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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

LIETUVAI IR RUSIJAI PRIIMTINAS 
SUSITARIMAS LAUKIA PATIKRINIMO

Maskva, balandžio 23 d. 
(ELTA). Lietuvos diplomatijos 
vadovo Antano Valionio ir Ru
sijos užsienio reikalų ministro 
Igorio  Ivanovo susitik im e 
Maskvoje buvo konstatuota, 
kad pasiektas abiem pusėms 
priimtinas susitarimas dėl Ka
raliaučiaus tranzito tvarkos. 
Dabar jį  reikia įgyvendinti 
praktikoje. Buvo pakartota po
zicija, kad tranzito į ir iš Kara
liaučiaus tvarka turi atitikti 
Europos Sąjungos ir Lietuvos 
suvereniteto reikalavimus.

Rusijos užsienio reikalų 
ministras pažymėjo, kad pa
siektas susitarimas dėl Kara
liaučiaus tranzito paspartins 
sienos sutarties ratifikavimą. 
Rusijos pusė pažadėjo, kad jau 
artimiausiu metu pradės iš
davinėti Lietuvos piliečiams il
galaikes nemokamas vizas į 
Karaliaučiaus sritį.

LIETUVA PADARĖ NUOLAIDŲ 
KARALIAUČIAUS KLAUSIMU

Maskva, balandžio 23 d. (ITAR-TASS-ELTA). Rusijos ir 
Lietuvos derybose dėl tranzito į Karaliaučiaus sritį Vilnius 
padarė kai kurių nuolaidų. Tai pareiškė Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis, praneša ITAR-TASS-ELTA.

Pasak jo, “iš pradžių Lietuva nelaikė tikslingu konsulinių 
darbuotojų buvimo traukiniuose, važiuojančiuose į Karaliaučių 
per Lietuvos teritoriją”. “Bet dabar, - pasakė jis, - mes skiriame 
lėšų šiems tikslams” . “Vilnius taip pat nusprendė iki minimumo 
sutrumpinti leidimo vykti tranzitu išdavimo terminus, - pažymė
jo  A. Valionis. - Dabar jis bus išduodamas per 24 valandas” . 
Anot jo, Lietuva “pasiliko teisę neįleisti į savo teritoriją keleivių, 
kurių asmeniniai duomenys nesutampa su Lietuvos konsulinių 
darbuotojų informacija”. Jis taip pat pareiškė manąs, jog iki su
paprastinto tranzito pradžios readmisijos ir sienos sutartys bus 
ratifikuotos. “Mes gavome partnerių rusų patikinimų šiuo klau
simu”, - pabrėžė jis. Anot ministro, readmisijos sutartis rengia
ma, ir Lietuva pasirengusi ją  pasirašyti. Buvo kalbama ir apie 
Karaliaučiaus srities plėtrą. “Svarbu, kad šis regionas netaptų 
“juodąja skyle” po Lietuvos ir Lenkijos įstojimo į ES”.

A. Valionis pažymėjo, jog “nuo vasario 1 d. įvesti supapras
tinti tranzito dokumentai, kuriuos gaus ir kariškiai”. “Lietuva 
pripažįsta visų tipų Rusijos pasus” , - pabrėžė ministras. Jo nuo
mone, sprendžiant tranzito, kuris bus įvestas nuo liepos 1 d., 
klausimus “esama teigiamų poslinkių” .

Ministras taip pat pareiškė, jog, integruodamasi į NATO, 
Lietuva “ketina prisijungti prie Įprastinių ginkluotųjų pajėgų 
Europoje su ta rtie s” . Pasak jo , L ie tuva  “vykdys visus 
įsipareigojimus, susijusius su naryste Aljanse” .

VALSTYBĖS DŪMOS KOMITETAS REKOMENDAVO
RATIFIKUOTI RUSIJOS IR LIETUVOS SUTARTĮ

Maskva, balandžio 24 d. (ITAR-TASS-ELTA). Valstybės 
Dūmos tarptautinių reikalų komitetas rekomendavo Valstybės 
Dūmai ratifikuoti 1997 m. pasirašytą Rusijos ir Lietuvos valsty
binės sienos sutartį. Tai žurnalistams pareiškė komiteto pirminin
kas Dmitrijus Rogozinas, praneša ITAR-TASS-ELTA.

Komitetas taip pat rekomendavo ratifikuoti Rusijos ir Lietu
vos sutartį dėl ekonominės zonos ir žemyninio šelfo Baltijos 
jūroje atribojimo. Pasak D. Rogozino, komitetas rekomenduos 
įtraukti šių sutarčių ratifikavimo klausimą į gegužės 21 d. Dūmos 
plenarinio posėdžio darbotvarkę.

Kalbėta ir apie Karaliau
čiaus srities socialinę bei eko
nominę plėtrą ES kontekste.

Susitikime taip pat aptartas 
readmisijos sutarties pasirašy
mas. Rusijos pusė pažymėjo, 
kad artimiausiu metu bus baig
tos vidinės procedūros ir bus 
galima sutartį pasirašyti.

Rusijos ir Lietuvos diplo
matijos vadovų susitikime pa
sikeista nuomonėmis ir apie 
ES bei Rusijos santykių pers
pektyvas artėjant ES ir Rusijos 
vadovų susitikimui Sankt Pe
terburge gegužės pabaigoje.

Pasak UR pranešimo, A. 
Valionis kėlė klausimus dėl 
“V nešekonom bank” skolų, 
Maskvos Vyriausybės pagal
bos lietuvių mokyklai, paramos 
Lietuvių bendruomenei Kara
liaučiuje. Sutarta, kad reikia 
aktyvinti derybas dėl ambasa
dų nekilnojamojo turto.

Rašytojo Vytauto Alanto šimtmečio paminėjime, kurį rengė LTS Chicagos skyrius: dr. R. Variakojytė- 
Staniškienė, Z. Juškevičienė, P. Narutis, paskaitininkas, M. Marcinkienė, rašytojo marti A. 
Jakzevičienė, E. Juodvalkė, kun. dr. K. Trimakas. Zigmo Degučio nuotr.

EUROPOS PARLAMENTO VADOVAS PASTEBĖJO 
LIETUVIŲ SANTŪRUMĄ IR RACIONALUMĄ

Vilnius, balandžio 23 d. 
(ELTA). Dvi dienas Lietuvoje 
viešėjęs Europos Parlamento 
Pirmininkas Patrick Cox at
kreipė dėmesį į lietuvių santū
rumą ir racionalų požiūrį į po
kyčius bei naujas galimybes, 
atsiversiančias kraštui tapus 
Europos Sąjungos nariu.

Tokius pastebėjimus sve
čias išdėstė pusryčiaudamas su 
Ministru pirmininku Algirdu 
Brazausku “Stiklių” restorane.

Darbo pusryčių metu, pa
sak Vyriausybės spaudos tar
nybos, buvo kalbėtasi apie Lie
tuvos visuomenės požiūrį bei 
nuotaikas prieš artėjantį refe
rendumą dėl šalies narystės 
Europos Sąjungoje.

A. Brazauskas ir P. Cox

daug diskutavo apie bendrąją 
Europos Sąjungos žemės ūkio 
politiką. Svečias pažymėjo, 
kad ji turės būti reformuota, 
kadangi didelės subsidijos la
bai stipriai iškreipia rinką. Eu
ropos Sąjungą reformuoti savo 
bendrąją žemės ūkio politiką 
taip pat skatina derybos Pa
saulio prekybos organizacijoje.

P. Cox papasakojo apie 
kaim o turizm o, kaip a lter
natyvaus verslo Airijos kaime, 
suklestėjimą bei pasiūlė pa
sinaudoti savo šalies patirtimi 
ir Lietuvos kaimo turizmo or
ganizatoriams.

A. Brazauskas svečiui pa
sakojo apie Lietuvos žmonių 
dėmesį tautinio savitumo iš
laikymui, plačiau pristatyda

mas Pasaulio lietuvių dainų ir 
šokių švenčių organizavimo 
tradiciją bei Vyriausybės re
miamą tautosakos pavyzdžių 
rinkimą bei išsaugojimą.

Pašnekovai pažymėjo, kad 
krašto narystė Europos Są
jungoje gali tik padėti saugoti 
tautinį savitumą ir jam grėsmės 
nekelia bei ragino Lietuvos 
žmones aktyviai dalyvauti ir 
išreikšti savo nuomonę dėl 
Lietuvos narystės ES gegužės 
10-11 d. vyksiančiame refe
rendume.

Lietuvos stojimo į ES su
tartis Atėnuose buvo pasirašyta 
balandžio 16 d., tačiau galutinį 
sprendim ą dėl Lietuvos na
rystės ES išreikš Lietuvos 
piliečiai referendume.

STOJIMO Į ES SUTARTIS BE TAUTOS BALSO - 
TIK POPIERIAUS LAPAS ATMINIMUI

Vilnius, balandžio 23 d. (ELTA). Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas pabrėžė, kad Atėnuose 
balandžio 16 d. pasirašyta Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartis be tautos valios referendume 
liks dokumentu, neturinčiu teisinės galios ir dar kartą paragino visus piliečius dalyvauti 
referendume.

Taip Lietuvos parlamento vadovas reagavo į visuomenėje pasklidusius gandus esą pasirašius 
stojimo į ES sutartį, nėra prasmės dalyvauti referendume. Su tokia piliečių nuostata Seimo 
pirmininkas susidūrė Utenoje, kur viešėjo kartu su Europarlamento Pirmininku Patrick Kox.

Seimo Pirmininkas pabrėžia, kad Atėnuose pasirašyta stojimo į Europos Sąjungą sutartis yra 
teisinis dokumentas, be tautos valios neturėsiantis teisinės galios.

“Be Lietuvos tautos balso referendume ši sutartis liks tik popieriaus lapu atminimui ir niekuo 
daugiau” , akcentavo parlamento vadovas. Pasak A. Paulausko, visas tarptautines sutartis 
ratifikuoja parlamentas, tačiau stojimo į ES sutartis yra ypatinga, todėl tik nuo tautos priklausys, 
įsigalios ši sutartis ar ne.

“Kiekvienas iš mūsų turime tik po vieną balsą, kuris gali būti lemiamas, todėl pasinaudokime 
teise, atlikime savo pilietinę pareigą aktyviai dalyvaudami referendume, priimdami vieną 
svarbiausių sprendimų dėl mūsų valstybės ateities”, pabrėžė A. Paulauskas.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ PER PENKERIUS METUS KARIŲ SKAIČIUS 

SUMAŽĖS BEVEIK 5 TŪKSTANČIAIS
Vilnius, balandžio 23 d. (ELTA). Pritaręs Kariuomenės prin

cipinės struktūros 2003 ir 2008 m. nustatymo įstatymo projektui, 
Ministrų Kabinetas nusprendė, jog per artimiausius penkerius 
metus karių skaičius sumažės nuo 22 iki 17 tūkst., arba maždaug 
5 tūkstančiais. Projektas bus teikiamas tvirtinti Seimui.

Įstatyme nustatytas nuolatinių junginių, batalionų ir jiems 
prilygintų dalinių, taip pat bendras ribinis krašto apsaugoje tar
naujančių privalomosios, profesinės karo tarnybos ir aktyviojo 
rezervo karių skaičius. Taip pat nustatomas ribinis kiekvieno 
laipsnio aukštesniųjų karininkų skaičius.

Kaip teigiama Vyriausybės spaudos tarnybos pranešime, nu
matyta, jog 2003 m. krašto apsaugoje tarnaus ir aktyvųjį kariuo
menės rezervą sudarys iki 22,030 karių; 2008 m - iki 17,061 
kario. Profesinės tarnybos karių nustatyta iki 8,100, iš jų gene
rolų ir admirolų - iki 4, pulkininkų ir jūrų kapitonų - iki 30, pul
kininkų, leitenantų ir komandorų - iki 105, majorų ir komandorų 
leitenantų - iki 300. Privalomosios pradinės karo tarnybos karių 
skaičius - iki 4,500, kariūnų - iki 430, aktyviojo rezervo karių - 
iki 9,000.

2008 metais profesinės karo tarnybos karių bus iki 8,311, 
iš jų  generolų ir admirolų - iki 7, pulkininkų ir jūrų kapitonų - 
iki 40, pulkininkų leitenantų ir komandorų - iki 120, majorų ir 
komandorų leitenantų - iki 350. Privalomosios pradinės karo 
tarnybos karių numatyta iki 2,000, kariūnų - iki 205, aktyviojo 
rezervo karių - iki 6,500.

■ VILNIAUS MERAS PRAŠĖ 
NEUŽDARYTI LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ 
Vilnius, balandžio 24 d. (Vilniaus savivaldybės viešųjų ryšių

tarnyba). Vilniaus meras Artūras Zuokas susitiko su Lenkijos 
ambasadoriumi Lietuvoje Jerzy Bahr. Meras ambasadorių supa
žindino su lenkiškų mokyklų Vilniuje padėtimi, pabrėždamas, 
kad miestas visiems tautinių mažumų vaikams sudaro sąlygas mo
kytis jų  gimtąja kalba. Taip pat A. Zuokas išreiškė susirūpinimą 
dėl lietuviškų mokyklų likimo Suvalkuose ir Seinuose bei prašė 
ambasadorių tarpininkauti, kad lietuviškos mokyklos Lenkijoje 
nebūtų uždaromos.

“Mano tikslas - kad visos tautinės mažumos turėtų galimybę 
mokytis gimtąja kalba, galėtų išsaugoti savo tautinį ir kultūrinį 
identitetą. Galime didžiuotis, kad Vilnius, kaip miestas, visada 
garsėjo tautų tolerancija”,-sakė A. Zuokas.

Lenkijos ambasadorius padėkojo merui, kad Vilniaus lenkiš
kose mokyklose nuolat gerėja mokymosi sąlygos, auga mokymo 
lygis, ir teigė, kad savo dėmesiu tautinių mažumų mokykloms 
Vilnius yra geras pavyzdys kitiems miestams ir vietovėms.

Šiuo metu Vilniuje yra 19 mokyklų, kuriose dėstoma lenkų 
kalba, iš jų  1 gimnazija, 9 vidurinės, 5 pagrindinės, 2 pradinės 
mokyklos ir 2 mokyklos-darželiai. Taigi lenkų kalba moksleiviai 
gali įgyti įvairaus lygio išsilavinimą. Iš viso Vilniaus lenkiškose 
mokyklose mokosi daugiau nei 9 tūkstančiai moksleivių. Savi
valdybė lenkiškoms mokykloms kasmet skiria apie15 mln. litų.

Vilniaus miestas nuolat skiria lėšų mokyklų atnaujinimui ir 
modernizavimui. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Len
kijos fondu dėl 3 lenkiškų mokyklų atnaujinimo Lietuvos sosti
nėje. Vilniaus miestas šiam projektui skirs trečdalį reikalingų 
lėšų - apie 1 mln. litų. Meras tikisi, kad Vilniaus dėmesys ir gera
noriškumas tautinėms mažumoms galėtų tapti pozityviu impul
su, sprendžiant lietuviškų mokyklų likimą Suvalkuose ir Seinuo
se. “Suprantama, ekonominės priežastys savivaldybėse yra vienos 
svarbiausių, bet neabejotinai didelę įtaką turi žinojimas, gerano
riškas nusiteikimas ir politinė valia”,- sakė sostinėsvadovas.

Susitikimo pabaigoje ambasadorius padėkojo merui už dė
mesį neseniai įvykusiam moksleivių konfliktui sostinės Jeruzalės 
mokykloje. “Nedažnai pasitaiko, kad aukščiausia miesto valdžia 
skirtų tiek dėmesio panašiems konfliktams spręsti”, - pabrėžė 
ambasadorius J. Bahr.
■ Profesorius Vytautas Landsbergis dalyvavo iškilmingame 

Dailės akademijos Senato posėdyje, skirtame 210 metų jubiliejui 
paminėti, kuriame jam  už mokslinę, kultūrinę, meninę ir visuo
meninę veiklą buvo suteikta Vilniaus dailės akademijos garbės 
daktaro vardas.

■ Lietuvis lakūnas norėjo skrydžiu pasveikinti Sankt Peterbur
go gyventojus su miesto įkūrimo 300 m. jubiliejumi. Anot J.Kai- 
rio, miesto valdžia nemotyvavo, kodėl neišdavė leidimo, tačiau, 
lakūno nuomone, taip nuspręsta saugumo sumetimais. “Bet gali 
būti ir kita priežastis. Sankt Peterburge prieš keliasdešimt metų 
po tiltu praskrido jų  didvyris lakūnas Čkalovas. Galbūt politikai 
nenori, kad šį skrydį pakartotų lietuvis” , - “Kauno dienai” teigė 
J .Kairys. Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Prezidentas Bush susirūpi
nęs, kad karo veiksmai Irake pa
liko atskirus regionus, paimtus 
miestus be jokios valdžios, be 
atsakingų savivaldybių. Dau
gely vietovių patys irakiečiai 
paprašė JAV karių talkos. Bu
vę Irako policijos valdininkai 
bendradarbiauja su amerikie
čiais kariais saugodami valsty
bės muziejus, ligonines nuo plė
šikų. Balandžio 14 d. JAV jūrų 
pėstininkai užėmė dingusio 
Irako diktatoriaus Saddam  
Hussein rūmus Tikrit mieste. 
Rūmai apėmė daug atskirų pa
statų, du dirbtinus ežerus, daug

šiltadaržių. Salėse, šimto žmo
nių valgomajame daug krištolo 
ir marmuro papuošalų, ištai
gingų baldų, visur matėsi pa
auksuotos baldų dalys. Niekas 
tikrai nežino, kur dingo Irako 
valstybės vadovai. Amerikie
čiai kariai padeda vietiniams 
sunaikinti mokyklose ar ligo
ninėse paliktus ginklus, amu
nicijos sandėlius.

