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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

LIETUVOS VADOVAS INFORMAVO
JAV PREZIDENTĄ APIE ŠALIES 

POZICIJĄ DĖL IRAKO
Vilnius, kovo 19 d. (ELTA). Antradienį vakare Lietuvos 

Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas nusiuntė George W. 
Bush laišką, kuriame informavo JAV vadovą apie Valstybės 
gynimo tarybos priimtą nutarimą dėl Irako krizės. R. Paksas 
taip pat padėkojo Prezidentui G.W. Bush už šią savaitę gautą 
laišką, kuriame buvo pateikta JAV pozicija dėl Irako.

“Dėkingas už Jūsų laišką ir išsakytą poziciją dėl Irako krizės. 
Labai svarbu, kad į pasaulio įvykius būtų žvelgiama per visuo
tinai pripažintas žmogiškąsias vertybes ir dedamos visos pastan
gos, kad įsigalėtų moralė ir teisingumas”, rašoma Lietuvos Pre
zidento laiške JAV vadovui.

Laiške JAV Prezidentui pateikiama oficiali Lietuvos pozicija 
dėl Irako krizės, patvirtinta šį pirmadienį Prezidento vadovau
jamos Valstybės gynimo tarybos posėdyje.

Valstybės gynimo taryba patvirtino Lietuvos poziciją dėl 
Irako krizės, kuri buvo išreikšta 2003 m. vasario 5 d. bendrame 
Vilniaus grupės pareiškime ir prisijungiant prie 2003 m. vasario 
17 d. neeilinės Europinės Tarybos išvadų, t. y., išreiškė Lietuvos 
pasirengimą kartu su sąjungininkais iš JAV, Europos ir kitų šalių 
politiškai ir kitomis ribotomis priemonėmis prisidėti prie tarp
tautinės koalicijos veiksmų, skirtų Irakui nuginkluoti.

Galimas Lietuvos indėlis, prisidedant prie Irako krizės sure
guliavimo, yra ne karinio, o humanitarinio pobūdžio dalyvavi
mas, nukreiptas į neigiamų padarinių likvidavimą, t. y., siunčiant 
medikus, aptarnaujantį personalą ar kitokių specialistų bei 
dalyvaujant pagalbos Irako gyventojams tarptautinėse progra
mose, įskaitant ir paramą maisto produktais.

Lietuva visada siekė ir sieks taikaus tarptautinių krizių ir 
konfliktų sprendimo būdų, tačiau mes suprantame - suprantame 
ir iš savo istorinės patirties - kad tais atvejais, kai šie būdai nepa
deda, prieš diktatorius būtina imtis ir kitų priemonių.

Pasisakome už Europos Sąjungos ir Euroatlantinio Aljanso 
šalių vienybę ir pabrėžiame, kad JAV ir Europai yra itin svarbu 
išlaikyti vieningumą, išsaugoti transatlantinį ryšį randant at
sakymus į strateginius klausimus.

Pateikęs Valstybės gynimo tarybos nutarimą, savo laiške Lie
tuvos vadovas taip pat pareiškė JAV Prezidentui nuoširdžią pa
garbą ir užsiminė apie susitikimą, kuriame būtų galima “detaliau 
aptarti dvišalius santykius ir aktualius įvykius pasaulyje”.

LIETUVOS INDĖLĮ IRAKO KRIZĖJE LEMS 
ŽMOGIŠKUMO PRINCIPAI

Vilnius, kovo 20 d. (ELTA). Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija pareiškia, kad Lietuva visada pasisakė už taikius kon
fliktų sprendimo būdus. “Tačiau mes taip pat laikėmės nuomo
nės, kad Jungtinių Tautų inspekcijos Irake negali tęstis neribotą 
laiką Irakui ne iki galo bendradarbiaujant” , sakoma URM pa
reiškime.

Jame išreikštas apgailestavimas, jog Saddam Hussein reži
mas nepasinaudojo paskutine jam  suteikta galimybe, taip pat 
įsitikinimas, jog prasidėjusi koalicinė operacija yra paskutinė 
priemonė, skirta Irako nuginklavimui, kuris buvo numatytas JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1441.

Užsienio reikalų ministerijos pareiškime deklaruojamas Lie
tuvos pasirengimas politiškai ir kitomis ribotomis priemonėmis 
prisidėti prie tarptautinės koalicijos veiksmų, skirtų nuginkluoti 
Iraką. “Tikimės, jog karinis konfliktas Irake bus kuo trumpesnis. 
Tai padėtų išvengti neigiamų pasekmių tiek Artimųjų Rytų 
regiono pastovumui, tiek visai pasaulio ekonomikai. Spręsdama 
klausimą dėl savo indėlio į tolesnį Irako krizės sureguliavimą 
Lietuva visų pirma vadovausis bendrais žmogiškumo principais. 
Lietuva yra pasirengusi prisidėti prie humanitarinės situacijos 
norm alizavim o, g laudžiai derindam a savo veiksm us su 
atitinkamomis tarptautinėmis institucijomis.

Mums atrodo, jog šiuo kebliu metu JAV ir Europai yra ypač 
svarbu išlaikyti vieningumą, išsaugoti euroatlantinį ryšį ir 
bendrai ieškoti atsakymų į strateginius klausimus, sakoma URM 
pareiškime.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Kovo 11 d. minėjimas Pasaulio Lietuvių Centre Lemonte. 
Minėjimo dalyviai ir svečiai prie Partizanų Motinos paminklo. Iš k.: viešnia iš Lietuvos, Jūratė 
Variakojienė, Agata Vyšniauskaitė, Kazimieras Gurauskas, Petras Buchas, Irena Dirdienė, Oskaras 
Kremeris, Jonas Variakojis, Renata Variakojytė-Staniškienė ir Eugenijus Bartkus.

Vyt. Jasinevičiaus nuotr.

R. PAKSAS SU ES-LIETUVOS JUNGTINIO PARLAMENTINIO 
KOMITETO PIRMININKU APTARĖ 

DERYBŲ DĖL NARYSTĖS ES REZULTATUS
Iš Briuselio praneša Eltos 

specialioji korespondentė Do
ra Petkauskaitė: B riuselis , 
kovo 20d. (ELTA). Lietuvos 
derybų dėl narystės Europos 
Sąjungoje rezultatus, pasiren
gimą referendumui dėl narys
tės ES, Karaliaučiaus srities 
klausimus Briuselyje su darbo 
vizitu viešintis Lietuvos Res
publikos Prezidentas Rolandas 
Paksas aptarė su ES-Lietuvos 
jungtinio parlamentinio komi
teto pirmininku Gordon Adam.

Priėmęs naująjį Lietuvos 
valstybės vadovą, G.Adam pir
miausia pasveikino jį laimėjus 
šalies Prezidento rinkimus.

Domėdamasis, kaip vyksta 
pasirengimas referendumui dėl 
Lietuvos narystės ES, vyk
siantis šių metų gegužės 10-11 
dienomis, ES-Lietuvos jungti
nio parlam entinio kom iteto 
pirmininkas išreiškė viltį, kad 
šis referendum as bus sėk
mingas.

Aptardami derybų dėl na
rystės ES rezultatus, pokalbio 
dalyviai didelį dėmesį skyrė 
Ignalinos atominės elektrinės 
uždarymui.

Prezidentas pažymėjo, kad 
uždarius Ignalinos AE ir mo
dernizavus šilumines elektri
nes, Lietuvos priklausomybė 
nuo vieno energetinio šaltinio 
nesumažės. R. Paksas teigė, 
jog Lietuvos elektros tinklai 
vis dar yra sujungti su kaimy
ninių valstybių tinklais, šalis 
neturi dujotiekio ar naftotiekio

į Vakarus. Todėl Lietuvos va
dovas akcentavo energetikos 
tinklų sujungimo būtinybę, 
ypač Lietuvos-Lenkijos elekt
ros tilto statybos svarbą.

Šiuo klausimu R. Paksas 
vizito metu Varšuvoje jau yra 
kalbėjęs su Lenkijos Prezi
dentu Aleksander Kwasniews
ki. Buvo sutarta greitu laiku 
surengti bendrą susitikimą, ku
riame dalyvautų atitinkamų ša
lių ministrai.

Kalbėdamas Karaliaučiaus 
tranzito klausimu, Prezidentas 
pažymėjo, kad tai yra ne tik 
Lietuvos, bet ir visos Europos 
Sąjungos bei Šengeno erdvės 
klausimas. R. Paksas akcen
tavo, jog Lietuva daro viską, 
ką privalo, kad 2002 m. lap

kritį pasiektas ES ir Rusijos su
sitarimas dėl Karaliaučiaus 
tranzito būtų įgyvendintas lai
ku bei tinkamai.

Šalies vadovas išreiškė įsi
tikinimą, kad tranzito proble
mos neužgoš ilgalaikių pozity
vių Lietuvos siūlomų bendra
darbiavimo su Karaliaučiaus 
regionu iniciatyvų, kurios gali 
tapti svariu mūsų šalies indėliu 
į Baltijos regiono plėtrą.

Kovo 20 dienos vizito pro
gramoje buvo numatytas ir su
sitikimas su Belgijos Kara
lystės M inistru Pirm ininku 
Guy Verhofstadt. Tačiau šis 
dvišalis susitikimas neįvyko, 
Belgijos premjerui skubant į 
neeilinę Europos Parlamento 
sesiją Irako klausimu.

JAV PREZIDENTAS DĖKOJA LIETUVOS PREZIDENTUI UŽ
PARAMĄ KOVOJE PRIEŠ TARPTAUTINĮ TERORIZMĄ

Vilnius, kovo 18 d. (ELTA). JAV Prezidentas George W. Bush 
laiške Lietuvos valstybės vadovui Amerikos žmonių vardu išreiš
kė padėką Lietuvai už paramą pasaulinėje kovoje prieš terorizmą. 
JAV Prezidentas labai palankiai vertina Lietuvos indėlį taikos 
misijose. “Vertinu Specialiųjų pajėgų, Jūsų Vyriausybės spren
dimu Afganistane dalyvaujančių operacijoje “Tvirta taika”, indė
lį ir karo gydytojų paramą Tarptautinėms saugumo užtikrinimo 
pajėgoms”, rašoma G.W. Bush laiške Prezidentui R. Paksui. JAV 
vadovas taip pat nurodo, kad dėl Saddam Hussein atviro pasaulio 
bendruomenės nepaisymo artimiausiu metu galime pajusti rim
tą grėsmę. “Naująjį tūkstantmetį pasauliui iškilo esminių grės
mių; jas kelia masinio naikinimo ginklai, terorizmas ir jį remian
čios arba skatinančios valstybės. Nė viena šalis nėra pajėgi šių prie
šų nugalėti savo jėgomis. Tik platus tarptautinis bendradarbia
vimas gali užtikrinti sėkmę šioje kovoje. Esu tuo įsitikinęs ir, 
vadovaudamasis šiuo principu, esu pasiryžęs veikti. Lietuva sva
riai prisideda prie šių pastangų ir aš labai vertinu tą indėlį” , - 
sakoma JAV Prezidento laiške Lietuvos valstybės vadovui.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ LIETUVOS PILIEČIAI RAGINAMI PALIKTI IRAKĄ

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ragina 
visus Lietuvos piliečius, šiuo metu esančius Irako Respublikoje, 
kuo skubiau išvykti iš šalies. Planavusius į Iraką vykti Lietuvos 
piliečius Užsienio reikalų ministerija ragina tokias keliones 
atidėti neribotam laikui.

ELTA primena, kad JAV Prezidentas George Bush paskelbė 
apie 48 valandų ultimatumą Irako diktatoriui Saddam Hussein 
ir prisuko laikrodį, kuris skaičiuoja valandas, likusias iki galimo 
karo pradžios. Pasak Baltųjų rūmų, laikrodis ėmė tiksėti 
G.W.Bush baigus skaityti savo ultimatumą. Jo kalba baigėsi 8 
val. 15 min. vietos laiku pirmadienį (3 val. 15 min. Vidurio 
Europos laiku antradienį). JAV prezidentas nepasakė, jog 
kariniai veiksmai Irake turėtų prasidėti būtent po 48 valandų, 
jei S. Hussein atsisakytų išvykti į tremtį. Tačiau savo kalboje 
jis paminėjo, jog karo pradžią “parinks savo nuožiūra” .

Iraką jau paliko didžioji dalis JT darbuotojų, Tarptautinės atomi
nės energetikos agentūros inspektorių, užsienio šalių diplomatų.

■ R. PAVILIONIS IŠSILAIKĖ
SEIMO KOMITETO VADOVO POSTE
Vilnius, kovo 18 d. (ELTA). Seimo narys Rolandas Pavilionis 

ir toliau vadovaus Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui.
Už opozicijos inicijuotą nutarimą, kuriuo buvo siūloma 

atleisti jį iš Seimo komiteto vadovo pareigų, balsavo 24 Seimo 
nariai, 6 parlamentarai buvo prieš. Tai paaiškėjo susumavus slap
to balsavimo rezultatus.

Opozicijos siūlymo atleisti R. Pavilionį iš Seimo komiteto 
pirmininko pareigų nepalaikė balsavime nedalyvavusios valdan
čiosios Naujosios sąjungos ir Socialdemokratų frakcijos, taip 
pat Liberaldemokratų, Valstiečių ir Naujosios demokratijos parti
jų  frakcijos. Šių frakcijų atstovai kaltino R. Pavilionio atleidimą 
inicijavusią opoziciją politinės kultūros stoka, nematė to pasiūly
mo teisinio pagrindo, nes “kalbama apie žmogaus charakterio 
savybes” . Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmi
ninkas R. Pavilionis opozicijos bandymą atleisti jį iš pareigų 
pavadino “gėdingu konservatorių ir kai kurių nesubrendusių li
beralų žingsniu, kuris padarys milžinišką žalą šioms partijoms 
ir stojimui į ES”.

R. Pavilionis Eltai sakė, kad konservatoriai ir liberalai turėtų 
vengti būti agitatoriais už stojimą į ES, nes jie, jo  nuomone, pa
darys žalą šiam procesui. “Jie parodė, kad visiškai negerbia de
mokratijos, visiškai nesuvokia, kas yra laisvė Lietuvoje, kad Lietu
va žengia į ES”, sakė R. Pavilionis.

Opozicinių konservatorių, Jungtinės ir liberalų frakcijų atsto
vai kaltino R. Pavilionį atsakingumo stoka, jo  vadovaujamo ko
miteto misijos nesupratimu, destrukcija. Jų nuomone, R. Pavilio
nis yra nepajėgus vadovauti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetui. R. Pavilionis atmetė jam  adresuotus kaltinimus. Jis 
sako ginąs ne save, o savo idėjas - švietimą, mokslą ir kultūrą.

Kritikuotas už savo kai kuriuos, opozicijos nuomone, de
struktyvius pasisakymus R. Pavilionis sakė neketinąs ką nors 
keisti savo veikloje. “Būčiau juokingas, jeigu po tokio demons
tratyvaus manęs nuvertimo sugalvočiau keisti savo požiūrį į švie
timą, mokslą ir kultūrą”, sakė Seimo komiteto vadovas. Paklaus
tas, ar pritaria oficialiai Lietuvos pozicijai dėl JAV ketinimų 
Irako atžvilgiu, sakė, kad nepritaria ir niekada nepritars, nes sa
ve laiko užkietėjusiu pacifistu. “Visiškai solidarizuojuosi su Va
karų Europos politikais, manančiais, kad kariniai veiksmai, ku
riuos numato padaryti JAV Prezidentas, prieštarauja Jungtinių 
Tautų Chartijai”, sakė R. Pavilionis.

