitaip pa
bloginti. Juk galioja teisinė 
nuosta ta , kad b log inan tis  
(griežtinantis) padėti įstatymas 
negalioja praeičiai. Taigi, ir už
dirbtos sovietmečiu pensijos 
negali būti sumažintos, o nuo 
1995 m. įsigalioję nauji Pen
sijų įstatymai gali būti taikomi 
tik nuo 1995 m. tampantiems 
pensininkais.

Taigi, sovietmečiu paskir
tos pensijos minimumas 45 rb., 
vidurkis - 72 rb., ir didžiausia 
- 120 rb. pensijos negali būti 
sumažintos ir privalo atatinka
mai perkamajai lito galiai (pa
gal pieno, duonos ir bulvių kai
nas) būti 450-720-1200 litų! 
Tuo tarpu šiandien mažiausia 
pensija - 3 kartus mažesnė už 
okupacinę, vidutinė ir didžiau

RUSIJOS ATSTOVŲ PRIEKAIŠTAI LIETUVAI

Atkelta iš 1 p.

Rusijos piliečiai privalės turėti vadinamuosius supaprastintus 
kelionės dokumentus, kuriuos gauti bus lengviau nei vizas.

Europos Parlam ente turi būti apsvarstyti Reglamentų 
projektai dėl supaprastintų tranzito dokumentų išdavimo formų 
ir režimų, o sprendimai dėl šių dokumentų turi būti priimti 
balandžio 9 dieną.

Nuo vasario 1 dienos Rusijos piliečiai per Lietuvą negali 
vykti su neegzistuojančios Sovietų sąjungos pasais, kuriuose 
nėra antspaudo, kad jie yra Rusijos piliečiai, taip pat su kariniais 
bilietais. Kelionės dokumentu nebelaikomas ir vaiko gimimo 
liudijimas, jeigu vaikas keliauja be tėvų.

Nuo šių metų vasario Rusijos piliečiai gali įvažiuoti į 
Lietuvos teritoriją tik turėdami vieną iš šių dokumentų: Rusijos 
diplomatinį, tarnybinį arba užsienio pasą, užsienio pasą su SSRS 
simbolika, esant žymai apie Rusijos pilietybę, Rusijos vidaus 
pasą, vidaus pasą su SSRS simbolika, esant žymai apie Rusijos 
pilietybę, jūrininko pasą arba specialų sugrįžimo liudijimą, 
išduodamą kariškiams ir jūreiviams bei asmenims, pametusiems 
dokumentus.

sia - per pusę mažesnė, nei 
žmonės užsidirbo pagal senąjį 
Pensijų įstatymą! Svarbiausia, 
kad okupacijoje sukurtas turtas 
šiandien privatizuojamas ir yra 
iš ko padengti buvusias pensi
jas. Tačiau, ne!!! Ir vėl, pažei
džiant įstatymų veikimo prin
cipus (neveikia atgalios), pa
žeidžiant Konstitucijoje įtvir
tintas nuosavybės teises, 1995 
buvo pritaikytas visiems pensi
ninkams naujas Pensijų įstaty
mas. Būtų teisėta, jei jis būtų 
pagerinęs pensijų politiką, ta
čiau jis kelis kartus (200-300 
%) pablogino situaciją ir tuo 
pažeidė visuotinai pensininkų 
teises, įstūmė juos į didžiausią 
skurdą, neviltį ir savižudybes.

Tuo tarpu “auksinio svogū
no” įteikimas V.Blinkevičiūtei 
asocijavosi su lengvu populia
rumo įgijimu, o ne užuomina į 
pensininkų ašaras...

Pažymėtina, kad okupaci
nės pensijos buvo 10-20 kartų 
mažesnės nei pasaulio demo
kratinėse valstybėse. Visi tikė
josi, kad laisvoje Lietuvoje pa
dėtis pagerės. O įvyko atvirkš
čiai - pensijos sumažėjo dar 2
3 kartus. Atotrūkis nuo pasau
lio padidėjo iki 40-60 kartų!!! 
Ir netgi tokį mažumą ministrė 
sugeba dar apriboti ir likti ne
nubausta! Tai kokia čia teisinė 
valstybė? Akivaizdžiai apgro
biamas beveik milijonas pensi
ninkų, o visi vaizduoja, kad ne
pastebi pažeidinėjamos Kons
titucijos - kaip senais soviet
mečio laikais, kai nomenkla
tūra buvo nebaudžiama...

Akivaizdu, kad ir vėl pilie- 
tiškiausiai nusiteikęs pensi
ninkas turės kreiptis teisman 
dėl jo  Konstitucinių teisių pa
žeidimo, o pastarasis - į Kons
titucinį teismą, kad tasai išaiš
kintų šią žiaurią skriaudą.

Didžiausia visuomenės da
lis - pensininkai - mažiausiai 
apsaugota nuo savivalės; paty
liukais iš jos atiminėjamos pa
skutinės lengvatos (dantų, są
narių protezavimas, invalidų 
vežimėliai, ramentai, lazdos, 
telefono pokalbiai, pravažia
vimas ir t.t.) o sutaupyti mili
jonai atiduodami “užsienio in
vestitoriams” (pvz. Wiljamsui 
- 70 milj.). Ir nei viena valsty
binė ar visuomeninė organiza
cija jų  negina! Tuo tarpu turi
me specializuotas organizaci
jas, privalančias įvertinti įsta
tymus (Teisingumo m-ja) ar 
kontroliuoti jų  vykdymą (pro
kuratūra).

Kovo pradžioje Vilniuje šurmuliavo Kaziuko mugė.
Z. Beliausko nuotr.

Kad nukreiptų teisėtą pen
sininkų pyktį nuo pagrindinio 
kaltininko - ministrės V. Blin- 
kevičiūtės galvos - reikalingas 
atpirkimo ožys. Ir jį  atrado! 
Jau kelintą kartą kalamas prie 
kryžiaus “Signatarų” įstatymo 
projektas.

Pasaulyje labiausiai verti
nama visuomenės dalis - sig
natarai - kurių proto, ryžto ir 
darbo dėka įvykdomi geriausi 
valstybiniai pokyčiai, kurių 
esmę ir istorinę prasmę gerai 
suprato lietuvių tauta, gyva 
siena apsupusi Parlam entą 
1991 sausio 13 d. įvykių metu, 
taigi, signatarai šiandien stu
miami beveik į nusikaltėlių 
gretas: žiūrėkite, 141 deputa
tas nori gyventi geriau!

Koks blogis slepiamas už 
signatarų apjuodinimo? Nuo 
ko norima nukreipti visuome
nės dėmesį? Ir, matomai nuo 
stipriai blogesnio...

Ir tikrai: tyliai tylutėliai pri
dengiami tikrieji “geriau nusi
pelnę gyventi” pensininkai. 
Jau nuo 1995 metų kai kas 
gauna žymiai didesnes pensi
jas ne tik už paprastus pensi
ninkus, bet ir už taip vadina
mus “personalininkus”. Antai, 
krašto apsaugos žinyboje pa
čio žemiausio rango puskari
ninkis - viršila (kaip ankščiau

seržantas) gauna 1,500 litų 
pensiją, t.y. 3 kartus daugiau 
nei “personalininkas” ar 10 
kartų daugiau nei paprasto 
pensininko minimumas!!! O 
ar įsivaizduojate kiek gauna 
leitenantas, majoras, pulkinin
kas ar net generolas? Padau
ginkite pradinę 1,500 lt. sumą 
iš žvaigždučių antpečiuose ir 
maždaug žinosite kiek gauna 
mūsų kariškiai pensijos. Ir tai 
dar ne viskas: atrodo, kad yra 
kas gauna iš Lietuvos ir iš 
Maskvos už visas žvaigždu
tes... Ir lyg tai visose jėgos 
struktūrose, ne tik krašto ap
saugos ar Vidaus reikalų mi
nisterijose, bet ir Saugumo, STT

departamentuose ir t.t.? Jėgos 
struktūrų pareigūnų ir karių 
pensija yra 100% jų atlygini
mo bei priedai už laipsnį, stažą 
ir kategoriją!!!

Akivaizdu, kad senokai tu
rime privilegijuotą pensininkų 
“nomenklatūrą” : žvaigždėtą ir 
iki Europos Sąjungos pensijų 
lygio pakylėtą bei kukliai nu
tylėtą. Apdairiai visuomenei 
pakištas atpirkimo ožys - sig
natarai.

Ar nebūtų įdomu sulyginti 
paprasto, signataro ir “žvaigž
dėtojo” pensininko pensijas? 
Tad ar nebūtų per daug akiplė
šiška p ap rašy ti m in istrės 
V.Blinkevičiūtės pateikti Lie
tuvos visuomenei jėgos struk
tūrų  pensijų  tarifus pagal 
“žvaigždutes” bei tas pensijas 
gaunančiųjų skaičių? Atviroje 
visuomenėje toks viešumas 
tiesiog būtinas. Negi ir vėl tik 
žiniasklaidos apsukrumo dė
ka, sužinoję apie dešimttūks
tantines naujosios nomenkla- 
tūros-valdininkijos algas, gali
me tikėtis sužinoti 8 metų ka
riškių pensijų paslaptį?