Įvairios žvalgybos organi
zacijos įtaria, kad daug svarbių 
Irako buvusių valdovų pabėgo 
į kaimyninę Sirijos teritoriją. 
Sirija su 17 milijonų gyventojų 
atmeta koalicijos kaltinimus, 
kad ji globoja irakiečius. Sirija 
gavo savo nepriklausomybę iš 
Prancūzijos 1946 m. Jos val
džią savo rankose laikė Assad 
šeimos diktatoriai. Ši šeima 
prievartos priemonėmis valdo 
ir Libano teritoriją. Sirijoje, 
kaip ir Irake viešpatauja kairio
ji Baath socialistų partija, Siri
joje daug lėšų skiriama ka
riuomenei ir jos išlaikymui.

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

MAŽAI KAS PRIEŠINASI
Valstybės sekretorius Colin 

Powell paskelbė, kad Sirijos 
vyriausybė nenori būti pabėgė
lių iš Irako globėja. Sekreto
rius atidengė, kad jis posėdžia
vo su Sirijos valdžios atstovais 
per tarpininkus, per Ispanijos 
užsienio reikalų ministrę Ana 
Palacio ir kitus diplomatus.

Bagdade netikėtai pavyko 
suimti garsųjį tarptautinį tero
ristą Mohamed Abbas. Jo bute 
rasta įvairių dokumentų, pasų 
ir įrodymų, kad jis seniai vei
kia kaip Palestinos Laisvinimo 
Organizacijos vadeiva. Jam 
vadovaujant 1985 m. Vidurže
mio jūroje teroristai buvo pa
grobę Italijos turistinį laivą 
“Achille Lauro” . Tame laive 
plaukė ir 68 metų amerikietis 
invalidas Leon Klinhoffer. Jį 
teroristas Abbas nužudė, įstum- 
damas jo  vežimėlį į jūrą. Itali
jos teismas teroristą teisė už 
akių ir paskyrė kalėjimo iki gy
vos galvos bausmę. Dabar dvi 
likusios gyvos amerikietės jau 
kreipėsi į teismą, reikalauda-

bar kalbama, kad dėl to juos ir 
teisti turėtų ne Amerikos ar Di
džiosios Britanijos teisėjai, bet 
patys irakiečiai. Kritikai pri
mena senas dienas, kai vyko 
nacių Vokietijos vadų teismas 
Nuernberge. Jis ilgai užsitęsė 
ir kainavo daug pinigų. Nema
žai kainuoja ir dabartinis Tarp
tautinis Hagos teismas, kur tei
siami buvę Serbijos vadai, pra
sižengę Balkanuose prieš Ko
sovo albanus, prieš Bosnijos 
gyventojus. Skelbiama, kad šis 
teismas kainuoja apie 100 mi
lijonų dolerių per metus.

Užsienio korespondentai 
daug rašo apie Tikrit miesto 
Prezidento rūmus. Iki šiol ne
daug irakiečių matė Saddam 
Hussein pastatus. Vienas mari
nų kapitonas pasakė, kad Sad- 
damo rūmai primena jam  Las 
Vegas viešbutį. Pastatų esą 
apie 90. Juose įrengti svečių 
miegamieji, įvairios įstaigos, 
tarnų namai. Prezidentūra tę
siasi prie upės dvi mylias. Du 
iškasti ežerai priveisti įvairių

Šimtai tūkstančių Irako šiitų piligrimų prie Karbalos mečetės skandavo: “Yes for Islam - No America, 
No Saddam”. AP nuotr.

mos, kad JAV teismas teistų ir 
nubaustų jų  tėvo žudiką.

Irako karo veiksmams pa
mažu nurimstant, JAV vyriau
sybė jau sudaro laikinąją Irako 
vyriausybę. Atsargos genero
las, amerikietis Jay Garner jau 
atvyko į Kuveit miestą, iš kur 
jis planuos Irako atstatymą, 
sudarys naują policijos valdy
bą ir atskirų regionų, kurių yra 
17, savivaldybes.

Rytiniame Bagdade jungti
nis marinų ir Irako policijos 
patruliavim as atidengė žalą 
vaikų ligų skiepų programai. 
Skiepų sandėlis neturėjo šaldy
mo sistemos. Visi skiepai su
gedo. Sandėlio vadovas skel
bė, kad visiškai nėra skiepų.

Prezidentas Bush ne kartą 
yra kalbėjęs apie Irako režimo 
nusikaltimus ir jo  pašalinimą. 
Sakoma, kad Saddam diktatū
ra daugiausia nusikalto  ne 
prieš Amerikos vadovaujamą 
koaliciją, bet prieš irakiečius ir 
prieš kitus Irako piliečius. Da-

gulbių, kitų retų Irake paukš
čių. Sakoma, kad po visais pa
statais eina iškasti tuneliai ku
rie veda į atskirus nuo prezi
dentūros pastatus. Buvo lau
kiama, kad Tikrit mieste prasi
dės Respublikos gvardijos pa
sipriešinimas, tačiau daugelis 
tos gvardijos karių pasidavė 
amerikiečiams be kovos.

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

• Balandžio 16 Graikijos 
sostinėje įvyko 25 Europos ša
lių vadų suvažiavimas. Dešimt 
Europos valstybių pasirašė pa
sižadėjimą įstoti į ES. Su nau
jais nariais Sąjunga turės 450 
milijonų gyventojų. Ateinan
čių metų gegužės 1 Sąjungon 
įstos Lenkija, Vengrija, Čekija, 
Slovakija, Slovėnija, Lietuva, 
Estija, Latvija, Kipras ir Malta. 
Ceremonijas nedraugiškai su
tiko Graikijos kairieji, protes
tuodami prieš Irako karą. Poli
cija gynė Britanijos ambasadą 

(Nukelta į 5 p.)
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IRAKAS, LIETUVA, JUNGTINĖS TAUTOS

Irako diktatūrinis režimas žuvo, bet nežuvo to krašto pro
blemos. Iraką užvaldė anarchija, plėšikavimas ir net žmog
žudystės, kai du vyresni dvasininkai, įniršusios minios buvo 
nužudyti šiitų šventovėje. Jie ragino irakiečius bendradar
biauti su sąjungininkų pajėgomis. Vienas jų buvo tik ką grįžęs 
iš tremties ir norėjo padėti atkurti Iraką. Dvasininko nu
žudymą, kuris buvo prieš Husseino režimą, pasmerkė ir JAV 
prezidentas, pažymėdamas, kokia pavojinga yra padėtis Irake. 
Šios žudynės įvyko tuo metu, kai norėta suvienyti Irako 
gentis. Todėl buvo atskraidinti užsienio žurnalistai, tačiau 
jie pamatė tik kruviną žudynių vietą.

Reuters žurnalistas pranešė, jog sostinę užėmę JAV kariai 
nesiėmė jokių veiksmų sustabdyti plėšikavimus. Raudonojo 
Kryžiaus komitetas pareiškė, kad dėl įsivyravusios anarchijos 
mieste, kuriame 5 milijonai gyventojų, nebeveikia nė viena 
ligoninė. Dėl tokios nevaldomos padėties užimtuose Irako 
miestuose vis labiau kritikuojamos JAV pajėgos. Tarptautinių 
paramos organizacijų atstovai reiškia priekaištus amerikiečių 
ir britų kariams dėl nesugebėjimo kontroliuoti kraštą. Net 
sąjungininkė Britanija pareiškė priekaištą amerikiečiams. 
Pagaliau JAV prezidentas pažadėjo, kad bus įvesta tvarka ir 
kariams įsakyta pažaboti netvarką sostinėje.

JAV Gynybos departamentas nepritaria daugeliui kandida
tų, kurie siūlomi vadovauti pokariniam Irakui. Tarp jų  - ir 
buvusiems JAV ambasadoriams. Tas žmogus, kuriuo pasitiki 
Gynybos sekr. D. Rumsfeld, yra buvęs CIA viršininkas J. 
Woolsey. Jis priklauso tiems JAV užsienio politikos sluoks
niams, kurie nebetiki Jungtinių Tautų pajėgumu veikti. Jungti
nės Tautos - tai kalbų klubas. Daugelis G. Busho pareigūnų 
pritaria, kad JAV su sąjungininkais turi atkurti pokario Iraką, 
o Jungtinės Tautos būtų antraeilėje rolėje.

Šie atstovai tai riša su Artimųjų Rytų problema, nes ten 
tol nebus taikos, kol tęsis Izraelio ir palestiniečių nesantaika. 
Jie ragina prezidentą Bush imtis šios problemos sprendimo 
jau dabar, kol dar nėra baigtas net Irako apvaldymas.

Lietuvoje tap pat gyvas Irako klausimas. Kai Vilniaus de
šimtukas sulaukė JAV valstybės sekretoriaus C. Powell padė
kos už pritarimą Amerikai dėl įvykių Irake, tai socialdemo
kratai paskelbė straipsnį, kuriame kritikuojama Lietuvos vals
tybės pozicija. Kaltas esąs Krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius, kuris drąsiai pasisakęs už Lietuvos vaidmenį 
dėl Irako nuginklavimo. Tai V. Andriukaičio kaltinamasis 
straipsnis, kuriame Lietuva turėjusi užimti “lankstesnę pozi
ciją” . Jis nori, kad JAV vėl grįžtų į Jungtines Tautas dėl Irako 
klausimo sprendimo. Tačiau pasaulio politikos atstovai jau 
pradeda vėl šlietis prie Amerikos. Vokietijos kancleris G. 
Schroeder jau kalba, kad jo  valstybė vėl bus nuoširdi JAV ir 
Britanijos sąjungininkė. Prancūzijos Užsienio reikalų mi
nisterijoje irgi palankūs pareiškimai Amerikai, nors prancūzų 
premjeras J. Raffarin sako, kad karas buvo JAV “moralinė 
klaida” , esą Iraką buvo galima nuginkluoti ir kitaip. Tegu 
būna diktatorius, tegu žudo savo žmones, juk pasauliui taikos 
problemų dėl to nekyla. Reikią viską vėl spręsti Jungtinėse 
Tautose. Gal todėl, kad Prancūzija ir Vokietija galėtų pasi
naudoti JAV karo laimėjimu. Ar todėl, kad Kinija ir Rusija 
pavertė Saugumo tarybą savo reikalų gynėja? Taigi, Lietuvos 
Vyriausybės pozicija šiuo klasimu nekelia abejonių.

S. Tūbėnas

TAIKA IR KARAI - JAUSMAI IR STATISTIKA
Matėme vėl sostinių aikštes 

ir gatves užpildančių už taiką 
Irake žygiuotojų minias. Be 
abejo yra pagrindo bijotis karų, 
ir todėl daug žmonių nuošir
džiai žygiuoja už taiką. Vienok 
kyla klausimas, kaip nuošir
džiai taiką m yli pasauliniu 
mastu taikos mylėtojus žygin 
pakelią organizatoriai.

Ne taip seniai buvo aiškūs, 
be padidinamojo stiklo mato
mi, NKVD-KGB pirštų ats
paudai ant “Pasaulinio sąjū
džio už taiką”. Tada buvo žy
giuojama prieš JAV artimų ats
tumų raketų išdėstymą Vakarų 
Europoje, atsverti tokių pat ra
ketų rikiuotę Sovietų okupuo
toje Europos dalyje. Minios 
žygiavo JAV atbaidyti nuo 
neutrono bombos išvystymo, 
nes tokia bomba, negriaudama 
Vakarų Europos pastatų, net 
nesunaikindama Sovietų tan
kų, sunaikintų jų  įgulas. Tik 
duok rausvą priežastį, ir taikos 
mylėtojai žygiuoja visame pa
saulyje. Stebint dabartinį “tai
kos sąjūdį” , kyla įtarimas, kad, 
nors NKVD taikos mašina su
griuvo, kai kurie jos rateliai te
besisuka. Lyg sukapotos gyva
tės besiraitančios dalys. Ligi 
šiolei buvo aišku, kad už taiką 
demonstracijų dirigentams rū
pėjo ne taika, o tironiškų siste
mų apsauga. Tai buvo ir tebėra 
aišku matant tai, prieš kokius 
karus, agresiją ir invazijas ne
buvo ir nėra demonstruojama 
pasauliniu mastu.

Nepaprasta taikos meilės ir 
karo Irake smerkimo banga pa
siekė ir Lietuvą. Jeigu Lietuvo
je būtų paskelbtas konkursas 
“Didžiausio taikos mylėtojo” 
vardui įgyti, remiantis jo viešu 
(kur tik pasisuka TV kameros) 
politikavimu, laimėtoju būtų 
buvęs universiteto rektorius, 
Seimo narys, Seimo švietimo 
komiteto pirmininkas, profe
sorius Rolandas Pavilionis. 
(Kažkodėl, su juo ginčydamie
si politikai jam  dažnai prisega 
ir titulą “gerbiamas” , nors ki
tus vardu ir pavarde vadina. 
Nejaugi žodis “gerbiamas” turi 
ir kokią nors kitą, negu įprastą, 
reikšmę?)

Tačiau nuo terminologijos 
grįžkime prie karo ir taikos 
klausimo. TV ekranuose vis 
m atome Rolandą Pavilionį 
“visom keturiom” stovintį už 
taiką Irake. Neteko pastebėti, 
kad debatuose kas nors būtų iš 
jo  išgavęs ką kitą, negu taikos 
meilę bet kuriomis aplinkybė
mis. Aišku, kad galima ginčy
tis apie reikalingą ar nereika
lingą, teisėtą ar neteisėtą “koa
licijos” be J.T.O. palaiminimo 
įsibrovimą į Iraką. Lygiai kaip 
galima ginčytis apie teisėtumą
J.T.O. organizacijos, kuri po 
Antrojo pasaulinio karo buvo, 
daugiausiai Sovietų ir JAV 
komunistų rankomis, sulipdyta

Vilius Bražėnas

ant melo pamatų, 1945 m. iš
kelta virš pasaulio ant pečių 
“taiką mylinčių nacijų” kurių 
tarpe buvo ir “taikingiausia” 
Sovietų Sąjunga. Tuo metu ji 
vykdė okupacinį genocidą Lie
tuvoje. Įsidėmėtina, kad tada 
nebuvo pasaulinio masto de
m onstracijų prieš Lietuvos 
okupantą.

Pagaliau atidžiau pažvelki
me į taikingo Rolando Pavilio
nio aršiai tarp kitų klausimų 
keliamą taikos ir karo klau
simą.

Lietuva pergyveno du pa
saulinius karus. Tačiau mūsų 
tauta be karų patirties turi dar 
ir okupacinės “taikos” patirtį. 
Tad tais klausimais statistika 
turėtų dominti ir tokius taikos 
mylėtojus, kokių dabar turime 
Lietuvoje.

Nors ir nepatogu, tačiau 
tenka naudotis pačiais arti
miausiais informacijos šalti
niais. “Prof. J.R. Rummel, sie
kęs būdų žmonijai nuo karų 
gelbėti, savo nuostabai paskai
čiavo, kad 20-me šimtmetyje 
(baigiant statistiką 1987 m.), 
tironiškos, daugumoje komu
nistinės, vyriausybės šalta
kraujiškai išžudė 4 kart dau
giau žmonių, negu žuvo karių 
to šimtmečio visų karų frontų 
kautynėse. Vyriausybės nužu- 
džiusios 151 milijoną žmonių, 
gi kautynėse žuvę 38,5 milijo
nai” , nurodoma leidinyje Lie
tuvių tauta ir pasaulis, III, 10 
psl. (Konferencijos 2002 12 15 
“Globalizacija: Lietuva šian
dien ir rytoj” Viliaus Bražėno 
pranešimas “Globalizmas be 
priedangų”.)

Kiek detaliau tironiškos 
taikos statistika duodama (re
miantis autoritetais)- to paties 
autoriaus knygoje Nauja pa 
saulio santvarka? Tarp 1917 
ir 1947 m. vien tik marksistai 
diktatoriai esą nužudę 95 mi
lijonus žmonių. Taikos metu! 
Ar dėl to sniečkiniai moksli
ninkai didžiuojasi komunizmo 
atsiekimais? Tikima, jog vien 
tik sovietinė vyriausybė tame 
laikotarpyje nužudė 61,911,000

LIETUVOS KARO MEDIKAI IRAKO PIETUOSE

Keturi Lietuvos karo medikai, dalyvaujantys m isijoje 
Persijos įlankos regione, prisijungė prie ispanų karinio transporto 
vilkstinės, vykstančios į Umm Qasr miestą Irako pietuose. Šiame 
mieste įkurtoje karo ligoninėje kartu su ispanų karo medikais 
lietuviai gydys koalicijos pajėgų karius, civilius gyventojus bei 
irakiečius karo belaisvius.

