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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

Illinois valstijos iždininkė Maria Pappas buvo sukvietusi lietuvių, latvių ir estų organizacijų atstovus 
susipažinimui savo įstaigoje Čikagoje. Kalba naujasis Lietuvos generalinis konsulas Arvydas 
Daunoravičius. Jo kairėje M. Pappas, Pat Michalsky ir seselė kazimierietė. Z. Degučio nuotr.

LIETUVOS DELEGACIJOS OFICIALUS VIZITAS GRUZIJOJE

T b ilis is , rugsėjo  11 d. 
(ELTA). Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Rolandas Paksas 
pradėjo oficialų vizitą Gruzi
joje.

Tbilisio oro uoste, papuoš
tame Lietuvos ir Gruzijos vals
tybinėmis vėliavomis, Lietu
vos vadovą ir jo vadovaujamą 
delegaciją prie “Lietuvos avia
linijų” lėktuvo “Boeing 737
200” pasitiko Gruzijos prezi
dentas Eduardas Ševardnadzė, 
kiti oficialūs Gruzijos asme
nys.

Prezidento žmonai poniai 
Laimai Paksienei tautiškais 
gruzinų drabužiais pasidabinu
sių jaunuolių pora įteikė di
džiulę rudeninių gėlių puokštę.

Tbilisio oro uoste buvo su
groti abiejų valstybių himnai. 
Lietuvos prezidentui pagarbą 
atidavė Gruzijos karinių pa
jėgų Garbės kuopa.

Lietuvos prezidentas ir jį

lydinti delegacija iš Tbilisio 
oro uosto pasuko į Krtsanisi 
valstybinę rezidenciją. Čia 
įvyko R. Pakso ir E. Ševardna
dzės susitikimas “akis į akį” . 
Rezidencijoje taip pat pasira
šytas Lietuvos ir Gruzijos susi
tarimas dėl pajamų ir kapitalo 
dvigubo apmokestinimo ir fis
kalinių pažeidimų išvengimo. 
Rugsėjo 11-osios pavakarę 
Lietuvos Prezidentas taip pat 
susitiko su Gruzijos lietuvių 
bendruomene.

Vakare Gruzijos preziden
tas E. Ševardnadzė ir ponia 
Nanuli Ševardnadzė surengė 
vakarienę Lietuvos vadovo R. 
Pakso ir ponios L. Paksienės 
garbei. Penktadienį preziden
tas R. Paksas tęsė valstybinį vi
zitą Gruzijoje.

Oficialioje Lietuvos dele
gacijoje yra užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis, su
sisiekimo viceministras Valeri-

jus Ponomariovas, Ūkio minis
terijos valstybės sekretorius 
Gediminas Miškinis, Krašto 
apsaugos ministerijos sekre
torius Povilas Malakauskas, 
Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Gediminas 
Kirkilas, Seimo tarpparlamen
tinių ryšių su Gruzija grupės 
pirmininkas Egidijus Klum
bys, kiti oficialūs asmenys. 
Lietuvos delegacijoje taip pat 
- garsūs lietuvių aktoriai Dona
tas Banionis ir Regimantas 
Adomaitis.

Kartu su Prezidentu į Gru
ziją ir Armėniją vyko Lietuvos 
verslininkų delegacija. Tbili
syje ir Jerevane buvo surengti 
verslo forumai.

Kaukazo valstybėse Lietu
vos prezidentui numatyta plati 
kultūrinė programa, pažintis su 
šių valstybių istorinėmis ver
tybėmis, tradicinėmis pramo
nės šakomis.

SKLANDŽIA I VYKDO M AS
RUSIJOS IR LIETUVOS SUSITARIM AS DĖL TRANZITO

Maskva, rugsėjo 11 d. (ITAR-TASS-ELTA). Rusijos ir Lietuvos susitarimas dėl supaprastinto 
vykimo į Karaliaučių per Lietuvą patvirtino savo tikslingumą ir efektyvumą vasaros atostogų 
laikotarpiu. Tai žurnalistams pareiškė Karaliaučiaus srities gubernatorius Vladimiras Jegorovas. 
“Mes neturėjome problemų dėl tranzito po to, kai birželio mėnesį buvo pasirašytas tarpvy
riausybinis susitarimas dėl supaprastinto kelionės geležinkeliu dokumento išdavimo tvarkos” , - 
sakė jis.

Komentuodamas kariškių situaciją, gubernatorius pabrėžė, jog “iki liepos 1 d. jie gavo Rusijos 
piliečio pasus, todėl po pirmosios susitarimo realizavimo savaitės visos problemos buvo iš
spręstos” . “Dabar laikomasi supaprastinto tranzito bei Rusijos ir Lietuvos sienos kirtimo režimo, 
kuris gerai funkcionuoja ir nesudaro keblumų žmonėms”.

Pasak jo, “daugelis Rusijos gyventojų ėmė naudotis oro transportu, pigesniu ir greitesniu nei 
geležinkelių - kelionė iš Maskvos į Karaliaučių ir atgal kainuoja 900 rublių”. “Dabar Rusijos 
aviacijos kompanija “Aeroflot” per mėnesį perveža į mūsų regioną iki 50 tūkstančių žmonių” , - 
pareiškė V. Jegorovas.