Komentuojantys Signatarų 
įstatymo projektą, jo net ne
matė ir nežino, kad pensijos 
siūlomos skirti tik deputatams, 
neturintiems jokių kitų pajamų 
bei pragyvenim o šaltinių!

Taigi, Signataro pensiją galės 
gauti tik neturintys deklaruoto 
turto, verslo ar žemės nuo
savybės. O juk yra tarp Atku
riam ojo Seimo deputatų iš
sėdėjusių visą gyvenimą kalė
jimuose (A.Svarinskas - 27 m.,
B. Gajauskas - 37 m.) ir netu
rinčių net darbo stažo! Yra - 
invalidų, nebegalinčių dirbti, 
tame tarpe ir I grupės - nuo
latinės slaugos reikalingų, yra 
mirusių, kurių liko mažamečiai 
vaikai... Šiandien juos šelpia ir 
remia kolegos deputatai, tu
rin tys turto ir visai nepre
tenduojantys į pensiją. Ir taip 
10 metų...

Nematę Signatarų įstatymo 
projekto, net nežino, kad jame 
siūloma pensija yra 50% de
putato atlyginimo dydžio. T. y. 
kaip tuo metu ir buvo veikian
čiuose Pensijų įstatymuose. t.y. 
sutinkamai su Konstitucijos 
nuostatomis.

Argi ne keista, kad vienin
telis Signatarų įstatymo projek
tas, atitinkantis Konstituciją, 
taip agresyviai puolamas? O 
tuo tarpu nuo 1995 m. veikian
tys paprastų pensininkų ir jė 
gos struktūrų pareigūnų bei ka
rių pensijų įstatymai, įvertinę 
vienų diskriminacija, o antrųjų 
- privilegijas - priimami kaip 
normalūs?!

Jei mūsų pensininkai gautų 
nors okupacijoje uždirbtą pen
siją (t.y. 450-720-1200 Lt), jei 
jėgos struktūros pensininkai 
gautų ne 100%, o taip pat 50% 
savo atlyginimo dydžio (o jie 
daug kartų didesni už civilių) 
pensijas, tai net ir žymus ato
trūkis, nuo visų - taip nepiktin
tų visuomenės- taip turi būti ša
lies gynėjams. Tačiau dabar, 
kai vieni badmiriaudami žudo
si, o kiti gauna 10 kartų dau
giau - belieka slėpti tokią padė
tį arba ieškoti atpirkimo ožio - 
Signatarų!

Šiandieninę pensijų politiką 
galima įvardinti tik kaip milita- 
rinę o veikiančius civilinių 
pensijų įstatymus - kaip pen
sijų nacionalizaciją.

O galgi turime vilties visą 
valdžios piramidę perstatyti 
nuo galvos ant kojų? Gal nau
jasis prezidentas pasieks, kad 
valdininkija nepažeidinėtų nei 
įstatymų nei Konstitucijos, o 
ypač pensijų politikos srity?

Tačiau labiausiai visi tikisi 
iš naujojo prezidento, kad bus 
atitaisyta pensijų dalinės nacio
nalizacijos, įvykdytos 1995 m. 
Pensijų reformos priedanga, 
neigiamos pasekmės, bei grą
žinta padaryta žala, tai yra, at
statytos apgrobtų pensininkų 
teisės į pilną uždirbtos ir pa
skirtos pensijos dydi. Ir tikima
si, kad be teismų, be Konstitu
cijos išaiškinimų, o tik vienu 
vieninteliu įstatymo pataisos 
priėmimu.

Šiandieniniai pensininkai 
tikisi, kad ir jų pensijos nebus 
mažesnės nei “okupacinės”...
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DAUG TEISINTA, DAR 
DAUGIAU NUTYLĖTA

Sausio  25 d. L ietuvos 
mokslų akademijos salėje (ten 
pat, kur 1988 m. buvo įkurta 
Sąjūdžio iniciatyvinė grupė) 
nostalgiją okupantų valdžiai 
jaučiantys buvę bolševikinio 
aparato darbuotojai, komunis
tinės ideologijos propagandi
ninkai, karo veteranai susirin
ko į konferenciją, skirtą oku
puotos Lietuvos marionetinio 
politinio aparato vadovo A. 
Sniečkaus šimtosioms gimi
mo metinėms.

LSSR MA socialistinės 
visuomenės istorijos skyriaus 
vadovas H. Sadžius minėjo, 
kad dauguma anuo metu su
kurtos rašliavos šiuo metu tin
ka tik į makulatūrą. Tačiau 
toks likimas visų kūrinių, ku
riuose buvo klastojama isto
rija. Pabrėžta A. Sniečkaus 
pozicija dėl K araliaučiaus 
krašto - buvo atsisakyta jį pri
jungti prie LSSR “kartu su gy
ventojais”. Tačiau neatsakyta 
į repliką iš salės: jei Sniečkus 
buvo toks įtakingas, tai kodėl 
pavergtos Lietuvos gyvento
jus trėmė būtent jau ne į Ka
raliaučiaus kraštą, o į Sibirą 
(Trėmė Rusijos ekonomikai 
kelti ir Sibirui kolonizuoti?)? 
Kodėl Raudonoji armija Ryt
prūsiuose be atrankos žudė 
lietuvninkus? Ir dabar Rusija 
galėtų suteikti bevizį režimą 
Lietuvos Respublikos pilie
čiams, kaip tos pačios baltų 
kultūros paveldo tęsėjams. Ar 
tik nėra ta A. Sniečkaus “iš
mintis” siejama su atsisakymu 
bet kokių pretenzijų į lietuvių 
kultūrinį palikimą Mažojoje 
Lietuvoje?

Pasisakymuose buvo kal
bama, kad A. Sniečkus turėjo 
daug konfliktų su Kremliaus 
vadais, bet juos laimėdavęs. 
Tačiau gerai žinoma, kad su 
nepaklusniaisiais anie nesi
varžydavo. Kitaip galėjo būti, 
jei Lubiankos analitikai sugal
vodavo “kūrybinių” scenarijų.

Nors V.Putino saulės pro
paguotojas J. Veselka su pa
tosu pasakojo apie žemės ūkio 
laimėjimus, net lenkiančius 
tuometės Vokietijos rodiklius 
(reikia manyti, kad VDR), ta
čiau skaudi tiesa yra ta, kad 
LSSR anuo metu žemės ūkyje 
dirbo daugiau kaip 50% gy
ventojų. Lietuva virto SSRS 
ferma, o jos gyventojai - man- 
kurtais. Iš tiesų beveik visi 
planai buvo įvykdomi 101
103%, tačiau grūdus milijo

nais tonų sovietų imperija bu
vo p rive rsta  p irk ti JAV ir 
Kanadoje. Pranešėjas kažkodėl 
nutylėjo apie LSSR industriali
zaciją, kai mūsų miestai buvo 
prikim šti karinių gamyklų. 
Šiandien dauguma tų inžinierių 
liko be darbo. Buvę sovietiniai 
nomenklatūrininkai, vadovau
jantis politinis aparatas, kol
chozų pirmininkai ir adminis
tracija išgrobstė visuomenės 
sukurtą turtą.

Reikia manyti kad renginio 
organizatoriams, teisinantiems 
A. Sniečkų, rūpėjo ir patiems 
apsivalyti nuo nešvarių darbų. 
Tad nebuvo kalbama apie 1940 
m. sukurtą ir A. Sniečkaus va
dovaujamą specialią komisiją 
dėl lietuvių holokausto, kurią 
sudarė Eusiejus Rozauskas, 
Icikas Dembo, Judita Komo
daitė, Fridas Krastinis, Kazys 
Micevičius, Danielius Todesas. 
Nė žodžiu nebuvo užsiminta 
apie rusifikacijos politiką, 
areštus, tardymus, teroro psi
chozę. Buvo naikinami ūkiai, 
turtas išgrobstytas, lietuviška 
simbolika sunaikinta, Lietuvos 
valstybinės institucijos, visuo
meninės organizacijos likvi
duotos, atsirado literatūros 
spec. fondai, griežta cenzūra.