ELTA primena, kad dar kovo 25 d. Seimo sprendimu Lietuva 
prisidėjo prie JAV vadovaujamos koalicijos prieš tuometinį Irako 
režimą. Krašto apsaugos vadovybės nurodymu buvo parengti 
ir balandžio 9 d. į veiksmų regioną išsiųsti keturi karo medikai 
bei dešimt logistikos specialistų. Karo medikai buvo apgy
vendinti JAV karinėje bazėje prie Kuveito miesto.

Koalicijos partnere Lietuva laikoma nuo balandžio pradžios, 
kai į Persijos įlankos regioną išvyko Lietuvos kariuomenės 
administracinė grupė.

žmonių. Jų tarpe ir mūsų tau
tiečius. Keturis kartus daugiau, 
negu visų valstybių karių žu
vusių per Antrąjį pasaulinį ka
rą (15 milijonų). Ten yra ir 
daugiau statistinių akistatų tarp 
karo ir taikos.

Anton Antonov Ofsejenko 
(Raudonosios Armijos hero
jaus sūnus) savo knygoje Sta
lino laikai: tironijos portretas 
teigia, jog tik 1917 ir 1947 me
tų laikotarpyje Sovietiniai val
dovai nužudę 83,000,000 žmo
nių. Jis patiekia net detalią kru
viną buhalteriją.

Taip, karas yra baisus 
žmogaus apakimo, piliečių ne- 
apsišvietimo, politikų piktos 
valios ar vangumo bei tautų in
teligentijos prabilti, kai dera 
kalbėti bei politikoje dalyvauti 
prievolės neatlikimo padari
nys.

TV matome, kad Irake ken
čia ir žūsta moterys ir vaikai. 
Tačiau ar kada buvo rodyta TV 
ekranuose lietuvių moterų ir 
vaikų kančios bei žūtys vien 
tik sovietiniuose ešalonuose. Ir 
kiek tokių buvo? Ar ne dau
giau, negu visame Irake? Ar 
kas rodė (berods Karagandoje) 
medicinos seselę bandžiusią 
gelbėti badu mirštančio savo 
kūdikio gyvybę, maitinant jį 
savo krauju iš venų.

Taip, karas yra baisus daly
kas. Tačiau tironiška taika bū
na dar didesnis siaubas. Už ką- 
už karą ar taiką meldėsi ešalo- 
nuose trokštantys lietuviai? Ar 
nesimeldė, kad staiga atskristų 
karo bombonešiai bombarduo
ti geležinkelių stotis? Ar prie 
duobių nacių išrikiuoti mirčiai 
žydai bei mūsiškiai kaliniai 
Stuthofo konclageryje ir So
vietų gulage džiaugėsi “taika”? 
Tikėkimės, kad mūsiškiai Ira
ko karo priešai nesiekė tironiš
kos taikos prailginimo.

Daug taikos advokatų nu
rodo Popiežiaus Jono Pauliaus 
II šaukimą taikai, tačiau pa
miršta tai, kad Popiežius šau
kiasi žmonių dvasingumo, bro
liškos meilės žmogaus žmo
gui. Tad taikos vertė, palaima 
ir siaubas, priklauso nuo to, 
kokiose rankose yra taikos 
kardas.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Kaip visi gerai žinome, 
Irako karas prasidėjo ne tik be 
Jungtinių Tautų palaiminimo, 
bet ir net su ypatingai aštriai 
pareikštu Prancūzijos ir Vo
kietijos nepasitenkinimu. Ka
rui sėkmingai artėjant prie ga
lo, aršūs protestai prieš karą 
Amerikos gatvėse retėja, o 
spaudoje pasirodo vis daugiau 
pasisakymų, kad, jei karą pra
dėjome, ir baigsime be JT pa
galbos, karinės, politinės, dip
lomatinės ar ekonominės, ne
reikia mums nei tų JT pagal
bos tvarkant pokarinį naujojo 
Irako gyvenimą.

Dažnas Chicago Tribune 
bendradarbis Charles Kraut
hammer kovo 24 dienos lai
doje taip rašo: “2002 metų 
rugsėjo 12 dieną Amerika da
vė JT progą parodyti, kad ši 
organizacija arba yra tikras 
pasaulinio masto bendro sau
gumo instrumentas, ar ji turi 
žlugti taip, kaip kadaise žlugo 
ir Tautų sąjunga. Ir JT aiškiai 
supasavo!” Taip pasakęs, 
K rautham m er p rezidentu i 
Bush turi tokį patarimą: “Ne- 
grįžk, pone prezidente. Pali
kai JT, ir negrįžk ten.” Jis ne
gali suprasti, kodėl prie ame
rikiečių ir anglų krauju laimė
to karo sprendimų dėl karą 
pralaimėjusio Irako okupaci
jos, pertvarkymo ir atstatymo 
turėtų žodį tarti, jo nuomone, 
visiškai nusigyvenusi JT “di
džiųjų” grupė - Prancūzija, 
Vokietija, Rusija ar Kinija.

75 % amerikiečių nesutiko 
kaip JT tuomet elgėsi su Ame
rika, ir, nors dar gruodžio mė
nesį dauguma amerikiečių pa
sisakė prieš Iraką be JT prita
rimo, šiandien 71 % stovi už 
karą Irake, su JT ar be jų. JT 
vadovai vis dar kaltina Ame
riką vedant jiems nepriimtiną 
unilaterizmo politiką, kai S. 
Korėjos atveju jie reikalauja, 
kad Amerika su ja derėtųsi pa
ti viena. Kodėl? Niekas negali 
tinkamai paaiškinti.

Krauthammer nemato rei
kalo, kad Amerika oficialiai 
išstotų iš JT organizacijos. Jis 
siūlo prezidentui Bush jas ig
noruoti, pranašaudamas, kad 
be Amerikos JT supliukš pa
našiai kaip ir senoji Tautų są
junga supliuško, kai Ameri
kos Senatas 1920 metais nera
tifikavo prezidento Woodrow 
W ilson pastangų Amerikai 
pasilikti Tautų sąjungoje.

Panašiai galvoja ir daugiau 
Amerikos politikų. Štai, Illi
nois kongresmanas, respubli
konas Henry J. Hyde Chicago 
Tribune balandžio 3 dienos 
laidoje tiesiog, be didelių iš
vedžiojimų, arogantiškai pa
reiškia, kad pasaulyje taika ir 
pastovumas yra išlaikomas tik 
Amerikos, o ne JT dėka. Ar 
tai ne tipinga ir kitiems Ame-

AR AMERIKAI PAKELIUI 
SU JUNGTINĖMIS TAUTOMIS

Aleksas Vitkus

rikos politikams, gal net ir pre
zidentui Bush bei jo  patarė
jams? “Juk mes už kitus ir ga
lingesni, ir geresni, ir teisesni”, 
- sako ne vienas amerikietis, 
tikintis į “American way of 
life”.

Yra žmonių, kurie ir šian
dien galvoja, kad geriausias bū
das pasaulyje išlaikyti taiką yra 
sutartinai dirbti tokioje orga
nizacijoje kaip JT ar kas nors 
panašaus. Bet ką rodo tik ne
seniai pasi
b a i g u s i o  
X X -o am 
žiaus istori
ja? Po 1-ojo 
p a sa u lin io  
karo su d i
delėmis vil
timis sukur
ta Tautų są
junga pasau
ly je taikos 
n e iš la ik ė .
Štai keli pa
vyzdžiai.

1931 me
tais japonų 
imperialistai 
u ž g r o b ė  
šiaurės-rytų 
Kinijos pro
vinciją, va
d i n a m ą  
Mandžiuriją.
Tautų sąjun
gos paskelb
tos sankcijos 
nepadėjo, ir 
1937 metais 
Japonija užpuolė Kiniją jau 
pilnu frontu. Italijos Mussolini 
1935 metais užpuolė Etiopiją, 
kurią mes tuomet dar vadinda
vome Abisinija. Nepadėjo san
kcijos nei čia. Bejėgė buvo 
Tautų sąjunga, kai Hitleris užė
mė ir Austriją. Kai Sovietų są
junga užpuolė Suomiją,Tautų 
sąjunga tik sugebėjo sovietus 
išmesti iš sąjungos narių sąra
šo. Kiek tas padėjo Suomijai 
besiginant nuo agresijos? Prisi
mename ir kaip neveiksmingos 
buvo Lietuvos pastangos per 
Tautų sąjungą atgauti savo 
sostinę Vilnių.

Įsiliepsnojo II-asis pasauli
nis karas, ir Tautų sąjunga pra
rado bet kokią praktišką taikos 
palaikymo reikšmę. 1946 metų 
balandžio mėnesį ji visai užsi
darė. II-ąjam pasauliniam karui 
baigiantis 1945 metais, dau
giausiai JAV prezidento F.D. 
Roosevelt pastangų dėka, atsi
rado ir dabartinės Jungtinės 
Tautos. Jų pagrindinis trūku
mas buvo tai, kad tokia nede
mokratinė ir agresyvi valstybė 
kaip Sovietų sąjunga gavo veto 
teisę sprendžiant bet kokį svar
bų pasaulinės reikšmės taikos 
reikalą. JT istorija yra pilna

Jungtinių Tautų Gen. sekr. Kofi Annan Atėnuose dalyvavo Europos Sąjungos valstybių 
istorinėje konferencijoje, kai buvo pasirašyti sutarčių dokumentai su naujomis narėmis. 
Su Kofi Annan kalbasi Prancūzijos prez. Jacques Chirac, kairėje, ir Graikijos min. 
pirm. Kostas Simitis. GI nuotr.

Gromyko inspiruotų “veto” 
balsavimų. Laimei, kai prasi
dėjo Korėjos karas, JAV prezi
dentas Harry S. Truman, ne
laukdamas nei JT, nei savojo 
Kongreso pritarim o, nutarė 
tuojau užpultiesiems pietų ko
rėjiečiams siųsti efektyvią ka
rinę pagalbą.

Netrukus ir JT nubalsavo, 
kad pasaulis turi sustabdyti Š. 
Korėjos agresiją. Aišku, Ame
rika buvo pagrindinė pagalba, 
nors ilgainiui (1951) Korėjoje 
jau kariavo ir 12,000 anglų, 
8,500 kanadiečių, 5,000 turkų

ir apie1,000 kitų valstybių ka
rių. Kodėl sovietai nevetavo? 
Taip atsitiko, kad tuo metu jų 
pasiuntinys Jacob Malik JT 
boikotavo jau nuo 1950 metų 
sausio mėnesio, protestuoda
mas prieš JT nenorą priimti 
Kiniją (neseniai tapusią komu
nistine) į JT nares.

Kas tie teisieji?
Didžiausia problema, kuri 

liko iki šių dienų yra ta, kad 
JT gali diskutuoti be galo ir 
pravesti įvairiausias rezoliuci
jas; toms rezoliucijoms pra
vesti reikia stipresnio mecha
nizmo negu sankcijos. O tai 
yra karinė galybė, kurią šian
dien turi ir yra pasiruošusi pa
naudoti tik viena valstybė - 
Amerika. Žinoma, kai kas tvir
tina, kad jei JT ir tarptautinė 
teisė negali išlaikyti taiką ir 
tvarką, tai vis tiek JT savo da
lyvavimu galėtų priduoti karo 
akcijai teisėtumo atspalvio. 
Bet taip neįvyko.

Kongresmanas Hyde klau
sia ironiškai: “Teisėtumo?, - ir 
tuojau pasijuokia, -” kas tie 
teisieji, dabartiniai nenuolati
niai Saugumo tarybos nariai - 
C ilė, A ngola, K am erūnas,

Gvinėja, Meksika, Bulgarija, 
Pakistanas ir Sirija? Yra ten ir 
esminiai svarbesnių valstybių, 
kaip Ispanija ar Vokietija, ta
čiau Vokietija griežtai atsisakė 
prisiimti bet kokios atsakomy
bės pasaulinės taikos išlaiky
me.” (Nuolatiniai Saugumo ta
rybos nariai, turintieji veto tei
sę, yra JAV, Anglija, Prancūzi
ja, Rusija ir Kinija). Tai nėra ko 
ir stebėtis, kai Amerika suprato, 
kad jos planai Iraką sutvarkyti 
kariškai pro tokią Saugumo ta
rybą tikrai nepraeis. Juk tokia 
pati taryba atsisakė imtis veiks
mų, kad sustabdytų ir Kambo- 
dijos ir Rwandos žudynes. To
dėl užuot balsavęs, prezidentas 
Bush pasirinko jėgos kelią. JT

niekada rim tai nenagrinėjo 
šimtų milijonų žmonių gyve
nančių komunistinėje vergijoje 
klausimą. Nespaudžia JT nei Š. 
Korėjos, kuri grasina pradėti 
branduolinių ginklų gamybą. 
JT niekada neišsprendė nei jau 
virš 50 metų trunkančio Izrae- 
lio-palestiniečių kraujuoto gin
čo. Jei turėjome gana neblogą, 
neskaitant mažų išimčių, taiką 
jau nuo 1945 metų, tai tik dėka 
Amerikos karinio stiprumo ir 
pasiryžimo (neužmirškime ir 
NATO) tą galybę reikalui esant 
panaudoti. Tai dabar ir vyksta 
Irake.

Kas tvarkys Iraką po karo? 
Amerika ar JT? Man atrodo, 
kad būtų klaidinga dabar tuojau 
dideliu mastu įsileisti JT įvai
rius biurokratus į Irako ateities 
nustatymą. Klausimas turėtų 
tik kilti, kurie Amerikos didieji 
vyrai turėtų tuo rūpintis. Pra
džioje gal gen. Tommy Franks, 
o po to arba Valstybės sekreto
rius Colin Powell arba gynybos 
sekretorius Donald Rumsfeld, 
abu sekdami bendrą Baltųjų 
Rūmų politiką.

Keistas triumviratas
Kaip iš tikrųjų bus, galima

tik spėlioti. Belfaste susitikę 
prezidentas Bush ir ministras 
pirmininkas Tony Blair pareiš
kė, kad Irako atstatyme JT tu
rės “gyvybinę” rolę, nesileis
dami į jokias detales, ką reiškia 
“gyvybinę”. Spiriamas repor
terių paaiškinti, Bush tik glaus
tai atkirto: “Gyvybinė JT rolė 
Irake reiškia gyvybinę JT rolę 
ten”. Ir nieko daugiau. Balan
džio 11 dieną Sankt Peterburge 
(Rusijoje) susirinkę trys pa
grindiniai karo prieš Iraką prie
šininkai, Prancūzijos preziden
tas Jacques Chirac, Vokietijos 
kancleris Gerhard Schroeder ir 
Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin (ar dar prieš kelis metus 
kas galėjo įsivaizduoti tokį sa
votiškai keistą ir neįprastą 
triumviratą?), švelniai ragino 
Ameriką, kad JT būtų leista 
tvarkyti pokario Iraką.

Kritus Bagdadui ir Hussein 
valdžiai, nors visi trys jautė 
reikalą spausti Bush į Irako at
statymą įsileisti ir JT balsą, jie 
taip pat suprato, kad reikia ir 
taisyti su Vašingtonu pašliju
sius diplomatinius santykius. 
Putin net užsiminė, kad Rusija 
galėtų Irakui dovanoti jo  8 mi
lijardų dol. skolą Rusijai. Nors 
Kremlius anksčiau buvo nei
gęs, kad jo buvo bandoma įkal
bėti Hussein atsisakyti val
džios, tą patį penktadienį (4/11) 
neįprasto atvirumo pagautas, 
buvęs Rusijos ministras pirmi
ninkas Jevgeny Primakov pri
sipažino buvęs Putino tuo tiks
lu siųstas į Bagdadą, tik tris die
nas prieš prasidedant karui. 
Deja, Saddam tik patakšnojo 
Primakovui per petį, ir išėjo iš 
kambario.

Vokietijos Schroeder, gal 
prisiminęs kad ir Vokietijai Ira
kas skolingas 4 milijardų dole
rių, pasisakė griežčiau: “Mes 
derėsimės su Amerika, bet ir 
reikalausime, kad ir JT turėtų 
kontrolinį balsą”. Prancūzijos 
Chirac taikiai išreiškė savo pa
sitenkinimą, kad Hussein reži
mas žlugo, sakydamas: “Pran
cūzija, kaip ir visos dem o
kratinės šalys, tuo tik džiau
giasi”. Nemanau, kad jis už
miršo, kad ir jam  Irakas turi 8 
milijardus dol. skolos.