Vienas iš R. Pavilionio atleidimo iš pareigų iniciatorių, Seimo 
konservatorių frakcijos seniūnas Andrius Kubilius Eltai sakė 
laikąs skandalingais balsavimo rezultatus. Jam susidarė įspūdis, 
kad valdančioji dauguma uždraudė saviems balsuoti prieš R. 
Pavilionį, tačiau ir nepasakė, kad jį remia. “Valdantieji jo veiklos 
neremia, tačiau palieka Seimo komiteto vadovo poste, kas yra 
skandalinga situacija” , mano A. Kubilius.

Seimo Statutas numato, kad sprendimas dėl Seimo pareigūnų 
ar valstybės institucijų vadovų atleidimo priimamas slaptu balsa
vimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma.

■ SEIMAS SVARSTO LIETUVOS KARIŲ
DALYVAVIMĄ JAV VADOVAUJAMOJE
TARPTAUTINĖJE OPERACIJOJE
Vilnius, kovo 20 d. (ELTA). Seimas pradėjo svarstyti nutari

mo projektą dėl Lietuvos karių dalyvavimo JAV vadovaujamoje 
tarptautinėje operacijoje Persijos įlankos regione. Lietuvos 
Prezidento pateiktame Seimui dekrete siūloma 6 mėnesiui 
laikotarpiui į Persijos įlankos rajoną siųsti iki 10 Lietuvos karių, 
krovinių gabenimo specialistų ir iki 6 karo medikų.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Algirdas Pužauskas

Britanijos parlamente kilo 
didelis triukšmas, kai Daily 
Express dienraštis paskelbė, 
jog britų karininkams Persų 
įlankos regione buvo įsakyta pra
dėti karo veiksmus Irake kovo 
17 d. Pirmas puolimas karo avi
acijos jėgomis buvo numatytas 
jau kovo 13. Britų premjeras To
ny Blair jau buvo pranešęs sa
vo ministrams, kad karo veiks
mai bus pradėti net ir tuo atve
ju, jei Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba nepriimtų karo veiks
mus pradėti nurodančio nutari
mo. Vienas Blair kabineto na
rys, išgirdęs apie numatomą

VIENI - PRI
bos. Kipre tie mokslininkai pa
sikalbėtų su JT inspektoriais, 
kurie įtaria, kad Irakas slaptose 
vietovėse dar turi 10,000 litrų 
juodligės ir kitų chemikalų, ku
riuos Saddam viešai pažadėtų 
sunaikinti arba perduotų turi
mų dujų sandėlius JT inspekto
riams, kuriems tektų pareiga 
chemikalus sunaikinti. Irako 
vadovas turėtų leisti toliau nai
kinti galingas raketas. Irakas 
inspektoriams turėtų atiduoti ir 
savo gaminamus sklandytuvus, 
lėktuvėlius be įgulos, kurių ga
mybą inspektoriai jau išaiški
no. Sakoma, kad tie lėktuvėliai 
lengvai išardomi ir vėl sudeda
mi gali būti panaudoti teroro 
reikalams kitose šalyse.

Prancūzija jau neslepia, kad 
ji rengiasi vetuoti Saugumo 
Taryboje sumanymą jėga pulti 
Irako valstybę. Europos Sąjun
gos užsienio reikalų ministras 
Javier Solana paskelbė, kad Ira
ko puolimas be Jungtinių Tau
tų įgaliojimų bus laikomas ne
legaliu. Amerikoje prezidentas 
Bush ir Valstybės sekretorius

S, KITI - UŽ
sios aplink Iraką galingas, mo
derniai ginkluotas jėgas.

Generolai tvirtina, kad Ira
kas irgi turi pasigaminęs ar pir
kęs iš Rusijos nemažai šarvuo
čių, tankų. Ginklų tikrinimo 
inspektoriai jau sunaikino dau
giau 50 raketų. JAV prezidento 
Bush patarėjai yra apskaičiavę, 
kad Irake atstatymas gali kai
nuoti apie 20 bilijonų dolerių. 
Niekas neabejoja, kad anti- 
teroristinė koalicija nugalės 
Iraką greit ir lengvai. Irako ka
ro aviacija turi senų Rusijos 
MIG lėktuvų ir apie 50 prancū
zų gamybos “Mirage” naikin
tuvų. JAV ir Britanijos aviacija 
daug stipresnė. Turima labai 
modernių “gudrių” bombų. 
Koalicijos žvalgyba vis dar ne
turi pakankamai žinių apie Ira
ko cheminius ar biologinius gink
lus. Paskutiniu metu JAV vy
riausybė lyg sustabdė savo ko
vą gauti JT Saugumo Tarybos 
rezoliuciją, kuri įgaliotų pradė
ti karą prieš Iraką. Net ir Pales
tinos vadovas Yasser Arafat 
paragino Tarptautinę bendruo-

Jungtinių Tautų Generalinio sekretoriaus įsakymu, ginklų inspektoriai apleidžia Iraką. A/P

karo pradžią, pasitraukė iš pa
reigų. Sakoma, kad premjeras 
Blair niekad nepergyveno to
kios krizės nuo 1997 m., kada 
jis perėmė Britanijos vyriausy
bę. Šios krizės svarbiausia prie
žastis, kaip pabrėžia britų laik
raščiai, yra premjero įsiparei
gojimas visomis jėgomis pa
laikyti JAV prezidento Bush 
planus, kuriuose numatyta pra
dėti Irako puolimą kovo mėne
sį, nelaukiant jokių Saugumo 
Tarybos naujų įgaliojimų.

Britanijos vyriausybė pa
skelbė Irako valdžiai naujus 
reikalavimus. Reikalaujama, 
kad Irako vadas Saddam Hus
sein pasirodytų plačiai išgar
sintoje televizijos programoje 
ir paskelbtų, kad Irakas nebe
turi jok ių  m asinio žudymo 
ginklų, nes nepritaria jų gamy
bai ir naudojimui. Toliau Sad
dam privalo pasiųsti į Kipro sa
lą pagrindinius Irako 30 moks
lininkų, kurie prisidėjo prie che
minių ir biologinių dujų gamy-

Colin Powell daug laiko pra
leidžia skambindami telefonu 
JT Saugumo Tarybos narių va
dovams prašydami palaikyti 
tarybos balsavimuose JAV ir 
Britanijos poziciją. Iki šiol pa
aiškėjo, kad karo žygį palaiko 
Ispanija, Bulgarija, Kameru- 
nas, Pakistanas ir Meksika. Iš 
nuomonės dar neturinčių tary
bos narių yra Angola ir Gvinė
ja, o Čilė, Vokietija ir Kinija ža
da susilaikyti nuo balsavimo. 
Rusija pareiškė, kad ji dar svars
tys šį karo ar taikos klausimą, 
o Prancūzija ir Sirija sakė bal
suosiančios prieš Irako puolimą.

Pentagono kariniai atstovai 
yra pabrėžę, kad Amerikos ir 
Britanijos strateginis planas 
nėra sunaikinti Iraką, o tik pa
keisti jo  teroristinį režimą.

JAV vyriausybės įsipareigo
jimas nuversti dabartinį Irako 
režimą teisinamas tuo, kad Ira
kas pats nesutinka nusiginkluo
ti, nors yra tai pažadėjęs. Ame
rika ir Britanija yra sutrauku-

menę pasisakyti prieš Irako 
puolimą, nes inspektoriams 
Irake reikia duoti daugiau lai
ko rasti įrodym us apie už
draustų ginklų gamybą. Austri
joje prieš karo veiksmus pasi
sakė vienas iš svarbiausių tarp
tautinių inspektorių Mohamed 
ElBaradei, Tarptautinės Atomi
nės Energijos Agentūros vy
riausias sekretorius. Jis atmetė 
JAV kaltinimus Irakui, kad šis 
perka užsieniuose vamzdžius, 
kurie būsią reikalingi gaminti 
branduolines bombas. Jis pasa
kė, kad nėra dar jokių tvirtų 
įrodymų, kad Irakas gamina 
atomines bombas. Direktorius, 
kuris kilęs iš Egipto, apgai
lestavo, kad pažiūrų skirtumas 
ir ginčai bei veto grasinimai 
skaldo ir silpnina Jungtines 
Tautas. Panašiai savo apgailes
tavimą išreiškė ir JT sekreto
rius, K. Annan, bijodamas, kad 
karo veiksmai Irake sugriaus 
Jungtines Tautas.

(Nukelta į 3 p.)
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RINKIMŲ PAŽADAI

Lietuvoje ir vėl buvo staigmena, kai žmonės balsavo už 
naują prezidentą. Dar ilgai bus nagrinėjamos Rolando Pakso 
pergalės priežastys. Jis rinkimų kampanijos metu netrūko nei 
energijos, nei pinigų. Su savo komitetu jis sudarė puikių šūkių 
ir veiksmų derinį. Jo pergalę turbūt lėmė psichologinis žmonių 
nusiteikimas. Daugelis nepatenkinti savo gyvenimu, ilgėjima
sis praeities ir turtinė nelygybė. Padėtis negerėja, kai nepasi
tenkinimas reiškiamas tik žodžiais, bet nekovojama su blogio šal
tiniais. Rinkėjai palaikė partiją, kuri aršiausiai kritikavo val
džią ir smerkė visus politikus ir balsavo prieš esančius valdžioje.

Įdomūs buvo rinkiminiai Pakso pažadai. Jis sakė grąžin
siąs viltį ir tikėjimą šeimai ir valstybei, atsakomybę, kaip 
svarbiausią krašto įstatymą. Sakė, kad stipri Prezidento val
džia valstybėje sukurs turtingesnę ir saugią Lietuvą, sudarys 
geresnes sąlygas jaunimui mokytis, dirbti ir garantuos jiems 
ateitį valstybėje, rūpinsis pensininkais, kurie sukūrė valstybę, 
padės žmonėms sveikatos reikaluose ir kovos su nusikaltimų 
nebaudžiamumu. Pasisakė, kad Lietuva privalo turėti bran
duolinę energiją; jis panaikinsiąs skurdą ir valdininkų sauva
liavimą: “Todėl sakau: demokratija žmogui, laisvė verslui, dik
tatūra mafijai”. Jis skelbė, kad tie, kurie gerai įsitaisę valdžio
je, nenori, kad kas nors būtų pakeista, nes jų vaikai nesikrapšto 
šiukšlynuose ir jų  tėvai negyvena iš dviejų šimtų litų pensijos 
ir nelaukia bedarbio pašalpos. “Grąžinti pagarbą žmogui - 
yra mano programos esmė, mano pergalės pagrindas” .

Visus tuos pažadus, būdamas dar kandidatu į prezidentus, 
R. Paksas išreiškė savo “Aš tikiu...” Stipri Prezidento valdžia 
sukursianti turtingą Lietuvą, bet, ar jis dar nežinojo, kad visa 
tai demokratinėje šalyje ir tos teisės yra kuriamos ne prezi
dento. Jos jau įrašytos valstybės Konstitucijoje. Pagal ją, įsta
tymus leidžia Seimas, o Vyriausybė juos vykdo. Konstitucija 
Prezidentui suteikia tik vieną teisę - atmesti įstatymą arba 
pataisyti priimtą įstatymą. Bet jei Seimas tą savo įstatymą 
priima antrą kartą, Prezidentas privalo su juo sutikti. Pagal 
Lietuvos Konstituciją, prezidentas garbingai atstovauja vals
tybę, tad lieka neaišku, kaip R. Paksas galės savo rinkimų 
metu duotus pažadus lietuvių tautai įvykdyti, nes jis yra dau
giau kaip garbės atstovas. Prezidentas Lietuvoje priima vals
tybių prezidentus ir kitus aukštuosius užsienio atstovus, kurie 
atvyksta į Lietuvą ir Lietuvą atstovauja tarptautinėse konfe
rencijose. Tad vargu, ar balsavusieji už jo  rinkiminius paža
dus, susilauks kokios nors pagalbos. Tai parodys tik ateitis.

Lietuvos politinės gairės nustatytos ir joms pritarė visos 
politinės partijos. Prez. Paksas ne kartą jau pareiškė, kad 
pritaria NATO ir Europos sąjungos narystei. Kitose srityse 
prezidento galios yra ribotos. Vyriausybė lemia vidaus 
politiką. Prezidentas negali parengti ir Seimui pasiūlyti naujų 
įstatymų, tad jo  vaidmuo būna pasyvus. Tik prez. V. Adamkus 
sugebėjo savo autoritetu laimėti ne tik politikų, bet ir žmonių 
pasitikėjimą. Prez. Paksas nenurodė kaip jis kovos su ko
rupcija, kaip sumažins socialinę nelygybę ir kokias priemones 
naudos. Iš kur jis gaus lėšų ūkininkams padėti. Jis žadėjo tai, 
ko lig šiol niekas nepajėgė suteikti. Tad rinkimai Lietuvoje 
neteikia daug paguodos. Tačiau vienas asmuo negali išgelbėti 
ar sužlugdyti Lietuvą ir pakeisti jos politiką.

S. Tūbėnas

REFERENDUMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 
NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE

Lietuvos Respublikos amba
sada Washington bei Generali
niai konsulatai Chicago ir New 
York informuoja, kad 2003 m. 
gegužės 10-11 d. vyks privalo
masis referendumas dėl Lietu
vos Respublikos narystės Eu
ropos Sąjungoje, kurio klausi
mo sprendimo tekstas yra: “Pri
tariu Lietuvos Respublikos 
narystei Europos Sąjungo
je” . Balsavimas paštu prasidės 
ne vėliau balandžio 29 d.

Balsavimą Jungtinėse Ame
rikos Valstijose vykdys Lietu
vos Respublikos am basada 
Washington, Lietuvos Respubli
kos Generaliniai konsulatai 
Chicago ir New York, bei Lie
tuvos Respublikos Garbės kon
sulatai Cleveland, Los Ange
les ir Seattle.

Kviečiame visus Lietuvos 
Respublikos piliečius, referen
dumo metu būsiančius JAV, re
gistruotis referendumui pagal 
Jūsų gyvenamąją vietą JAV. 
Atkreipiame dėmesį, kad Lie
tuvos diplomatinėse atstovy
bėse kviečiame registruotis tik 
tuos, kas numato balsuoti JAV. 
Jei referendumo metu būsite 
Lietuvoje ir ten numatote bal
suoti, prašom e registruotis 
Lietuvoje. Registruojantis pra
šome nurodyti, ar ketinate bal
suoti paštu, ar atvykti į balsa
vimo apylinkę LR ambasadoje 
ar konsulinėje įstaigoje.

JAV gyvenančių ar laikinai 
esančių Lietuvos Respublikos 
piliečių sąrašai yra naudojami 
tik referendumo organizavi
mui, jie naudojami ir saugomi 
tik Lietuvos Respublikos dip
lomatinėse atstovybėse ar kon

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Atkeltaiš 2 p. --------------  Keliais sakiniais --------------
• Vokietija ištrėmė iš savo 

teritorijos du Irako diplomatus, 
įtariamus šnipinėjimu.

• Vokietijos užsienio reika
lų ministras Joschka Fischer 
pasakė, kad Iraką galima nu
ginkluoti taikiai.

• Prancūzijos užsienio rei
kalų ministras Dominigue de 
Villepin buvo išvykęs į Ango
lą, Kameruną ir Gvinėją pa
veikti tų šalių vyriausybes ne
pritarti JT Saugumo Tarybos 
rezoliucijai pradėti karo žygį 
Irake. Stebėtojai tvirtina, kad 
šis prancūzų diplomatas, kilęs 
iš senos aristokratų šeimos, yra 
labai geras kalbėtojas.