Nebuvo paminėta, kad ne- 
kom jaunuoliam s, trem tinių 
vaikams buvo trukdoma mo
kytis, nepritariantiems politi
nei tvarkai neleista užimti va
dovaujančių pareigų, kad karo 
metais lietuvių kariai buvo 
siunčiami į priešakines fronto 
linijas. Melioracijos vamzdy
nai buvo tiesiami po sodybų 
gyvenam aisia is pasta ta is , 
kolonistam s veltui dalijam i 
žinybiniai butai, o vietiniams 
gyventojam s liko brangiai 
kainuojantys kooperatiniai. 
Buvo trukdomos radijo laidos 
iš užsienio, kontroliuojamas ir 
varžomas susirašinėjimas su 
giminėmis užsienyje, infor
macijos perdavimas, niekina
ma tautinė kultūra. Spauda, ra
dijas ir televizija skleidė dezin
formaciją, buvo persekiojami 
kraštotyrininkai, balsavimai 
falsifikuojam i, iš Vakarų į

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

LSSR atvykusių lietuvių judė
jimas varžomas, jie persekio
jami. Nekalbėta apie valstybės 
ir represuotų asmenų turto 
grobstymą bei naikinimą, ne
kaltų žmonių persekiojimus, 
“psichikos ligų” diagnozes, 
kagėbistus “kadrovikus” , lie
tuvių verbavimą į “piatiletkų 
stroikas” Rusijoje, Pabaltijo 
tau tų  jau n u o lių  a tranką į 
“stroibatus” , baigusių aukštą
sias mokyklas, bet politiškai 
nepatikimų absolventų igno
ravimą skirstant tarnybas, ne
žabotą administracijos saviva
liavimą, sovietines “profsąjun
gas”, baudžiavinę-kolchozinę 
santvarką, gyvenamosios vie
tos registraciją, priverstinį ob
ligacijų išpirkimą, tikinčiųjų ir 
kunigų persekiojimą, infor
matorių “darbą” kolektyvuose 
ir t.t.

Lietuvių tautai buvo pa
daryta baisių nusikaltimų. Ta
čiau okupantams reikėjo ma
rionetės, priedangos. Tam la
bai tiko  A. Sniečkus. Tai 
matyti ir iš jo  gyvenimo ben
dražygės Miros Bordonaitės 
(MLTE T.I. p. 253; ITE.T.II. 
p. 219) politinės veiklos.

Kaip teigia A. Sniečkaus 
sūnus Vladas (“Respublika” , 
2003 01 26), “reikia nepa
miršti, kokiu laiku jis gyveno”. 
Netiesa! A.Sniečkus dar Ne
priklausomos Lietuvos laikais 
už antivalstybinę veiklą ne 
kartą  buvo suim tas ir nu 
baustas, nes vykdė nelegalią 
veiklą, tarnavo svetimos vals
tybės interesams.

Neseniai knygynuose pa
sirodė dar viena naujiena - 
tokių SSKP ir LSSR veikėjų, 
“kovotojų dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės” kaip V. 
Astrausko, A.Cesnavičiaus, L. 
D iržinskaitės-Piliušenko ir 
k itų  p risim in im ų  knyga 
“Sniečkaus fenomenas” (Vil
nius, 2003).

Konferencijos m etu ne
kv iestiesiem s nebuvo le i
džiama pasisakyti. Ją piketavo 
keli šimtai buvusių politinių 
kalinių, pasipriešinimo oku
pacijai dalyvių.

Baigdamas norėčiau pa
klausti, ką šioje srityje nuveikė 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras? 
Kodėl tokie menki poslinkiai 
tirian t Lietuvos gyventojų 
kultūrinį, dvasinį, moralinį 
genocidą?

Jonas Cesnavicius
(Iš “Tautininkų žinios”, 

Nr. 4)

Jūros šaulių kuopa “Klaipėda” nariai Bronius Bikulčius ir Juozas 
Mikulis rengiasi kelti Lietuvos trispalvę prie Cicero, IL, miesto 
savivaldybės rūmų. E. Šulaičio nuotr.

DIRVOS NOVELĖS KONKURSO 
KOMISIJOS AKTAS

Dirvos novelės 2002 m. konkurso kom isija - Ramutė 
Bartuškienė, Antanas Dundzila ir Stasys Tamulionis - savo 2003 
kovo 6 d. posėdyje iš konkursui atsiųstų rankraščių vienbalsiai 
antrajai premijai pripažino Egles Kaušakytės Nesi vienas ir 
Gintauto Vincento Stankaičio Gulbės giesmė. Sprendimas 
padarytas vadovaujantis konkurso gairėmis, autoriams suteikiant 
teisę patiems pasirinkti temą ir meninės išraiškos formas. 
Komisija nusprendė pirmos premijos neskirti.

Komisija dėkoja visiems konkurso dalyviams ir sveikina 
premijuotus autorius bei džiaugiasi Dirvos ir Korp! Neo- 
L ithuania  pastangom is puoselė jan t lie tuv ių  kūrybinius 
pasireiškimus.

2003 m.
KELIONĖS I DAINŲ /  ŠOKIŲ 

ŠVENTĘ VILNIUJE
Finnair ir kitomis oro linijomis

Išvyksta Sugrįžta
birželio mėn. liepos mėn.

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

METAMS - $40, 
PUSEI METŲ - $25, 

PIRMA KLASE - $63, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $115.00

E-mail vyttours@earthlink.net
Web site www.vytistours.com 

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

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

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

UŽTARNAUTAS PAGERBIMAS
Aurelija M. Balašaitienė

Sekmadienį kovo 2 dieną, 4 val. p.p., Clevelando lietuvių 
namų svetainėje susirinko didokas būrys uniformuotų skautų, 
skaučių ir svečių pagerbti v.s. filisterę Nijolę Kersnauskaitę, 
kuri yra apdovanota Geležinio Vilko ordinu už nuopelnus skautų 
organizacijai. Visiems susėdus už gražiai padengtų stalų, vs 
Aldona Miškinienė tarė pirmą sveikinimo žodį. Savo ilgokoje 
kalboje ji plačiai išnagrinėjo skautybės ideologiją ir Nijolės 
Kersnauskaitės veiklą bei darbus toje srityje, už kuriuos ji buvo 
apdovanota labai aukšto prestižo Geležinio Vilko ordinu. Baigus 
savo žodį, kalbėtoja Nijolei Kersnauskaitei įteikė didžiulę gėlių 
puokštę. Po jos tuntininkė s Virginija Juodišiūtė-Rubinski skaitė 
solenizantės garbei skirtas eiles, ją  apdovanojo gėlėmis ir 
apjuosė tautiniais raštais nuausta juosta. Tada skautininko 
uniforma pasidabinęs Dievo Motinos parapijos klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas savo įspūdingoje kalboje pabrėžė, kad 
yra labai svarbu skautuose išlaikyti dvasinį ir religinį elementą. 
Jis tvirtino, kad ir išeivijoje tauta yra gyva, o Baden Powell’io 
įkurta organizacija visame plačiame pasaulyje turi daugiau nei 
25 milijonus narių.

Po jo turiningo žodžio vs Nijolė Kersnauskaitė pareiškė savo 
padėką susirinkusiems. Ji trumpai nupasakojo savo skautavimo 
istoriją, kuri prasidėjo Vokietijos Wuerzburgo pabėgėlių sto
vykloje. Ji labai nuoširdžiai padėkojo visiems ją  savo buvimu 
ir sveikinimais pagerbusiems. Jai baigus kalbėti, visi sustojo ir 
griausmingai sugiedojo “Ilgiausių metų” . Tada kun. Kijauskas, 
prieš pradedant vaišintis karštais pietumis, sukalbėjo maldą, 
pareikšdamas padėką Viešpačiui. “Exultate” choro vadovė, 
muzikė Rita Kliorienė Kersnauskaitei įteikė simbolišką em
blemą ir milžinišką puokštę gėlių.

Pagaliau miklios patarnautojos išnešiojo patiekalus ir pilstė 
kavą. Viename patalpos šone buvo didžiulis padėklas su tortais 
ir saldžiais patiekalais bei pyragaičiais. Popietė praėjo labai 
pakilioje nuotaikoje, o uniformuoti skautai didžiavosi savo iš
vaizda. Šių eilučių autorė, taip pat sena skautė, Nijolei Kersnaus- 
kaitei linki tolimesnės, sėkmingos veiklos skautų gyvenime, 
nes juk visi ir visos tarnaujame “Dievui, tėvynei ir artimui”...

Vasario 16-osios minėjime Clevelande Aldona Miškienė sveikino LB Jaunimo Poezijos Konkurso 
laimėtojus. Iš k.: Aldona Miškienė, Simas Laniauskas (atstovavo Saulių Kliorį), Vaiva Bučmytė ir 
Milda Maciulevičiutė. Dr. V. Stankaus nuotr.

ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĖ CLEVELANDE

Akt. Apolonija Steponaitienė atlieka programa Čikagos Brighton 
Parke įvykusio Nepriklausomybės šventės minėjime vasario 9 d.

E. Šulaičio nuotr.

NERINGA, LAUK MANĘS!
Dar tik neseniai nelabai įsi

vaizdavau kas yra “Neringos 
efektas”. Nors nemažai atsilie
pimų girdėjau iš savo vyro 
Dennio bei nuolatinių stovyk
lautojų apie lietuvišką vietą, 
nemaniau, kad Neringos sto
vykla mane įtrauks į jos gerbė
jų  ratą. Pernai mes pirmą kartą 
dalyvavome angliškai kalban
čių šeimų stovykloje. Po jos, da
bar ir aš, kaip daugelis nerin- 
giečių, sutikusi lietuvį, ar ką 
nors panašaus į lietuvį, skam
bu kaip Neringos reklaminė agen
tė. Tai kas gi yra ta “Neringa”?