Bet, gubernatoriaus duomenimis, didžiausias krūvis tenka geležinkelių transportui, kuris 2002 
metais pervežė į Karaliaučių iki milijono žmonių.

PREZIDENTAS LINKI SEIMUI 
IŠMINTINGO IR DARNAUS DARBO

Vilnius, rugsėjo 10 d. (ELTA). Į Seimo rudens sesiją susirin
kusiems parlamentarams Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas 
linki tolerancijos, konstruktyvaus, išmintingo ir darnaus darbo. 
“Linkiu, kad stiprėtų Jus išrinkusių Lietuvos žmonių pasitikėji
mas Seimu. Nuo Jūsų veiklos priklauso ir kitų šalių pasitikėjimas 
mūsų valstybe. Tegu neblaško Jūsų minčių ir idėjų artėjančių 
rinkimų skersvėjai”, - sakoma Lietuvos prezidento Rolando Pak- 
so sveikinime Seimui, kurį iš Seimo tribūnos perskaitė Seimo 
pirmininko pirmasis pavaduotojas Česlovas Juršėnas.

Išskirtiniu rudens sesijos bruožu šalies vadovas laiko Lietu
vos pasirengimą narystei Europos struktūrose. “Jums tenka dide
lė garbė ratifikuoti balandžio 16-ąją Atėnuose pasirašytas Lietu
vos ir kitų devynių šalių kandidačių Stojimo į ES sutartis” , - 
pažymi R. Paksas.

Sesijos darbotvarkėje - kone šimtas mūsų šalies integraciją į 
Europą apibrėžiančių įstatymų. Pasak Lietuvos Prezidento, dide
lės Seimo išminties pareikalaus Lietuvos Konstitucijos pataisos, 
kurios yra neišvengiamos rengiantis pasirašyti Europos Sąjungos 
konstitucinę sutartį. “Tai atlikti turime subtiliai, su derama pagar
ba Lietuvos žmonių priimtai Konstitucijai. Minimalios būtino
sios pataisos negali kėsintis į esamąją konstitucinę sandarą ir 
neturi pažeisti gyvybinių tautos interesų” , - teigia R. Paksas.

Vienas iš didžiųjų, reikalaujantis atsakingo susiklausymo ir 
darnos šios sesijos darbų bus, pasak šalies vadovo, ir kitų metų 
biudžeto priėmimas. Šio, amžių sandūroje pradėjusio dirbti, Sei
mo misija, pasak šalies vadovo, - istorinė. “Vadinti Jūsų misiją 
istorine dar labiau įpareigoja tai, kad baigiamieji šio Seimo darbo 
metai sutampa su Lietuvos tikrosios narystės Europos Sąjungoje 
ir NATO pradžia. Jau kitą, arba pavasario, sesiją išsipildys lietu
vių tautos siekis sugrįžti į Europos namus”, - pažymima R. Pakso 
Seimui adresuotame sveikinime.

UŽUOJAUTA DĖL ŠVEDIJOS
UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRĖS MIRTIES

Tbilisis, rugsėjo 11 d. (ELTA). Prezidentas Rolandas Paksas, 
labai sukrėstas Švedijos užsienio reikalų ministrės Anna Lindh 
mirties, reiškia nuoširdžią užuojautą Švedijos vadovams ir tautai.

Apie šį tragišką įvykį Prezidentas buvo informuotas atvykęs 
į Gruziją. A. Lindh mirė rugsėjo 11 d. ligoninėje po ilgos opera
cijos. Išvakarėse ją prekybos centre Stokholme peiliu subadė 
nenustatytas vyriškis. Vienai aktyviausių kampanijos už Švedijos 
stojimą į euro zoną dalyvių, pretendentei į Premjero postą, užė
jusiai apsipirkti į parduotuvę, buvo durta peiliu į krūtinę, pilvą, 
rankas. Tai pirmoji politinė žmogžudystė po ministro pirmininko 
Olof Palme nužudymo 1986 metais.

Dėl netikėtos Švedijos užsienio reikalų ministrės Anna Lindh 
mirties nuoširdžią užuojautą šeimai, bendradarbiams ir visiems 
ją pažinojusiems žmonėms pareiškė Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis. “Sielojuosi netekęs brangios drau
gės, kompetentingos kolegės, išskirtinės politikės”, - rašoma 
A.Valionio užuojautos telegramoje.