• Vyriausias Irako ginklų 
tikrintojas dr. Hans Blix pasa
kė JT Saugumo Taryboje, kad 
tikrintojai jau apklausė 48 Ira
ko mokslininkus, kas suteikė 
naudingų žinių, tačiau iki šiol 
nerasta jokių požeminių masi
nio naikinimo ginklų slėptuvių.

• Egipto pilietis, susigundęs 
didele pinigų suma, išdavė Pa
kistano žvalgybai žymų tarp
tautinį teroristą, Khalid Moham-

sulinėse įstaigose ir Vyriausio
joje rinkimų komisijoje.

Generaliniame konsulate 
Chicago kviečiame registruo
tis piliečius, gyvenančius Illi
nois (IL), Ohio (OH), Michi
gan (MI), Indiana (IN) ir Wis
consin (WI) valstijose. Gene
raliniame konsulate New York 
kviečiame registruotis pilie
čius, gyvenančius New York 
(NY), Connecticut (CT), Mas
sachusetts (MA), New Jersey 
(NJ), Rhode Island (RI), New 
Hampshire (NH), Maine (ME) 
ir Vermont (VT) valstijose. Vi
sose kitose JAV valstijose bei 
Jungtinėse Meksikos valstijose 
gyvenančius LR piliečius pra
šome registruotis LR ambasa
doje Washington. Cleveland, 
Los Angeles ir Seattle gyvenan
tys Lietuvos piliečiai gali re
gistruotis atitinkamuose LR 
Garbės konsulatuose. Prime
name, jog balsuoti turėsite ten, 
kur užsiregistruosite.

Registruojantis prašome nu
rodyti vardą, pavardę, asmens 
kodą, adresą JAV, adresą Lie
tuvoje (nurodo asmenys, pasto
viai gyvenantys Lietuvoje), pa
so seriją ir numerį. Jei diploma
tinėje ar konsulinėje įstaigoje 
JAV rinkimams registruojatės 
pirmą kartą, atsiųskite LR pilie
čio paso paskutinio puslapio 
(su nuotrauka) kopiją.

Priklausomai nuo jūsų gy
venamosios vietos, duomenis 
prašome kuo greičiau, bet ne 
vėliau nei iki balandžio 15 d., 
siųsti šiais adresais:

Lietuvos ambasada Wa
shington: 2622 16th Street, 
NW, Washington, DC 20009.

med, kuris įtariamas Rugsėjo 
11 d. išpuolių New Yorke ir Wa- 
shingtone organizavimu. Jis 
esąs trečias svarbiausias “al 
Queda” teroristų grupuotės vei
kėjas. Žurnalas Newsweek pa
skelbė, kad egiptietis gaus iš JAV 
valdžios 25 milijonus dolerių.

• Kubos diktatorius Fidel 
Castro buvo vėl išrinktas pen- 
keriems metams prezidentu. To
se pareigose jis jau 44 metus.

• Austrijoje įvyko naftą eks
portuojančių valstybių minis
trų suvažiavimas. Saudo Ara
bijos ministras pasakė, kad ka
ro Irake atveju jo šalis padidin
tų naftos gavybą, kad kainos 
per daug nepakiltų. Tokiam siū
lymui pasipriešino Irano mi
nistras, pasakęs, jog pasauliui 
atrodys, jog naftos valstybės 
pritaria Irako okupavimui.

• Belgrade buvo nušautas 
Serbijos premjeras Zoran Djin- 
djic. Serbijos spauda skelbia, 
kad jį nužudė gangsterių gauja, 
jau pagarsėjusi savo pagrobi
mais ir žudymais. Gaujos na
riai vis dar svajoja apie Slobo-

Tel: (202) 234-5860, ext.126#, 
Fax: (202) 328-0466, E-mail: 
rinkimai@ltembassyus.org

Lietuvos Generalinis kon
sulatas Chicago: 211 East 
Ontario Street, Suite 1500, 
Chicago, IL 60611. Tel: (312) 
397-0382, Fax: (312) 397
0385, E-mail: admin@ltconschi. 
org

L ietu vos G en eralin is  
konsulatas New York: 420
Fifth Avenue, 3rd Floor, New 
York, NY 10018. Tel: (212) 
354-7840, Fax: (212) 354
7911, E-mail: lrgkn@msn.com

R eferendum ui taip  pat 
galite registruotis šiuose LR 
Garbės konsulatuose:

Generalinis garbes kon
sulatas Los Angeles: 3236 
N.Sawtooth Ct., Westlake Vil
lage, CA 91362. Tel: (805) 
496-5324, Fax: (805) 496
7435, E-mail: cglalith@gte.net

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

G arbes konsulatas Se
attle: 5919 Wilson Ave. So, 
Seattle, WA 98118. Tel: (206) 
725-4576, Fax: (206) 725
1883, E-mail: vytasl@attbi.com

Platesnę informaciją apie 
referendumą bei balsavimo or
ganizavimą galite rasti LR am
basados Washington tinklapyje 
www.ltembassyus.org arba LR 
Seimo tinklapyje www.lrs.lt/ 
rinkimai. Maloniai prašome 
apie galimybę balsuoti pranešti 
Jūsų pažįstam iem s ir drau
gams, gyvenantiems JAV.

LR ambasada JAV

dan Milosevič socialistų val
džios laikus. Milosevič dabar 
sėdi Hagos kalėjime.

• Meksikos prezidentas V. 
Fox netyčia sustabdė JT Sau
gumo Tarybos svarstomą karo 
prieš Iraką rezoliuciją, nes bu
vo priverstas gulti ant operaci
nio stalo. Meksikos konstitu
cija nenumato viceprezidentų 
ir niekas nežino, kas eina pre
zidento pareigas, jei jis pats ne
gali. Neabejojama, kad Meksi
ka palaikys JAV planus jėga 
priversti Iraką nusiginkluoti.

• Kongrese demokratas at
stovas iš Virginijos James Mo
ran Jr. pasakė, kad JAV žydų 
bendruomenė stumia JAV vy
riausybę į karą su Iraku. Baltų
jų  Rūmų spaudos atstovas Ari 
Fleischer pasakė, kad Moran pa
reiškimas yra neteisingas. Žy
dų organizacijos pasmerkė tokį 
antisemitinį pasakymą. Kongres
menas tuoj paskelbė atsiprašy
mą. Demokratų vadovai pa
reiškė pasipiktinimą dėl įžeidi
mo ne tik Amerikos žydų, bet 
ir visų amerikiečių.

mailto:dirva@ix.netcom.com
mailto:rinkimai@ltembassyus.org
mailto:lrgkn@msn.com
mailto:cglalith@gte.net
mailto:ibcommo@aol.com
mailto:vytasl@attbi.com
http://www.ltembassyus.org
http://www.lrs.lt/
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EUROPOS VIRŠŪNIŲ TARYBOS 
SUSITIKIMUI PASIRUOŠTA

APIE PARAMĄ LIETUVIŲ KILMĖS 
STUDENTAMS IŠ UŽSIENIO

Kovo 18 d. posėdžiavo Užsienio lietuvių rėmimo centro 
(ULRC - http://vvv.lgitic.lt/ulrc/ulrc_l.htm) taryba. Centrą įsteigė 
Švietimo ir mokslo ministerija, Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentas bei PLB atstovybė Lietuvoje. Jo tikslas - padėti iš 
užsienio atvykusiems į Lietuvą studijuoti tautiečiams, skiriant 
pašalpas arba sumokant, jei to prireikia, už mokslą. Daugiausiai 
į Centrą kreipiasi iš rytų kraštų atvykę į Lietuvos aukštąsias mo
kyklas studentai.

Posėdžio metu buvo patvirtinta parama 80-čiai įvairių specia
lybių ir kursų studentams. Daug dėmesio skirta diskusijoms apie 
tai, kaip padidinti fondo turimas lėšas, nes patenkinti visus prašy
mus su valstybės skiriamomis darosi nebeįmanoma, nors skiria
ma parama, palyginti, yra labai menka. Išsakytos nuomonės, kad 
reikėtų aktyviau propaguoti Centrą, siekiant jame sulaukti vardi
nių stipendijų iš privačių asmenų, kreiptis į ministerijas, organi
zacijas ar kompanijas, kad atskirai remtų jų  specialybėms besi
ruošiančius studentus. Taip pat labai svarbu surinkti duomenis, 
kiek iš jau paremtų studentų po baigimo liko Lietuvoje, kiek 
sugrįžo į savo bendruomenes užsienyje. Tikslinga būtų, sudarant 
rėmimo sutartį, joje numatyti punktą, kad gaunantis paramą įsi
pareigotų informuoti Centrą apie savo karjeros žingsnius po bai
gimo. Tai leistų įvertinti teikiamos paramos efektyvumą.

Žilvinas Beliauskas, LGITIC

NATO generalinis sekretorius lordas George Robertson pokalbio metu su Lietuvos prezidentu 
Rolandu Paksu Briuselyje kovo 19 d. NATO nuotr.

V iln iu s , kovo 18 d. 
(ELTA). Lietuva, kaip ir kitos 
Europos Sąjungos šalys kan
didatės, šiais metais dar nėra 
kviečiama dalyvauti oficia
liuose viršūnių tarybos susiti
kimo posėdžiuose, tačiau ko
vo 21 d., penktadienį, Lietu
vos Respublikos Prezidentas 
Rolandas Paksas ir Ministras 
Pirm ininkas Algirdas B ra
zauskas dalyvavo ES valsty
bių narių ir šalių kandidačių 
vadovų bendruose pietuose, 
skirtuose Lisabonos strategi
jos įgyvendinimo aptarimui.

L ietuvos pasirengim as 
Briuselyje vyksiančiai Euro
pos viršūnių tarybai aptartas 
Vyriausybinės Europos inte
gracijos komisijos posėdyje.

Nuo 2001 m. vykstančiose 
Pavasario ES viršūnių tarybos 
susitikimuose ES valstybių ir 
vyriausybių vadovai aptaria 
Lisabonos strategijos įgyven
dinimą ir susitaria dėl tolesnių 
prioritetų.

2000 m. inicijuota Lisabo
nos strategija žymi ambicingą 
ES tikslą per ateinantį de
šim tmetį sukurti pasaulyje 
konkurencingiausią ir dina
miškiausią žiniomis grindžia
mą ekonomiką, pajėgią palai
kyti nuolatinį augimą, už
tik rin ti užim tum ą bei so 
cialinę sanglaudą.

Lisabonoje suformuluotas 
ES strateginis tikslas nubrėžė 
ekonominės, socialinės ir ap
linkos apsaugos politikos gai
res ne tik ES valstybėms na
rėms, bet ir šalims kandida
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tėms. 2002 m. lapkričio mėn. 
Lietuvos Seimo patvirtintoje 
“Valstybės ilgalaikės raidos 
strategijoje iki 2015 m.” su
formuluoti pagrindiniai sie-kiai 
- konkurencinga ekono-mika, 
žin ių  v isuom enė, saugi 
visuomenė - atitinka Lisabo
nos strategijos tikslus.

Pasak užsienio reikalų mi
nistro Antano Valionio, ruošda
masi šiam Europos viršūnių ta
rybos susitikimui, Užsienio rei
kalų ministerija kartu su kito
mis suinteresuotomis žinybo
mis šiais metais pirmą kartą pa
rengė Lietuvos prioritetų įgy
vendinant Lisabonos strategiją 
metmenis. Dokumente išskirti 
tokie Lietuvos prioritetai kaip 
tinkamų makroekonominių są
lygų palaikymas, vidaus rinkos 
sukūrimas, verslo aplinkos ge
rinimas, investicijos į žiniomis 
grindžiamą ekonomiką, užim
tumo skatinimas ir socialinė 
sanglauda, glaudus bendradar
biavimas tarp dabartinių ir bū
simų ES šalių narių.

Užsienio reikalų ministras 
A.Valionis Briuselyje su kitų 
šalių kandidačių diplomatijos 
vadovais dalyvavo susitikime 
su ES valstybių narių užsienio 
reikalų ministrais. Susitikime 
buvo aptariami Konvento dėl 
Europos ateities klausim ai, 
situacija Artimuosiuose Rytuo
se, Šiaurės Korėjoje, Kipre, 
Irake.

Paraleliai vyko ES valstybių 
narių ir šalių kandidačių fi
nansų bei ekonomikos ministrų 
susitikimai.

Posėdžiauja Užsienio lietuvių rėmimo centro nariai A. Petrauskas, A. Žalys, V. Rinkevičienė, V. 
Grybaitė. Ž. Beliausko nuotr.

• Jungtinių Tautų ir Eu
ropos Tarybos bendradar
biavimas. Ženeva, kovo 18 d. 
(ELTA). Jungtinių Tautų ir Eu
ropos Tarybos bendradarbiavi
mas yra svarbus stiprinant de
mokratiją, užtikrinant žm o
gaus teisių apsaugą bei įtvir
tinant mirties bausmės panai
kinimą, Ženevoje sakytoje kal
boje pabrėžė užsienio reikalų 
viceministras Justas Paleckis. 
JT Žmogaus teisių komisijos 
59-ojoje sesijoje pareigūnas 
taip pat informavo apie Lietu
vos pastangas įgyvendinant JT 
konvencijų nuostatas žmogaus 
teisių klausimais.

Šveicarijoje viešinčio vice
ministro darbotvarkėje buvo 
susitikimai su JT vyriausiuoju 
komisaru žmogaus teisių klau
simais, JT skyriaus Ženevoje 
generaliniu direktoriumi, ki
tais aukštais pareigūnais. Su 
jais J. Paleckis kalbėjosi apie 
įvairių tarptautinių organizaci
jų  veiklą, jų  perspektyvas Lie
tuvoje. Susitikimų metu vice

ministras pareigūnams įteikė 
ekspertų iš Lietuvos sąrašą, į 
kurį įtraukti asmenys, galintys 
vykdyti tarptautinių organiza
cijų programas užsienio vals
tybėse.

• Bendrove “Auditas” at
liks Valstybes kontroles fi
nansinį patikrinimą. Vilnius, 
kovo 18 d. (ELTA). Apskaitos 
ir kontrolės uždaroji akcinė ben
drovė “Auditas” atliks Lietu
vos Respublikos Valstybės kon
trolės 2002 m. finansinį auditą.

Tai numatyta Seimo priim
tame nutarime “Dėl Valstybės 
kontrolės finansinio audito” . 
Už šį dokumentą balsavo 41 
Seimo narys, niekas nebuvo 
prieš, 4 parlamentarai susilaikė. 
Valstybės kontrolės naujos re
dakcijos įstatyme numatyta, 
kad jos finansinį auditą atlieka 
Seimo nutarimu paskirta audito 
institucija. UAB “Auditas” bu
vo atrinkta iš trijų kandidatų. 
Pagrindiniai kriterijai, nulėmę 
tokį sprendimą, buvo tai, kad 
ši įmonė yra pirma nacionalinė

apskaitos ir audito įmonė Lie
tuvoje ir 2001 m. pagal verslo 
pasiekimus buvo pripažinta 
stambiausia nacionaline audito 
bendrove, ji turi didelę patirtį 
atliekant auditą valstybės biu
džetinėse įstaigose. Šios įmo
nės pasiūlyta audito kaina yra ma
žiausia iš visų trijų kandidatų.