Kai kurie Prancūzijos ir 
Vokietijos verslininkai jau da
bar skundžiasi, kad jie  gali 
negauti stambių Irako atsta
tymo kontraktų. Jei jie tokių 
kontraktų tikrai nori, jie turėtų 
įtikinti savo politikus, kad tai
kai palaikyti į Iraką jie nusiųstų 
savo lėšomis tūkstančius vo
kiečių ir prancūzų karių. Ir tai 
be jokių derybų - nenori padėti 
palaikyti taiką, negausi nei 
kontraktų.

Kaip keista neatrodytų, bet 
gal ir teisus buvo David Ma
lone, buvęs Kanados amba
sadorius JT, neseniai šitaip pa
sakęs: “Amerikai nereikėjo JT 
įžengiant į Iraką, bet jų  gali 
prireikti iš ten pasitraukiant” .
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LIETUVOS PREZIDENTAS ESTIJOJE TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Atkeltaiš 2 p. ---------------------- Keliais sakiniais ---------------Lietuvos Prezidentas Rolandas 
Paksas pareiškė įsitikinimą, kad 
Baltijos valstybėms tapus Europos 
Sąjungos ir NATO narėmis, trišalis 
bendradarbiavimas dar labiau suin- 
tensyvės. Baltijos šalims tapus eu- 
roatlantinių organizacijų narėmis, 
sustiprės poreikis ne tik plėtoti tri
šalius ryšius, bet taip pat bus svarbu 
aktyviau bendradarbiauti ir su 
Siaurės valstybėmis.

Apie trijų Baltijos valstybių bendradarbiavimo perspektyvas 
tęsdamas darbo vizitą Estijoje, prezidentas R. Paksas kalbėjosi 
su Estijos Respublikos parlamento (Riigikogu) pirmininke Ene 
Ergma. Pokalbio metu taip pat aptarti bendrų infrastruktūros 
projektų plėtros klausimai. Pokalbyje jis taip pat pateikė Lietu
vos poziciją dėl “Naujųjų kaimynų” iniciatyvos.

Naujųjų kaimynų” iniciatyva - tai yra ES politika Baltarusi
jos, Ukrainos ir Moldovos bei Pietų Kaukazo valstybių atžvilgiu, 
galėsianti paskatinti demokratinių reformų plėtrą šiose šalyse.

Kalbėdamas apie bendrų infrastruktūrinių projektų plėtojimo 
svarbą, prezidentas R. Paksas sakė, jog būtina tęsti Via Baltica 
ir Rail Baltica projekto įgyvendinimą. Lietuvos vadovas minėjo, 
jog prie šių projektų įgyvendinimo galėtų prisidėti ir kaimyninė 
Lenkija.

Aptardamas trišalio bendradarbiavimo energetikos srityje 
perspektyvas, Prezidentas jis pažymėjo, kad vykstant regioninei 
integracijai ir siekiant prisijungti prie vieningos Europos 
energetikos rinkos, būtina įgyvendinti Baltijos energetikos 
strategiją.

Susitikime kalbėdamas apie Lietuvos branduolinės energeti
kos plėtojimo perspektyvas, jis pažymėjo, kad 2003-2004 metais 
bus parengta išsami branduolinės energetikos studija, įvertinanti 
ir naujos atominės elektrinės (reaktoriaus) statybos galimybes.

Pokalbio metu taip pat kalbėta apie Lietuvos ir Estijos 
pasirengimą referendumams dėl narystės ES. R. Paksas ir E. 
Ergma išreiškė viltį, jog abiejų valstybių piliečiai išreikš 
pozityvią valią tapti šios europinės organizacijos nariais.

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

To viso akivaizdoje dabar 
aš suprantu, kas patraukė tas 
darbininkijos mases žiūrėti į 
Maskvą ir iš ten laukti Stalino 
saulės. Dabar suprantu, kodėl 
mūsų, lietuvių, tarpe tiek daug 
išdavikų, šnipų, kurie už su
plyšusį červoncą parduoda sa
vo brolius ir seses, kodėl dide
lė tautos dalis nėra persisun
kusi Tėvynės meile (...). Mes 
kovojame ir žūstame, kad kiti 
gyventų, mes atsižadame kar
jeros, bet kartu neleisime, kad 
tautos vairas atitektų sulenkė
jusiems, surusėjusiems, suvo- 
kietėjusiems. Tėvynės vairą į 
savo rankas turi paimti idea
listai, pilna žodžio prasme - 
lietuviai, kuriems rūpėtų tauta 
ir jos klestėjimas.

Kaip skaudu pernešti, ma
tant tautos žuvimą, prie kurio 
privedė tik praeities klaidos.

Šiomis dienomis aplankė 
mane nusivylimas. Mirties aš 
nebijau. Dėl Tėvynės galiu 
pralieti kraują kiekvieną mi- 
nutę.(...). Jau praretėjo mūsų 
būrys. Daug tautos gynėjų pa
guldė galvas. Kruvini brukų 
akmenys liudija, kad daugelis 
partizanų paguldė galvas ant 
Tėvynės aukuro pačioje jau-

(1988 - 1990 M.) 
III

nystėje (...). Kelsis Lietuva, - 
mūsų nebebus. Joje vėl užvirs 
gyvenimas, - mūsų niekas neat
mins, banditų vardais vadins ,- 
mums bus skaudu. O gyventi mes 
irgi trokštame. Bet karšta Tėvy
nės meilė, šventa Lietuvos žemė, 
tie kloniai ir miškai mane stip
rina, priduoda jėgų ir skatina į 
žūtbūtinę kovą. Ginklo iš rankų 
nepaleisiu. Žūti, bet prasmingai 
žūti, bet nevergauti ...

Lietuviai partizanai kovojo 
ir žuvo ne tik už Nepriklauso
mą Lietuvą, bet ir už tai, kad 
joje būtų garantuotas socialinis 
teisingumas, už demokratinę 
Lietuvą. Todėl beveik visuose 
svarbesniuose jų  dokumentuo
se būdavo pasisakoma tik už 
1922 m. Lietuvos Konstitucijos 
nuostatas. Iš dalies, atsižvelg
damas į tokias kovojančios Lie
tuvos nuostatas, 1946 m. liepos 
3 d. pakeitė savo nuostatas ir 
VLIKas V.Vokietijoje - jis irgi 
atsisakė 1938 m. Konstitucijos 
ir ėmė vadovautis 1922 m. 
Konstitucija. Tik “diplomatijos 
šefas” - S. Lozoraitis visą laiką 
laikėsi 1938 m. Konstitucijos, 
pagal kurios reikalavimus su
darytos Vyriausybės jis, kaip ir

ir minios padegtą vietinį ban
ką. Spauda pabrėžė Vokietijos 
kanclerio Gerhard Schroeder 
kalbą, kad nauja, didesnė Są
junga bus taikos, solidarumo 
ir demokratijos vieta. Atėnų ce
rem onijose dalyvavo ir JT 
Gen. sekretorius Kofi Annan.

• JAV iždo darbuotojai Ira
ke smarkiai dirba, pervesdami 
vertės netekusius Irako dina
rus į visiems priimtinus Ame
rikos dolerius. Valiutos tvarky
tojai laikosi jau išbandytų Af
ganistano centrinio banko pa
mokų. Tos šalies popieriniai 
pinigai spausdinami Vokietijo
je ir Švedijoje. Senieji Irako 
d inarai buvo spausdinam i 
Šveicarijoje. Po 1991 m. karo 
jie buvo pakeisti “Sadamo di
narais” , kurie šiuo metu tapo 
visai beverčiais. Už vieną do
lerį juodoje rinkoje galima 
gauti 3,000 dinarų.

• JAV vyriausybe išvystė 
spaudimą Izraeliui, reikalau
dama ieškoti taikingo sprendi
mo derybose su Palestina.

• Britanijos jėgos Irake 
paskelbė, kad joms pavyko nu
šauti Irako režimo svarbų narį, 
vadinamą “cheminiu Ali” Šiam 
Saddamo talkininkui buvo pa
vesti biologiniai ginklai, nuo 
kurių kurdų kaimuose žuvo 
šimtai tūkstančių žmonių.

kiti pasiuntiniais buvo paskirti; 
iš dalies dėl to “diplomatijos 
šefas” visą laiką ir vaidijosi 
su VLIKu, buvo užkibęs ant 
KGB meškerės - ėmė remti 
KGB įkurtosios ir jo  agento 
J.Markulio vadovaujamos ta
riamai vyriausiojo partizanų 
vadovybės - Vyriausiojo Lie
tuvos atstatymo komiteto Už
sienio delegatūros “įgalioti
nio” J.Deksnio, turėjusio už
duotį izoliuoti VLIKą ne tik 
nuo tautiečių užsienyje, bet ir 
partizanų, įtik in ti juos nu
traukti ginkluotą kovą, supju
dyti ir pačius “vaduotojus” Va
karuose, neleisti, kad būtų su
daryta okupuotos Lietuvos vy
riausybė ir ją  pripažintų kuri 
kita valstybė. Dėl visa to ir iš
eivijos paramą partizanai labai 
menkai tejautė, o ir anglų, šve
dų žvalgybos mėginusios teik
ti didesnę paramą, iš karto irgi 
pateko į KGB rankas, kuris ta
riamai jų  vardu radijo bango
mis net keletą metų mulkino 
“šefus” Vakaruose. Beje, Lie
tuvos okupantai turėjo nema
žai talkininkų ir tarp lietuvių 
išeivių JAV, pirmiausia iš “kai
riųjų fronto”. Jų veiklai koor
dinuoti dar 1940 m. rudenį

• Malaizija uždraudė turis
tams atvykti iš Kinijos, bandy
dama sustabdyti kvėpavimo or
ganų ligą. Filipinai uždraudė 
savo piliečiams vykti į Hong 
Kongą. Ten ir Kinijoj nuo viru
sų jau mirė daugiau 100.

• Pietų Korėjoje yra laiko
ma 37,000 amerikiečių karei
vių. Juos numatoma perkelti 
kiek toliau nuo paliaubų sienos.

• JAV teisingumo departa
mentas paskelbė, kad pernai ka
lėjimuose buvo laikomi daugiau 
dviejų milijonų amerikiečių. 
Tai reiškia, kad dvigubai dau
giau amerikiečių gyvena kalėji
me šiuo metu, lyginant su 1990 m.

• Konge buvo patvirtinta 
nauja Konstitucija. Ta proga aps
kaičiuota, kad nauji civilinio 
karo mūšiai auksu turtingame 
šalies Ituri rajone vėl pareikala
vo aukų. Per 5 metus Konge 
žuvo apie 4 milijonai žmonių.

• Graikijos ministras pir
mininkas Kostas Simitis pa
reiškė Europos Sąjungos vadų 
suvažiavime, jog Turkija nie
kad nebus priimta į Sąjungą, 
kol nepasitrauks iš savo oku
puotos Kipro salos dalies.

• Hondūro kalėjime kilo 
riaušės, kuriose žuvo 69 kali
niai ir trys kalėjimo svečiai, 31 
kalinys sužeistas.

• Libane iš vyriausybės pa

Ministras prie šv. Sosto Stasys Girdvainis kartu su atstovybės atta
che S. Lozoraičiu jr. rengiasi į audienciją pas Popiežių Pijų XII 
Naujų Metų proga. Roma, 1978 m. Dirvos archyvo nuotr.

LKP(b) CK ir NKVD, gavę su
tikimą Maskvoje, į Niujorką, 
kaip SSRS konsulato darbuoto
ją, pasiuntė P.Rotomskį, kuris 
užmezgė gan glaudžius ryšius 
su A.Bimba, R. Mizara, D.Šo- 
lomskiu ir kitais. Pasatarieji 
1941 m. rugpjūčio mėnesį rašo 
A.Sniečkui, pasitraukusiam į

sitraukė premjeras Rafik Hariri 
ir jo  kabinetas. Balandžio 15 
prezidentas Emile Lahoud pri
ėmė pareiškimą ir paprašė eiti 
pareigas, kol jis ras kitą vyriau
sybės vadovą.

• Bolivijoje žemėslinkoje 
žuvo 17 aukso kasyklos darbi
ninkų. 200 laikomi dingusiais.

• Rusijos vyriausybė įspėjo 
Šiaurinę Korėją, kad jos ban
dymas įsigyti atominių ginklų 
eina prieš Rusijos interesus. 
Taip pareiškė ministro pava
duotojas Alexander Losyukov.

• Raudonasis Kryžius pa
skelbė, kad per paskutinius du 
dešimtmečius net 200 tūks
tančių Afganistano žmonių žu
vo ar buvo sužeisti žemės minų 
ar nesprogusių sviedinių. Af
ganistane prie žemės minų pa
šalinimo dirba 7,200 technikų.

• Į karo nuvargintą Iraką 
tarptautinė bendruomenė jau 
siunčia paramą. JAV kareiviai 
m iestuose dirba drauge su 
irakiečiais persekiodami plė
šikaujančius. Jordanas atsiuntė 
11 sunkvežimių su medicinos 
reikmenimis, 50 sunkvežimių 
su m iltais. Ispanijos R au
donasis K ryžius a tsiun tė  
12,000 šiltų antklodžių, JAV 
atsiuntė 38,000 valgyti pa
ruoštų maisto porcijų.

Maskvą: “ ... Didžiai nudžiu
gome, kad užmezgėme ryšius 
...” - ir toliau nurodė, kad tarp 
lietuvių išeivių yra nemažai 
Hitlerio šalininkų, kad daug 
kas neigiamai žiūri į tai, kad 
SSRS buvo užėmusi Lietuvą 
ir kitas Baltijos šalis.

(Bus daugiau)
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PAVYKĘS KNYGOS “ENDRIEJAVO ŽEMĖS” 
PRISTATYMAS

Kovo 30 d., sekmadienį, 
tuoj po pamaldų Lietuvių dai
lės muziejuje, Pasaulio Lietu
vių centre Lem onte, įvyko 
knygos partizano Antano Ruš- 
kio “Endriejavo žemė”, kančių 
ir vilties istorijos pristatymas, 
kurį suruošė “Tautos fondas” 
ir “Partizanų Globos fondas” 
abu gražiai ir sutartinai ben
dradarbiaudami.

Jonas Vainius, Tautos fon
do atstovas iš New Yorko, tarė 
pirmą partizano Antano Ruš- 
kio knygos “Endriejavo žemė” 
pristatymo žodį. Tautos ir Par
tizanų globos fondų vardu 
sveikino visus dalyvius, gau
siai susirinkus į šios reikšmin
gos knygos pristatymą. Pro
gramai vadovauti pakvietė Vy
tenį Kirvelaitį.

Įvadiniam žodžiui buvo pa
kviesta rašytoja Stasė Peterso
nienė, buvusi politinė kalinė 
pirmame sovietmetyje. Ji pa
reiškė, kad “Endriejavo žemė” 
buvo parašyta su autoriaus šir
dies virpėjimu. Tai kančių ir 
vilties knyga, nes Antanas 
Ruškys buvo karinio tribunolo 
nuteistas 15 metų katorgai Si
bire ir tik po 18 metų tremties 
grįžo į Lietuvą. Si jo knyga nė
ra pirmoji. “Už laiko ribos” - 
pasakojimai apie jo  gimtąjį 
“Auksorų kaimas”, 1988 m., 
“Raudonosios katorgos ke

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •c

liais” - 1994 m. Tai jo  vargų ir 
kančių išgyvenim ai Sibire. 
“Klevų sula” - eilėraščiai - 
1998 m. ir “Takas tarp erš
kėčių”- eilėraščiai - 2000 m. 
Visos jo parašytos knygos, tai 
lietuvių tautos kančių istorija. 
Pabaigoje Petersonienė pareiš
kė, kad yra krikščioniška at
leisti nuoskaudas kito žmo
gaus, bet kaip galima atleisti 
žmogui, kuris tapo žvėriu, o jo 
padarytos žaizdos lieka neuž
gydomos. Mes lenkime galvas 
tiems tautos kankiniams, kurie 
yra jau Amžinybėje, arba dar 
išlikę gyvi, nes jie kovojo už 
savo kraštą, laisvę ir nepri
klausomybę.

Po to dainininkės Loreta 
Umbrasienė ir Jolanta Banienė 
programos dalyviams padai
navo: “Kur balti keliai” - muz. 
Algimanto Raudonikio, žo
džiai Jono Strielkūno, “Putinė
li raudonasai”, lietuvių liau
dies daina, o prie dainų “Trys 
spalvos” ir “Ąžuolai žaliuos” , 
prisidėjo ir visa auditorija.

Skaidres pristatė Jonas Vai
nius, padedant Stasei Peterso
nienei, paryškinant, kad iš En
driejavo valsčiaus yra kilę daug 
žymių asmenų: diplom atas 
Edvardas Turauskas, kalbinin
kas Jurgis Talmantas, medici
nos gydytoja, rentgenologė

Paulina Kalvaitytė-Karvelie- 
nė, kun. Labokas ir daug kitų 
pasižymėjusių asmenų.