A.Lindh užsienio reikalų ministre tapo 1998 metais. Prieš 
tai ji buvo viena iš Socialdemokratų partijos, Švediją valdžiusios 
šešis iš septynių pastarųjų dešimtmečių, lyderių. Ji buvo ištekė
jusi už buvusio ministro ir augino du vaikus. Ji buvo nuosekli 
platesnės ES plėtros propaguotoja ir Baltijos šalių narystės rėmė
ja. Tokią savo ir Švedijos vyriausybės poziciją A. Lindh perdavė 
mūsų šalies vadovams bei kitiems pareigūnams savo vizitų į 
Lietuvą metu. Ministrė buvo atvykusi į Vilnių 1999, 2000, 2002 
metais ir šių metų birželį. 2000 m. lapkričio 10 dieną susitikusi 
su prezidentu Valdu Adamkumi, ji teigiamai įvertino Lietuvos 
pažangą eurointegracijos srityje. Viešnia teigė, jog tvirtai Lietu
vos ir kitų Baltijos šalių narystę ES remianti Švedija vadovausis 
objektyviais kriterijais, vertindama šalių pasirengimą.

Šių metų birželio 26 d. dvišalius Lietuvos ir Švedijos santy
kius A. Lindh Vilniuje aptarė su prezidentu Rolandu Paksu.

Lietuvos Seimas tylos minute pagerbė Stokholme nužudytą 
Švedijos Karalystės užsienio reikalų ministrę. Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas Česlovas Juršėnas pažymėjo, kad A. 
Lindh, socialdemokratė, buvo Lietuvos bičiulė.
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■ KAUNO MIESTO TARYBA NUSPRENDĖ
GELBĖTI “LEDO ARENĄ”
Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą laiduoti 

už 900 tūkst. litų paskolą savivaldybės įmonei “Ledo arena” - 
šios lėšos bus skirtos vienintelės mieste čiuožyklos atnaujinimui.

Pagal įmonės parengtą planą, gavus šį kreditą, būtų galima 
atnaujinti įrangą, o panaudotos investicijos atsipirktų per šešerius 
metus. Moderni įranga sunaudotų mažiau elektros energijos, o 
jos šiluma būtų galima apšildyti ir kai kurias pagalbines patalpas. 
Visas kapitalinis “Ledo arenos” remontas, įmonės vadovų teigi
mu, kainuotų apie tris milijonus litų. Tikimasi, kad arena, į kurią 
per savaitę pačiuožinėti ateidavo apie du tūkstančiai kauniečių, 
po atnaujinimo lankytojus vėl priims gruodį.

Kauno meras Arvydas Garbaravičius mano, kad Kaunas vie
nintelę mieste esančią “Ledo areną” turi išsaugoti. “Kaune be
veik kasmet vyksta įvairių amžiaus grupių ir pakopų pasaulio 
ledo ritulio čempionatai, o dėl geros ledo paruošimo kokybės 
arena pelnė net Tarptautinės ledo ritulio federacijos pripaži
nimą”, - teigė meras.

Prieš šešerius metus įsteigta dirbo nuostolingai - savivaldybės 
Finansų skyriaus vedėjo Algimanto Lauciaus teigimu, pagal pra
ėjusių metų įmonės finansinių ataskaitų duomenis jos įsiskoli
nimas kreditoriams siekia per 300 tūkstančių litų.

Pasak “Ledo arenos” direktoriaus Jono Gulbino, nuo įmonės 
įsteigimo ledo šaldymo įranga ir vamzdynai nebuvo kapitaliai 
remontuojami, o penkiolikos metų senumo šaldymo mašinos 
yra neekonomiškos ir susidėvėjusios, atsarginių dalių joms nėra. 
Įmonės vadovas baiminasi, kad susidėvėjusi įranga gali bet 
kuriuo metu sugesti, mat net penkiolika metų nekeistas aušinimo 
skystis prarado savo fizines savybes ir užteršė šaldymo sistemos 
vamzdžius, todėl didėja ir energijos nuostoliai.

PATVIRTINTA LIETUVOS MOKSLO TARYBA
Seimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės teikimą, patvirtino 

naujos sudėties Lietuvos mokslo tarybą. Jos pirmininku paskirtas 
Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Organinės chemijos 
katedros profesorius Eugenijus Butkus. Lietuvos mokslo tarybos 
pirmininko pavaduotoja yra Lietuvos istorijos instituto vyriau
sioji mokslo darbuotoja Ingė Lukšaitė.

Lietuvos mokslo tarybą sudaro 32 nariai. Juos delegavo Švie
timo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslų akademija, Univer
sitetų rektorių konferencija, Mokslininkų sąjunga ir kitos įvairios 
mokslininkų interesams atstovaujančios organizacijos. Beje, 
Seime daugiausia diskusijų sukėlė studentų organizacijų atstova
vimas Lietuvos mokslo taryboje.