• Vizitas Vatikane. Neofi
cialių šaltinių teigimu, kurį lai
ką Prezidentūros planuojamas 
Prezidento Rolando Pakso vi
zitas į Vatikaną, kurio metu jis 
turėtų susitikti su Popiežiumi 
Jonu Pauliumi II, greičiausiai 
neįvyks. Tvirtinama, kad aukš
čiausias Katalikų Bažnyčios 
hierarchas nenori priimti mūsų 
šalies vadovo dėl jo artimų san
tykių su aiškiarege vadinama 
Lena Lolišvili. Tačiau Lietu
vos nenaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius prie Šventojo 
Sosto Kazys Lozoraitis neigia 
tokią informaciją, jis sakė ne
gavęs oficialaus Prezidentūros 
pavedim o derinti R. Pakso 
vizitą į Vatikaną.

http://vvv.lgitic.lt/ulrc/ulrc_l.htm
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LIETUVOS
LAISVĖS BALANSAS

(Ambasadoriaus VYTAUTO ANTANO DAMBRAVOS 
interviu Lietuvos Nacionaliniam radijui su Vaidotu Žuku 

2003 m. kovo men. 11 d.)

Pirmiausia leiskite Kovo 
11-osios proga pasveikinti 
m ielus Jūsų rad ijo  laidos 
klausytojus ir palinkėti Kris
taus taikos Lietuvoje.

K lausim as: Ispan ijo je  
vyksta antikarinės demons
tracijos, nors Premjeras remia 
JAV adm inistraciją. Ar is
panai dėl karo nenušvilps 
valdžios?

Atsakymas: Jose Maria 
Aznaras atsisakė būti perren
kamas, bet ar jo  dešiniųjų 
Liaudies partija bus nušvilpta 
- tai dar geras klausimas.

Išgyvename kontrastingos 
politikos laiką, persimetantį ir 
į socialinį gyvenimą. Ispa
nijoje, kaip ir daugelyje kitų 
šalių, žmonės nenori karo. Tą 
troškim ą jie  išreiškia anti
karinėmis demonstracijomis. 
Tačiau tie patys dem ons
trantai savęs nevadina anti- 
amerikiečiais, o labiau “anti- 
bušininkais” . Demonstrantai 
griežtai pasisako prieš ma
sinio naikinimo ginklus Irake 
ir prieš patį Saddamą Hus- 
seiną. Neseniai Ispanijos tele
vizija rodė šiurpą keliantį va
landos trukm ės film ą apie 
puikybe persotintą, besaikį ir 
besotį Irako diktatorių ir jo 
tautą - tikrus vergus, kurių 
traktavimas mūsų laikų isto
rijoje neturi palyginimo. Pre
zidentas Bušas mano, jog  
H usseino nusiginklavim ui 
dvylikos metų laukimo ir krū
vos JTO rezoliucijų pakanka, 
kad kantrus laukimas turi ribą 
ir ją  reikia brėžti dabar. JAV 
Kongresas Prezidentui pri
taria.

Ispanijoje antikarinės de
monstracijos daro Aznarą ne
populiariu, bet ir čia paste
bimos ryškios socialistinio 
bloko spalvos, rengiantis ne
trukus Ispanijoje įvyksian
tiem s savivaldybių  r in k i
mams. Neaišku, kaip tada 
švilps tauta, turinti, palyginti, 
gerą ekonominį gyvenimą. 
Prieš kurį laiką Ispanijos Kon
grese buvo prašoma tautos 
atstovų slaptu balsavimu pa
sisakyti už ar prieš Premjero 
vykdomą politiką. Aznaras 
laimėjo. Ispanija pati kenčia 
baskų terorizmą.

Taigi, visur matome kon
trastus. Nenorima Prezidento 
Bušo politikos, bet taip pat 
nepritariama Husseino dik
tatūrai. Norima išlaikyti taiką, 
tačiau tuo pat m etu besą
lygiškai norima pašalinti ma
sinio naikinimo ginklus.

Baigiant šiuo klausimu, 
reikia pastebėti, jog kiekvie-

Amb. Vytautas A. Dambrava

nas sprendimas yra geriau ar 
blogiau apgalvota nuomonė (ar 
įsitikinimas) ir kad kiekvienas 
sprendimas turi rizikos ele
mentą. Lietuva irgi nenori karo, 
bet jai nepatiko Prancūzijos 
Prezidento J. Sirako grasinimas 
m ūsų valstybėm s - k an d i
datėms daryti sunkumus, sto
jant į Europos Sąjungą.

Klausim as: Kokia kara
liaus Juan Carlos I nuomonė 
dėl artėjančio karo?

Atsakymas: Ispanijos kara
lius Juan Carlos I į valstybės 
politinį gyvenimą nesivelia. Jis 
tradiciškai yra vienas iš tų, ku
ris “karaliauja, bet nevaldo”. 
Be abejo, jis remia kiekvienos 
vyriausybės politiką.

Klausimas: Kovo 11-oji - 
ką Lietuva pelnė per 13 laisvės 
metų?

Atsakymas: Ką? Pirmiausia 
laisvę. Laisvę! Dėl jos tiek ken
tėta, tiek kraujo ir ašarų išlieta. 
Tris kartus viename šimtmetyje 
laisvę skelbusi Lietuva gražino 
demokratinę valdžios struktū
rą. Ji gal net greičiau už kitas 
po Antrojo Pasaulinio karo iš
dygusias ar atkurtas valstybes 
surado kelią į Jungtinių Tautų 
Organizaciją, Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo Or
ganizaciją, Pasaulio Prekybos 
Organizaciją, Europos Tarybą 
ir galiausiai - Siaurės Atlanto 
Sutarties Organizaciją - NATO 
ir Europos Sąjungą.

Tai svarbūs laimėjimai. Ma
nau, kad mus palaikė kažkur 
kraujyje ir kauluose įaugęs is
torinis tautos troškimas gyventi 
laisvai ir nepriklausomai.

Klausimas: Ką paleidome 
vėjais per šiuos laisvės metus?

Atsakymas: Nežiūrint visų 
laim ėjim ų, m um yse blėsta  
laisvės heroizmas ir mes pa
m aži tam pam e laisvais da
bartinės civilizacijos tarnais. 
Prarandame idealus, moralės, 
doro gyvenimo sąvokas. Ne
turime aiškaus tikslo, į kurį 
būtų nukreiptos visos lietuvių 
tau tos jėgos. P rarandam e 
laisvės entuziazm ą ir neži

nome, kaip turime vairuoti 
savo likimą į ateitį. Mes net 
prarandam e an tik ines p a 
goniškas vertybes - lojalumą, 
patriotizmą, garbingumą, ką 
jau  beka lbė ti apie k r ik š 
čioniškąsias - tikėjimą, viltį ir 
meilę. Prarandame tautos ir 
žmogaus vertybes...

Klausimas: Kokia yra a.a. 
dr. Damušio vieta naujausių 
laikų Lietuvos istorijoje?

Atsakymas: Gal per anksti 
apie tai kalbėti - jis dar šalia 
mūsų. Istorijai reikia pers
pektyvos - atstumo, kad ir ma
žo... Damušis išliks mūsų at
mintyje kaip mokslininkas, 
rezistentas, aukščiausio laips
nio krikščionis visuom eni
ninkas. Jis gyveno idealu viską 
atnaujinti Kristuje. Veikdamas 
praktiškų mokslų srityje, Da- 
mušis visame matė tarnybą 
dvasiniam Lietuvos kilimui.

Šiandien prie ką tik supilto 
kapo tauta turi teisę klausti - 
kodėl šioji asmenybė nebuvo 
Lietuvoje suprasta? Gal mes 
nenorėjome jo suprasti? Kodėl 
jis netapo Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorium i, tu
rėdam as aukščiausias kva
lifikacijas?  Kodėl jis  liko 
nuošaly? Kodėl vardan tautos 
kentėjusi ir jai atsidavusi as
menybė nepritapo prie Lie
tuvos? Į šiuos klausimus Lie
tuvos istorija turės atsakyti.

Klausimas: Kaip apibū
dintum ėte m ūsų laisvės ir 
nepriklausomybės kokybę?

Atsakym as: Gal keistai 
nuskambės, tačiau mūsų lais
vės kokybė dažnai priklauso 
nuo kišenės turinio. M ūsų 
niūrio je padangėje tev ieš
patauja korupcija (apie tai 
Lietuvą įspėjo Europos Są
junga), mus lydi nuolatinis 
teisingumo pažeidimas, krikš
čioniškų vertybių stūmimas į 
šalį. Apie kokią laisvės kokybę 
gali kalbėti mūsų pensininkai, 
ar tie, kurie kaip elgetos veltui 
beldžiasi į kiekvienas duris, 
nesurasdami darbo.

Pagalvokime ir apie tai, 
kad lietuvis savomis rankomis 
teršia Lietuvos įvaizdį. O kaip 
mes apie tą įvaizdį sau tri- 
mituojam! Nežiūrint ką be
kalbėtume, kuo ir kaip besi
girtum e, Lietuvos įvaizdis 
pasaulyje toli gražu nėra įde
gintas. Pasaulio durys mums 
atviros, bet mes, turėdami lo
bius, per jas einame tuščiomis 
rankomis. Mes Lietuvos ne
mylime ir ja  nesirūpiname. 
Mes esame užsisklendę biu
rok ra tin ių  in stru k c ijų  ir 
sistemų robotai. Kokia viso to 
praktiška nauda - mums ne
svarbu - tai dabartiniai laiptai 
į karjerą. Toks yra Lietuvą 
mylinčio žmogaus skundas. 
Buvo ir yra svetimtaučių, kurie 
Lietuvą myli labiau už mus, jai 
dirba ir aukojasi. Apie tai taip 
pat vertėtų mums pamąstyti.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Kovo 11 d. minėjimas PLC 
Lemonte. Prie Partizanų Motinos paminklo gėles padėję ALTS 
valdybos nariai Oskaras Kremeris ir Irena Dirdienė.

Vyt. Jasinevičiaus nuotr.

JOKIŲ GRĖSMIŲ LIETUVOJE NĖRA

Vilnius, kovo 20 d. (ELTA). Prasidėjus karo veiksmams 
Irake, jokių konkrečių grėsmių Lietuvoje nėra. Tai patvirtino 
informacija apie saugumą Lietuvoje ir jos pasienyje, kuria kovo 
20 dienos rytą domėjosi Ministrą pirmininką Algirdą Brazauską 
pavaduojantis vidaus reikalų ministras Juozas Bernatonis.

Vidaus reikalų ministerijos institucijos, atsakingos už šalies 
saugumą ir viešąją tvarką, ministrą J. Bernatonį apie padėtį 
informuoja nuolat. Pavaduoti į Europos Sąjungos viršūnių tary
bos susitikimą Briuselyje išvykusį Premjerą A. Brazauską vidaus 
reikalų ministras J. Bernatonis paskirtas Prezidento Rolando 
Pakso dekretu.

KARO VEIKSMAI IRAKE NEKEIČIA 
LIETUVOS POZICIJOS

Vilnius, kovo 20 d. (ELTA). Seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas pareiškė apgailestavimą, kad nepavyko sureguliuoti 
Irako krizės nekarinėmis priemonėmis, dar sykį pakartojo poli
tinę Lietuvos paramą JAV ir jos sąjungininkėms ir išreiškė viltį, 
jog prasidėjęs karas nesutrikdys įprasto gyvenimo ritmo.

Kalbėdamas plenariniame Seimo posėdyje, A. Paulauskas 
taip pat informavo parlamentarus, jog Lietuvoje sustiprinta stra
teginių objektų apsauga, stebimi įvykiai Irake ir atsižvelgiant į 
juos bus priimami sprendimai.

“Siekdami tapti bendros euroatlantinės erdvės dalimi, mes 
negalime likti ir neliksime įvykių nuošalyje, jau dabar darančių 
poveikį mūsų valstybės gyvenimui, mūsų ekonomikai įvairioms 
verslo sritims ir šakoms”, - kalbėjo A. Paulauskas.

Seimo posėdyje A. Paulauskas dar sykį pakartojo nekintančią 
Lietuvos poziciją Irako krizės klausimu. “Mes deklaruojame, 
kad Lietuva yra pasirengusi kartu su JAV ir jos sąjungininkais 
politiškai dirbti, ribotomis priemonėmis prisidėti prie tarptau
tinės koalicijos veiksmų, skirtų nuginkluoti Iraką”, - sakė A. 
Paulauskas. Parlamento vadovas priminė Valstybės gynimo 
tarybos nutarimą, kuriame nustatyta, kad Lietuvos indėlis į Irako 
krizės sureguliavimą bus ne karinio, o humanitarinio pobūdžio 
dalyvavimas, nukreiptas į neigiamų padarinių likvidavimą.

“Lietuva yra pasirengusi siųsti medikų, aptarnaujančio per
sonalo dalyvauti pagalbos Irako gyventojams tarptautinėse pro
gramose, įskaitant paramą maisto produktais, atstatymo darbus. 
Ši pozicija nesikeičia ir prasidėjus karo veiksmams”, -sakė A. 
Paulauskas.

Lietuvos Parlam ento vadovas sakė, karas Irake neturi 
sutrikdyti įprasto gyvenimo ritmo, tačiau kartu ragino būti 
budrius.
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Kai prieš dvi savaites prezi
dentas Bush Amerikos Verslo 
institute kalbėjo apie Irako grės
mę Vidurinių Rytų regione, jis 
po tokio ilgo laiko pirmą kartą 
ir vėl paminėjo Izraelio-pales- 
tiniečių konfliktą, apie kurį, už
siėmęs galimo karo prieš Iraką 
reikalais, jau beveik aštuonis 
mėnesius tylėjo, o tai leido Iz
raelio premjerui Sharon ten 
elgtis kaip jam  patinka.

Po tos Bush kalbos dar la
biau paaiškėjo, kad atsiradęs 
plyšys tarp Amerikos ir Euro
pos politikos nėra vien tik Ira
ko klausimas. Taip, nors Pran
cūzija, Vokietija ir gal daugiau 
kaip 75% europiečių rimtai 
abejoja Bush stumiamo taria
mai neišvengiamo karo prieš 
Iraką reikalingumu, bet ir Eu
ropa ir Bush vieningai sutaria, 
kad Saddam  H ussein ir jo  
ginklai yra grėsmė pasaulio 
taikai, ir kad ta grėsmė turi bū
ti kaip nors pašalinta. Abi pu
sės tai supranta, tik nesutaria, 
kaip tai reikėtų atlikti.

Kai prieinama prie Izraelio 
ir palestiniečių klausimo, skir
tumas tarp Amerikos ir Euro
pos politikos daug didesnis. 
Cia abi pusės nesutinka net ir 
dėl principo. Bush giria Ariel 
Sharon kaip “taikos vyrą”, tuo 
tarpu kai dauguma europiečių 
tą patį Sharon laiko pagrindi
ne priežastimi, kodėl ten nėra 
taikos. Nemažai žmonių Eu
ropoje jį vadina karo nusikal
tėliu. Tarptautinis teismas Ha
goje priėmė sprendimą, kad 
Sharon kadencijai pasibaigus, 
jis galės būti traukiamas atsako
mybėn dėl jo  atliktų 1982 m. 
karo nusikaltimų Libano kare.

Paskutiniąsias kelias savai
tes visuose laikraščiuose ma
tydavome, ir dar ir šiandien ma
tome, kaip Amerikoje ir Euro
poje tūkstančiai žmonių triukš
mingai demonstruoja prieš ka
rą Irakui. Būdinga pastebėti, 
kaip rašo Chicago Tribune ko
respondentas Tom Hudley, kad 
Londono ir kitų Europos did
miesčių demonstracijų pusė 
plakatų buvo prieš Irako karą, 
o kita pusė - prieš Izraelio pa
lestiniečių teritorijų okupaci
ją. Bet Amerikos spauda to 
kažkodėl nemato.

Kai Anglijos premjeras To
ny Blair parlamente dėstė, kad 
karas prieš Iraką yra pateisin
tinas ir reikalingas, jo  partijos 
nariai pakartotinai klausinėjo, 
kodėl už tai Bush, atsidėkoda
mas tokiai Blair vedamai poli
tikai, neatkreipia tinkamo dė
mesio ir į palestiniečių proble
mą. Panašiai bandė prezidentą 
Bush įtikinti ir Ispanijos prem
jeras Jose Maria Aznar, lanky
damasis Bush asmeniniame 
dvare Texas valstijoje.