Knygos apibūdinimą atliko 
lietuvių spaudos bendradarbis 
Aleksas Vitkus. Knygos auto
rius labai vaizdžiai aprašo sa
vo prisiminimus, bet ir kitų en- 
driejaviškių tremtinių kančias 
ir viltis. Iš Endriejavo apylin
kių knygoje yra išvardintų 473 
tremtinių vardai ir pavardės. 
Jų dauguma mirė nuo baisių 
gyvenimo sąlygų, o jei kurie 
išliko ir grįžo į namus, jų  nie
kas nepasitiko, nes karo ir ko
vų audros nušlavė jų  ištisus 
kaimus. Knyga turi daug nuo
traukų iš Endriejavo ir Sibiro 
gyvenimo.

Knygos ištraukas skaitė Jū
ratė Jankauskaitė-Zubinienė. 
Programos paskutinį žodį tarė 
knygos autoriaus giminaitis 
Augius Venclauskis, dėkodamas 
rengėjams ir dalyviams. Pa
našių žodžių padėką pareiškė 
ir Leonas Maskaliūnas, Par
tizanų globos fondo pirminin
kas. Programos atlikėjai buvo 
apdovanoti gėlėmis ir visi bu
vo pakviesti prie šeimyniško 
vaišių stalo. Malonu paminėti, 
kad knygos pristatyme dalyva
vo 140 asmenų. Knyga buvo 
m ielai perkam a. P ritrūko. 
Retai taip būna.

St. Džiugas

Augius Venclauskas, rašyt. Stasė Petersonienė ir Jonas Vainius 
knygos “Endriejavo žemė” pristatyme. B.M. Kronas nuotr.

• Lietuvos konsulato Čikagoje organizuotas renginys 
Čikagos Beverly menų centro naujoje salėje karaliaus Mindaugo 
750 karūnavimo metinių prisiminimui, praėjo su didžiuliu pasi
sekimu. Klausytojai klausėsi lietuvių liaudies dainų dainininkės 
Veronikos Povilionienės ir džiazo “Streetdancer” grupės bendro 
koncerto. To centro direktorė Ch. Adachi buvo patenkinta ren
giniu, nes dalyvavo beveik 300 žmonių. Ten pat vyko lietuvių 
dailininkų - Aldonos Sutkuvienės, Aleksandros Eivos ir Rimo 
Čiurlionio kūrybos paroda. Tai jau antras Čikagos konsulato su
rengtas Lietuvos karaliaus Mindaugo atminimas. Pirmasis buvo 
Čikagos miesto centre, kuriame dalyvavo prez. Valdas Adamkus.

Demokratinis valdžių pasi
dalinimas ir jų  lygiareikšmiš- 
kumas (įstatymų leidžiamoji 
valdžia, vykdomoji valdžia, 
neprik lausom as teism as) 
Konstitucijoje buvo neišlaiky
tas, o Seimas turėjo labai di
delių ir svarbių prerogatyvų: 
Seimas rinko valstybės Prezi
dentą, Seimas aprobavo vals
tybę arba jos neaprobavo, Sei
mas netiesiogiai galėjo veikti 
Seimo daugumos pageidauja
ma kryptimi ir teismo funkcijų 
vykdymą. Taigi Seimas tapo 
svarbiausias krašto politikos 
centras, o Seimo rinkimai - pa
čia svarbiausia politine akcija, 
lemiančia visą krašto valdy
mą. Užtat Seimo rinkimai tapo 
aštriausia ir todėl daugiausia 
sudemagoginta politine cere
monija, daugiausia demorali
zuojančia visą krašto gyveni
mą. Tai kėlė atsakingosios vi
suomenės susirūpinimą. Lie
tuvybės judėjimo autoritetai 
vis garsiau pradėjo kviesti ir 
raginti krašto partiškai įsikarš
čiavusius politikus tramdyti 
savo partiškumą. Dar jautriau 
į partinį susiskaldymą ir par
tines rietenas žiūrėjo ir reaga
vo Lietuvos armijos jaunieji 
karininkai, 1918 m. savo noru 
atskubėję kurti Lietuvos armi
ją  lietuvybės judėjimo dvasia. 
Kad reikalai dar daugiau neiš
kryptų ir nesusidarytų dar di
desnės netvarkos pavojus, jau

"SALIS TA LIETUVA VADINAS...”
V

(Apmąstymų ir samprotavimų santraukos)
Iš knygos “Domas Cesevičius”

Aukštaitija. Vytauto Igno linoraižinys 1989-1990 m. (Iš ciklo 
“Šventoji Lietuva”).

apie 1923 metus buvo suorga
nizuota Slaptoji karininkų są
junga (SKS) budėti politinės 
tvarkos sargyboje. “Caveant 
consules!” [(lot.) Tebudi kon
sulai (t.y. būkite atsargūs!)]. Ta 
SKS savo lemiamą vaidmenį 
suvaidino 1926 m. perversmo 
metu.

Apie tą maždaug laiką pra
sidėjo ir visuomenės traukima- 
sis nuo partinių kraštutinumų 
į nuosaikesnį vidurį. Tai paro
dė 1926 m. pavasario rinkimai 
į Seimą. Vienašališkas Krikš
čionių demokratų partijos val
dymas buvo pribaigtas. Nežy
mią Seimo atstovų daugumą 
sudarė nuosaikūs k a irie ji 
(valstiečiai liaudininkai ir so
cialdemokratai). Bet charakte
ringiausia gal buvo tai, kad į 
Seimą pirmą kartą atėjo nors 
nedidelė, bet politiškai įtakin
ga vidurio partijų grupė (tauti
ninkai - svarbiausi A. Smeto
na, A. Voldemaras - ir Ūkininkų 
partija). Ta grupė iš karto pra
dėjo vaidinti politinės pusiaus
vyros išlaikymo vaidmenį tarp 
kraštutinės dešinės ir kraštuti
nės kairės. O tai buvo labai svar
bu krašto politikos ir visuome
ninių santykių stabilizacijai.

Naujai sudaryta valstiečių 
liaudininkų ir socialdemokratų 
koalicinė vyriausybė, atrodo, 
nuoširdžiai ir geromis demo
kratinėmis intencijomis pasi

skelbė ir visaip gyrėsi, kad ji 
laikysis “tikrosios demokrati
jos” principų ir vykdys tikrai 
demokratinę politiką. Ir iš tik
rųjų: buvo paskelbta politinių 
kalinių amnestija, legalizuotas 
profesinių sąjungų veikimas, 
panaikinta spaudos cenzūra, 
karo padėtis. Krašte sunerimo 
ir pagyvėjo politinis ir visuo
meninis gyvenimas. Daugiau
sia gyvumo parodė ir daugiau
sia neramumų kėlė kraštutinių 
kairiųjų - komunistų veikla.

Daug kas manė ir spėliojo, 
kad gavusi daugiau laisvių 
krašto visuomenė pradžioje pa
gyvės, pajudės, paūžaus, o vė
liau aprims, grįš prie ramios, 
darb ingesnės kasd ienybės 
aukštesnėje demokratizmo pa
kopoje. Bet ne! Neramumai ne 
tik kad nemažėjo, bet plėtėsi 
vis tolyn, aštryn, įžūlyn. Kraš
tutinių kairiųjų - komunistų 
keliam i neram um ai žadino 
kraštutinės dešinės reakciją. 
Greit paaiškėjo, kad kraštuti
nių kairiųjų triukšmavimai bu
vo neproporcingi jų skaičiui ir 
jų  politinei reikšmei krašte. 
Pradėta suprasti, kad Lietuvos 
komunistų užnugaryje stovi ir 
diriguoja didelė galybė, kuriai 
visai nereikalinga didesnė de
mokratija Lietuvoje, o labiau
siai nereikalinga pati Lietuvos 
nepriklausomybė.

(Bus daugiau)
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REKOLEKCIJAS PRAVEDĖ 
KUN. LIONGINAS VIRBALAS

Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijoje, Didžiąją 
savaitę rekolekcijas pravedė

jėzuitas kun. Lionginas Vir
balas. Didįjį penktadienį Kris
taus kančią šventėm “Tene-

brae” - Tamsos šešėlių pa
maldomis. Tai buvo skaitinių, 
muzikos ir šviesų junginys, 
apmąstantis Kristaus kančios 
kelią. Muzikinę pamaldų dalį 
atliko Exultate choro kamerinė 
grupė su vadove muz. Rita 
Klioriene.

Didįjį šeštadienį, 8:00 v. v. 
- Velykų v ig ilija  ir P r i
sikėlimas. Giedojo Exultate 
Choras.

Kun. Lionginas Virbalas, 
S.J. su klebonu Gediminu Ki- 
jausku  S.J. apžiūrėjo Cle- 
velando centrą plaukdami lai
vu. O Velykų pirmadienį kun. 
Lionginas išskrido atgal į Vil
nių.

Giedrė Kijauskienė

NEW  Y O R K , NY

Klebonas Gediminas Kijauskas, S.J., ir kun. Lionginas Virbalas, 
S.J., plaukdami laivu apžiūri gražų Clevelando centrą.

G. Kijauskienės nuotr.

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
Brone Barakauskiene E-mail broneb@aol.com

Ryan Misiūnas Kent State Universiteto (Kent, Ohio) Lituanistinės 
stipendijos pildytojas (recipient) ir KSU Ethnic Heritage programos 
direktorius dr. David Brenner. Norintys studijuoti KSU stipendijų 
klausimais gali kreiptis į Ethnic Heritage skyrių KSU, arba į dr. 
Viktorą Stankų. Stipendijos bakalauro siekiantiems - 2,000 dolerių 
metams. Dr. V. Stankaus nuotr.

IS NEW YORKO PADANGĖS
Maironio lituanistinė mo

kykla nuoširdžiai kviečia vi
sus į Motinos Dienos minė
jimą, sekmadienį, gegužės 4 d. 
po 10 val. lietuviškų Mišių, 
Apreiškimo parapijos salėje.

* * *

LB Brooklyn-Queens apy
linkės balsavimai į LB Krašto 
Taryba vyks Apreiškimo pa
rapijos salėje sekm adienį, 
gegužės 4 d. ir sekmadienį, 
gegužės 11 d. po 10 val. Mišių

• Lietuvių fondo 40-asis 
metinis suvažiavimas vyks 
gegužės 3 d. Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte. Lietuvių fon
das jau ketvirti metai skiria po 
m ilijoną dolerių lietuvybės 
darbams remti, rašo Fondo 
nariams tarybos pirmininkas 
dr. Antanas Razma ir valdybos

parapijos apatinėje salėje; taip 
pat balsavim ai vyks ir šeš
tadienį, gegužės 10 d. nuo 11 
val. ry to  iki 1 val. pop iet 
Apreiškimo parapijos bažny
čios prieangyje. Primename, 
kad visi lietuviai, 18 metų ir 
vyresni, gyvenantys Brooklyn- 
Queens apylinkėje, turi teisę 
balsuoti. Šiem et pristatom i 
aštuoni kandidatai. Balsuoti 
reikia tiktai už tris. Nuo balsuo
tojų skaičiaus priklausys kitų

pirm ininkas Povilas Kilius. 
Lietuvių fondas šiuo metu turi 
15 mil. turto. Fondo vadovybė 
nuoširdžiai dirbdama, stengia
si, kad ši finansinė institucija, 
kuri sąžiningai vedama pagal 
JAV federalinius įstatym us, 
augtų ir stiprėtų, kad būtų su
telkta 20 milijonų dolerių ir kad

metų Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos atstovu 
skaičius. Balsavimai bus pra
vedami ir paštu. Dėl daugiau 
informacijos, skambinkite va
karais Vidai Jankauskienei: 
(728) 849-2260.

New Yorko kandidatai yra: 
Edmundas Adomaitis, Kęstutis 
Bileris, Tomas Bliznikas, Vy
tautas Cereska, Ramutė Ces- 
navicienė, dr Giedrė Kumpi- 
kaitė, Laima Šileikytė-Hood ir 
Raimundas Šlizys.

Dr. Giedrė Kumpikas

lietuviškumo išlaikymo reika
lams galėtų dar labiau padėti.

• Poetės Eglės Juodvalkės 
kūrybinis vakaras įvyks gegu
žės 3 d., šeštadienį, 6 val. va
karo Balzeko muziejaus salė- 
je.Vakaro metu poetė skaitys 
savo poeziją ir dalinsis min
timis su klausytojais.

SU LB Į AUKSINIUS METUS
Rinkimai į LB Tarybą suteiks visiems galimybę išreikšti savo nuomonę kokia linkme LB 

turėtų žygiuoti per sekančius trejus metus ir į kokias sritis privalėtų skirti daugiausiai dėmesio.
Rochesterio LB apylinkės 3 kandidatai, praleidę didesnę dalį savo gyvenimo šiame mažame 

lietuvių telkinyje, artimai bendravo ir bendrauja su visais lietuviais, nesusiskaldę ir nesusigrupavę 
į kokias nors grupeles. Jie supranta išeivijos rūpesčius ir jos nuotaikas. Kandidatai yra pasirengę at
stovauti visiems lietuviams Ohio rinkiminėje apygardoje pilnai suprasdami LB Tarybos nario pareigas.

Lietuva yra jau pakeliui į NATO ir į Europos Sąjungą, turi jaunų, gabių diplomatų, galinčių 
rūpintis politiniais reikalais. Todėl šie kandidatai pasiryžę kreipti LB vairą tiesiai į garbaus amžiaus 
sulaukusių LB narių poreikius tikėdami, kad Jų socialiniai rūpesčiai turėtų būti LB veiklos 
prioritetas.

Janina Birutė Litvinienė, dabartinė Rochesterio LB Apylinkės pirmininkė, mokytoja iš 
profesijos. Ilgametė “Dainos Aidas” radijo valandėlės viena iš redaktorių ir pranešėjų, priklauso 
“Putino” chorui. Ne vieni metai dirba Šv. Jurgio parapijos taryboje. Nepamainoma kultūrinių 
renginių pravedėja. Praeitais metais sėkmingai vadovavo Valdovų rūmų lėšų vajui. Yra lydėjusi 
JAV profesorių grupes kelionėse į Lietuvą. Baigusi Nazareth College, University of Rochester ir 
Northwestern University.

Rimvydas Tamošiūnas, baigęs Northeastern universitetą Bostone. Magistro laipsnį įsigijęs 
Rochester Institute of Technology. Pensininkas po daugelio metų tarnybos “Xerox” bendrovėje. 
Su žmona Živile užaugino du sūnus ir dukrą, kurie lankė šeštadieninę mokyklą, šoko tautinius 
šokius ir priklausė skautams. Buvęs LB Apylinkės pirmininkas, Šv. Jurgio Parapijos tarybos 
pirmininkas ir šeštadieninės mokyklos mokytojas.

Rūta Gečienė baigė meno studijas su magistro laipsniu Rochester Institute of Technology. 
Dėsto meną gimnazijoje. Ilgametė skaučių vadovė, kasmet paskautininkė Rūta praveda meno 
programą Romuvos stovykloje Kanadoje. Buvusi lituanistinės mokyklos mokytoja ir Tėvų 
komiteto pirmininkė. Priklausė “Lazdyno” šokių grupei ir vietiniam chorui. Buvusi Šv. Jurgio 
parapijos tarybos vicepirmininkė ir sekretorė. Keturių vaikų motina, kurie aktyviai reiškiasi 
lietuviškoje veikloje.

Be abejonės, šie mažai pažįstami už Rochesterio apylinkės ribų kandidatai laimėję rinkimus 
atneštų naujų idėjų, naujo pasiryžimo ir naujo entuziazmo į visuomeninę veiklą su akcentu į 
mūsų pačių poreikius. Rimas Cesonis

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:broneb@aol.com
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVOJE VYKS KARINĖS
PRATYBOS “AMBER HOPE 2003”
Vilnius, balandžio 23 d. (ELTA). Ministrų Kabinetas nutarė 

šių metų birželio 9-20 d. Lietuvos teritorijoje - Ruklos kariniame 
poligone - surengti tarptautines karines pratybas “Amber Hope 
2003".

Pagrindinis pratybų tikslas, pasak Vyriausybės spaudos 
tarnybos - m okyti ir reng ti L ietuvos karius dalyvauti 
tarptautinėse operacijose kartu su kitų užsienio valstybių, NATO 
narių ir Partnerystės taikos labui (PTL) programos dalyvių, 
ginkluotosiomis pajėgomis.

Panašios pratybos Lietuvoje buvo surengtos 1999 ir 2001 
metais.

L ietuvos dalyvavim as tarp tau tinėse  operacijose  yra 
grindžiamas glaudžiu bendradarbiavimu su NATO ir PTL 
valstybėmis. Į tarptautines misijas siunčiami Lietuvos kariniai 
vienetai dažniausiai integruojami į kitų NATO valstybių karinius 
kontingentus, todėl Lietuvai tokios pratybos svarbios tiek 
politiniu, tiek ir praktiniu aspektais.

“Amber Hope 2003” pratybose dalyvaus karinės pajėgos iš 
8 užsienio valstybių - iš Danijos Karalystės iki 8 karių, Estijos
- iki 48 karių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Siaurės Airijos 
Karalystės - iki 162 karių, Kanados - iki 9 karių, Latvijos - iki 
40 karių, Lenkijos - iki 272 karių, Suomijos - iki 252 karių ir 
Vokietijos - iki 3 karių.