Neringa yra mažytis lietu
viškas žemės lopinėlis Ver- 
monto valstijoje. Jei ne ameri
kietiškos mašinos bei jų  nu
meriai, būčiau pamaniusi, kad 
esu kuriam nors Aukštaitijos 
kampelyje. Tankus miškas ap
supa stovyklą neįsileisdamas 
jok io  pašalin io  garso, p r i
menančio civilizaciją. Tykios 
naktys primena lietuvišką kai
mą, tik pelėdos ūkesys girdi
mas nemiga besikankinančiam 
žmogui. Bet tokių yra mažai, 
visi saldžiai miega mažuose 
nameliukuose po pilnos įspū-

Š. m. vasario 22 d. Cle- 
velando estai paminėjo Estijos 
neprik lausom ybės paskel
bimo 85-ų metų sukaktį. Mi
nėjimas pradėtas pamaldomis 
latvių evangelikų liuteronų 
bažnyčioje, Lakewood, Ohio, 
kurias pravedė svečias kuni
gas Heino Nurk iš New Jer
sey ir vėliau vyko parapijos 
salėje.

Po tradicinės iškilmingo
sios dalies buvo kalbos. Pa
grindinę kalbą pasakė Estijos 
Laisvės Federacijos veikėjas 
Peeter Orro. Prelegentas per
žvelgė nepriklausomybės pa
skelbimo aktą, kuris garantuo
ja  teisinę lygybę visoms Es
tijoje gyvenančiom s tau ti
nėms mažumoms bei tiky
boms. Nors šios idėjos kilo iš 
šimtmečius trukusios okupa
cijos laikotarpio, jos ir dabar 
sudaro dabartinės Estijos pa
grindą ir pilnai sutampa su Eu
ropos Sąjungos siekim ais. 
Orro teigiamai vertino narystę 
NATO kaip stiprų karinį užnu
garį ir neigiamai atsiliepė apie 
dabartinį Europos taikos sąjū
dį, kuris yra prieš visus karus,

džių dienos. Visi stengiasi kal
bėti lietuviškai, muzika ir žai
dimai yra lietuviški. Ši stovyk
la - mažoji Lietuva Amerikoje.

Neringa yra jausmų ir savęs 
atradimo kampelis. Mamos pa
ilsi nuo kasdieninės rutinos, 
nes vaikai yra užimti, valgis 
pagamintas. Tėvai negalvoja 
apie darbą, nes nėra mobiliojo 
ryšio ir televizorių. Šeimos čia 
labiau susidraugauja kurda
mos, žaisdamos ir medituo
damos. Kiekvieną dieną va
dovai išdalina trumpas ištrau
kėles iš Biblijos su įdomia dis
kusijų tema, kuri padeda savęs 
ir kitų šeimos narių pažinimui. 
Laisvomis stovyklos valando
mis vieni skaito, kiti paišo, treti 
eina pasivaikščioti ir aplankyti

ne tik apsigynimą nuo užpuo
limų.

Trumpas kalbas pasakė Cle- 
velando estų vadovai: Andreas 
Traks, Hans Ruus ir Toomas 
Tubalkain. Estus sveikino ALT 
Skyriaus ir Baltiečių komiteto

ALTo Clevelando skyriaus pirm. Algis Pautienis kalba Estijos 
nepriklausomybės šventėje. A. Traks nuotr.

įspūdingas stovyklos vietas 
kaip Beržų šventovę ir senus 
miško kapus.

Neringa - tai linksmybių ir 
lietuvybės pažinimo vieta. Tan
kus miškas, plačios pievos ir 
rudas prūdas sudaro beribes są
lygas vadovų vaizduotei. Paty
rę vadovai, net keli atstovai iš 
Lietuvos, pasiskirstę pareigo
mis mus stebino savo išradin
gais scenos kūriniais ir įdo
miais žaidimais. Lietuvos isto
rija bei kultūra buvo subtiliai 
supinta su kiekviena stovyklos 
veikla. Nelietuvių kilmės ame
rikiečiai puikiai jautėsi Nerin
goje ir entuziastiškai dalyvavo 
kiekviename renginyje. Dau
gelis iš jų jau buvo ne pirmą 
sykį atvykę į šią nuostabią vie-

pirm. A. Pautienis ir Latvių 
Sąjungos pirm. S. Rutenbergs. 
Meninę dalį, estų poeziją ir 
liaudies dainas, atliko viešnia 
iš Estijos Viia Oks. Po m i
nėjimo - tradicinės vaišės.

A.Pautienis

tą. Stovyklos vadovai sugebė
davo visus linksmai įtraukti į 
organizuojamus renginius. Pati 
nepastebėjau kaip išsitraukiau 
dainuoti mūsų šeimos šūkį. 
Šūkiai - tai kažkas ypatinga šiai 
stovyklai. Nepabuvęs Nerin
goje, nežinosi kas yra šūkis.

Išryškintos juostos primenė 
mums linksmasias akimirkas 
praleistas Neringos stovykloje. 
Net negaliu atsidžiaugti, kad 
teko pabuvoti nuostabiam e 
draugų būryje su en tuzias
tiškais, pasišventusiais ir be 
galo išrad ingais vadovais. 
Ačiū jums visiems už maloniai 
praleistą laiką. Iki pasimatymo 
kitais metais. Neringa, lauk 
manęs!

Vaida Meižienė
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LIETUVA IR PASAULIS
NAUJAS JAV AMBASADORIUS LIETUVAI
AP žinių agentūra praneša, kad prez. George Bush naujuoju 

ambasadoriumi Lietuvos Respublikai nominavo Stephen Mull, 
kuris iki šio l ėjo pareigas JAV am basadoje Jakarto je , 
Indonesijoje. Prieš tai S. Mull buvo Valstybės departamento 
sekretoriaus pavaduotojas ir d irektorius Pietų Europos 
reikalams. Vėliau - vyresnysis diplomatas politiniams reikalams 
Pretorijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Varšuvoje, Lenkijoje, 
ir konsulas Nassau, Bahamas. Šį Baltųjų rūmų paskyrimą turi 
patvirtinti JAV Senatas.

LIETUVOS IR RUSIJOS VADOVAI
TELEFONU APTARĖ DVIŠALIUS SANTYKIUS
Vilnius, kovo 5 d. (ELTA). Antradienio vakarą Lietuvos 

Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas telefonu kalbėjosi su 
Rusijos Federacijos Prezidentu Vladimiru Putinu.

Kaip praneša Lietuvos Prezidento spaudos tarnyba, pokalbio 
metu aptartas Rusijos ir Europos Sąjungos viršūnių susitikimas 
Sankt Peterburge, vyksiantis šių metų gegužės 29 dieną bei šio 
miesto 300 metų minėjimas, taip pat pasikeista nuomonėmis 
apie padėtį Afganistane.

V. Putinas pažymėjo, jog Lietuvos Prezidentą, kaip ir kitų 
valstybių vadovus, ketinama pakviesti į Rusijos ir ES viršūnių 
susitikimą.

Lietuvos ir Rusijos Prezidentai taip pat aptarė dvišalius 
santykius ir sutarė, jog būtina ir ateityje keistis nuomonėmis 
aktualiais klausimais.

A. VALIONIS SU VATIKANO SEKRETORIUMI
APTARĖ DVIŠALIUS SANTYKIUS
Ypatingais Lietuvos ir Vatikano diplomatiniais santykiais bei 

“ilga katalikiškos šalies tradicija” pasidžiaugė Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Antanas Valionis ir Vatikano sekretorius 
santykiams su valstybėmis arkivyskupas Jean-Louis Tauran.

Susitikime pareigūnai aptarė susitarimų tarp Lietuvos ir 
Vatikano įgyvendinimą. Lietuvoje viešintį Vatikano sekretorių 
A. Valionis patikino, jog Vyriausybė stengiasi juos įgyvendinti 
ir išspręsti visus kylančius klausimus.

Ministras atkreipė dėmesį, kad prie tolesnio dvišalių santykių 
gerinimo turėtų prisidėti ir Vatikano valstybės sekretoriaus 
kardinolo Angelo Sodano vizitas į Lietuvą, kuris galėtų įvykti 
per šių m etų spalį V ilniuje rengiam ą Europos Vyskupų 
Konferencijų Tarybos plenarinę asamblėją.

A. Valionis svečiui taip pat pristatė Lietuvos derybas su 
Europos Sąjunga bei pasirengimą gegužės mėnesį numatomam 
referendumui dėl narystės Sąjungoje.

Pirmą kartą Lietuvoje viešintis Vatikano sekretorius, kurio 
pareigos atitinka užsienio reikalų ministro, susitiko ir su 
Prezidentu Rolandu Paksu bei kadenciją baigusiu Prezidentu 
Valdu Adamkumi.