Savo kovo 1 d. kalboje Bush 
bandė aiškinti, kad režimo pa
sikeitimas Bagdade atneštų de
mokratiją visam Artimųjų Ry
tų regionui, ir sudarytų sąly
gas pasiekti taiką tarp Izraelio

KIENO TEISYBE, IR KĄ DARYTI?
Aleksas Vitkus

ir palestiniečių. Bush dar pami
nėjo, kad nuvertus Saddam, pales
tiniečių teroristai-savižudžiai 
netektų savo globėjo, kuris už
moka už tų teroristų apmoky
mą, ir net jiems ar jų  šeimoms 
išmoka atpildo atlyginimus. Ar 
taip tikrai būtų, dauguma euro
piečių labai abejoja.

Karališko tarptautinių san
tykių instituto Londone analiti- 
kė Rosemary Hollis su Bush 
tvirtinimais nesutinka. Ji taip

“Patriot” raketinė įranga Diyarbakir mieste Turkijoje. NATO nuotr.

sako: “Palestiniečių teroristi
niai veiksmai nieko bendro ne
turi su Iraku ar su “jihad” prieš 
Ameriką.” Priešingai, tas bai
sus ir nereikalingas abiejų pu
sių kraujo praliejimas yra Va
karinio kranto ir Gazos srities 
nepateisinamos okupacijos re
zultatas. Kad kraujas liejasi ir 
šiandien, rodo paskutinių dienų 
įvykiai - kovo 5 d. sprogime Hai- 
foje žuvo 16 autobusu važiavu
sių žmonių. Ari Fleischer, Bush 
spaudos atstovas tą pačią dieną 
tuojau pareiškė, kad “preziden
tas Bush griežčiausiai smerkia 
šią prieš nekaltus Izraelio pilie
čius ataką” . Tuo tarpu kai Izra
elio kariuomenės akcijoje su tan
kais ir kitais sunkiaisiais gink
lais prieš tariamus ar tikrus pa
lestiniečių teroristus per nepil
ną paskutinį mėnesį žuvo net 
60 arabų, Baltieji Rūmai paga
liau pareiškė tik “susirūpinimą”.

Vos vieną dieną vėliau skai
tėme laikraščiuose apie dar 11 
naujai žuvusių palestiniečių. 
Prezidentas Bush ir vėl paragi
no Izraelį laikytis atsargumo, 
o Ari Fleischer dar pridūrė, kad 
nors Izraelis turi teisę gintis, 
bet kokia jo  akcija turi atsi
žvelgti ir į nekaltus palestinie
čius”. Griežto pasmerkimo ne
sigirdėjo. Joel Greenberg iš 
Haifos taip cituoja, be savo pa
ties komentarų, ten buvusią 
jauną 13-os metų mergaitę: 
“Arabai nenori taikos, jie nori 
teritorijos”. Argi tai nepateisi
nama? Ar ir aš ten būdamas ne
norėčiau atgauti savo kampelį 
žemės, savo tėvynę?

Amerikoje Bush plano per
tvarkyti Artimuosius Rytus se
kėjai ir rėmėjai tvirtina, kad 
jiems beveik nesuprantamas 
Europos politikų susirūpinimas 
dėl Izraelio tariamų klaidų yra

ne kas kitas kaip jau seniai žino
ma “senosios Europos” liga an
tisemitizmas. Bet būti apkal
tintam antisemitizmu yra labai 
lengva. Pakritikuok Ariel Sha
ron, ar ir kokį kitą Izraelio po
litiką, ir tu jau “antisemitas”.

“Europa ir arabai kartu su
daro visą Viduržemio jūros re
gioną, o Amerika kažkur toli 
už tūkstančių mylių” , - mus 
perspėja įtakingo arabų laik
raščio Al Quds A l Arabi Lon

done redaktorius Abdel Bari 
Atwan, - “Ir jei šis karas nepa
vyktų - o jis tikrai nepavyks - 
Amerika pasitrauks, o euro
piečiai kentės nuo dar dažnes
nių teroristų antpuolių”. Euro
piečiai politologai yra daug 
mažiau optimistiški dėl gali
mybių ten įvesti tvirtą ilgalai
kę demokratinę tvarką. Ameri
kos kantrybė baigsis, ir ji pasi
trauks, o Europai liks žarstyti 
to gaisro pelenus. To jie ir bijo.

Nors demonstracijos prieš 
karą Irake vyksta ir Ameriko
je, demonstruoja ne tik libera
lai ar taikos aktyvistai, bet ir 
mokyklų moksleiviai bei uni
versitetų studentai, bendrai 
Amerikos visuomenė vis dar 
yra už prezidento Bush įsitiki
nimą dėl karo neišvengiamu
mo. Toks Bush’u pasitikėji
mas vis dėlto yra gerokai su
mažėjęs. Kai Washington Post 
2002 m. sausio mėnesį paskel
bė, kad 71% amerikiečių pasi
sakė už karinę akciją prieš Ira
ką, šiandien tas nuošimtis yra 
sumažėjęs iki 63%. Opozicija 
karui padidėjo nuo 24 iki 31%.

Gal vertėtų prisim inti ir 
pirmąjį Persų įlankos 1991- 
ųjų metų karą. Ir tuomet vyko 
demonstracijos, buvo siunčia
mi laiškai redakcijoms, smer
kiantys karą, kaltinantys Ame
riką dėl imperializmo (“jokio 
kraujo už naftą!”). Laiškuose 
skaitydavome bauginančius 
perspėjimus, kas atsitiks Ame
rikai, jei pradėsime karą, kaip 
mes turėsime milžiniškus žmo
nių nuostolius, ir kaip sugrius 
visi Artimieji Rytai. Karas įvy
ko, praėjo 12 metų, ir vėl mato
me panašias demonstracijas ir 
girdime jau girdėtus argumen
tus prieš karą. Ir kažkaip nesi
girdi, kad anas karas šiandien

būtų smerkiamas. Gal tik tiek, 
kad anas 1991 m. karas nebuvo 
privestas prie lemiamos perga
lės, taip kaip buvo įvykę 1945 
m. prieš Vokietiją ir Japoniją.

Prieš prasidedant pirmajam 
Persų įlankos karui dauguma 
prancūzų ir kitų europiečių bu
vo nusistatę prieš tą karą. Ame
rikai karą laimėjus, net du treč
daliai europiečių pasisakė esą 
laim ingi, kad karą laim ėjo 
Amerika. Kokia mums tai pa
moka? Jei neturi sąjungininkų, 
eik vis tiek pirmyn, ir tie sąjun
gininkai atsiras tavo pusėje. Tas 
pats atsitiktų turbūt ir šiandien.

Neramu tik tai, kad 2003 m. 
atmosfera yra taip skirtinga nuo 
tos iš 1991 metų. Šiandien skai
čiuojama, kad prieš karą Irake 
yra nusistatę 81% vokiečių, 82% 
prancūzų, ir net 87% turkų. Net 
ir už Ameriką pasisakančių ša
lių piliečiai daugumoje yra prieš 
karą. Taip yra Čekijoje, taip yra 
Lenkijoje. Kodėl? Vokietijos sa
vaitraščio Die Zeit redaktorius 
Josef Joffe tokį nusistatymą taip 
aiškina: “1991 metais, besibaigiant 
šaltajam karui, europiečiai dar 
manė, kad jiems reikalinga Ame
rika, kad juos apsaugotų. Šian
dien tie patys europiečiai jau 
bijo supergalybės Amerikos, ir 
jie nenori gyventi Amerikos 
dominuojamame pasaulyje, kur 
jie patys neturi balso, ir jų liki
mas pareis nuo Vašingtono.

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

Nemažai gatvėse neprotes
tuojančių amerikiečių yra pasi
piktinę, kad triukšmingi gatvių 
demonstruotojai protestuoja 
prieš karą, bet užmiršta protes
tuoti ir prieš Hussein, kuris jau 
dvylika metų įvairiais būdais 
ir vilkinimais net iki šiandien su
gebėjo nepaklusti jau 18 JT re
zoliucijų reikalaujančių Irako 
nusiginklavimo ir sunaikinimo 
visų masinio naikinimo ginklų. 
Tokie “taikos” aktyvistai iš tik
rųjų padeda Irako vadovams, 
kurie sėdi Bagdado rūmuose ir 
šypsosi matydami kaip patys 
amerikiečiai suteikia jiems ge
riausią ginklą - laiką.

Bet yra ir kitokių nuomo
nių. Yra žinomas natūralus 
tarpvalstybinis principas, kad 
karinė agresija prieš bet kokią 
suverenę valstybę yra niekaip 
nepateisinamas žingsnis. Bet 
kokia tyčinė ir apgalvota kari
nė agresija yra nusikaltimas 
prieš žmoniją. Už tokią agresi
ją tarptautinis Nuernbergo tri
bunolas 1949 m. nuteisė 22 na
cių Vokietijos vadus. Dvejais 
metais vėliau tokio pat likimo 
susilaukė ir 23 japonai, agresi
jos karo vadovai. Didelė dalis 
nuteistųjų baigė savo gyveni
mą kartuvėse. Draudimas vie
našališkai užpulti bet kokią vals
tybę buvo įtrauktas į 1946 m. 
sukurtų JT pagrindinę chartiją.

(Nukelta į 10 p.)

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:broneb@aol.com
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LIETUVOS VALSTYBES JUBILIEJUS
S. m. kovo 13 dienos vakare Clevelando Dievo Motinos pa

rapijos auditorijoje susirinko didokas būrys publikos pagerbti 
Lietuvos valstybės 750 metų jubiliejų. Programą trumpu žodžiu 
pradėjo Ohio LB apygardos valdybos pirmininkė Dalia Puš- 
korienė, ir, pasveikinusi publiką, scenon pakvietė Kauno Dra
mos Teatro narius Egidijų Stanciką ir Raigirdą Tautkų. Muzikai 
švelniai grojant per garsiakalbius, Stancikas pradėjo deklamuoti 
ištraukas iš poemos apie Mindaugo karūnavimą, pabrėždamas, 
kad “yra šventas lietuviškas žodis”. Jam toliau kalbant, prie for
tepijono švelniai ir labai vykusiai akomponavo Tautkus. Kal
bėtojo žodyje vyravo patriotinės nuotaikos, o tekste buvo daug 
įdomių, mažai težinomų faktų. Įsiminė iš poemos aktoriaus 
perskaityti Mindaugo žodžiai “ne man uždėjote karūną, bet 
Lietuvai”. Po to pianistas, gero balso savininkas, sudainavo “Tu, 
mano tėvynė”, tada vėl deklamavo ir į galą pirmos programos 
dalies abu sudainavo kelias dainas.

Po pertraukos Egidijus Stancikas trumpai nupasakojo savo 
biografiją ir tada sekė antra repertuaro dalis - dainos ir deklama
vimai apie meilę ir svajones. Jo kalboje nestigo ir humoro, kai 
jis pasakė, kad išmoko lietuviškai tik atvykęs į Kauną, nes nuo 
vaikystės gyveno Žemaitijoje ir kalbėjo tik žemaitiškai. Ir toliau 
jis publiką juokino. Jo kalbą dažnokai pertraukinėjo plojanti ir 
garsiai nusijuokusi publika. Žodžiu, antroji programos dalis bu
vo perpildyta humoru. Į pabaigą abu aktoriai kartu šokinėjo ir dai
navo, nuolatos prajuokindami publiką, ir pasiūlė visiems susto
jus kartu sudainuoti “Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”. Progra
mai pasibaigus, abu aktoriai buvo apdovanoti gėlių puokštėmis.

Po programos jos atlikėjai ir publika buvo pakviesti į parapi
jos svetainę, kurioje buvo paruoštos puikios vaišės su vynu. 
Buvo dalinamasi programos įspūdžiais. Didžioji publikos dalis 
buvo ne vien labai patenkinta, bet ir sužavėta, ir beveik visi pri
sipažino, kad vakaro programa iššaukė labai patriotiškus 
jausmus bei pasididžiavimą tokia sena ir garbinga Lietuvos pra
eitimi. Padėka priklauso tos patriotiškos programos rengėjams
ir jos atlikėjams. 4

Aurelija M. Balasaitiene

Los Angeles Tautinių namų valdyba. Iš kairės: iždininkas Vincas Juodvalkis, vicepirm. Virgilijus 
Kasputis, sekretorė Rūta Aneliauskienė, pirm. Jonas Petronis, vicepirm. Aloyzas Pečiulis.

LOS ANGELES TAUTINIŲ NAMŲ SUSIRINKIMAS
Los Angeles Tautinių namų 

įstatuose nurodyta, kad meti
nis narių susirinkimas kviečia
mas pirmą kovo mėnesio sek
madienį, taigi šiemet - kovo 
antrą dieną. Pranešimų išklau
syti ir valdybą rinkt susirinko 
patys ištikimiausi dalininkai, o 
negalėjusieji dalyvaut atsiuntė 
įgaliojimus.

Susirinkimas praėjo sklan
džiai ir gana sparčiai. Be pa-

taisų priimtas praeito susirin
kim o protokolas. Iždininko 
pranešimas parodė, kad pajamų 
pereitų metu bėgyje susikaupė 
veik 50,000 dol. kurių daugu
ma panaudota pastato išlaiky
mui, o 7,000 - paskirta ir išda
linta lietuviškai šalpai ir para
mai. Revizijos komisija, su pa
gyrimu iždininkui, pranešimą 
patvirtino. Perrinkta ta pati val
dyba pasiliko tose pačiose pa-

reigose: Jonas Petronis - pir
mininkas, vicepirmininkai - 
Aloyzas Pečiulis ir Virgilijus 
Kasputis, sekretorė Rūta Ane- 
liauskienė, iždininkas Vincas 
Juodvalkis. Revizijos komisija 
taip pat pasiliko ta pati: An
tanas M ažeika, Ignas Me- 
dziukas ir Petras Maželis. Po 
oficialiosios dalies dar ilgai 
pasisvečiuota ir pasivaišinta.

Rūta Šakiene

Mindaugo Karūnavimo 750 m. sukakties vakaro fragmentas. Atlie
ka programą Lietuvos menininkai: muzikantas-dainininkas Raigar
das Tautkus, aktorius Egidijus Stancikas, Clevelande, LB Ohio 
apygardos globojamoje vakaronėje. Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

Halina Milakmenė (Konkulevičiūtė), gyvenanti Santa Monica, CA, vasario 19 d. atšventė sukaktuvinį 
gimtadienį. Jos duktė Vita, žentas Albinas, anūkai - Marius ir Lina suruošė gražias vaišes. Nuotraukoje 
ji vidury apsupta iš Lietuvos parvežtom tautinėm juostom iš giminių. Rašytojai Kazys Saja ir Alė 
Rūta sveikina Haliną.
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“VELYKINĖJE” MUGĖJE JAUNIMO CENTRE

GRANDINĖLĖS JUBILIEJINIS LEIDINYS

Grandinėlė švenčia 50 metų veiklos jubiliejų balandžio 26 
d. koncertu/banketu. Šventės proga bus išleistas didelio for
mato jubiliejinis leidinys. Skelbimus, sveikinimus ir aukas pri
ims Eglė Laniauskienė. Į ją  kreipkitės tel. 440-205-9273 arba 
eglelan@aol.com. Svarbu įteikti sveikinimus bei aukas iki 
š.m. balandžio 1 d. Iki malonaus pasimatymo Grandinėlės 
šventėje!