Seimo nariai pasveikino naująjį Lietuvos mokslo tarybos pir
mininką E. Butkų ir šį mėnesį Lietuvos mokslų akademijos pre
zidentu išrinktą akademiką profesorių Zenoną Rokų Rudziką. 
Lietuvos mokslo taryba, kaip numato Seimo patvirtinti nuostatai, 
yra Vyriausybės ir Seimo ekspertas bei konsultantas mokslo 
klausimais. “Visais klausimais, kurie susiję su mokslu plačiąją 
prasme - tai yra studijos, mokslo tyrimai ir taip pat vidurinės 
mokyklos, bus suteikta visa kvalifikuota informacija”, - sakė iš 
Seimo tribūnos Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas E. Butkus.
■ DIPLOMATŲ TURTAI

Diplomatų turtai - po septyniais užraktais. Šalyje įsiplieskus 
vadinamajam Konsulų skandalui Lietuvos rytas pabandė atlikti 
išsamesnį tyrimą ir išsiaiškinti, ar visi diplomatinį rangą turintys 
pareigūnai sugebėjo sukaupti tiek daug turto, kiek jo įsigijo susi
kompromitavę ir iš darbo atleisti septyni konsulai. Ypač įspū
dingą tikrovę atskleidė Lietuvos generalinio konsulinio depar
tamento Sankt Peterburge Gintaro Ronkaičio ir Konsulinio de
partamento direktoriaus Gedimino Šiaudvyčio deklaracijos.

> UŽKULISIŲ KOVA
Prezidento Rolando Pakso sprendimas išsiųsti savo patarėją 

Alvydą Medalinską pasižvalgyti po Iraką tapo galvos skausmu 
šalies diplomatams. Abejota tokio vizito svarba.Užkulisinė kova 
tarp Užsienio reikalų ministerijos ir Prezidentūros tęsiasi. URM 
vis aktyviau priešinasi šalies vadovo komandos norams į Iraką 
komandiruoti prezidento patarėją Alvydą Medalinską ir šioje 
karo nusiaubtoje šalyje įkurdinti nuolatinį Lietuvos atstovą. 
Pasak ministerijos pareigūnų, A.Medalinskas padėtį Bagdade 
galėtų išsiaiškinti Vašingtone arba Londone.

MOKOSI LIETUVIŲ KALBOS
“Jau pradėjau po truputį mokytis lietuvių kalbos. Kol kas 

moku lietuviškai pasakyti, kad “esu ambasadorius”, “esu iš 
Amerikos” ir “mėgstu arbūzus”. Kasdien skiriu po valandą lietu
vių kalbos studijoms, tad tikiuosi, kad netrukus galėsime nesun
kiai susikalbėti šia labai gražia kalba”,- pokalbyje Kauno dienai 
sakė naujasis JAV ambasadorius S.Mull.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Preziden tas G eorge W. 
Bush sekmadienį, rugsėjo 7 d., 
tarė žodį tautai, paliesdamas 
kovas Irake ir pavojų iš teroris
tų pusės. Dar nepavyko, kaip 
skelbė Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretorius, sugauti buvusio 
Irako prezidento Saddam Hus
sein. Pasipriešinimas JAV kari
nei okupacijai ne mažėja, bet 
auga. Pentagonas nenoromis 
skelbia, kad Irake kasdien su
žeidžiama apie 10 amerikiečių 
kareivių. Jie paskelbiami “su
žeistais karo veiksm uose” . 
Prezidentas Bush nusprendęs 
kreiptis į Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybą prašyti nutarimo 
aktyviau įsikišti į karo veiks
mus Irake. Minėtas spaudos 
sekretorius Scott McClellan 
pasakė spaudai, kad Valstybės 
sekretorius Colin Powell žadė
jo būti sukalbamas ir nuosai
kus, siekdamas Jungtinių Tau
tų pritarimo. Turkija, Pakista
nas, Indija ir Bengalija jau pa
žadėjo prisidėti su savo karei
viais, tačiau nutarė palaukti, 
kol paaiškės, kiek lengvatų pa
žadės JAV vyriausybė. Iki šiol 
Amerikos generolai nenorėjo 
atsisakyti vadovavim o, nes 
Amerikos jėgos Irake yra stip
riausios, apie 150,000. Karei
vių atsiųsti žadėjo jau Meksi
ka, Italija ir net Rusija, kurios 
užsienio reikalų ministras Igor 
Ivanov ir gynybos ministras 
Sergei Ivanov pareiškė, kad 
Rusija neturi nieko prieš Jung
tinių Tautų platesnį įsikišimą į 
Irako taikos ieškojimą ir tos 
šalies vyriausybės sudarymą. 
Maskvoje tą klausimą nagri
nėjo Saudi Arabia delegacija, 
kuriai vadovavo sosto įpėdinis 
Abdullah. Rusijos ministras 
pasakė spaudai, kad tokio vizi
to nebuvo jau 70 metų.

Dresdene posėdžiavo Vo
kietijos ir Prancūzijos vadovai, 
kurie, kaip žinoma, buvo ir te
bėra prieš Irako karą ir jo  oku
paciją. Iš jų  pasisakymų paaiš
kėjo, kad ir Prancūzija ir Vo
kietija nepritaria pinigų ir ka
reivių siuntimui į okupuotą 
Iraką. Tai išgirdęs JAV Vals
tybės sekretorius Powell pasa
kė, kad Amerika būtų paten
kinta, galėdama išklausyti pre
zidento Chirac ir kanclerio 
Schroeder patarimų.