Svečias dalyvavo ir V ilniaus universitete  surengtoje 
mokslinėje konferencijoje “Lietuva ir Šventasis Sostas: praeitis, 
dabartis, ateitis”, skirtoje Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto 
diplomatinių santykių 80-mečiui bei pirmojo konkordato tarp 
Vilniaus ir Vatikano 75-mečiui.

Įvyko Jean-Louis Tauran susitikimai su Seimo pirmininku 
Artūru Paulausku, Ministru pirmininku Algirdu Brazausku, 
Lietuvos vyskupais.

Popiežius Jonas Paulius II su apaštaline kelione Lietuvoje 
lankėsi prieš dešimtį metų.

Popiežius Pijus XI Lietuvos Respubliką pripažino 1922 
matais,o konkordatą su Vatikanu Lietuva sudarė 1927 metais.

Šventasis Sostas nepripažino 1940-ųjų Lietuvos aneksijos 
ir šalies diplomatinė atstovybė Vatikane nenutraukė darbo per 
visus okupacijos metus.

PIRMASIS PREZIDENTO R. PAKSO
DARBO VIZITAS Į LENKIJĄ
Vilnius, kovo 6 d. (ELTA). Penktadienį į Lenkiją išvyko 

prezidentas Rolandas Paksas. Tai pirmasis naujojo Lietuvos 
prezidento darbo vizitas į kaimyninę valstybę. Kartu su šalies 
vadovu išvyko ir jo žmona Laima Paksienė. Varšuvoje R. Paksas 
susitiks su Lenkijos Prezidentu Aleksandr Kwasniewski.

Lietuvos ir Lenkijos prezidentai Varšuvoje taip pat kalbėsis 
su E uropos Sąjungos užsien io  ir saugum o po litikos 
koordinatoriumi Javier Solana. R. Pakso vizito programoje 
numatyti susitikimai su Lenkijos Ministru Pirmininku Leszek 
Miller, Seimo Pirmininku Marek Borowski, Senato Pirmininku 
Liongin Hieronim Pastusiak, kardinolu Jozef Glemp.

Lietuvos ambasadoje Varšuvoje numatytas Prezidento R. 
Pakso susitikimas su Lenkijos lietuvių bendruomene.

LGITIC inf.

Vilnius, kovo 4 d. (ELTA). 
Daug šimtmečių esame Euro
poje, belieka garsiai pasakyti, 
kad norime joje būti, - teigia 
Lietuvos vyskupai, ragindami 
visus dalyvauti referendume.

Lietuvos vyskupų Kreipi
masis dėl stojimo į Europos 
Sąjungą pristatytas spaudos 
konferencijoje.

Trylika metų, rašoma Krei
pimesi, užtruko mūsų valsty
bės pertvarkymas. Ji grįžo prie 
demokratijos, rinkos ekono
mikos ir kitų principų, kurių 
laikosi Vakarų pasaulis. It ke
lionė per dykumą, tai buvo 
sunkus laikas. Daugelis žmo
nių pavargo ir nusiminė. Ta
čiau stūmėsi tolyn, nes traukė 
europietiško gyvenimo pers
pektyva. Šiandien ji ranka pa
siekiama. Ir tos rankos nepakė
lus, nueis niekais, ką išvargote, 
ką paaukojote. Neįžengus pro 
atsivėrusias duris, kurių link 
taip ilgai klampota, veltui bus 
“diržų veržimai”, kuriuos iš- 
tvėrėte. Todėl mes, jūsų Gany
tojai, raginame visus dalyvauti 
referendume dėl Lietuvos sto
jimo į Europos Sąjungą.

Vargu ar šiandien yra kita 
išeitis nei būti drauge su vie
ninga Europa. Pametus ilgai 
siektą tikslą vėl lauktų ilgas 
klaidžiojimas po tyrus, vėl jūsų 
pečius prislėgtų naujų per
mainų naštos. Netapę stiprios 
valstybių bendruomenės lygia
teisiais nariais, liktume galin
gųjų blaškomu žaisliuku. To
kioje vienišoje, vėjų perpučia
moje pakraščio valstybėje ga
lią ir turtus lengvai galėtų už
grobti vienas ar grupė žmonių, 
o visi kiti nepajėgtų apsiginti, 
teigia vyskupai.

Mūsų tautos krikštytojai 
Mindaugas, Vytautas ir Jogaila 
atvedė ją  į Europos valstybių

Kai Lietuvos Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas vasario 5 d. lankėsi Washingtone, jį priėmė 
JAV viceprezidentas Richard Cheney, dešinėje, su kuriuo aptarė kovą prieš teroristus ir ekonominio 
bendradarbiavimo klausimus, dalyvaujant ir patarėjams. R. Kačinsko nuotr., LR ambasada JAV

LIETUVOS VYSKUPAI RAGINA VISUS DALYVAUTI 
REFERENDUME DĖL STOJIMO 0 EUROPOS SĄJUNGĄ

šeimą, primenama kreipimesi. 
Mūsų žemės globėjas šv. Kazi
mieras dėvėjo europiečio kara
laičio karūną. Skaudžiai išgy
venome nuostolius, kuriuos 
Lietuva patyrė, kai carinė val
džia, vėliau sovietiniai oku
pantai bandė nutraukti su kata
likiškais kraštais siejančius ry
šius. Taigi daug šimtmečių 
esame Europoje, belieka gar
siai pasakyti, kad norime joje 
būti.

Europoje iš krikščioniškų 
šaknų išaugo pagarba žmogaus 
teisėms, socialinis teisingumas 
ir solidarumas, sąžinės laisvė, 
visų lygybė prieš įstatymą, val
džios tarnavimas savo žmo
nėms, primena vyskupai. Eu
ropos šalys vienijasi tam, kad 
šie idealai būtų geriau ginami, 
kad jų  nenustumtų į šoną vals
tybių konfliktai, kaip buvo XX 
amžiuje. Priklausydami ES, 
galėsime sėkmingiau ginti sa
vo teises, garsiau skelbti savo 
požiūrį, skleisti savo patirtį ir 
tradicijas.

Darant istorinius sprendi
mus, pabrėžia Lietuvos vysku
pai, svarbi kiekvieno žmogaus 
nuomonė. Niekas neturi likti ir 
niekas neturi būti paliktas nuo
šaly. Reikia jūsų balso, ne ma
žiau reikia jūsų maldos. Mal
dos už Europą, kad Dievas pa
dėtų mums visiems - nuo Balti
jos iki V iduržem io jūros - 
drauge kurti meilės civiliza-

ciją, sąžiningesnę ir teisinges
nę visuomenę. Kurti bendrus 
namus, kur niekam nestigtų 
dvasinės ramybės ir materia
linės gerovės. Padėti tai pačiai 
Europos Sąjungai, kad joje visi 
kartu gerbtume krikščioniš
kąsias vertybes.

Argi nepasitaikė gyvenime 
apgailestauti patingėjus, pra
leidus gerą progą? Prisimin
kite, kiek kartų sau žadėjote, 
kad kitą sykį tokios klaidos ne
bekartosite. Nenuėjus balsuoti 
ir patyrus tikrų, kiekvieną pa
liesiančių nuostolių, beliks gai
lėtis, kad darėm  klaid ingą 
sprendimą. Ilgus metus iš tolo 
ilgėjomės saugesnio, sotesnio, 
ramesnio ir kultūringesnio Eu
ropos gyvenimo. Nuo referen
dumo rezultatų priklausys, ar 
neteks į vešlų kaimyno sodą 
vėl su pavydu žvelgti per tvorą.

“Sprendimui, kuris mūsų 
laukia, tikrai reikia seno krikš
čioniško palinkėjimo - Dieve, 
padėk”,- baigia Lietuvos vys
kupai kreipimąsi dėl stojimo į 
Europos Sąjungą.

Kreipimąsi pasirašė kardi
nolas Audrys Juozas Bačkis, 
arkivyskupas Sigitas Tamkevi- 
čius SJ, vyskupas Eugenijus 
Bartulis, vyskupas Jonas Bo
ruta SJ, vyskupas Jonas Kau- 
neckas, vyskupas Juozapas 
Matulaitis, vyskupas Rimantas 
Norvila, vyskupas Juozas Tu
naitis.