Bendras karių ir civilių skaičius neviršys 800.
Pratybų dalyviai planuoja atvykti birželio 8 d. ir išvykti 

birželio 21 d. Kiekviena pratybose dalyvaujanti šalis pati 
apmokės savo karių ir karinėms pajėgoms priskirtų civilių 
tarnautojų išlaidas, susijusias su pratybomis.

Pratybose dalyvaus Lietuvos kariuomenės kariai (iki 1 tūkst. 
karių). Jos finansavimas bus vykdomas iš Krašto apsaugos 
ministerijos biudžete koviniam rengimui numatytų lėšų.

V. ADAMKUS PRIĖMĖ SIŪLYMĄ
TAPTI UNESCO GEROS VALIOS AMBASADORIUMI
V iln iu s , ba landžio  18 d. (ELTA). Baigęs kadenciją  

Prezidentas Valdas Adamkus priėmė UNESCO generalinio 
direktoriaus Koičiro Macuros pasiūlymą tapti UNESCO geros 
valios ambasadoriumi žinių visuomenei.

UNESCO geros valios ambasadoriaus garbės titulą pasaulyje 
turi 36 žmonės. Jais paprastai tampa įžymūs kultūros, meno ir 
mokslo veikėjai, iškilūs kadencijas baigę valstybių vadovai ar 
monarchai.

Tarp Geros valios am basadorių - operos dainininkė 
Montseratt Caballe, aktorė Catterine Deneuve, futbolininkas 
Edson Pele, Liuksemburgo didžioji kunigaikštienė Marija 
Teresa, violončelininkas Mstislavas Rostropovičius, buvusi 
Islandijos prezidentė Vigdis Finbogadotir.

Geros valios ambasadoriai dalyvauja įvairiuose UNESCO 
renginiuose, globoja jiems patikėtą organizacijos veiklos sritį, 
skleidžia jos idėjas, gali rengti įvairias akcijas.

Žinių visuomenė - viena iš prioritetinių UNESCO veiklos 
sričių. UNESCO užsiima interneto sklaida, bendruomenių 
interneto centrų steigimu, bibliotekų ir archyvų modernizavimu, 
vyriausybių plėtra, informacinių technologijų diegimu švietimo, 
moterų ir vaikų apmokymo įstaigose, sprendimų priėmimo 
struktūrose.

Geros valios ambasadorių turinti Lietuva bus dar geriau 
pastebima tarp kitų UNESCO valstybių narių.

LIETUVA - TARPTAUTINĖJE
PLĖTROS IR PAGALBOS POLITIKOJE
Vyriausybė patvirtino plėtros ir pagalbos politikos 2003 - 

2005 m. koncepciją, pagal kurią Lietuva teiks pagalbą Karaliau
čiaus sričiai, Ukrainai, Baltarusijai, Moldovai, Afganistanui ir 
Irakui. Tokį pasirinkimą, anot Užsienio reikalų ministerijos, sąly
goja strateginė, politinė ir ekonominė šių regionų svarba Lietuvai 
bei istorinės sąsajos.

Ateityje planuojama pagalbą teikti ir kitiems regionams, ypač
- Pietų Kaukazui ir Balkanams.

Plėtros ir pagalbos politika bus nukreipta prisidedant prie jų 
demokratijos stiprinimo, teisinės valstybės kūrimo ir žmogaus 
teisių apsaugos stiprinimo. Numatyta, kad Lietuva šioms šalims 
teiks techninę bei humanitarinę pagalbą.

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi, kad jos šalys - narės di
dins plėtros ir pagalbos politikos finansavimą, kuris iki 2006 
m. pasieks 0,39 proc. ES bendrojo vidaus produkto (BVP). 
Lietuvos teikiama pagalba kol kas sudaro vos 0,02 proc. BVP.

LGITIC inf.

LR Generalinio konsulato Čikagoje rengtame karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Lietuvos valstybės 
750 metų minėjime prez. Valdas Adamkus ir Illinois Cook apskrities iždininkė Maria Pappas.

Cook Trasurer įst.nuotr.

SUTARTA DEL PIRMININKAVIMO ROTACIJOS
Vilnius, balandžio 24 d. 

(ELTA). Ministras pirmininkas 
Algirdas Brazauskas ir Euro
pos komisijos narys Guenter 
Verheugen sutarė, kad ES tary
boms turėtų išlikti pirmininka
vimo rotacija.

Pietų metu, aptariant būsi
mą pirmininkavimo ES insti
tucijoms tvarką, pašnekovai 
sutiko, jog ES taryboms, pa
vyzdžiui, viršūnių, bendrųjų 
reikalų, ekonomikos ir finansų 
bei kitoms, turėtų išlikti pirmi
ninkavimo rotacija.

Pasak Vyriausybės spaudos 
tarnybos, Vyriausybės vadovas 
ir svečias diskutavo apie Euro-

Lietuvos atstovai Europos 
Konvente yra už valstybių iš
stojimo iš bendrijos reglamen
tavimą būsimojoje ES Kons
titucijoje. Seimo atstovo Kon
vente, Europos reikalų komite
to pirmininko Vytenio Andriu
kaičio nuomone, būsimoje ES 
Konstitucinėje sutartyje turi 
būti nustatyta išstojimo iš ben
drijos procedūra.

“Jei valstybė įstoja į Są
jungą, ji gali iš jos ir išstoti. Tai

pos Sąjungos ateitį po išsi
plėtimo, šalių atstovavimą ES 
institucijose, ES santykius su 
kaimyninėmis valstybėmis bei 
Lietuvos gyventojų nuotaikas 
prieš artėjantį referendumą dėl 
šalies narystės Europos Sąjun
goje.

Kalbant apie santykius su 
ES kaimynais pabrėžtas svar
bus Lietuvos vaidmuo formuo
jant visos ES politiką tokių ša
lių, kaip Rusija, ypač jos Kara
liaučiaus sritis, Baltarusija ar 
Ukraina, atžvilgiu. Lietuvos 
patirtis galėtų padėti pasiekti, 
kad ES plėtra duotų apčiuo
piamą naudą tų šalių ekono-

miniam ir socialiniam vysty
muisi.

Pokalbyje pripažinta, kad, 
nepaisant akivaizdžių narystės 
ES privalumų, dar tenka susi
durti su dalies Lietuvos žmo
nių abejonėmis.

Kita vertus, kai kurios inte
resų grupės iš Vyriausybės jau 
šiandien reikalauja tų sąlygų, 
kurios gali būti sudarytos tik 
Lietuvai tapus ES nare.

G. Verheugen pažymėjo, 
kad narystė Europos Sąjungoje 
pakels ne tik žemdirbių, bet ir 
visų Lietuvos žmonių pajamų 
lygį.

DANIJOJE LIETUVOS KARIŠKIAI KARTU ŠEŠTĄ KARTĄ

Klaipėda, balandžio 24 d. (ELTA). Lietuvos karinių jūrų pajėgų aprūpinimo laivas “Vėtra” 
išvyko jau šeštą kartą dalyvauti kasmetinėse tarptautinėse paieškos ir gelbėjimo pratybose “Sarex”, 
kurios balandžio 24 - gegužės 2 dienomis rengiamos Danijoje.

Pasak Krašto apsaugos ministerijos, šiais metais pratybos vyks Bornholmo saloje. Numatoma, 
kad jose dalyvaus 9 karo laivai iš 5 valstybių. Jie bus suskirstyti į tris grupes, vienai iš jų vadovaus 
Lietuvos karo laivas “Vėtra”. Kartu su jo  įgula dalyvaus ir Lietuvos narų gelbėtojų komanda.

Šiose pratybose pirmą kartą dalyvaus Latvijos karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Tuo metu 
Lenkija jau antrus metus siunčia ne tik laivą, bet ir paieškos bei gelbėjimo sraigtasparnį.

Pratybų “Sarex” pasirengimo “kranto fazė” truks 4 dienas, jos metu bus derinami ryšininkų, 
signalininkų veiksmai. “Jūrinės fazės” metu išplaukę laivai veiks pagal iš kranto gautą programą, 
atsižvelgiant į oro bei kitas sąlygas. Laisvalaikiu pratybų dalyviams bus rengiamos kariškių 
sportinės varžybos: mini futbolas, virvės traukimas, virvės pynimas ir kita.

KJP laivas “Vėtra” yra aprūpinimo laivas ir priklauso mininių laivų divizionui. Šis divizionas 
yra karo laivų flotilės padalinys. Aprūpinimo laivo funkcija - teikti visokeriopą aprūpinimą ne 
tik minų medžiotojams, bet ir visai laivų flotilei.

ELTA primena, jog 1997 metais danai, siekdami suderinti valstybių paieškos ir gelbėjimo 
veiksmus Baltijos jūroje, inicijavo pratybas “Sarex” ir rengia jas kiekvienų metų balandžio 
mėnesio paskutinę savaitę. Pratybose dalyvauja Estija, Latvija, Lietuva ir Lenkija.

LIETUVOS POLITIKAI - UZ ES KONSTITUCIJOJE 
NUMATYTĄ GALIMYBĘ IŠSTOTI

kiekvienos valstybės teisė” , - 
sakė V. Andriukaitis. Jo teigi
mu, niekas neabejoja, jog re
miantis tarptautinės teisės nuo
statomis bet kuri valstybė ir 
šiandien gali pasinaudoti šia 
teise, tačiau konkreti procedū
ra įneštų daugiau aiškumo.

Lietuvos Vyriausybės at
stovo Konvente, Lietuvos mi
sijos prie Europos Bendrijų 
ambasadoriaus Oskaro Jusio 
teigimu, atskiras ES Konstitu-

cinės sutarties straipsnis, regla
mentuojantis išstojimą iš ES, 
yra aiškus signalas, kuris pa
tvirtina ES demokratiškumą. 
“Ateiname į ES kaip laisva ir 
suvereni valstybė, naujosios 
ES Konstitucinės sutarties pro
jektas dar kartą parodo, kad to
kia liksime ir įstoję į ES”, teigė 
ambasadorius.

Lietuvai Konvente taip pat 
atstovauja URM sekretorius 
Rytis Martikonis bei Seimo na
riai: liberalas Algirdas Gricius 
ir liberaldemokratas Eugenijus 
Maldeikis.
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KULTŪROS PUSLAPIS

Regina Jegorova,
(9 klasės moksleivė)

DRAUGYSTĖ PIEVOJE
Myli. Nemyli. Myli. Nemy

li. Myli!
Ir ji pradėjo skraidyti po pie

vą. Jos skardus, dar vaikiškas, 
bet kartu toks nežemiškas juo
kas liejosi po visą lauką kaip 
bažnyčios varpas po parapijos 
apylinkes. Jos klausėsi visi: 
drugeliai, darbštuolės bitės ir 
paukščiai, dangus ir saulė ir vi
sos pievos gėlės. O aš? Aš irgi 
džiaugiausi kartu su visais. Ma
no ką tik nuskabyti žiedlapiai 
žvaliai šypsojosi... Atrodė, kad 
visas pasaulis skęsta šitoje juo
ko, džiaugsmo ir pernelyg grei
to širdies plakimo ekstazėje... 
Aš džiaugiausi! Kartais man 
pritrūkdavo gaivos, o žemė ne
galėjo suteikti jos, nes aš jau bu
vau atskirta nuo šio pasaulio. 
Bet tai niekis - juk šiandien taip 
šviečia saulė ir šypsosi dangus. 
Man visiškai nebaisu, kad aš 
jau nežydėsiu, kad mano stiebe
lis nesiverš pro jaunas žoleles į 
šviesą... Aš įtraukiau paskutines 
stiebo sultis, paskutinį kart pa
žvelgiau į kaitrią saulę, vis dar 
bandydama pajusti pievoje tvy
rančią palaimą. Jėgos mane 
apleido...

Pavasaris... Atsibudusi po 
žiemos, saulė netvirtai kabinosi 
liaunais spindulėliais į žemę. 
Aplink mane buvusios sėklos 
pradėjo brinkti. O aš dar pa
lauksiu! Juk šis pavasaris ne 
toks, kaip visi. Aš tai jaučiau. 
Nors kitos ramunių sėklos jau 
seniai buvo pasiruošusios kilti 
į šviesą, aš kažkodėl delsiau. 
Man atrodė, kad spėsiu. Mėga
vausi malonumu gerti žemės 
vandenį (anksčiau to net nepa
stebėdavau)...

Kai aplink nebeliko ramu
nių sėklų, kai beveik visi auga
lai prasikalė į žemės paviršių, 
nusprendžiau kilti ir aš. Juk rei
kėjo išauginti stiprų stiebą, iš
skleisti gražiausią žiedą, prisi
vilioti darbščiausią bitę, subran
dinti daug sėklų...

Po pavasario saule, gaivina
ma padūkėlio vėjo, derlingoje 
žemėje aš išaugau greitai. Kaip 
visada buvau graži, pilna jėgų, 
nuostabiai kvepianti ir visus ke
rinti savo žiedu. Aš, didžiavausi 
savimi, nes manyje alsavo lai
mė ir pasaulio pilnatvė...

Vieną rytą, kai dar kitos gė
lės miegojo, aš išgirdau virš žie
do (gal net virš saulės ir dan
gaus) kažką neįprasta, dieviška 
ir palaiminga. Tai buvo lyg upe
lio skardėjimas, susiliejęs su to
limo kaimo mergelių klegesiu, 
lyg saulės prišildytos įtemptos 
arfos stygos skambėjim as... 
Lyg Bacho klavesinai, Vival- 
džio smuikai, upių giesmės, 
žmonių širdžių plakimai, visos 
pasaulio kalbos, tradicijos, tau
tos, susiliejusios į vieną visumą, 
kuri skleidė nepaprastą garsų 
gausumą. Sis gausmas paža

dino mane. Aš labai greitai iš
skleidžiau žiedą ir atgręžiau 
jį į dangų, bandydama pama
tyti tai, kas skatino tvinksėti 
viso pasaulio pulsą, o mano 
žiedą ir stiebą trūkčioti pasi
gerėjimo traukuliais. Ilgai ne
galėjau nieko įžiūrėti, nes 
saulė trukdė savo akinančia 
šviesa. Pagaliau dangaus mė
lynėje pamačiau paukštį. Jis 
blaškėsi, šokinėjo virš pievos 
ir skleidė tuos nežemiškus 
garsus. Jis buvo toks mažytis, 
kad, atrodė, dangaus platybė 
jį traiško po savimi, pasaulis 
savo didžiule mase užgožia jo 
menkutį kūnelį... Tačiau ne! 
Tas mažas, trapus paukštelis 
(žmonės jį vadina vieversėliu) 
- tikras kovotojas. Savo ma
žyčiais sparneliai jis drąsiai 
raižė dangų ir giesmėmis rodė 
save pasauliui...

Mano žiedlapiai pradėjo 
svaigti, nes laikiau žiedą iš
kėlusi gana ilgai. Tačiau aš 
nekreipiau į tai dėmesio. Juk 
aš džiaugiausi vieversėliu 
danguje.

Gal ir jis jautė manyje pa- 
budusį susižavėjimą, gal tie
siog stebėjosi mano grožiu... 
O gal man tai tik pasirodė... 
Vieversys nutūpė netoli ma
nęs ir... (aš net nesvajojau, kad 
gali taip pasisekti) pradėjo 
sukti lizdelį. Pro retas žoles aš 
puikiausiai galėjau stebėti jį. 
O ko man dar reikėjo? Nieko. 
Aš jums, žmonės, sakau - nie
ko...

Labai greitai susidrauga
vau su paukšteliu. Rytais mes 
atsibusdavom kartu. Per die
nas linksmai juokdavomės. O 
vakarais kartu pasitikdavom 
ir grožėdavom ės sau lė ly 
džiais. Laikas buvo tarsi su
stojęs. Šios dienos man pri
minė... Ne, nieko nepriminė, 
nes tokių gražių ir pilnų šyp
senų bei palaimos dienų dar 
niekad nebuvo... Taip bėgo 
mėnesiai. Pavasaris ir vasara, 
pilni laimės tarpusavio supra
timo ir abipusio prisirišimo. 
Jis - danguje, o aš - žemėje. 
Net drumzlinos dienos ne
trukdė mums. Aš jį jaučiau sa
vo pulsuojančiomis sultimis, 
jis  m atė mane iš dangaus 
aukštybių... O rudenys ir žie
mos, kai tekdavo išsiskirti, 
buvo pilnos liūdesio ir lauki
mo. Iš tolimų kraštų mano 
draugas sugrįždavo pavasarį, 
kai mano žiedas jau pilnai iš
siskleisdavo ir žydėdavo. O 
kartais atvirkščiai: jis sugrįž
davo anksčiau, nei aš pasiro
dydavau iš žemės. Mus abu 
kankino laukimas. Tačiau su
sitikimai būdavo pilni palai
mos, dažnai saldžiai užmig- 
dydavo ir liūliuodavo. Kai 
paukštelis vėluodavo grįžti iš 
šiltųjų kraštų, jaučiausi blo

gai, mano žiedlapiai 
vysdavo. Netgi druge
liai ir bitės nebedžiu- 
gino, galop įkyrėdavo ir 
saulė. O kai pajusda
vau, kad jis šalia, viskas 
staiga pasikeisdavo... 
Žmonės tai vadina mei
le!