Rugsėjo 3 d. Lenkijos kari-

LENKAI TVARKO IRAKĄ
ninkai perėmė iš JAV generolo 
Ricardo Sanchez pietinio Irako 
zonos vadovavimą. Perdavimo 
ceremonijose pabrėžta, kad į 
pietus nuo Bagdado yra svar
būs Najaf, Karbala, Hilla ir Ba
bylon miestai, tai šijitų musul
monų apgyventi rajonai, ku
riuos dabar prižiūrės kareiviai 
iš 21 šalies. Lenkija atsiuntė 
9,500 kareivių, dar laukiama 
atvykstant nemažos Ispanijos 
brigados, dar porą savaičių šio
je vietovėje pasiliks ir ten įsi
kūrę JAV marinų daliniai. Šią 
Lenkijos karininkų vadovauja
mą karinę jėgą sutiko ir Bag- 
dadan nukeliavęs JAV gyny
bos reikalų sekretorius Donald 
Rumsfeld. Jis pakartojo Penta
gono generolų pažiūras, kad 
Irake užtektų ten esančių karei
vių, tačiau užsieniečiai koalici
jos nariai padeda įtikinti koali
cijos partnerius ir pačius ira
kiečius, kad Irakui greičiau pa
vyks susitvarkyti, jei jie matys, 
kad ne vien Amerika padeda 
valstybei sustiprinti naują sis
temą.

Kongrese jau atsirado bal
sų, kritikuojančių prezidentą 
Bush dėl Irako padėties. Vals
tybės departamento spaudos

Saudi Arabia princas Abdullah ir Rusijos prezidentas Vladimir Putin 
po pasitarimų Maskvoje paskelbė, kad abiejų valstybių ryšiai bus 
dar labiau plečiami, ypač ekonominėje srityje. AP nuotr.

K e l ia is  s a k in ia is

• Šiaurin ėje  K orėjoje
Aukščiausioji Liaudies Taryba 
išrinko vienbalsiai savo vadu 
“brangiausią vadą” Kim Jong 
Il. Jis užima šias pareigas nuo 
1994 m., kada mirė jo  tėvas. 
Už jį balsavo 687 tarybos na
riai. Niekas nebalsavo prieš.

• Irako mieste Najaf suimti 
devyni šijitų sektos priešai, ku
rių bomba nužudė vyriausią ši- 
jitų ajatolą Mohammed Baqir 
al-Hakim. Jo laidotuvėse dau
gelis irakiečių kritikavo Ame
rikos kariuomenę, kuri nesau
gojo dvasininko.

• New Yorke iš JAV ka
riuomenės garbingai atleista 
sunkiai sužeista patekus į prie
šo rankas, tačiau greit išvaduo
ta Jessica Lynch baigia rašyti 
knygą apie savo pergy-

ryšininkas Richard Boucher 
pasakė reporteriams, kad sek
retorius Powell palaiko pasto
vius telefoninius ryšius su 
Jungtinių Tautų generaliniu 
sekretorium Kofi Annan ir su 
Kinijos užsienio reikalų mi
nistru. Šis pareiškė, kad Kini
jos vyriausybė studijuoja Ame
rikos pasiūlymus kaip pagrei
tinti Irako problemų sprendi
mą. Kongreso narys demokra
tas iš Wisconsin David Obey 
raštu  kreipėsi į prezidentą 
Bush, prašydamas jį atleisti iš 
pareigų gynybos sekretorių 
Rumsfeld ir jo  padėjėją Wolfo
witz, kurie įvėlė Ameriką į da
bartinę padėtį Irake. Buvęs Ira
ko diktatorius vis dar slapstosi. 
Spėjama, kad Saddam keičia 
savo slėptuves keliskart per 
dieną. Jis slapstosi Tikrit mies
to apylinkėse, kur gimė ir au
go. Pasiūlyta milijoninė suma 
už Saddam išdavimą dar neda
vė vaisių. Tikrite irakiečiai visi 
yra Saddam partijos nariai ir jo 
rėmėjai. Amerikos žvalgybai 
pavyko išaiškinti ir suim ti 
Tikrit apylinkėse besislaps
tančius buvusio režimo sargy
binius, tačiau nė vienas neišda
vė savo buvusio vado.

venimus. Už tai knygų leidėjas 
jai sumokės nemažą sumą, o 
jos agentas jau derasi ir su fil
mų gamintojais.

• Jau devyni JAV politikai 
iškėlė savo kandidatūras į pre
zidento vietą. Svarbiausiu lai
komas Massachusetts senato
rius John Kerry, 59 metų. Jis 
yra Vietnamo karo veteranas, 
karo laivyno karininkas.

• Afganistane vėl pradėjo 
veikti taliban religinių fanatikų 
būriai. G yventojai suteikia 
jiems maistą ir pastogę. Pasta
ruoju metų taliban puldinėja 
naujai organizuotą Afganista
no policiją, sprogdina mašinas 
ir kursto žmones kovoti su 
amerikiečiais ir su prezidento 
Karzai kareiviais.