LIETUVOS KONSULATAI SOVETSKE IR TBILISYJE

Vilnius, kovo 5 d. (ELTA). Vyriausybė nutarė įsteigti du nau
jus Lietuvos konsulatus - Karaliaučiaus srities mieste Sovetske 
bei generalinį šalies konsulatą Gruzijos sostinėje Tbilisyje. Sie
kiant tolygiau paskirstyti vizų išdavimo srautus, pagreitinti jų 
išdavimą ir sumažinti darbo krūvį Karaliaučiuje esančiame kon
sulate, konsulatas Sovetske bus įsteigtas jau nuo kovo 31-osios. 
Konsulatas Tbilisyje steigiamas nuo rugpjūčio 1-osios dienos. 
Jame dirbs vienas diplomatas ir vienas tarnautojas.Gruzijos 
generalinis konsulatas Vilniuje veikia nuo 1996 metų.
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KANADOJE - “BARTULIO FESTIVALIS”
Kovo 8-11 dienomis Kana

doje vyksta lietuvių kompo
zitoriaus Vidmanto Bartulio 
fes tiv a lis . Jo program oje - 
keturi šio autoriaus muzikos 
koncertai Toronte ir kituose 
šalies miestuose. Skambės kū
riniai “Amen” sopranui, kame
rin iam  ansam bliui ir fono
gramai (1992), “Skaldykla 1”

kam erin iam  ansam bliu i 
(2001), “I like Schubert” 
styg in ių  o r-kestru i bei 
S tyg in ių  kvarte tas  Nr.2 
“Psalmės” . Šiuos kūri-nius 
atliks “Ergo” ansamblis bei 
“L au rie r” kam erin is o r
kestras iš W ilfrid Laurier 
universiteto.

V. Bartulio opusus iš di-

Vytauto Didžiojo 500 m. mirties sukakties medalis, išleistas Kaune, 
1930 m. Skulptorius Petras Rimša.

delio pluošto lietuvių kompo
z ito rių  kū rin ių  a ts irinko  
koncertų rengėjo “NUMUS 
Inc” . meno vadovas Jeremy 
B ell. Jis sudarė “B artu lio  
festivalio” programą, prista
tydamas lietuvių kompozito
riaus muziką kaip introspek- 
tyvią, kontempliatyvią, elegiš
ką, humoristinę ir kartu poe
tišką. V. Bartulis yra pakviestas 
skaityti paskaitų apie savo mu
zikos stilių ir techniką kom
pozicijos klasės studentams 
W ilfried  Laurier ir Vakarų 
Ontario universitetuose.

Be to, pusės valandos jo pa
skaitos Wilfried Laurier uni
versitete klausysis ir kamerinės 
klasės studentai. Šiai paskaitai 
V. Bartulis paprašytas atrinkti, 
jo  požiūriu, svarbiausius XX ir 
XXI a. styginių kvartetus, apta
rian t šio žanro raidos per
spektyvas.

Šį p ro jek tą  reng ia  
“NUMUS Inc.” kartu su “Ergo 
Projects” bei Muzikos galerija 
Toronte. Pagrindinis “NUMUS 
Inc.” tikslas - pristatyti naują 
Kanados bei užsienio šalių 
kompozitorių muziką, ypač tas 
jos kryptis, kurios yra atviros 
platesniam klausytojų būriui.

Sol. Genovaitė Bigenytė dainavo Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjime Ciceroje vasario 16 d. E. Šulaičio nuotr.

Julija Gulbinovic
12 klasės moksleivė

J. PAUKŠTELIO PREMIJA - RAŠYTOJAI E. MIKULĖNAITEI
Pakruojis, kovo 5 d. (ELTA). Šių metų Juozo Paukštelio literatūrinė premija paskirta 

prozininkei ir dramaturgei Emai Mikulėnaitei už naujausią prozos knygą “Nepaprastos istorijos”.
E. Mikulėnaitė tapo dešimtąja Pakruojo rajono savivaldybės kas dvejus metus rengiamo prozos 

kūrinių konkurso kaimo tematika laureate. Laureatei 2500 litų premiją ketinama įteikti kovo 14- 
ąją, rajone minint rašytojo J. Paukštelio gimimo metines.

Premiją 1985 m. įsteigė tuometinis “Naujo ūkio” kolūkis, kurio teritorijoje, Pakruojo rajono Ti- 
tonių kaime, 1898 m. gimė J. Paukštelis. Nuo 1993 m. premijos teikimo tradiciją perėmė Pakruojo 
rajono savivaldybė. J. Paukštelio premijos laureatais yra tapę rašytojai Algimantas Pocius, Romu
aldas Granauskas, Jonas Mikelinskas, Vanda Juknaitė, Algimantas Zurba, Juozas Aputis ir kt.

man pasirodė, kad jau sniegas 
ir kad nukrito kažkas - mano, 
ir kad pro šalį praėjo tėvas, 
ir kad paseno

ir negaliu negaliu grįžti, 
nors ir galvojau, kad dar moku, 
ir kad žinojau, jog tai žingsniai, 
o pasirodė, kad aš šoku

ir pasirodė, kad jau sniegas

Kovo 1 d. Clevelando Lituanistinės mokyklos “Švyturio grupės” atstovai apžiūrėjo Dirvos patalpas 
ir buvo supažindinti su spaudos darbu. Iš k: mokytojas Ričardas Širvinskas, mokiniai Alvydas Civinskas 
ir Lana Pollock. A.V. Matulionio nuotr.

kišenėse laikau 
o tu stebi 
kaip į mane 
atsitrenkia ir dūžta 
po vieną
krentantys sparnai 
man neužteks 
žiemos visų žiemų 
tave turėti 
kišenėse nešiotis 
tavo norus 
laikyk 
po pirštais 
tirpsta sparnai 
seniai nesutariu 
su savo žingsniais 
žvilgsniais 
laikyk mane tvirtai

liūdi be lapų 
ką gi ką gi

o, aš žinau geriau 
nei tu visų geriausiai, 
kaip viskas laikina 
(kaip viskas vargina), 
bet tau dėl to 
neverta jaudintis 
žinai, po metų 
vėl bus lapų

neištylėk - nes to 
nereikia - nes tau 
Maskva - nes aš 
sena

Šie Vilniaus vidurinės mokyklos “Lietuvių namai” moksleivės 
kūrinėliai buvo įteikti literatūriniam konkursui.

M. K. ČIURLIONIO KVARTETAS PRISTATO 
NAUJĄ PROGRAMĄ

Vilnius, kovo 5 d. (ELTA). 
Vilniuje, Nacionalinės filhar
monijos salėje, M. K. Ciur- 
lionio kvartetas ir pianistas 
Jurgis Karnavičius atliko tre
čią programą iš ciklo “ 19-20 
a. kompozitorių kameriniai še
devrai” .

Koncerte skambės Robert 
Schumann - vieno ryškiausių 
romantizmo kūrėjų muzika. 
K om pozitorius vadinam as 
maištininku ir poetu, puikiu 
pasakotoju, rašytoju ir subtiliu 
psichologu. Jo kūryba - viena 
iš didžiųjų muzikinio roman-

tizmo aukso fondo vertybių. 
Koncerte M. K. C iurlionio 
kvartetas ir pianistas Jurgis 
Karnavičius atliko R. Schu
mann styginių kvartetą, for
tepijoninius kvartetą ir kvin
tetą.

Nacionalinės premijos lau
reatas M. K. Ciurlionio kvar
tetas, susikūręs 1968 metais, 
yra surengęs per tris tūks-

tančius koncertų Lietuvoje ir 
užsienyje, dalyvavęs garsiuose 
festivaliuose. Kritikai vertina 
Kvartetą kaip nepriekaištingą 
atlikėją, kurio interpretacijos - 
nuoširdžios ir nepaprasta i 
tikslios, grojimas - pasaulinio 
lygio. Šiais metais M. K.Ciur- 
lionio  kvarte tas švęs savo 
kūrybinės veiklos 35-metį.

Tarptautinių konkursų lau-

rea tas p ian is tas , docentas 
Jurgis Karnavičius - garsios 
m uzikų gim inės narys. Jo 
senelis - kompozitorius Jurgis 
K arnav ičius (1884-1941), 
operų “Gražina” ir “Radvila 
Perkūnas” autorius, tėvas - 
pianistas, profesorius Jurgis 
Karnavičius (1912-2001), il
gam etis L ietuvos m uzikos 
akademijos rektorius.
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SOS! IEŠKOME VISŲ BUVUSIŲ GRANDINĖLĖS AMBASADORIUS DALYVAVO 
INTERNETO CENTRO ATIDARYME

Lankydamasis Lietuvoje, Lietuvos ambasadorius JAV Vy- 
gaudas Ušackas dalyvavo ne tik Lietuvos diplomatinių atstovy
bių metiniame susirinkime bei naujai išrinkto Lietuvos Prezi
dento inauguracijos iškilmėse, bet taip pat ir viešojo interneto 
centro Daugailių miestelyje (Utenos raj.) atidarymo renginyje. 
Kovo 1 d. centrą atidarė Verslo paramos informacinės visuo
menės plėtrai sąjunga “Langas į ateitį”. Kelią į Viešą interneton 
centrą rodys atidengtas naujas kelio ženklas “@”. Sis centras, 
kuriame lankytojai galės nemokamai naudotis internetu, įsikūrė 
A. ir M. Miškinių bibliotekos filiale, pagrindinėje Daugailių 
m okykloje. Centre gyventojai galės naudotis keturiais 
kompiuteriais. Rolandas Kačinskas, LR ambasada JAV

ŠOKĖJŲ, MUZIKANTŲ IR DRAUGŲ

Grandinėlė 1970 m., prieš išvykstant į Philadelphią koncertuoti.