TAUTYBIŲ DAINOS
1974 m. Severance Hall vyko Tautybių dainos vakaras 

pavadintas “An Evening of Singing Nations” . Vakaro vedėjas 
buvo A. Petrak. Vakare dalyvavo 6 tautybių grupės, lietuvių, 
ukrainiecių, rusų, kroatų ir du vokiecių chorai. Lietuvius 
atstovavo Čiurlionio ansamblis, atlikęs 6 dainas: Skamba, 
skamba kankliai, Kur lygios lankos, Augo kieme klevelis, 
Pasėjau dobilą, Anoj pusėj ežero, Kalvelis.

Vakarą suorganizavo vokietis Stephen Hanich. Jis, norė
damas, kad dalyvavę šventėje galėtų džiaugtis praeities darbo 
vaisiais, dabartiniu metu yra perrašęs vakaro koncertą į kom
paktinę disketę (CD). Norintys šį įrašą įsigyti gali kontaktuoti 
Vladą Plečkaitį (216) 531-3474. Disketės kaina bus apie 15 
dol.

Jau tradicine bandančia 
tapti “Velykinėje” (gal geriau 
būtų “Priešvelykinėje”) mu
gėje, vykusioje kovo 15-16 
dienomis Jaunimo centro rū
muose Čikagoje, buvo galima 
įsigyti daug reikalingų dalykų 
ir paragauti įvairių maisto ga
minių skanėstų.

Čia savo gaminius buvo iš
statę ar įvairius patarnavimus 
siūlė daugiau negu pora tuzinų 
tautiečių, kurių stalai buvo 
išrikiuoti didžiojoje salėje.

Ir ko čia nebuvo: bičių spe
cialistas Kazys Laukaitis ant 
stalo buvo išdėliojęs iš savo bi
čių avilių išimtą medų, Karolis 
Avižienius pardavinėjo gintarą 
ir jo paties išdrožinėtas medžio 
skulptūras, PLB švietimo Ta
rybos narė Alicija Brazaitienė 
visą stalą buvo nuklojusi lie-

tuviškomis knygelėmis mūsų 
jaunimui, kurie domisi savo 
tėvų ir senelių kalba.

Lietuviško maisto mėgėjams 
čia produktus siūlė “Antano 
kampo” krautuvės Marquette 
Parke atstovė Birutė Matuko- 
nienė (o šios krautuvės savinin
kas Antanas Laurinaitis kieme 
kepė šašlykus). Lietuvių ope
ros choristai Renata ir Egidijus 
Kancleriai siūlė keptus saldumy
nus ir nemokamai vaišino kava.

Netoli pagrindinių durų sa
vo stalą turėjo “Prudential Fi
nancial” bendrovės atstovas 
Algim antas Rem eika, kuris 
mums teigė, kad pats bran
giausias šioje žemėje turtas yra 
laikas ir jį neapsimoka bepras
miškai švaistyti.

Savo stalą turėjo ir Jaunimo 
Centro M oterų klubo narės,

“Always with Flowers” krau
tuvės savininkė, firmos “Zep- 
ter” atstovai, medžio drožinėji
mu besiverčiantis Jonas Plei- 
rys ir daugelis kitų. Dar reikėtų 
paminėti “Galerijos” knygų 
leidėją, fotomenininką Algi
mantą Kezį ir šalia jo įsitaisiusį 
Amerikos Lietuvių Televizijos 
vedėją Arvydą Renecką.

Vaikus stengėsi užimti ir pa
linksminti įspūdingą juokdario 
aprangą dėvėjęs patyręs balio
nų pūtėjas V. Vizgirda. Taip pat 
čia vaikai atliko gražią progra
mėlę. Susirinkusius linksmino 
akordeonistas Vladas Sultonas.

Beje, šeštadienio popietę 
kavinėje buvo parodytas fil
mas iš Lietuvos prezidento Ro
lando Pakso inauguracijos iš
kilmių Lietuvoje. Buvo ir dau
giau įdomybių, kurias visas čia 
sunku sužymėti.

Edvardas Sulaitis

mailto:eglelan@aol.com
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVA IR GRUZIJA PRITARIA POLITINIŲ IR
EKONOMINIŲ SANTYKIŲ PLĖTRAI
Vilnius, kovo 18 d. (ELTA). Lietuvos Prezidentas Rolandas 

Paksas perdavė sveikinimus Gruzijos Prezidentui Eduardui Še
vardnadzei jo  75-ųjų gimimo metinių proga ir pakvietė Gruzijos 
vadovą į Mindaugo karūnavimo 750 metinių minėjimo iškilmes, 
kurios vyks šių metų liepos 6 dieną.

R. Paksas susitiko su Gruzijos Parlamento Pirmininke Nino 
Burdžanadze. Ji palankiai vertino Lietuvos ir Gruzijos politinių 
santykių plėtrą. Tačiau, anot jos, ekonominis dviejų šalių bendra
darbiavimas yra nepakankamas. “Kai Gruzijai būdavo sunku, 
mes visada jautėme Lietuvos pagalbą tarptautinėje arenoje, tarp
tautiniuose forumuose”, - sakė N. Burdžanadzė. Be to, Gruzijos 
Parlamento vadovės nuomone, Lietuvos, jau esančios ant NATO 
ir ES slenksčio, patirtis ir pasiekimai plėtojant demokratijos pro
cesus labai naudingi Gruzijai. “Mūsų užsienio politikos priori
tetai visiškai sutampa su Lietuvos, ir mes norėtume, kad Lietuvos 
ir Gruzijos ryšiai būtų gilesni, apimtų ne vien politinį, bet ekono
minį bendradarbiavimą”, - sakė N. Burdžanadzė.

Gruzijos Parlamento Pirmininkė perdavė Lietuvos Prezi
dentui E. Ševardnadzės kvietimą aplankyti Tbilisį.

Anot Lietuvos Prezidento patarėjo užsienio politikos klausi
mais Alvydo Medalinsko, Lietuvos vadovas R. Paksas yra už 
besiplečiančią laisvės, saugumo, demokratijos zoną, galimybes 
pasidalinti santykių su NATO, ES patirtimi ir tolesniuose Kau
kazo regionuose. Neblogai įvertinęs Lietuvos ir Gruzijos bendra
darbiavimą politiniais, krašto apsaugos, nacionalinio saugumo 
klausimais, A. Medalinskas taip pat pripažino, kad ekonominis 
dviejų šalių bendradarbiavimas yra labai menkas. Anot A. Meda- 
linsko, atradus dviejų šalių verslo atstovams ryšius, turėtų “iš
nykti balta dėmė iš ekonominės geografijos žemėlapio”.

GRUZIJA SUINTERESUOTA PERIMTI LIETUVOS
PATIRTĮ RENGIANTIS NATO
Vilnius, kovo 18 d. (ELTA). Narystės NATO siekianti Gruzi

ja yra suinteresuota plėtoti santykius su Lietuva, kuri jau pakvies
ta tapti sąjungos nare. Ši Kaukazo šalis norėtų perimti ir Lietuvos 
rengimosi narystei NATO, Baltijos šalių regioninio bendradar
biavimo patirtį.

Apie tai kovo 18 d. su krašto apsaugos ministru Linu Linkevi
čiumi kalbėjo Vilniuje viešinti Gruzijos parlamento pirmininkė 
Nino Burdžanadzė. Viešnia ministrui padėkojo už suteiktą pa
ramą karinėje srityje ir išreikė viltį, kad naudingas bendradar
biavimas bus plėtojamas ateityje. Ji pažymėjo, jog iš Baltijos 
valstybių Kaukazo šalims vertėtų pasimokyti, kaip vieningai 
siekti bendrų tikslų. “Parodėte pavyzdį, kad einant drauge galima 
daugiau nuveikti”, - kalbėjo N. Burdžanadzė.

Ministras L. Linkevičius sakė viešniai, jog Lietuvos kelias į 
NATO truko dešimtmetį, o dabar ji yra “atvira savo patirtimi 
Gruzijai”. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, Lietuvos ir Gru
zijos karinio bendradarbiavimo planuose - Lietuvos ekspertų 
konsultacijos kuriant teisinę bazę gynybos srityje, pertvarkant 
kariuomenę. Be to, ketinama tęsti jau pradėtus bendradarbiavimo 
projektus, pavyzdžiui, antrus metus remti Gruzijos karininko 
studijas Baltijos gynybos kolegijoje.

DEVYNIOS KOMPANIJOS SIŪLOSI PADĖTI
RUOŠIANTIS REFERENDUMUI
Vilnius, kovo 19 d. (ELTA). Devynių Lietuvos ryšių su visuo

mene bendrovių vadovai kreipėsi į Užsienio reikalų ministerijos 
ir Europos komiteto vadovus, siūlydami savo pagalbą ruošiantis 
referendumui dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą.

Kai ELTA pranešė anksčiau, Europos komitetas yra sudaręs 
sutartį su kompanija “Viešųjų ryšių partneriai” (VRP), kuri nuo 
vasario 7 d. iki referendumo organizuoja visuomenės informa
vimo apie Lietuvos narystės Europos Sąjungoje referendumą 
kampaniją. Šį 73 tūkstančių litų vertės projektą padeda įgyven
dinti ryšių su visuomene agentūra “DDB&Co. ir Katkevičius”.

Įvertinę, kokį didelį darbą reikia atlikti, kreipimąsi pasirašiu
sių kompanijų - “Baltijos viešųjų ryšių grupė” , “KPMS ir part
nerių” , “A. Jonkus ir partnerių”, “Komunikacijos ir konsultan
tai”, “PR Service”, “Komunikacijos tiltai” , “Consensus PR”, 
“Hill & Knowlton” , “Guliverio tinklas” - vadovai teigia, kad jų 
bendrovės gali skirti tiek žmogiškųjų ir intelektualių resursų 
referendumo informacinei kampanijai organizuoti, kiek jų  pa
prašytų Lietuvos valdžios institucijos ir joms patariantys pro
fesionalai.

“Vienintelis honoraras - sėkminga referendumo baigtis: 
Lietuva - Europos Sąjungos narė!”,- teigia devynių viešųjų ryšių 
kompanijų vadovai. LGITIC inf.

Maria Pappas, Cook County (IL) iždininkė buvo pagrindinė prelegentė Vasario 16-tos minėjime, 
įvykusiame Pasaulio Lietuvių Centre Lemont, IL, kuriame ji pabrėžė jaunimo ugdymo lietuvių kalba 
ir tautos tradicijų dvasioje svarbą.

J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Rolandui Paksui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Mykolui Brazauskui

Vilnius, 2003 m. vasario mėn. 26 d.

Lietuvių Tautininkų Sąjungos
P A R E I •  K I M A S 

ŠALIN RANKAS NUO BALTŲ TURTO !
Ribotos atsakomybės Rusijos bendrovė “LUK’oil-Kaliningradmorneft” 2003 metų pabaigoje 

ketina pradėti naftos gavybą telkinyje D-6 (“Kolcovskoje”), esančiame Baltijos jūroje vos už 23 
km. į vakarus nuo Nidos kurorto (ir tik už 7 km. nuo sutartinės Lietuvos jūros sienos). Iš telkinio, 
kuriame yra 15-20 mln. tonų naftos atsargų kasmet norima išgauti 650-700 tūkst. tonų ir gauti iš 
to po keliasdešimt mln. dolerių pelno.

Minėto telkinio gręžiniai nėra ekologiškai saugūs, pvz. per 1988 metų bandomuosius gręžimus 
į jūrą išsiliejo net 70 t. naftos. Nerimą dėl realios Baltijos jūros ir į UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą įtrauktos unikalios ekosistemos Kuršių nerijos taršos jau pareiškė Lietuvos žalieji, LR 
Aplinkos ministerija ir Karaliaučiaus miesto iniciatyvinė grupė “Ekozaščita” .

Lietuvių Tautininkų Sąjunga “LUK’oil-Kaliningradmordneft” avantiūroje įžvelgia kėsinimąsi 
pažeisti tarptautines nuosavybės teisines normas, nes bet kokiu turtu, taigi ir neatsistatančiu 
žemės gelmių turtu, gali disponuoti tik jos teisėtas savininkas, o ne bet kuris to užsinorėjęs plėši
kas. Tuo tarpu, pagrindinė Mažosios Lietuvos dalis - Karaliaučiaus kraštas yra ne germanų ir ne 
slavų, bet baltų, t.y. lietuvių ir jų brolių prūsų etninė žemė.

Sovietų Sąjungos užkariautą, Potsdamo susitarimu (1945 m.) tik laikinam administravimui 
gautą, vienok kolonizuotą Karaliaučiaus kraštą dabar valdanti Rusijos valstybė nėra šio krašto 
suverenas. Nustatyti juridiniam faktui, kas yra teisėtas Karaliaučiaus krašto suverenas ir koks 
turi būti jo statusas privalu sušaukti Potsdamo susitarimu numatytą konferenciją, žinoma, pakvie
čiant į ją ir Lietuvą. Iki tokios konferencijos sprendimo niekas neturi teisės eksploatuoti Karaliau
čiaus krašto gelmių turtus. “LUK’oil” kėsinimasis pasinaudoti svetimu turtu nusipelno tarptautinio 
arbitražo įvertinimo.

Lietuvių Tautininkų Sąjungos Tarybos vardu - 
Lietuvių Tautininkų Sąjungos pirmininkas Gediminas Sakalnikas

R. PAKSO PAREIŠKIMAS NATO VIRŠININKUI
R. Paksas NATO būstinėje 

susitiko su NATO generaliniu 
sekretoriumi lordu George Ro
bertson.

“L ie tuva  p ris iim a įs i
pareigojim us, kurie būtin i 
NATO šalims, ir todėl nau
dosis NATO ne tik kaip sau
gumo skėčiu, bet ir kaip lygi 
tarp lygių valstybių įneš savo 
indėlį į saugumo sistemą tiek 
Europoje, tiek visame pasau
lyje”. Tokią poziciją Briuselyje 
viešintis Prezidentas R. Paksas 
išsakė susitikime su NATO ge
neraliniu sekretoriumi George 
Robertson.

Prezidentas akcentavo, jog, 
siekdama tapti NATO nare, 
Lietuva prisiims ir vykdys po
litinius įsipareigojim us dėl 
pradėtų reform ų politinėje, 
ekonominėje, karinėje, sau-

gumo ir teisinėje srityse. Šiuo 
tikslu yra sudarytas konkretus 
Lietuvos užduočių dėl narystės 
NATO tvarkaraštis, kuriam  
buvo pritarta kovo 17 dieną 
vykusiame Valstybės gynimo 
tarybos posėdy je . D idelis 
dėmesys, pasak R. Pakso, bus 
skiriamas kovai su korupcija 
tokiose srityse kaip muitinė, 
viešieji pirkim ai, sveikatos 
apsauga, teisėsaugos instit
ucijos.

NATO vadovas Lietuvą 
taip pat pavadino Aljanso par
tnere, pabrėždamas, kad šalis 
nuosekliai siekia tapti NATO 
nare ir yra pakviesta į NATO.

K albėdam as apie Irako 
krizę, Prezidentas pažymėjo, 
kad Lietuva visuomet siekė 
p ris id ė ti p rie  ta rp tau tinės 
bendrijos veiksmų sumažinti

grėsmes tarptautiniam  sau
gumui. Valstybės vadovas pa
brėžė, jog mūsų šalis ir toliau 
pasirengusi aktyviai dalyvauti 
tarptautinės bendrijos veiks
muose prieš tarptautinį tero
rizmą ir m asinio naikinimo 
ginklo platinimą.

George Robertson požiū
riu, Irako konfliktas neturės 
įtakos NATO plėtrai, nes pa
saulyje būna įvairių įvykių ir, 
nepaisant jų, Aljansas toliau 
kuria istoriją bei užtikrina sau
gumą.