M ūsų gyvenim as 
buvo lyg margaspalvis 
sapnas. Tik vieną dieną 
pievoje išgirdome kaž
ką neįprasta. Tai, ko 
niekada nebuvome gir
dėję. Tai nebuvo nei pa
laidas vėjas, nei paukš
čiai, nei drugiai, nei bi
tės. Tai buvo ne gamta 
ir todėl mus baugino.
Mano draugas liovėsi 
giedojęs ir atsitūpė savo 
lizdelyje. Aš palenkiau 
savo žiedą į tą pusę, iš 
kur sklido garsai. Pro 
neaukštas viksvas pamačiau 
ant žemės gulinčią mergaitę. 
Jos nugara keistai kilnojosi. 
Buvo girdėti lyg kūkčiojimas, 
lyg rauda, lyg šiaip beprasmiai 
žodžiai. Aš nieko nesupratau. 
Man buvo baugu, bet ir smalsu. 
Mačiau, kad mano draugas vie
versėlis taip pat susijaudinęs ir 
pasimetęs. Nors nesupratau to, 
ką kalbėjo mergaitė, buvo aiš
ku, kad ji kenčia. Tas jausmas 
buvo stiprus, bet kažkuo pri
minė tai, ką jaučiau, kai paukš
telio nebūdavo šalia. Ji kentė 
dėl meilės.

Mergaitė į pievą ateidavo 
kiekvieną dieną. Mes su vie
versėliu savotiškai prisirišome 
prie jos. Ji taip pat jautė mūsų 
buvimą. Tai džiugino, manau, 
ne tik mus, bet ir ją.

Dabar kiekvieną rytą aš

Sis Vilniaus vidurinės mokyklos “Lietuvių nam ai” moksleivės kūrinėlis buvo įteiktas 
literatūriniam konkursui.

N A U J O S  K N Y G O S

• Nuo Šeimenos Krantų.
Išleido “Valstiečių laikraštis”,
Vilnius, 2002 m. Vyr. redakto
rius Jonas Švoba, sudarytojas 
Bernardas Šaknys. Knyga apie 
Vincą Žemaitį - miškininką, 
etnologą, visuomenės veikėją, 
kuris gimė Lietuvoje 1896 m. 
lapkričio 21d., mirė Chicago,
IL, 1983 m. vasario 15 d.

• Anti-Communist Con-

• Vilniuje, Tolerancijos cen
tre, vyko dviejų dienų konfe
rencija mokytojams. Pedago
gai buvo supažindinti su Švie
timo apie totalitarinių režimų 
nusikaltimus, genocido preven
cijos ir tolerancijos ugdymo 
programa. Konferenciją ren
gianti Tarptautinė komisija na
cių ir sovietinio okupacinių

Rudbekija plunksnalapė (Rudbeckia lacinata).
G.Juškėno nuotr.

skubėjau išskleisti savo žiedą 
ne vien dėl paukštelio giesmės, 
bet dėl jos...

Atėjo ruduo ir paukštelis 
ruošėsi skrydžiui į šiltuosius kraš
tus. Jo giesmelė nebuvo links
ma ir skambėjo lyg atsisveiki
nimas. Jis ruošė mane kažkam, 
ko aš negalėjau suvokti...

Pavasarį vėl skubėjau lįsti 
iš žemės, tačiau jaučiau lyg be
siartinantį pavojų. Kaip visada 
švytėjo saulė. Jos kepinanti 
kaitra traukė sultis iš mano 
stiebo, o spiginantys spinduliai 
negailestingai akino mano 
žiedlapius. Vieversėlis vėlavo. 
Dėl to man buvo neramu. Mer
gaitė, ta verkianti ir kenčianti 
būtybė, taip pat nesirodė. Tai 
dar labiau mane baugino. Su 
kiekviena diena viltis, kad 
draugai sugrįš, silpo. Juk pie-

gress And Tribunal Proc- 
ceedings. Išleido “Ramona”,
Vilnius, 2002 m. Knygos rin
kėjas doc. dr. Arvydas Anušaus- 
kas; vertėjai Olimpija Armaly
tė, Rita Frank ir Jonas Varnas; tekstą anglų kalba paruošė 
Gražvydas Kirvaitis. Knyga 1,006 puslapių.

režimų nusikaltimams Lietuvo
je įvertinti yra ir minėtos pro
gramos sudarytoja. Įvairių ly
gių seminaruose švietimo sky
rių ir mokyklų vadybininkai, 
mokytojai ir mokiniai buvo 
ruošiami dirbti tolerancijos 
ugdymo srityje, taikant švie
timo programas, pagrįstas po
žiūrių ir vertybinių nuostatų 
formavimu.

voje jau  kara liavo  
liepa. Gyvenimas lyg 
neteko prasmės...

Ir štai vieną dieną 
aš pievoje išgirdau la
bai gerai pažįstam ą 
balsą, tik jo  nuotaika 
buvo kitokia. Pro že
mas viksvas pam a
čiau... ją. Taip, tai bu
vo ji! Bet nebekūkčio- 
janti, nebekenčianti. 
Dabar ji niūniavo me
lodiją, kurią aš gerai 
pažinojau - tai buvo 
mano draugo giesmė. 
Jos garsai susiliejo su 
man nesuprantam a, 
žmogiška, merginos 
kalba. Oras atrodė pil
nas tų garsų. Buvo gera.

Bet paskui, neži
nau kodėl, kažkoks 
nežinomas jausmas už
valdė mane. Tai buvo 

intuicija ar spėjimas. Tačiau 
supratau, kad draugo niekada 
nebepamatysiu, kad mergina 
pasikeitė ir niekada nebus taip, 
kaip buvo...

Mano žiedlapiai godžiai gė
rė iš merginos lūpų besiliejan
čius garsus. Tuo metu aš norė
jau skrist, ištirpt tame skambe
sy, norėjau sudegti kaitrioje 
saulėje... Bet kartu aš norėjau 
dar kartą pažvelgti į ją, į tą 
mergaitę, kuri dabar džiaugėsi.

Ir štai! Ji prieina prie ma
nęs. Pasilenkia (gal ji pajuto ma
no troškimus). Aš matau jos 
akis... ir paskęstu jose lyg gilia
me ežere. Ji prisiliečia prie ma
no stiebo ir... nesuprantu kodėl, 
tač iau  jau č iu , kad esu ja i  
svarbi...

- Myli. Nemyli. Myli. Ne
myli. Myli!

A N T I-C O M M U N IS T
CONGRESS
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T R IB U N A L
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• Didįjį Šeštadienį Vil
niaus evangelikų liuteronų 
bažnyčioje įvyko koncertas 
“Septyni Kristaus žodžiais ant 
kryžiaus” . Jo programą atliko 
Vilniaus savivaldybės choras 
“Jauna muzika” , vadovauja
mas Vaclovo Augustino, taip 
pat solistai - dainininkai ir ins- 
trumentininkai.
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PADĖKA GARBES 
KNYGNEŠIAMS

Kokiame pasaulio krašte begyventų mūsų tautiečiai, jie mena 
kovo 16-ąją - Knygnešio dieną. Lietuva vienintelė valstybė, 
turinti dieną kai gerbiami knygnešiai ir knygnešystė. Sis 
reiškinys atliko svarbų vaidmenį lietuvių kalbai, raštijai, ir tuo 
pačiu, lietuvių kultūrai, tautiškumui išsaugoti. Carinės Rusijos 
priespaudos laikais daug Lietuvos žmonių aukojosi šiam 
kilniam tikslui, nors knygnešystė buvo sunkus ir gyvybei 
rizikingas užsiėmimas. Daug garbingų žmonių minime šiandien, 
viena iškiliausių asmenybių yra vyskupas Motiejus Valančius, 
laikomas knygnešystės pradininku.

Analizuojant paskutinių kelių dešimtmečių įvykius galima 
drąsiai teigti, kad kai kuri informacija dar ir šiandien sunkiai 
pasiekia tikslą, prastai atlieka savo funkciją, o tai reiškia, kad 
gyvename laikotarpiu kai knygnešystė tebėra aktuali...

Kaip žinome, 2000 metais Lietuvos sostinėje Vilniuje įvyko 
istorinis tarptautinis Kongresas “Komunizmo nusikaltimų 
įvertinimas” ir įsteigtas tarptautinis visuomeninis Tribunolas, 
pasvėręs komunizmo nusikaltimus ant Temidės svarstyklių.

Vykusių Kongreso ir Tribunolo surinkta medžiaga api
bendrinta ir apvainikuota 2002 metais knygos “Antikomunis
tinis kongresas ir Tribunolo procesas” anglų ir lietuvių kalbomis 
išleidimu. Gausiai iliustruota knyga yra informacijos šaltinis, 
paminklas komunizmo aukoms bei tiesos ginklas tylos 
uždangai pralaužti.

Knyga lietuvių kalba plačiai pasklido Lietuvoje ir užsienyje, 
todėl didesnė leidinio tiražo dalis jau išplatinta. Knyga anglų 
kalba paruošta ir išleista tam, kad pasaulis geriau susipažintų 
su vykdytais ir tebevykdomais komunistinių režimų nusikalti
mais žmonijai ir žmoniškumui, nes kai kur susidaręs požiūris, 
kad pasaulyje vyko tik rudasis genocidas, o raudonojo lyg ir 
nebūta. Sis veikalas (anglų kalba) 2002 metais buvo ekspo
nuojamas Pasaulinėje Frankfurto knygų mugėje.

Kongreso ir Tribunolo organizacinis komitetas jau kreipėsi 
į tautiečius, gyvenančius užsienyje su prašymu būti garbes 
knygnešiais, užsisakyti šią knygą ir kur įmanoma, gauti kitų 
užsakymų, Jūs, mieli tautiečiai, žinote kam užsienyje nukreipta 
knyga labiausiai padės tiesai atstatyti ir Lietuvos Respublikos 
Nepriklausomybei įtvirtinti. Tik Jums įmanoma šią tiesos ir 
teisingumo šaukiančią knygą anglų kalba plačiai paskleisti 
pasaulyje.

Taigi, kartu su prašymu aktyviai įsijungti į knygos platinimo 
vajų, Knygnešio dienos proga sakau nuoširdų ačiū garbes 
knygnešiams, kurie atsiliepė į mūsų kreipimąsi - užsisakė šių 
knygų arba paaukojo ruošiamam rusų kalba leidiniui.

Pirmiausiai dėkoju Lyvijai M. Garsienei (200 Evergreen 
Terrace De Land, FL 32724-1200, lyvija @yahoo.com, tel. 386
740-7047), sutikusiai būti įgaliota knygų platinim ui ir 
įsigijusiai knygą anglų kalba (40 dol.).

Taip pat dėkoju: Tautos Fondo valdybai - 2,500 dol. (knygų 
persiuntimui pasaulio bibliotekoms), Kanados Lietuvių Fondo 
valdybai - 500 dol. (auka) ir daugeliui lietuvių JAV ir Kanadoje.

Papildomai informuoju, kad knyga “Antikomunistinis 
kongresas ir Tribunolo procesas” su paruošimu ir persiuntimo 
oro paštu registruotai kainuoja: anglų kalba - 40 dol. arba 
tolygios vertės kita valiuta; lietuvių kalba - 25 dol. arba tolygios 
vertės kita valiuta.

Įstaigų, organizacijų bei asmeninius banko čekius prašome 
rašyti: Komunizmo Nusikaltimų tyrimo paramos fondas, čekio 
nugarėlėje nurodykite “Tik indėliui” arba “For deposit only”.

Laiškus su čekiais ir įskaitomais knygų gavėjų adresais 
prašome siųsti šiuo adresu: Komunizmo Nusikaltimų tyrimo 
paramos fondas, p/d 17, Gedimino pr. 7, LT-2000 Vilnius, 
Lithuania.

Išgalintieji skirti auką, kuri padėtų greičiau išplatinti anglų 
kalba knygą ir paruošti bei išleisti knygą rusų kalba, kas padėtų 
lietuvių iniciatyvą išplėsti į kitas tautas, prašau naudoti gavėjo 
sąskaitos numerį 10002450846, bankas - Lithuanian Savings 
Bank (Hansa-LTB), Vilnius.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju tiems garbes knygnešiams, 
kurie jau įsijungė ir tiems kurie įsijungs į šią neįkainojamos 
reikšmės talką, linkiu sėkmės visuose Jūsų darbuose, geros 
kloties Jūsų artimiesiems.

Kongreso organizacinio komiteto vardu 

Vytas Miliauskas, pirmininkas

Klounas Vyt. Vizgirda linksmino vaikučius per Velykine mugę, surengtą kovo 15-16 d. Čikagos 
Jaunimo Centre. E. Sulaičio nuotr.

SPORTAS

53-SIOS ŠALFASS-GOS ŽAIDYNĖS CLEVELANDE ARTĖJA!

53-jų S. Amerikos Lietuvių 
sporto žaidynių, įvykstančių 
š.m. gegužės 9, 10 ir 11 die
nomis Clevelande, paruošia
mieji darbai artėja prie pabai
gos. Kaip jau žinome, žaidynes 
rengia Clevelando LSK Zai- 
bas, vadovaujamas pirmininko 
Vido Tatarūno. Zaidynių pro
gramoje - krepšinio, tinklinio, 
stalo teniso, šachmatų ir plau
kimo varžybos.

Pagal balandžio 14 d. pasi
baigusios galutinės krepšinio ir 
tinklinio komandų registraci
jos duomenis, žaidynėse daly
vauti užsiregistravo 30 krepši
nio ir 9 tinklinio komandos.

Krepšinio varžybų koordi
natorius Vidas Tatarūnas (Tel. 
440-209-0440; E-mail: tata 
runas@ameritech.net) prane
šė, kad krepšinyje užsiregistra
vo 8 vyrų A, 12 vyrų B, 6 jau
nių A (1984-86 m. gimimo) ir 
4 mergaičių A (1984-86 m.) 
komandos. Moterų klasėje už
siregistravo tik 2 komandos, 
varžybos nebus vykdomos.

Vyrų A ir B krepšinis pra
sidės gegužės 9 d., penktadie
nį, 7:00 val. vak. Borromeo Se
minary (BOR), 28700 Euclid 
Ave., Wickliffe, Ohio (Kampas 
Euclid Ave. ir Bishop Rd., 
Įvažiuoti patartina iš Bishop 
Rd.) ir Euclid Sports Plant (P), 
buvęs General Motors fabri-

• Geri lietuvių lengvaatle
čių pasirodymai užsienyje.
JAV mieste Fajetvilyje (Arizo
nos valstija) vykusiose lengva
atlečių varžybose lietuvis Min
daugas Pukštas antrąkart per 
dvi savaites pagerino Lietuvos 
5,000 metrų bėgimo uždarose 
patalpose rekordą. Distanciją 
jis įveikė per 13 minučių 45,10 
sekundžių. Lietuvis finišavo 
trečias - nusileido PAR atsto
vui Alistarui Lanui Craggui 
(13 min. 35,93 sek.) ir ameri
kiečiui Danieliui Lincolnui (13 
min. 44,12 sek.). Pukšto rezul-

kas, 20001 Euclid Ave., Euclid, 
Ohio. (Apie pusė mylios į va
karus nuo Chardon Rd.). Visų 
kitų klasių krepšinis vyks tik 
šeštadienį ir sekmadienį.

Šeštadienį vyrų A ir B, ir 
jaunių A krepšinis vyks BOR 
ir ESP nuo 8:00 iki 5:00 po 
pietų. Mergaičių A krepšinis 
vyks nuo 8:00 v.r. iki 4:00 
v.p.p. Dievo Motinos lietuvių 
parapijo je  (OLPH ), 18022 
Neff Rd., Cleveland, Ohio.

Sekmadienį krepšinio var
žybų tęsinys ir užbaiga visoms 
klasėms vyks BOR ir, nuo 8:30 
v.r. iki, maždaug, 4:00 v.p.p.

Tinklinio varžybų koordi
natorius Petras Stungys (tel. 
440-974-9736; E-mail: pstungys 
@hotmail.com) pranešė, kad 
užsiregistravo 4 vyrų ir 5 miš
rios komandos. Moterų klasėje 
užsiregistravo tik 2 komandos 
ir varžybos nebus vykdomos.

Tinklinio varžybos vyks 
10 ir 11 d., šeštadienį ir sekma
dienį, C leveland East Side 
Turners, 1622 East 55-th St., 
Cleveland, Ohio (Apie pusė 
mylios į pietus nuo Superior 
Ave.). Varžybų pradžia: 9:00 
val. ryto abi dienas. Vyrų var
žybos vyks šeštadienį, mišrių 
komandų - sekmadienį.