(Nukelta į 3 p.)
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LIETUVIO MOKYTOJO MISIJA

Maloniai nuteikė Lietuvos Seimo nutarimas, jog Lietuvos 
valstybės vėliavos nuo pat rugsėjo pirmosios iki mokslo metų 
pabaigos plevėsuos prie visų Lietuvos mokyklų. Dar maloniau 
žinoti, kad užsienio lietuvių savaitgalio mokyklos nebesutal
pina mokinių ir prašo Lietuvių Bendruomenės vadovų parū
pinti daugiau patalpų klasėms.

Lietuvos rašytojas Justinas Marcinkevčius ragina atkreipti 
dėmesį į tai, kad joks mokytojas negali atstoti tėvų. Dėstytojus 
ir pedagogus parengia įvairios seminarijos bei aukštosios mo
kyklos. Tačiau motinystę ir tėvystę lemia Dievybė. Mokyk
lose ir šeimose pamirštamas estetinis auklėjimas. Vyresniųjų 
klasių mokiniai ir studentai gerai žino apie kompiuterius ir 
internetą, tačiau nežino, kas buvo Maironis, Basanavičius ar 
Brazdžionis. Kyla klausimas, ar lietuvių jaunoji karta išaugusi 
be grožio ir tiesos supratimo, išaugs susipratusiais lietuviais, 
o ne komercinių televizijų sužalotais smegenimis, kuriems 
didžiausia vertybė bus pinigai. Klausiama, ar ne todėl iš Švie
timo ministro pareigų buvo išvytas prof. Zigmas Zinkevičius, 
norėjęs įvesti tautinės mokyklos pagrindus į Lietuvos švietimo 
sistemą.

Švietimui kenkia vis nesibaigiančios reformos ir neugdy- 
mas jaunimo patriotine bei tautine dvasia. Net skiepijamas 
priešiškumas prieš tuos mokytojus, kurie diegia tautiškumo 
supratimą. Liberalūs įstatymai leidžia jaunuoliams reikalauti 
tik pinigų ir privilegijų. Jie nereaguoja į jokias taisykles, drau
dimus, muša savo tėvus ir senelius. Mokyklose mokytojai 
patiria tiesioginį jaunuolių smurtą. Ministerija kaltina moky
tojus, kad jie nebesusitvarko su savo mokiniais. Gali būti tokia 
padėtis, kad prie kiekvieno mokinio teks statyti policininką, 
kaip kad būna ir Amerikoje, kur tėvams draudžiama bausti 
vaikus, “kad nebūtų žlugdomas jų savarankiškumas” . Netur
tingųjų vaikai kaltina tėvus, kad jie neduoda tokių pat sąlygų, 
kokias turi jų draugai - “mafijozų” vaikai. Tai mokytojams 
gerai žinomi faktai...

Bet dar liūdniau nuteikia tai, kad Lietuvoje dar kai kas il
gisi tų laikų, kai sovietinėje mokykloje džiaugėsi rodomu fil
mu apie “didįjį tėvynės karą”. Tačiau jie nenori prisiminti tų 
metų, kai atėję į mokyklą kasdien neberasdavo savo mokyto
jų, kurie naktimis buvo išvežami į Sibirą. Lietuvos mokytojų 
kančios prasidėjo pirmosios komunistų okupacijos metais, o 
patys mokytojai apie būsimąsias kančias išgirdo jau 1940 m. 
rugpjūčio 14 d. Lietuvos mokytojų suvažiavime, kuriame da
lyvavo 10,000 mokytojų. Jiems kalbėjo J. Paleckis, M. Šu- 
mauskas, M. Gedvilas, A. Venclova, J. Žiugžda, V. Žilionis, 
K. Preikšas apie “naujo gyvenimo gaires”. Tuoj Švietimo ko
misaras A. Venclova įsakė mokyklose panaikinti maldą, klasė
se iškabinti Lenino ir Stalino paveikslus. “Darbo žmonių” 
valdžia ėmė pirmiausia tremti mokytojus. Partijos suvažiavi
me buvo sakoma, kad “mokytojai yra fašizmo tvirtovė, ku
riuos reikia sunaikinti”. Jau 1941 m. birželį mokytojai buvo 
tremiami kaip “kenksmingi liaudies priešai”. Tokie trėmimai 
tęsėsi ir antrosios bolševikų okupacijos metais.

Pradėjus naujus mokslo metus, dera prisiminti, kad lietu
viai mokytojai visais laikais buvo ir yra mūsų tautos kūrėjai 
ir jų  pastangomis vėl dėstoma garbinga Lietuvos istorija.

S. Tūbėnas

LIETUVA DAR NESKUBA PRIE EURO
D abartinė fik suo to  lito  

kurso sistema yra priim tina 
Lietuvai ne tik stojant į Eu
ropos Sąjungą, bet ir jungiantis 
prie Antrojo valiutos keitimo 
mechanizmo bei dalyvaujant 
jame iki narystės Ekonominėje 
ir pinigų sąjungoje. Tokį pa
reiškimą rugsėjo 11 d. paskelbė 
Lietuvos banko valdybos pir
mininkas Reinoldijus Šarkinas, 
teikdam as Seimui įstatym u 
numatytą reguliarią ataskaitą 
apie centrinio banko veiklą.