Ar atsimenate keliones ir koncertus? Atsimenate kaip smagiai praleidote jaunystės dienas 
Grandinėlėje? Grandinėlė jūsų laukia 50-mečio šventėje!

S.m. balandžio 26 d. Grandinėlė švenčia savo auksinį jubiliejų. Koncertas/banketas įvyks 
Dievo Motinos parapijos didžiojoje salėje. Bilietai į pokylį: 40 dol. suaugusiems, 25 dol. vaikams 
ir moksleiviams.

Prašome visų, kurie šią žinutę skaito, pranešti toliau gyvenantiems Grandinėlės nariams 
apie artėjančią šventę. Kviečiame visus padėti Grandinėlei atšvęsti šį jubiliejų savo dalyvavimu 
šventėje, arba atsiųsti sveikinimą ar auką. Eglė Laniauskienė priims jūsų sveikinimus ir skelbimus 
jubiliejiniam leidiniui, ir suteiks papildomos informacijos apie renginį. Į ją  galite kreiptis tel. 
440-205-9273, arba eglelan@aol.com

Nuoširdžiai kviečiame visus Clevelando lietuvius ir visus Grandinėlės šeimos narius gausiai 
dalyvauti koncerte/bankete. Jūsų visų laukiame. Živile Vaitkiene

LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas (antroje eilėje, trečias 
iš kairės) su Daugailių miestelio mokyklos mokiniais ir mokytojais.

HERMESp h o n e
a Nexcom company

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

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

Jūs nemokėsite nei sujungimo nei k itų  paslėptų mokesčių!

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

Dėl skambinimo sąskaitų įsigijimo, papildymo ar prireikus 
daugiau informacijos:

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

mailto:eglelan@aol.com
http://www.hermesphone.com
http://www.hermesphone.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
KOVO 16 d., sekmadienį, įvyks tradicinė Kaziuko Muge 

Dievo Motinos parapijos salėse. Rengia Clevelando skautija.
KOVO 22 d., šeštadienį, “Žaibo diena” - metinis LSK 

Žaibo 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.

BIRŽELIO 15 d., sekmadienį, 3:00 val. p.p. Tragiškojo 
birželio (1941) paminėjimas ir ekumeninės pamaldos už 
žuvusius ir nukentėjusius latvius, lietuvius ir estus Dievo 
Motinos parapijoje. Rengia Clevelando Baltiečių Komitetas.

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.

LAIŠKAS R E D A K C I J A I ^ ^ ^ ^ ^ ^ "

KOMENTARAS PRIE “DIRVOJE” ATSPAUSDINTO
STRAIPSNIO PAVADINIMU “SVETIMOJ AKY”...

Dr. Rūta Gajauskaitė, save pasivadinusi “kriminologe” jau 
nebe pirmą kartą rašo į išeivijos lietuvių spaudą, norėdama 
išplauti smegenis “neišmanėlių dypukų” ir juos apšviesti pagal 
R. Gajauskaitės mentalitetą.

Įdomu, kad man esant ilgalaikiui išeivijos lietuviui žurnalis
tui, tenka skaityti beveik visą Lietuvoje leidžiamą spaudą. Deja 
R. Gajauskaitės straipsnių nerasite Lietuvoje leidžiamuosiuose 
laikraščiuose.

Š.m. sausio 28 d. Dirva, numeryje 4, atspausdino R. Gajaus
kaitės straipsnį, liečiantį R. Pakso išrinkimą Lietuvos prezidentu. 
Štai jos žodžiai “...ir šapelis matosi, o savoj - ir rąsto nepastebi. 
Taip maždaug galima apibendrinti visų šios žiemos rinkimų pra
laimėtojų elgesį. Vietoj to, kad išsinagrinėtų savo klaidas ir taisy
tų jas, pralošę rinkimus kruopščiai tiria R. Pakso rinkiminę kom
paniją ir visi, tiek kairieji tiek dešinieji bei centristai darniu choru 
jį kritikuoja.

Tik vienas vienužis K. Bobelis pasielgė demokratiškai - pasi
skelbė atsistatydinsiąs iš partijos vadovų, kaip ir priimta pasauly
je, pralaimėjus rinkimus. O kiti? Kiti - kaltina, atrodo savo nuo
dėmėmis rinkimų laimėtoją ir iš anksto žada jam  nesėkmę rinki
minių pažadų įgyvendinime... Tai kokios gi tos R. Pakso nuodėmės?” 
Čia R. Gajauskaitė išvardina keturias R. Pakso “nuodėmes”.

“Pirmoji - vos ne gimtoji nuodėmė, - tai, kad buvo TSKP ir 
LKP narys.

Antroji R. Pakso nuodėmė - betarpiškas ryšys su rinkėjais.
Trecioji R. Pakso nuodėmė - tai kad užsimanė valdžios, t.y. 

panoro pats tapti Jupiteriu be tėtušių palaiminimo?!
Ketvirtoji nuodėmė - fašistas! Taip nusprendė valdžios elitas 

įvardinti šį subordinacijos ir vidaus taisyklių nesilaikantį 
išsišokėlį.

Toliau nekartosiu visų beprasmių R. Gajauskaitės komentarų 
pateisinančių R. Pakso “nuodėmes”.

A. f  A.

LEOKADIJĄ
JABLONSKYTĘ

ŽVYNIENĘ
PRISIMENANT

DIRVAI
AUKOJO

Savo žemišką kelionę A. f  A. Leokadija (Lelė) užbaigė 
2002 m. gruodžio mėn. 3 d. St. Petersburge, FL, kur 
išgyveno paskutinius 25 metus, jos žodžiais tariant, tai 
buvo jos pats gražiausias laikas.

Šv. Vardo bažnyčioje, už jos sielą, kun. dr. Mato Čyvo 
buvo atlaikytos šv. Mišios dalyvaujant St. Petersburgo 
lietuvių telkinio tautiečiams, draugams bei pažįstamiems. 
Laidojimui buvo išvežta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines 
Chicagoje, kur ilsisi jos vyras Juozas.

Leokadija (Lelė) gimė St. Petersburge, Rusijoje. Tėvai 
ją  mažą parsivežė Lietuvon ir apsigyveno Kaune, Nemuno 
pakrantėje. Vėliau persikėlė į Gėlių Ratą, prie Ąžuolyno. 
Ten gyvendama Lelė užaugo, baigė Aušros mergaičių 
gimnaziją, kur priklausė skautėms, Aušros tunto, Birutės 
draugovėje. 1938 m. ištekėjo už Juozo Žvynio, susilaukė 
dukrelės Rimantės. Artinantis Sovietų armijai pasitraukė 
į Vokietiją. Pokario metais gyveno Anglų zonoje, Uchtės 
lietuvių stovykloje. 1950 m. atvyko į JAV ir apsigyveno 
Chicago Heights, IL. Po metų persikėlė į Chicagą, 
susilaukė antros dukters Vidos ir jai paaugėjus atidarė 
Marquette Delicatessen prekybą. Į kurią ne tik Chicagos, 
bet ir apylinkių lietuviai atvykdavo įsigyti skaniai 
pagaminto lietuviško maisto. Laisvalaikiu dalyvavo 
lietuviškoje veikloje ir priklausė daugeliui organizacijų, 
bet arčiausia prie širdies buvo Tautinė Sąjunga.

1977 m. persikėlė užtarnautam poilsiui į Floridą ir 
apsigyveno St. Petersburge. Talkino Lietuvių klubui bei 
kitoms organizacijoms. 1982 m. persikėlus iš šiaurės 
didesnei tautininkų grupei, jos vyras Juozas su kitais 
įsteigė ALT Sąjungos St. Petersburgo skyrių ir jau ilgesnį 
laiką vadovavo. Pradžioje Lelė talkino vyrui, vėliau pati 
įsijungė skyriaus valdybon. Vicepirm. pareigose išbuvo 
iki mirties. Dviejuose Tautinės Sąjungos seimuose, 
suruoštuose St. Petersburge, bei visuose minėjimuose, 
Dirvos paramai sėkmingai suruoštuose vajuose, Lelė 
vadovavo vaišių paruošime su ypatingu darbštumu, 
įsipareigojimu gražiai darbą atklikti, už tai visų buvo 
pastebėta ir įvertinta.

Prisimename Lelę - gražią, elegantišką, malonią, labai 
draugišką ir su visais gerai sugyvenusią.

Suteik, Viešpatie, Jai amžiną ramybę.