George Robertson laikosi 
neutralios pozicijos vertinda
mas Vilniaus dešimtuko dekla
raciją  dėl situacijos Irake. 
“NATO yra laisvų tautų Al
jansas, ir kiekviena šalis turi 
žodžio  la isv ę” , - pabrėžė 
NATO vadovas.
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K O N C E R T A S  ----------------------------
TRYS PANTEROS

Operų solistes

Nomeda Vilkanauskaitė 
Raimonda Tallat - Kelpšaitė 

Rasa Juzukonytė

Alstone, Chiara, Bizet, 
Kutavičiaus, Strauss, Kalman, 

Lehar, Puccini, Olivieri, 
Iradier, Verdi kūriniai

Koncertas šeštadienį,
balandžio 5 d. 6:30 v.v. 

Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje

Bilietai 15.00 - 12.00 dol.
Dievo Motinos parapijos svetainėje 

Užsakymai telefonu:
Regina Čiuberkienė 1 (216) 481- 8067

Visus kviečia į nuostabų 
pavasario koncertą

JAV LB Clevelando Apylinkės Valdyba

LIETUVOS VALSTYBĖS JUBILIEJUS 
Pasaulio lietuvių dainų šventė

Birželio 30 - liepos 6 d. Vil
niuje vyksianti pirmoji šiame 
amžiuje Pasaulio lietuvių dainų 
šventė taps iškilmingiausiu Lie
tuvos valstybės - karaliaus Min
daugo karūnavimo 750 metų ju
biliejinės programos renginiu.

Numatoma, kad šventėje 
dalyvaus apie 1 tūkst. 350 me
no kolektyvų - ansamblių, cho
rų, šokėjų grupių, iš viso - per 
35 tūkst. dalyvių iš Lietuvos, 
JAV, Kanados, Didžiosios Bri
tanijos, Vokietijos, Brazilijos 
ir Lenkijos. Kaip sakė kultūros 
ministrė Roma Dovydėnienė, 
iš praėjusių metų perkelta Dai
nų šventė šįmet bus daug įspū
dingesnė, ilgesnė ir šventiš- 
kesnė negu iki šiol vykusios. Ji 
priminė, kad vienintelės pasau
lyje nacionalines dainų šven
tes rengiančios trys Baltijos vals
tybės 2002 m. pasiūlė įtraukti 
šį unikalų kultūros reiškinį į 
UNESCO Žodinio ir nemateria
laus pasaulio šedevrų sąrašą.

Pasak šventės direktoriaus 
Juozo M ikutavičiaus, vals
tybės jubiliejinių renginių do
minante tapsiančią šventę ku
ria visi Lietuvos žmonės. Pa
grindinis šventės organizato
rius - Lietuvos liaudies kultū
ros centras siekia, kad Dainų 
šventė taptų visos valstybės ir 
kiekvieno jos piliečio švente.

Gausiausiai dainų šventėje 
dalyvaus Vilniaus, Kauno, Šiau
lių ir Klaipėdos apskritys. Už
sienio lietuvių šokių grupės ir 
choristai gausiausiai atstovaus 
Chicago, Toronto, Los Ange
les, Punsko lietuvių bendruo
menėms, taip pat Vokietijos 
Vasario 16-osios gimnazijai.

Tautinio bendrumo temai 
skirtą specialią Dainų šventės 
dainą ir vaizdo klipą “Tai mes” 
pagal poeto J. Marcinkevičiaus 
eiles sukūrė kom pozitorius 
Gintautas Abarius ir televizijos 
režisierius Linas Paugis. Lie
tuvos televizija taip pat rengia
si kurti proginį filmą apie žmo
gaus gyvenimą su daina.

Septynias dienas truksianti 
šventė prasidės Lietuvos tau
tinio kostiumo kolekcijos pri
statymu naujajame “Forum pala
ce” Konstitucijos prospekte. 
Čia bus demonstruojami rekons
truoti XIX-XX a. Lietuvos

etnografinių regionų drabužiai 
ir tautiniais motyvais sukurti 
šiuolaikiniai dizainerių darbai.

Liepos 1-ąją Vingio parke 
vyks Kartų vakaras ir miuziklo 
“Velnio nuotaka” premjera. 
Miuziklą atliks Lietuvos vals
tybinis simfoninis orkestras, dai
nininkai, muzikantai, aktoriai.

Liepos 2 dieną Katedros 
aikštėje pirmą kartą skambės spe
cialiai Dainų šventei sukurtas 
V. Bartulio kūrinys “Mūsų Lie
tuva”. Jį atliks Lietuvos naciona
linis simfoninis orkestras, Kau
no valstybinis choras, solistai, ro
ko grupės, pučiamųjų orkestrai.

Liepos 3 dieną Simono Dau
kanto aikštėje bus iškilmingai 
paskelbiama Pasaulio lietuvių 
dainų šventė, o Sereikiškių par
ke ir pilių teritorijoje vyks Folk
loro diena “Slauna mūsų gimi
nėlė”. “Arkos” galerijoje bus ati
daroma liaudies meno paroda.

Liepos 4 dieną Vilniaus uni
versiteto kieme vyks kanklių an
samblių popietė “Skambėkite, 
kanklės”, o Kalnų parke - ansam
blių vakaras “Virsmo spalvos”.

Liepos 5 dieną Katedros ir 
Rotušės aikštėse vyks pučia
mųjų orkestrų paradai, o va
kare Žalgirio stadione - Šokių 
diena “Gyvybės žalias medis”.

Liepos 6-ąją , Valstybės 
dieną, rengiamos visų šventės 
dalyvių eitynės-manifestacija, 
o vakare Vingio parke Lietu-

DAR VIENAS
LIETUVIŲ OPEROS SPEKTAKLIS

Lietuvių Operos kolektyvas, 
kuris vasario 1 d. Jaunimo centre 
Čikagoje buvo surengęs gražiai 
nusisekusį Užgavėnių kaukių ba
lių, sparčiai ruošiasi G. Verdi 3 
veiksmų operos “Kaukių balius” 
premjerai. Balandžio 27 d. Mor
ton High School auditorijoje bus 
galima išvysti šio pasaulinio 
garso kūrinio pastatymą.

Žymiojo italų kompozito
riaus G. Verdi parašyta opera 
“Kaukių balius” pirmą kartą 
nuskambėjo prieš beveik 150 
metų - 1859-siais Romoje. Per 
tą laiką opera buvo parodyta 
daugelyje pasaulio valstybių.

Lietuvoje “Kaukių baliaus” 
premjera buvo parodyta 2002 
m. lapkričio 29 d. Vilniaus vals
tybinės operos scenoje, o prieš

vos ir užsienio lietuvių chorai 
dalyvaus Dainų dienos kon
certe “Karūna Tėvynei”.

Pasaulio lietuvių dainų šven
tei iš Lietuvos biudžeto skiria
ma 2,5 mln. Lt, dar 1 mln. orga
nizatoriai planuoja surinkti už 
bilietus ir iš rėmėjų. Meninei pro
gramai kurti skirta per 1 mln. 
240 tūkst. Lt. Dalyviams iš Lie
tuvos regionų į sostinę atvežti 
skiriama 800 tūkst. Lt, jiems 
apnakvydinti - per 400 tūkst. Lt, 
o išeivijos meno kolektyvams 
išlaikyti - beveik 460 tūkst. Lt.

Bilietai į Dainų šventės ren
ginius bus pradėti pardavinėti 
balandžio 15 d. Jie kainuos nuo 
10 iki 80 Lt, bus ir specialūs bi
lietai šventę remiantiems vers
lininkams. ELTOS inf.

Toronto lietuvių klubo choro “Daina” giesmės Jurginės vasario 16 d. sekmadienio Mišiose nuskaidrino
Nepriklausomybės šventės nuotaiką. G.Juškėno nuotr.

tai - 2001 m. birželio 30 d. - Tra
kų pilies kieme kaip Vilniaus 
festivalio renginys. Taigi Lietu
voje gyvenantieji mūsų tautie
čiai neseniai gyveno “Kaukių 
baliaus” pastatymų sūkuryje.

LO kolektyvas pirmą kartą 
šią operą buvo pastatęs 1974 m. 
Dabartinis tos operos solistų ir 
choro dalyvių sąstatas yra be
veik visiškai naujas.

Šiemetinė “Kaukių baliaus” 
prem jera ženklina LO 47-jį 
veiklos sezoną. Savo veiklą pra
dėjęs 1956-siais, šis vienintelis 
etniniais pagrindais sukurtas 
operinis kolektyvas Amerikoje, 
jau greitai minės savo garbingą 
50-ją sukaktį. Tai, iš tiesų, dė
mesio vertas vienetas kokiu ne
gali pasididžiuoti jokia kita

KAM GI 
MELAVAI?

Saulės spinduliai šildo mano sielą,
Vėjas glosto plaukus per dienelę mielą. 
Meilė vis nerimsta, ilgesy paskęsta, 
Laukia, kol tu grįši, vietos sau neranda.

Juk sakei mylėsi, niekad neišeisi, 
j  nieką pasauly manęs neiškeisi, 
Nepamiršiu lūpų ir akių gražių...
Ak, aš ligi šiolei tavim tikiu!!!

Tu tyliai tareisi su lietaus lašais,
Kad aš patikėčiau tavo pažadais,
Tu žadėjai meilę ir skaisčių žvaigždžių... 
Kam gi melavai man nuo pačių pradžių?

Sis Vilniaus vidurinės mokyklos “Lietuvių namai” mokslei
vės kūrinėlis buvo įteiktas literatūriniam konkursui.

tautinė grupė. Dėdės Samo že
mėje operos premjera, kuri da
bar nuskamba tik vienintelį kar
tą, pareikalauja ir be galo daug 
finansų, kurie sukeliami ruo
šiant įvairius kitus renginius.

Vienas iš jų - neseniai įvy
kęs Užgavėnių balius, anks
čiau vyko operos balius ir Nau
jųjų metų sutikimas. Iš tų ren
ginių gautas pelnas įgalina 
naujų premjerų surengimą.

LO kolektyvo valdyboje 
jau ne pirmi metai pirmininko 
pareigas eina Vaclovas Mom- 
kus. Jis taip pat yra ir šios ope
ros dažnas solistas, choro narys. 
Vaclovas platina operos bilie
tus, pas save priima iš Lietuvos 
atvykstančius solistus ir atlieka 
dešimtį kitų darbų.

Operoje dainuos Lietuvos 
solistai: Valerija Balsytė, Bro
nius Tamašauskas, Dainius

Renata Kasperavica
11 klasės moksleivė

Stumbras, Ligita Čiurinskienė 
(Račkauskaitė), Vytautas Bakula, 
Liudas Norvaiša, Vida Grigala
vičiūtė (ji jau pora metų gyve
na Čikagoje). Šalutinėse rolėse 
išgirsime ir vietinius veteranus 
- Julių Savrimą ir V. Momkų.

Operą režisuos ilgametis 
LO talkininkas iš Vilniaus - Eli- 
gijus Domarkas, ir diriguos - 
vietinis muzikas Alvydas Vasai- 
tis. Operos choro paruošėjai - 
Manigirdas Motekaitis ir Gita
na Snapkauskaitė. Apšvietimą 
ir sceną tvarkys Thomas Rus- 
nak ir Laima Šulaitytė-Day.

Bilietai jau gaunami pas V. 
Momkų, 3222 W. 66th place ir 
“Seklyčioje”, 2711 W. 71 St. 
Čikagoje. Jų kaina nuo 20 iki 
40 dolerių. Bilietus galima už
sakyti ir paštu, rašant V. Mom- 
kaus adresu.

Edvardas Sulaitis
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KIENO TEISYBĖ,
IR KĄ DARYTI?
(Atkelta iš 6 p.)

Dabartinio prezidento tėvas 
1991 m. buvo gavęs JT sutiki
mą pulti Iraką, po to kai Irakas 
buvo užpuolęs Kuwait. Šian
dien JT asamblėja to neleidžia, 
ir karo prieš Iraką rezoliuciją 
ruošiasi vetuoti net kelios Sau
gumo tarybos valstybės.

Linkę į karą aiškina kitaip. 
Mes nepradedame naujo karo, 
o tik tęsiame mums 1991 m. JT 
leistą karą prieš Iraką, kuris 
buvo nutrauktas paliaubomis, 
o ne taikos sutartimi. Užuot lai
kytis paliaubų sąlygų, Saddam 
ne tik nenusiginklavo, bet ir to
liau vykdė cheminių, biologi
nių ir atominių ginklų vystymo 
veiklą, bei etninį kurdų, šiitų 
ir kitų jam pavojingų grupių va
lymą. Pasaulis pripažįsta Hussein 
pavojingumą žmonijai, tik ne
sutaria kaip tai prašalinti.

Panašiai galvoja ir dabar
tinis Amerikos viceprezidentas 
Dick Cheney, kuris jau 1997 
m. su grupe iškilių respubliko
nų vienminčių ideologų paskel
bė “Naujo Amerikos amžiaus” 
projektą, kurio pirmas tikslas 
buvo pakeisti Irako režimą. 
Kai sekančiais metais Saddam 
nutarė nebeįleisti ginklų ins
pektorių, ta grupė pasiuntė 
laišką prez. Clinton, kuris at
rodo į jį didelio dėmesio neat
kreipė.

Zymusis Chicago Tribune 
korespondentas R.C. Longworth 
neranda reikalo Amerikai tuo
jau įsivelti į karą ir neaiškius 
pokario laikus. Jis vaizdingai 
sako: “Kariauti prieš Iraką bū
tų lyg mesti plytą į širšių lizdą 
vien tik kad pamatyti, kas at
sitiks”. Tūlas to paties laikraš
čio skaitytojas sakosi nesu
prantąs kaip mes sugebėjome 
50 metų sulaikyti Sovietų są
jungą nuo Vakarų Europos už
puolimo, bet nerandame išei
ties kaip sutramdyti Iraką, nors 
ir tik keliems mėnesiams.

Kai pasibaigus Pirmajam 
pasauliniam karui, su didele 
Amerikos prezidento Wood
row Wilson pagalba, susikūrė 
Tautų sąjunga, žmonijoje atsi
rado viltis, kad daugiau nebus 
karų, nes pasaulį valdys ta nau
ja  visų demokratinių valstybių 
grupė. Deja, taip neįvyko. 
Amerikos Senatui neratifikavus 
tą naują sutartį, Tautų sąjunga 
neteko savo veiksmingumo ir 
galios, ir galutinai supliuško, 
kai vėl prasidėjo naujas, dar 
baisesnis - Antrasis pasaulinis 
karas, ir vėl buvo sukurta nau
ja  organizacija, šį kartą pava
dinta Jungtinės Tautos, ir dide
le dalimi dėka jos pasaulis iki 
šiol išvengė dideliu konfliktų 
Daug žmonių šiandien bijo, 
kad jei Amerika pati viena, be 
JT pritarimo, pradės karą prieš 
Iraką, ar tai nebus pirm as

Lietuviško sceninio liaudies šokio ansamblio

Grandinėlės
50-to jubiliejaus proga 

koncertas/banketas
2003 m. balandžio 26 d. 5:30 v.v.

DMNP parapijos salėje, Clevelande

Programa prasidės 6 v.v. punktualiai; 
vakarienė 8 v.v.