Pasak R. Šarkino, nors 
Antrasis valiutos keitimo me
chanizmas leidžia 15 procentų 
dydžio nacionalinės valiutos 
rinkos kurso svyravimus, pa
lyginti su euro atžvilgiu fik
suotu oficialiu kursu, Lietuvos 
bankui yra visiškai priimtinas 
įsipareigojimas išlaikyti lito 
kursą be svyravimų.

Atsakydamas į parlamen
tarų klausimus, vyriausiasis ša
lies bankininkas teigė, jog  
“mes neskubame prie euro” , 
tačiau nėra reikalo ir stabdyti 
to proceso. Pasak R. Šarkino, 
Lietuva sėkmingai vykdo Mas
trichto sutarties kriterijus euro 
zonos kandidatėms, todėl jai 
ne tu rė tų  sukelti p roblem ų 
pereinamasis laikotarpis pri
sijungus prie Antrojo valiutos 
keitimo mechanizmo.

R. Šarkinas pakartojo jau 
nurodytus terminus, kad anks
čiausiai prie to mechanizmo 
Lietuva gali prisijungti nuo 
kitų metų liepos 1 dienos, o

Atkelta iš 2 p.

• Prezidentas Bush šiek 
tiek pakeitė savo strategiją 
Šiaurinės Korėjos atžvilgiu. Jis 
pažadėjo padėti komunistinei 
Korėjai kovoti su bado grėsme, 
atsiųsti naftos ir nutraukti sank
cijas.

• Rusijos Sachalino salos 
gubernatorius su 19 kitų parei
gūnų žuvo malūnsparnio nelai
mėje Kamčatkos saloje, kurio
je rasti dideli naftos šaltiniai.

• Kanados premjeras pasi
rašė sutartį su Šiaurės-vakarų 
teritorijoje gyvenančiais Tli- 
cho indėnais. Indėnai gavo sa
vivaldos teises. Jiems pavesta 
valdyti tris deimantų kasyklas.

• Afrikos pietinės dalies 14 
valstybių pasirašė susitarimą, 
kuris leidžia kaimynams išvys
tyti diplomatinį ar net karinį 
spaudimą, jei kaimynų tarpe 
kyla konfliktai.

• Rusijos pietiniame Kras
nodar mieste sprogusi bomba 
užmušė Dagestano ministrą 
Gusajevą. Žuvo dar trys jo sar
gybiniai.

• Floridoje mirties bausmė 
įvykdyta Paul Jennings Hill, 
kuris nuteistas už nužudymą 
gydytojo 1994 m., kuris dary-

eurą vietoj lito įsivesti nuo 
2007 metų pradžios ar vėliau. 
Jis minėjo, kad tai būtų nau
dinga verslui, nes supapras
tintų ekonominius ryšius su 
Europos Sąjungos šalim is. 
Lietuvos banko valdybos na
rys, Pinigų politikos departa
mento direktorius Raimondas 
Kuodis Eltai akcentavo, jog 
pagal Mastrichto sutartį Lie
tuva anksčiau ar vėliau privalo 
įsivesti eurą, nes sutartis ne
numato išimčių naujoms ša
lim s kandidatėm s. Išim tis 
1992 m. gavo dvi dabartinės 
ES narės - Jungtinė Karalystė 
ir Danija, kurioms buvo suteik
ta teisė neįsivesti Europos 
Sąjungos bendros valiutos.

Kad naujos ES narės pa
sirengtų euro įvedimui, jos turi 
pirmiausia prisijunti prie An
trojo valiutos keitimo mecha
nizmo (VKM II) ir laikytis jo 
reikalavimų. R. Kuodis pri
minė procedūras, kurios laukia 
mūsų šalies norint prisijungti 
prie VKM II. Pirmiausia mūsų 
šalis turės pateikti prašymą 
(dėl to, gavusi Vyriausybės 
įgaliojimus, finansų ministrė 
turės kreiptis į ES ekonomikos 
ir finansų m inistrų  tarybą 
(ECO FIN  C ouncil), po to 
prasidės derybos dėl p ris i
jungimo sąlygų.

Praėjus dvejiems metams 
Europos K om isijakartu  su 
Europos centriniu banku pa
rengs ataskaitą , kaip šalis 
laikėsi VKM II reikalavimų, ir

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYK IŲ  APŽVALGA

Prancūzijos Lille mieste pradėjo 
veikti pirmoji musulmonų arabų 
gimnazija.

davo abortus. Hill ramiai pri
ėmė teismo sprendimą, saky
damas, kad danguje jam  bus 
atlyginta.

• Dvi radijo bangom val
domos bombos sprogo pietinė
je Rusijoje traukinyje, kuriuo 
daug studentų keliavo į Piati- 
gorsko universitetą. Sprogime, 
kurį vykdė čečėnų teroristai, 
žuvo 4 jauni žmonės ir 44 buvo 
sužeisti.