Juozas Šulaitis
Tautinės Sąjungos St. Petersburgo 

skyriaus pirmininkas

J. Jovaiša, San Diego, CA........ 40
V.Stankus, Lyndhurst, OH   35
E. Čeičys, St. Pete., F L ............  30
A. Babonas, Detroit, M I..........20
K. Gricius, Santa Monica, CA . 20 
J. Kučinskas,

Sunny Is. Beach, F L .........  20
J. Mačiulaitis, Sunny H., FL ... 20
K. Marcinkevičius,

Chagrin, O H ....................... 20
Z.Budrevičius, Palm B., FL. ... 10
F. Černius, Chicago, I L ........... 10
R. Janušauskas,

Cleveland, O H ......................10
V.Januškis, Cleveland, OH .... 10
B. Jasaitis, Chicago, I L ........... 10
V.Memėnas, Bloomfield, MI 10
S. Milašius, Tonawanda, NY .. 10
G. Repčys, Canada ..................10
E.Švažas, Orland Park, I L .....  10
J.Vyšnionis, Willowick, OH .. 10

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

LOS ANGELES

Sekmadienį Los Angeles 
m ieste vykusiam e ta rp 
tautiniame maratone moterų 
grupėje trečią vietą laimėjo 
Ž ivilė B alčiūnaitė iš L ie
tu vos . M aratone dalyvavo 
25,000 bėgikų.

Pirmą ir antrą vietą moterų 
grupėje laimėjo rusės, o vyrų 
grupėje visas tris pirmąsias 
vietas laimėjo afrikiečiai.

Rūta Šakienė

Įdomiausias dalykas, kad R. Gajauskaitė savo straipsnyje ne
užsimena nei vienu žodžiu apie buvusį prezidentą Valdą Adam
kų. Negi jau jis buvo toks blogas prezidentas, kad jį neverta nei 
vienu sakiniu paminėti.

Tačiau čia R. Gajauskaitė nepagailėjo pagirti išeivijos lietu
viams žinomo politiko Č Juršėno šiais žodžiais: “Vertėtų pasimo
kyti iš Č. Juršėno, kuris pirmasis visai Lietuvai paskelbė apie 
pasiryžimą dirbti, kad įvykdytų savo ir prezidento pažadus 
piliečiams...” O apie V. Landsbergį, R. Gajauskaitė rašo taip: 
“Todėl kas patikės, kad puikus šachmatininkas V. Landsbergis 
politikoje nematė šiuo vienu ėjimu toliau? Antra vertus, jis vietoj 
desovietizacijos įvykdė desąjūdizaciją...

Šį straipsnį baigiu su išeivijos lietuvio patrioto Antano Pau- 
žuolio žodžiais: “Ar Rolandas Paksas išgirs buvusių partizanų, 
tremtinių ir kitų laisvės kovotojų šauksmus: šalin Lietuvos duob
kasius iš Vyriausybės rūmų, Seimo, mokslo įstaigų ir kitų svarbių 
vietų. Po 13 laisvės metų pribrendo laikas atskirti budelį, kolabo
rantą nuo aukos ir laisvės kovotojo, atiduodant pagarbą tikrie
siems didvyriams aukojusiems savo gyvybę”.

Vytautas Šeštokas, Los Angeles, CA

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

warranty, sell 100 dol.
Tel. 440-946-0940

Mattress set - 120 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 150 dol. Can 

deliver
Tel. 440-946-0940

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

plastic. List 
799 dol. sell 225 dol. 

Can deliver
Tel. 440-946-0940
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SPORTAS

2003 m. SALFASS
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 'T )e g e rL cy
Luxury Apartments

The Best Address in PARMA!

GARSUSIS LIETUVIS SPORTININKAS
110 metų nuo žymiausio lietuvio imtynininko - Karolio Požėlos gimimo

Amerikos lietuviai dar at
simena lietuvį stipruolį - Ka
rolį Požėlą (jis amerikiečių 
tarpe buvo žinomas kaip Karl 
Pojello), kuris pasižymėjo kaip 
profesionalas imtynininkas, ta
po pasaulio čempionu.

Sis vyras gimė 1893 m. va
sario 13 d. Steigvilių kaime, 
Žeimelio valsčiuje, Šiaulių ap
skrityje. Dar būdamas jaunuo
liu susidomėjo imtynėmis, ku
rios Lietuvoje tada buvo vadi
namos ristynėm is (taip šią 
sporto šaką vadino ir anks
tesnės kartos lietuviai Ame
rikoje).

1908-siais jis atvažiavo į 
St. Peterburgą Rusijoje (čia jo 
vyresnis brolis turėjo vaistinę) 
ir pradėjo treniruotis su žy
m iausiais to m eto im tynių 
meistrais. Jau 1912 m. Karolis 
laim ėjo R usijos klasik inių  
imtynių vidutinio svorio čem
piono titulą. 1913-siais jis at
stovavo Rusiją pasaulio imty
nių čempionate Vokietijoje, 
kur iškovojo diplomą ir taip 
vadinamą didįjį sidabro me
dalį, o kiek vėliau vėl tapo Ru
sijos čempionu.

Kai p rasidė jo  I-sis P a
saulinis karas, jis buvo pa
šauktas į frontą. Kovose buvo

FOR RENT
2 bedroom apartment 

double house up 
20426 Lakeshore Blv. 

Euclid, OH

Tel.: 481-2419

sužeistas, o pasigydęs toliau 
reiškėsi savo pamėgtoje sporto 
šakoje, tik jau profesionalų 
eilėse. Lietuvis ir toliau sėk
mingai rinko pergales. Jis pa
sipuošė Rusijos čempiono titu
lu, o 1919 - laimėjo Sibiro, 
1920 - Mongolijos, 1922 išėjo 
K inijos čem pionatų  nuga
lėtoju.

Kai 1923 m. Požėla atsirado 
Dėdės Samo žemėje, jis jau 
turėjo apie 400 įvairių apdo
vanojimo ženklų - taurių, me
dalių (net 48 aukso). Kaip rašo 
kitas Amerikos lietuvis John 
Jakubs - Jakubauskas imtyni
ninkas savo knygoje “Ame
rikos lietuvių sporto istorija, 
išl. 1966 m. Čikagoje) jis ap
sigyveno Čikagoje. “Pirmosios 
ristynės su Bancevičiumi buvo 
šv. Jurgio parapijos (ji jau yra 
panaikinta, o graži jos bažnyčia 
ir salė nugriauta), kuri buvo 
pilna žmonių ir daugelis turėjo 
žiūrėti pro langus ir duris... Jam 
buvo suruoštas ristynių marš
rutas. Jo pirmosios ristynės iš
vykoje vyko Bostone 1924 m. 
su Vladu Biekša (stebėjo 1200 
žiūrovų). Vėliau rungtyniavo 
Worcester, Lawrence ir Haver
hill, Mass.”

M ūsiškiui negalėjo pasi
priešinti ne vien tik Amerikoje 
gyventieji lietuviai imtyninin
kai (o tada čia buvo jų daug ir 
gerų), bet ir kitataučiai bei 
amerikiečiai, 1926 m. jis lai
mėjo Wisconsino, o 1928 m. - 
Illinois valstijos čempionatus.

1932 m. Karolis išsirengė 
kelionei po Europą ir sėkmin
gai varžėsi Anglijoje, Belgi
joje, Prancūzijoje, Italijoje bei

kitur. 1933 m., įveikęs vokietį 
Frochnerį, Požėla tapo Eu
ropos čempionu. Tų metų va
sarą lietuvis imtynininkas, jau 
spėjęs pagarsėti svetur, sugrįžo 
pasisvečiuoti į tėvynę ir čia 
bendravo su savo tautiečiais 
sportininkais.

1934 m. grįžęs į JAV, pra
dėjo reikštis ir kaip imtynių 
organizatorius, Jo grupėje bu
vo 65 stipruoliai, kurie publi
kos buvo visur gausiai stebimi. 
Po poros metų Požėla antrą 
kartą viešėjo Europoje. Jis 
rungtyniavo Anglijoje, kur ta
po stipriausiu tos šalies imty
nininku. Be to dar kartą buvo 
nuvykę į Lietuvą.

1940 m. jis nusprendė su
grįžti į Ameriką ir iš Europos 
parsivežė labai įdomios iš
vaizdos prancūzų kilmės imty
nininką - Maurice Tillet, kurio 
profesionalinis vardas buvo 
“French Angel” . (“Prancūzų 
Angelas”). Šis vyras buvo la
bai populiarus ir pritraukdavo 
pilnas žiūrovų sales.

Amerikos spauda dažnai 
užsimindavo apie Požėlą ir jo 
draugą Angel. Jie ne tik spor
tavo kartu, bet ir mirė tą pačią 
dieną - 1954 m. rugsėjo 4-ją 
Čikagoje. Čia jis yra ir palai
dotas. Beje, Požėla amžinybėn 
iškeliavo turėdamas tik 62 me
tus amžiaus.

Apie šį sportininką buvo 
plačiai rašoma Čikagoje tada 
ėjusiam e “N aujienų” d ien
raštyje, kurio puslapiuose mir
gėdavo Karolio Požėlos pa
vardė. Šis vyras daug išgarsino 
L ietuvos ir lie tuv ių  vardą 
pasaulyje.

Edvardas Sulaitis

e

1st M onth FREE 
on 1 and 2 Bedroom s

(RESTRICTIONS APPLY)

440-845-4841
Owner's Management Company

S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

mailto:TAUPA@AOL.COM