Šachmatų varžybų koordi
natorius yra Vytautas Nasvytis, 
tel. 216-631-0210. Varžybos

vyks gegužės 10 ir 11 d., šeš
tadienį ir sekmadienį, Dievo 
Motinos (OLPH) parapijoje. 
Pradžia: šeštadienį, 9:00 v.r. 
Dalyvių registracijos terminas: 
gegužės 3 d., pas V. Nasvytį.

Stalo teniso varžybų koor
dinatorius yra Ričardas Šir- 
vinskas, tel. 440-257-5033 na
mų; Mobil tel. 216-780-6414; 
E-mail: rsirvinskas@peoplepc. 
com. Varžybos vyks gegužės 
10 d., šeštaeienį, nuo 9:00 v.r., 
Cleveland Table Tennis Assoc., 
3615 Euclid Ave., Cleveland, 
Ohio (Masonic Auditorium, 
(kampas Euclid Ave. ir East 36
th St., 4-me aukšte). Tel. 216
391-2882. Dalyvių registraci
jos terminas iki balandžio 26 
d., pas Algirdą Bielskų, tel. 
216-486-0889; E-mail: Vyts@ 
VPAcct.com

Plaukimo varžybos vyks g
egužės 10 d., šeštadienį, nuo 
5:00 val. vak., John Carroll 
Universiteto, Johnson baseine, 
University Heights, Ohio. Var
žybų koordinatorius Pilypas 
Taraška, tel. 440-944-7743 na
mų, 440-552-0195 mobil; E
mail: ptaraska@yahoo.com Iš
ankstinė dalyvių registracija iki 
balandžio 26 d., pas A. Bielskų.

Dėl papildomų informacijų 
sekite LSK Zaibo Website: 
www.zaibas.org

Algirdas Bielskus

tatas geriausių pasaulyje šio 
sezono laimėjimų lentelėje da
bar yra septintas. Vasario pra
džioje studentų varžybose JAV 
24 metų bėgikas distanciją įvei
kė per 13 min. 50,59 sekundės. 
Jis pagerino 1977 m. olimpie
čio Aleksandro Antipovo pa
siektą rekordą (14 min. 0,4 
sekundės). Sėkmingai rungty
niavo ir ėjikė Sonata Milušaus- 
kaitė. Ji tapo atvirojo Ispanijos 
čempionato nugalėtoja. Lie
tuvė 20 km nužingsniavusi per 
1 val. 30 min. 53 sekundes, 
įvykdė olimpinį A normatyvą.

• Apie bėgikę Agnę Visoc
kaitę . Kaunietė lengvaatletė 
Agnė Visockaitė yra viena iš 
geriausiųjų sprinterių Lietu
voje. Ji, rašant šiuos žodžius, 
buvo pirmoji ir vienintelė Lie
tuvos sportininkė, įvykdžiusi 
kovo 14-16 d. Anglijoje vyks
tančio pasaulio uždarųjų patal
pų čempionato normatyvą (60 
metrų ji nubėgo per 7,31 sek., 
o normatyvas yra 7,40 sek.). 
Agnė yra baigusi Makendrio 
kolegiją JAV, kur j i  turėjo 
progų tobulėti.

E. Sulaitis

yahoo.com
mailto:runas@ameritech.net
hotmail.com
VPAcct.com
mailto:ptaraska@yahoo.com
http://www.zaibas.org
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Antano Gustaičio pjesėje “Sekminių vainike” dalyvaujantis Bos
tono ir apylinkių jaunimas. Pirmoje eilėje sėdi Akvilė Girdauskaitė, 
Aistė Narkevičiūtė, Vida Žiaugraitė už jų stovi Aras Vėbra, Darius 
Subatis ir Vytenis Krukonis. Vytauto Sužiedėlio nuotr.

RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽĖS 2 d., penktadienį, 8 v. vakaro, Lietuvių Namų 

“Gintaro” restorane įvyks Vytauto Kernagio kūrybos vakaras 
ir naujo CD “Teisingos dainos” pristatym as. Telefonas 
informacijai 216-481-0011.

GEGUŽĖS 3 ir 4 dienomis Ateitininkų šeimos šventė.
Dievo Motinos parapijoje šeštadienį, 6:30 v. vak., koncertuos 
smuikininkas Dainius Puodžiukas ir pianistas Aidas Puodžiukas. 
Sekmadienį akademija. Programoje mergaičių trio, vadovau
jama muz. Ritos Kliorienės.

GEGUŽĖS 3-4 ir 10-11 dienomis, JAV LB XVII Tarybos 
rinkimai. Savo balsą tiems asmenims kuriuos norėtumėte turėti 
savo atstovais Taryboje, galėsite atiduoti nuo 11:00 iki 1:00 val. 
LR Garbės konsulate ir Dievo Motinos ir Šv. Jurgio parapijose.

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

GEGUŽĖS 18 d. JAV LB Clevelando Apylinkės metinis 
susirinkimas, sekmadienį, 11:30 v.r., Dievo Motinos parapijos 
konferencijų kambaryje.

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

Žvėrių iškamšos Clevelando gamtos muziejuje. G. Juškėno nuotr.

ĮVAIRIOS PRAMOGOS
Gegužės 3 ir 7 d. Clevelando zoologijos sodas dairysis sava

norių (18 m. ir vyresnių), kurie talkininkautų savanorių veikloje. 
Tel. 216/661-6500, ext. 4494.

Gegužės 11 d. švęskite su jūsų  mama M otinos dieną 
Clevelando zoologijos sode. Motinų priešpiečiai 10 v.r. ir 12:30 
v.p.p. Rezervacijai tel. 216/398-5750. Visos motinos tądien bus 
nemokamai įleidžiamos į Zoologijos sodą.

Gegužės 15 - rugsėjo 1 d. Clevelando zoologijos sode veiks 
Dinozaurų simulatorius. Milijonus metų praeityje dinozaurai 
valdė žemę, o dabar galėsite tai pajusti filmų kelionėse. 3900 
Wildlife Way, Cleveland, OH. Bilietai: 3 dol.

Gegužės 15 - rugsėjo 1 d. Clevelando zoologijos sodan vėl 
sugrįžta nuostabūs drugeliai. Juos rasite plazdenančius šilt
namyje (Public Greenhouse). 3900 Wildlifeway, Cleveland, OH. 
Tel. 216/661-6500. Ger. Juškėnas

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS RINKIMAI
Artėja Lietuvių bendruomenės tarybos rinkimai. Taryba yra aukščiausias Bendruomenės 

organas: išrenka Prezidiumą ir Valdybos pirmininką, kuris pasirenka kitus valdybos narius. Šįmet 
rinkimai įvyks gegužės 3-11 dienomis. Norint daugiau informacijos reikia kreiptis į JAV LB 
Apygardų Rinkimų Komisijas.

ĮV A IR IO S  Ž IN IO S

LIETUVA SIEKIA TAPTI 
TARPTAUTINIO KARO 

MEDICINOS KOMITETO 
NARE

Vyriausybė nutarė prašyti 
prezidentą teikti Seimui rati
fikuoti 1996 m. spalio 11 d. Pe
kine priimtą Tarptautinio karo 
medicinos komiteto (ICMM) 
statutą.

Tarptautinis karo medici
nos komitetas yra tarpvyriau
sybinė karo medicinos organi
zacija, kurios pagrindinis už
davinys - įvairių šalių, Komite
to narių, karinių pajėgų medi
cinos tarnybų bendradarbia
vimo stiprinimas. Komitetas 
rūpinasi tarptautinės humani
tarinės teisės taikymu šalių ka
rinėse pajėgose, organizuoja ir 
remia kursus, seminarus, kon
gresus šalių karo medikams, 
leidžia ir platina leidinius, do
kumentus, skatina medicinos 
žinių skleidimą.

2000 m. Lietuvai suteiktas 
stebėtojos statusas Komitete. 
Būdama stebėtoja, Lietuva ne
privalo mokėti narystės mo
kesčio, tačiau ji neturi balso 
teisės K om itetu i p riim an t 
sprendimus, negali dalyvauti 
Generalinės Asamblėjos posė
džiuose.

Norėdamos tapti Komiteto 
narėmis, valstybės privalo pri

sijungti prie jo  Statuto, ir jų 
priėmimą balsavimu turi pa
tvirtinti Generalinė Asamblėja.

Statutas apibrėžia Komiteto 
uždavinius, narių priėmimą ir 
pašalinimą, Komiteto pareigū
nų funkcijas, finansinius ir 
kitus klausimus.

Šiuo metu Komiteto narės 
yra 92 valstybės, tarp jų  - 17 
NATO šalių, Latvija ir Estija.

Lietuvos delegatu, kuris 
atstovautų Lietuvai santykiuo
se su ICMM, būtų Lietuvos ka
riuomenės karo medicinos tar
nybos vadas.

Kaip teigiama Vyriausybės 
spaudos tarnybos pranešime, 
tapus ICMM nare, Lietuvai 
reikės mokėti metinį narystės 
mokestį. Preliminariais vertini
mais, jis sudarytų apie 2 tūkst. 
litų per metus. Mokestis būtų 
mokamas iš Krašto apsaugos 
ministerijos lėšų.

LIETUVOS PILIEČIAI
RAGINAMI NEBŪTI 

STRUČIAIS
Balandžio 24 d. Vilniuje, 

Lukiškių aikštėje, jaunimas 
kiek neįprastai ragino praei
vius nebūti stručiais ir neslėpti 
galvos smėlyje, o aktyviai da
lyvauti gegužės 10-11 dieno
mis vyksiančiame referendu-

DIRVAI
AUKOJO

K.Černis, W. Bloomfield, MI .. 60 
K.Tautvydas,

Lake Elmo, M N ................60
B.Norkūnas, Dearborn, MI .... 48 
B.Gasparaitis, Tamarac C., FL 40 
A.Baliūnas, Cleveland, OH .... 15
J.Žemaitis, Cicero, I L ............  10
J. Šlapelis, Euclid, OH .........  5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

IEŠKOME 
VAIRUOJANČIOS 

MOTERS 
PAGYVENTI SU 

SENELIU
Tel. (440) 526-6559

me dėl narystės Europos Są
jungoje (ES).

Renginio metu pademons
truotas pirmasis iš 8 stručių 
muliažų. Projekto organizato
riai strutį pasirinko dėl visiems 
žinomo jo įpročio pavojaus 
metu slėpti galvą smėlyje.

O riginalios cerem onijos 
metu vilniečiai ir sostinės sve
čiai, užsukę į Lukiškių aikštę, 
buvo mokomi stručio šokio, 
buvo dalijama įvairi agitacinė 
medžiaga.

Stilizuotos stručių figūros 
su įkištomis į smėlį galvomis 
pasak projekto koordinatoriaus 
Donato Kireilio, taip pat stovės 
prie Rotušės, pramogų centro 
“Akropolis”, Karoliniškėse bei 
Žirmūnuose. Kiti muliažai bus 
vežiojami po Lietuvą.

Ši akcija - Lietuvos jauni
mo organizacijos tarybos koor
dinuojamas informacinės kam
panijos “Gana dvejoti, ateik 
balsuoti” dalis. Renginys skir
tas raginti Lietuvos žmones ak
tyviai dalyvauti referendume 
dėl narystės ES. Jis vyks 18 
Lietuvos miestų. Įvairių rengi
nių - koncertų, oro balionų pa
sirodymų, krepšinio varžybų - 
metu bus dalijama su ES susi
jusi informacinė medžiaga, or
ganizuojami įvairūs konkursai.

Eltos inf.
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ĮVAIRENYBĖS

AR SEIMO NARIAI GALI 
PAJUOKAUTI?

Ar Seimo nariai gali sau 
leisti kartais papokštauti, pa
vyzdžiui, balandžio 1-osios 
proga, ar etiška tautos atsto
vams dalyvauti įvairiuose hu
moristiniuose projektuose - 
svarstė Seimo Etikos ir proce
dūrų komisija.

Tokią diskusiją paskatino 
kai kurių Seimo narių pasiro
dymas humoristiniame balan
džio 1-osios projekte “Auksi
niai svogūnai”, kuris susilaukė 
aštrios Seimo Etikos ir proce
dūrų komisijos nario Aleksan
derio Poplavskio reakcijos. 
Sis parlamentaras kreipėsi į 
Seimo Etikos bei procedūrų 
kom isiją, prašydam as aps
varstyti šiame projekte daly
vavusių Seimo narių Algiman
to Salamakino, Viktoro Us- 
paskicho, Dalios Teišerskytės 
elgesį.

Etikos sergėtojai nepriėmė 
jokio sprendimo, tačiau pasi
dalino mintimis apie tokias 
kolegų išdaigas.

T h e 'T tegericy
Luxury Apartments

The Best Address in PARMA!

Seimo Etikos ir procedūrų 
komisijos pirmininkas A. Sala
makinas ir jo  pavaduotoja Da
lia Teišerskytė nesijautė pažei
dę etikos normų, nes mano ga
lintys kartais ir pajuokauti.

“Jeigu visą laiką atrodysi
me rimtais veidais ir pasipūtę, 
kaip kažkada buvę pirm ieji 
partijos sekretoriai, tai būtų tik 
Seimo įvaizdžio menkinimas. 
Seimo narys gali kartais ir pa
juokauti”, - mano A. Salamakinas.

D. Teišerskytė, sukūrusi šiam 
humoristiniam projektui keletą 
dainų tekstų, teigia nesijau- 
čianti padariusi gėdą Seimui ir 
artimiesiems.

Seimo narys Eduardas Ka
niava, pateisindamas balandžio 
1-osios politikų išdaigas, ragi
no parlamentarus turėti dau
giau humoro jausmo.

Kolegų elgesį apskundęs A. 
Poplavskis ypač piktinosi dėl 
Seimo nario A. Salamakino at
liktos dainos, pasibaigusios 
žodžiais, kurie, anot jo, visuo
menėje asocijuojasi su rusiš
kais keiksmažodžiais.

Ar išbandėte savo laimę prie šio skaučių stalo Kaziuko mugėje? G.Juškėno nuotr.

“Ž odžių  jung inys “etik  
mat” laikytinas autoriniu stilis
tiniu naujadaru, neturinčiu aiš
kios semantikos, todėl lietuvių 
kalbos požiūriu nėra pagrindo 
teigti, kad tai - keiksmažodis”,
- atsakė A. Salamakinas, cituo
damas Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos pirm. Irenos 
Smetonienės paaiškinimą.

A. Poplavskio teigimu, bet 
kuris Seimo narys privalo elg
tis pavyzdingai, tai yra profesi
nėje veikloje, viešame ir priva
čiame gyvenime savo išvaiz
da, kalba ir elgesiu rodyti pa
vyzdį kitiems bei laikytis vi
suotinai pripažintų elgesio tai
syklių. “Taip pat jis turi rūpin
tis savo institucijos ir visos ša
lies įvaizdžiu, o veiksmais ne
žeisti valstybės orumo, neže
minti Lietuvos ir nesikeikti”,
- mano parlamentarų pasirody
mu LNK televizijoje susirū
pinęs A. Poplavskis.

Seimo nariui Antanui Sta-

siškiui toks parlamentarų hu
moras irgi pasirodė nesupran
tamas ir nepateisinamas, nes 
Seimo nariai, anot jo, neturėtų 
būti pajuokos objektu.

Dainavęs “Auksiniuose svo
gūnuose” Seimo Ekonomikos 
komiteto pirmininkas Viktoras 
Uspaskichas Seimo Etikos ir 
procedūrų komisijos posėdyje 
nedalyvavo.

VAGYS KAUNE
Viena iš opiausių kriminali

nių problemų vėl tampa va
gystės iš kauniečių butų. Pir
mieji šių metų mėnesiai rodo, 
kad vėl artėjama prie 2001-ųjų 
rekordo, kai per dieną mieste 
būdavo apvagiami vidutiniškai 
penki butai. Pastarųjų penkerių 
metų vagysčių iš butų analizė 
rodo, kad daryti šios rūšies nu
sikaltimus specializuojasi vy
resnio amžiaus nusikaltėliai. 
Per tris šių m etų m ėnesius 
Kaune apvogti jau 335 butai.

Liūto dalis šių nusikaltimų tra
diciškai užregistruoti daugia
aukščių mikrorajonuose. Per 
praėjusius metus vagys pa
grobė 5,716 lengvųjų automo
bilių, “perkando” garsiąją pa
lydovinės saugos sistemą “Mo- 
b iS a fe” ir to liau  tobu lina  
“verslą” . Lietuvos policija kol 
kas iša išk ina 13 proc. va
gysčių, todėl laimė atgauti 
automobilį nusišypso kas sep
tintam.

ELTOS inf.

FOR RENT
2 bedroom apartment 

double house up 
20426 Lakeshore Blv. 

Euclid, OH

Tel.: 481-2419

1st M onth FREE 
on 1 and 2 Bedroom s

(RESTRICTIONS APPLY)

440-845-4841
Owner's Management Companye

S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

mailto:TAUPA@AOL.COM