Bilietai: $40 suaugusiems,
$ 25 vaikams ir moksleiviams

Bilietus galima įsigyti DMNP parapijos
svetainėjė po 10 v.r. šv. Mišių arba paskambinus 

Vidai ar Gintui Valaičiams, 
tel. 440-951-6654.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Eglę Laniauskienę, 
tel. 440-205-9273 arba eglelan@aol.com

žingsnis į JT subyrėjimą, taip 
kaip buvo atsitikę ir su Tautų 
sąjunga prieš daugiau kaip 50 
metų? Parafrazuojant garsųjį 
senovės Romos oratorių ir fi
losofą Cicero gal Amerikai rei
kėtų prisiminti, kad “Kuo mes 
galingesni, tuo labiau turėtume 
elgtis nusižemintai” .

Taigi, dėl karo prieš Iraką 
nuomonių yra visokių. Ir čia ky
la klausimas: kieno teisybė? 
Baigdamas turiu prisipažinti, 
kad dėl karo prieš Iraką neturiu 
tvirtos nuomonės. Kai paskai
tai kieno rimtus išvedžiojimus 
apie karo baisumus, nekaltus

žuvusius, suabejoji ar reikia ka
ro. Jis juk gali ir daugiau tero
rizmo prisišaukti. Kitą kartą, at
rodo, aš įsitikinęs, kad Amerika 
yra teisi, ir jos laikysena yra pro
tinga ir pagrįsta. Aš tikiu, kad 
Saddam tikrai slepia nuo mūsų 
ginklus. Aš net galvoju, kad ir 
Irako žmonės būtų mums dė
kingi už jo  režimo nuvertimą.

Būdamas pats neapsispren
dęs, negaliu suprasti ir patei
sinti tų žmonių, kurie turi tvirtą 
nepakeičiamą nuomonę apie 
kaip Amerika turėtų elgtis at
žvilgiu to krašto, kurį tas žmo
gus net žemėlapyje negali rasti.

Taip, mes turime informuotis ir 
tarpusavy diskutuoti, bet asme
niškai aš niekad nenorėčiau, 
kad man reikėtų nutarti, ar šim
tai tūkstančių irakiečių turės mir
ti. Kodėl aš toks bailus? Todėl, 
kad aš tikiu, ir meldžiuosi, kad 
sprendimą dėl karo darys už ma
ne daug protingesni ir moralūs, 
daug geriau informuoti negu 
aš, mūsų vadovai. Aš noriu ti
kėti, kad mes turime tokius žmo
nes valdžioje, ir kad jų informa
cija yra teisinga, pagal kurią jie 
darys sprendimus. Duok Dieve, 
kad istorija parodytų, kad tas 
jų sprendimas buvo teisingas.

HERMES p 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
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.

RAŠYTOJO VYTAUTO ALANTO 100-ojo gimtadienio 
paminėjimas įvyks Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Gintaro 
salėje balandžio 5 d., 3 val. po pietų. Inž. Pilypas Narutis, vienas 
1941 metų Lietuvos sukilimo organizatorių, aptars rašytojo 
asmenį ir kūrybą. Stasė Petersonienė, Lietuvių Rašytojų 
draugijos pirmininkė, tars sveikinimo žodį. Kun. dr. Kęstutis 
T rim akas, rašy to jo  seserėnas trum pai papasakos savo 
atsiminimus apie iškilųjį giminę. Bus skaitomos rašytojo 
kūrybos ištraukos. Programą praves radijo diktorė Dalia 
Sokienė. Minėjimą rengia Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos 
Čikagos skyrius. Visi kviečiami dalyvauti.

MATAMS GIMĖ DUKRELĖ
Kovo 19 d. pavakarį Barbora Matienė pagimdė Cleveland 

Clinic ligoninėje gražią dukrelę - Emiliją. Ričardas ir Barbora 
Matai prieš porą metų sulaukė sūnelio Stepuko. Dabar seneliai 
dr. Giedrė ir dr. Stepas Matai ir visa Zakų šeima džiaugiasi 
provaikaičiais.

VASAROS LAIKAS
Ateina vasaros laikas, kai vėl pasuksime laikrodžius vieną 

valandą pirmyn. Vasaros laikas pirmą kartą JAV buvo įvestas 
Pirmojo pasaulinio karo metu. Kartotas vėl Antrojo pas. karo 
metais. 1966 m. JAV kongresas paskelbė suvienodinto laiko 
aktą (Uniform Time Act). 1972 m. tas aktas buvo kiek pakeistas, 
kad bet kuri valstija ar JAV teritorija gali nekeisti laiko vasaros 
metu, jei jas skelia pusiau laiko zonos. Šiuo metu - Arizona, 
Hawaii, rytinė dalis Indianos, Puerto Rico, JAV Virgin Islands 
ir Amerikos Samoa teritorija nekeičia laiko vasarą.

Mes gi pradėsime vasaros laiką (Daylight Saving Time) ba
landžio 6 d. sekmadienį 2:00 val. ryto. Patariama pasukti jūsų 
laikrodžius vieną valandą pirmyn šeštadienį balandžio 5 d., prieš 
einant gulti.

Ger. Juškėnas

A. f  A.

DR. JONUI A. KAŠUBAI
mirus,

reiškiame gilią užuojautą broliui 
DR. ROMUI KAŠUBAI ir šeimai.

Dainius ir Roma Degėsiai

DIRVAI
AUKOJO

Sesių skaitomas duetas lauželyje Kaziuko mugėje Clevelande.
G.Juškėno nuotr.

SPORTAS

L.Bložė, St. Pete. F L ..............60
J.Lizaitis, Fort Lauderdale, FL 50 
E.Bartkus,

Beverly Shores, I N ............ 25
V.Vidugiris,

Rancho Palos, C A ............. 25
E. Alšėnas, Brecksville, OH ... 25
J.Šulaitis, St. Petersburg, FL .. 25 
B.Taoras, St. Pete., F L ...........25
I. Kučiauskas,

Catonsville, M D .................. 20
N.Cečienė, Cleveland, O H .... 20
V.Beleckas, Chipley, F L ........ 10
F. Bočiūnas, Sunny Hills, FL .. 10 
H.Feifer, St. Petersburg, FL ... 10
J. Kavaliūnas, Barberton, OH . 10 
J.Mikaila, Pomfret Ctr., CT ... 10 
V.Varneckas, Waterbury, CT . 10
J.Vasys, Dedham, M A ...........  10
R.Žiedonis, Wlby H. O H ....... 10
M.Kantanavičius,

Winter H., F L .........................5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

53-JŲ ŠALFASS-GOS 
KREPŠINIO IR TINKLINIO VARŽYBOS

Kaip jau buvo skelbta anks
čiau, 53-sios ŠALFASS-gos 
Sporto Žaidynės įvyks 2003 
m. gegužės 9, 10 ir 11 die
nomis, Clevelande, Ohio. Vyk
do Clevelando Lietuvių Sporto 
Klubas “Žaibas” .

Kaip žinome, žaidynių pro
gramoje vyks krepšinio, tink
linio, stalo teniso, šachmatų ir 
plaukim o 2003 m etų ŠAL 
FASS-gos pirmenybės. Šach
matų, stalo teniso ir plaukimo 
informacijos duodamos ats
kirais pranešimais. Šį kartą pa
teikiame krepšinio ir tinklinio 
tolimesnes instrukcijas.

Pagal preliminarinės regis
tracijos duomenis, krepšinis 
bus vykdomas šiose klasėse: 
vyrų A, vyrų B, jau n ių  A 
(1984-86 m. gimimo), moterų 
ir mergaičių A (1984-86 m. 
gimimo). Principiniai, jaunių 
A klasės žaidėjams yra lei
džiama kartu žaisti ir vyrų A 
ar B klasėje, o mergaitėms A - 
m oterų. Jaunesnio  negu A 
klasės amžiaus jauniai ir mer
gaitės gali žaisti A klasėje.

vyrų kom andose, tačiau ne 
atvirkščiai.

Galutinė tinklinio komandų 
registracija privalo būti atlikta 
iki 2003 m. balandžio 12 d. 
imtinai, pas tinklinio varžybų 
koordinatorių, šiuo adresu: 
Petras Stungys, 8243 Donald 
Dr., Mentor, OH 44060, USA. 
Tel: 440-974-9736 Faksas: 
216-481-6064. E -m ail: 
pstungys@hotmail.com

Papildomas ryšys visoms 
varžyboms: Algirdas Bielskus, 
tel. 216-486-0889.

Dalyvauti kviečiami visi Š. 
Amerikos lietuvių sporto vie
netai bei individai atlikę me
tinę ŠALFASS-gos narių 2003 
metų registraciją.

Pilnesnes informacijas gau
na sporto klubai. Po galutinės 
dalyvių registracijos bus pa
skelb ta  ga lu tin is  žaidynių  
reikalais k reipkitės į Vidą 
Tatarūną.

ŠALFASS-gos 
CENTRO VALDYBA

Vyrų A ir B krepšinį nu
matoma pradėti gegužės 9 d., 
penktadienį, 5:00 val. p.p. Visų 
kitų klasių krepšinis vyks tik 
šeštadienį ir sekmadienį.

Galutinė krepšinio koman
dų registracija privalo būti at
likta iki 2003 m. balandžio 12 
d. imtinai, pas 53-jų žaidynių 
vadovą ir krepšinio varžybų 
koord inatorių  šiuo adresu: 
Vidas Tatarūnas, 8697 Harvest 
Home Dr., Mentor, OH 44060, 
USA. Tel: 440-209-0440. Fak
sas: 216-481-6064. E-mail: 
tatarunas@ameritech.net LSK 
Žaibo Website: www.zaibas. 
org

Tinklinis bus vykdomas - 
vyrų, moterų ir mišrioms ko
mandoms. M išrią kom andą 
sudaro 6 žaidėjai-jos. Aikštėje 
tu ri bū ti nem ažiau  kaip  2 
moterys (arba nemažiau kaip 
2 vyrai) visą laiką. Vyrų ir 
moterų tinklinis vyks gegužės 
10 d., šeštadienį, o m išrių 
kom andų - gegužės 11 d., 
sekmadienį. Moterys gali žaisti

FOR RENT
2 bedroom apartment 

double house up 
20426 Lakeshore Blv. 

Euclid, OH

Tel.: 481-2419

mailto:pstungys@hotmail.com
mailto:tatarunas@ameritech.net
http://www.zaibas
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SKAUTŲ MUGĖJE PRADĖJOM PAVASARĮ

Juokiasi saulė ir džiūgauja girios,
Skamba jaunatviška skautų daina.
Skelbti brolybės į dangų pakyla 
Blaškoma vėjo žalia vėliava.

Vilius Bražėnas

Po žiemos pūgų ir sniego pusnių Clevelande sulaukėme sau
lėto ir šilto kovo 16 d. sekmadienio. Ir tai buvo maloniausia die
na Clevelando skautėms ir skautams Dievo Motinos parapijoje. 
Pradėta Mišiomis, kurias aukojo klebonas ir skautų dvasios vadas 
kun. Gediminas Kijauskas, S.J. Po pamaldų visi skubėjo mugėn 
parapijos salėje. Pasisveikinimams nutilus, atžygiavo salėn Ne
ringos tunto sesės ir Pilėnų tunto broliai. Sekė įprastiniai vienetų 
raportai ir vadovų sveikinimas - Budėk! Jaunos krūtinės atsiliepė 
- Vis budžiu! Šiemet žirkles kaspinui perkirpti patikėjo v.s. Ge
rardui Juškėnui, kurį lydėjo broliukas ir sesutė skautai.

Visi apspito Kaziuko mugės stalus, kuriuos puošė medžio dro
žiniai - inkilai, lesyklos, žvakidės, pieštiniai atvirukai, rūpintojė
liai, laiveliai, keptos širdelės, baravykai, tortai, riestainiai ir gau
sybė kitokių gėrybių. Svetainėje visi vaišinosi mamyčių ir sesių 
skaučių gamintais pietumis, pyragais vaisvandeniais ir kava.

Nelaukiant vakaro tamsos, buvo salės priescenyje sesės Vir
ginijos pravestas improvizuotas lauželis, lydimas dainų su akor
deono palyda. Visų nuotaiką pakėlė skautų vyčių pravesta lote
rija. Plačios šypsenos lydėjo dovanų laimėtojus. Nuotaikingas 
lauželis buvo užbaigtas ratelyje visų giedota tradicine - Ateina 
naktis...

Jei nepaspėjote šion Kaziuko mugėn - nenusiminkit: atei
nančiais metais mūsų skautės ir skautai surengs dar geresnę 
mugę ir jon jus pakvies. Ger Juškėnas

Mūn.-Frū; a am (0 1 pm 866 E. 200 111 SL
Rut.: I m f e t p o i  Cleveland, Oh. 4411B

Paul Stefanac

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

The Best Address in PARMA!

1st M onth FREE 
on 1 and 2 Bedroom s

(RESTRICTIONS APPLY)

440-845-4841
Owner's Management Companye

Riestainiai, skautų daryti inkilai ir burlaiviai buvo greitai išpirkti. G. Juškėno nuotraukos

KAZIUKO MUGĖS ŠVENTĖ
Pagal jau įsisenėjusią tradi

ciją, š.m. kovo 16 d. Clevelan- 
do lietuviai skautės ir skautai 
iškilmingai, bet ir labai links
mai atšventė tradicinę “Kaziu
ko mugę”. Pamaldų metu Die
vo Motinos šventovėje susirin
ko skautų ir skaučių būrys, o 
šv. Mišių metu kun. Gediminui 
Kijauskui patarnavo unifor
muotos skautės ir skautai. Po 
pamaldų parapijos auditorijon 
suplaukė didžiulė minia pasi
gėrėti skautų dirbiniais, užkan
da ir originaliais gaminiais, jų 
tarpe nuostabiai gražiai ir me
niškai pagamintais velykiniais 
margučiais. Šalia pyragaičių, tor
tų ir kitos užkandos buvo paga
minti geri pietūs ir buvo galima 
pasivaišinti aromatinga kava.

Publikai susirinkus salėje, 
prasidėjo oficiali šventės dalis. 
Prityrusių skaučių “Širvintos” 
draugovės draugininkė v.s. 
Venta Civinskaitė sklandžiai ir 
gerai suplanuotai pravedė pro
gramą. Buvo ir linksma, ir be-

veik graudu pasitinkant salėn 
įžygiuojančius skautus ir skau
tes bei jų prieauglį, kuriuos pub
lika sutiko su audringais ploji
mais. Ypatingą publikos entu
ziazmą iššaukė vaikų darželio 
amžiaus skautybės kandidatai. 
Programa buvo pradėta vienetų 
susirikiavimu ir raportais. Po to 
vyr. sk. Gerardas Juškėnas per
kirpo salės priekyje nutiestą kas
piną ir tuo oficialiai pradėjo mugę.

Sunku buvo atsistebėti mugės 
gaminių, produktų ir įvairių pre
kių gausumu bei aukšta kokybe, 
o pagarba ir padėka tenka Cle- 
velando skautijos vadovybei.

Vartant istorijos puslapius 
sužinome, kad toji Šv. Kazi
mierą pagerbianti šventė ir mu
gė vyksta kasmet Vilniuje. Isto
rikai spėlioja, kad tos šventės 
tradicija savo šaknis įleido jau 
1636 metais, kai Šv. Kazimiero 
palaikai buvo perkelti į Vilniaus 
katedrą. Iškilmingos mugės 
prekyvietės buvo rūpestingai 
sutvarkomos, surikiuojant pa-

lapines, vežimus, stalus ir kitus 
įrengimus. Todėl netenka ste
bėtis, kad skautai, pasižadėję 
tarnauti “Dievui, Tėvynei ir 
Artimui”, tą šventę panaudojo 
kaip savo veiklos tradicinį 
branduolį, nes pažade atsi
spindi ir Dievo meilė, ir pa
triotizmas, ir pagarba žmogui. 
Valio Clevelando skautijai!

Aurelija M. Balašaitienė

Skaučių skanėstų stalas.

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