• Atstovų Rūmai, sugrįžę 
iš trumpų atostogų, rugsėjo 2 
d. balsavo padidinti savo algas 
2.2 procentais. Kartu tokio pa
kėlimo laukia ir beveik visi fe- 
deraliniai tarnautojai ir kariš
kiai. Tarnautojai tikisi, kad 
prezidentas šio pakėlimo ne

pateiks išvadą, ar jos ekono
mika yra pakankamai stipri ir 
gali įsivesti eurą (tai bus vadi
namoji Konvergencijos ata
skaita). Bus vertinam a, ar 
Lietuvos ekonomika atitinka 
M astrichto sutartyje num a
tytus ekonominius kriterijus - 
infliacija, biudžeto deficitas, 
valstybės skola, ilgalaikės 
palūkanų normos ir valiutos 
kursas turi atitikti tam tikrus 
kiekybinius reikalavimus.

R. K uodis m inėjo , kad 
būsimose Lietuvos derybose 
dėl prisijungimo prie Antrojo 
valiutos keitimo mechanizmo 
mūsų šalis pritars tam, kad 
būtų išlaikytas dabartinis lito 
ir euro kursas, o svyravimų 
ribos būtų nulinės. “Aišku, 
galim a tikėtis, jog  derybų 
partneriai pateiks kitokių pa
siūlymų, tačiau, manau, jog 
didelė tikimybė, kad mums 
pavyks prisijungus prie An
tro jo  valiu tų  keitim o m e
chanizmo išsaugoti dabartinį 
Lietuvoje veikiantį Valiutų 
valdybos modelį. Lito svy
ravimas gali viską tik suga
dinti”, - nurodė R. Kuodis.

Jis priminė, kad Tarptau
tinio valiutos fondo ekspertai 
irgi pritaria tokiam Lietuvos 
banko pasirinkimui.

1994 m. balandžio 1 d. litas 
buvo susietas su JAV doleriu 
santykiu 4:1, o pernai vasario 
pradžioje - su bendra Europos 
Sąjungos valiuta euru santykiu 
3,4528:1. Eltos inf.

vetuos, nes pakėlimas jo  algos 
neliečia. Prezidento alga yra 
400,000 dol.

• Prancūzų vadovaujama 
JT tarptautinė kariuomenė užė
mė Kongo rytuose Bunia rajo
ną. Čia įsigalėjo taika, tačiau 
žudynės siaučia miesto apylin
kėse.

• Rusijos valdžia buvo pa
skelbusi amnestiją Čečėnijos 
teroristams, jei jie prašys pasi
gailėjimo iki rugsėjo 1 dienos. 
Amnestijos atvyko prašyti apie 
150 vyrų. Daug daugiau buvo 
rusų kareivių, kurie bijo kalti
nimų, kad jie laužo karo įsta
tymus.

• Kurdistano darbininkų 
partija paskelbė, kad ji nutrau
kia paliaubas su Turkija ir vėl 
pradės partizaninį karą. Paliau
bos tęsėsi 4 metus.

• Japonijoje rugsėjo 20 
įvyks Liberalų Demokratų par
tijos suvažiavimas. Jis išrinks 
naują partijos pirmininką. Ša
lia premjero Koizumi premje
rais nori tapti dar trys japonų 
politikai.

• Darbo departam entas 
paskelbė, kad Amerikoje šiek 
tiek sumažėjo bedarbių, jų  
dabar dar liko 6.1 proc.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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ALTS Chicagos skyriaus gegužinės metu Ateitininkų namuose Lemonte liepos 20 d. Sėdi iš k.: 
Eugenijus Bartkus, Jonas Jurkūnas, Jonas Variakojis ir ALTS Chicago skyriaus pirmininkė Matilda 
Marcinkienė. Stovi iš k.: Oskaras Kremeris, Irena Dirdienė ir ALTS pirm. Petras Buchas.

Vytauto Jasinevičiaus nuotr.

RUGSĖJO 11-OSIOS AIDAS KVIEČIA VIENYTIS 
AKTYVIAI KOVAI PRIEŠ TERORIZMĄ

V iln iu s , rugsėjo  11 d. 
(ELTA). Ameriką ištikusios 
tragedijos atgarsiai dar ilgai 
primins, kad nuo terorizmo 
nėra apsaugotas niekas, net 
pačios galingiausios valsty
bės. Minint antrąsias teroristi
nių aktų JAV metines, šią min
tį savo kalboje plenariniame 
posėdyje akcentavo Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas, pakvietęs parlamentarus 
kartu su pasaulio žmonėmis 
pagerbti rugsėjo 11-osios at
minimą tylos minute.

“Siandien mes susirinko
me į eilinį eilinės Seimo sesi
jos posėdį, tačiau rugsėjo 11- 
osios diena jau niekada nebus 
eilinė tiems, kurie kartu su 
Amerikos tauta tądien išgyve
no tūkstančių nekaltų žmonių 
tragedijas, matydami griūvan
čius bokštus, griūvančius gy
venimus ir mitus, jausdami ne
rimą dėl pasaulio bendruome
nės, kurio neatskiriama dalis 
yra Lietuva, saugumo”, - kal
bėjo A. Paulauskas.

Seim o p irm in inko  žo-

PREZ. R. PAKSAS AGITUOS UZ REFERENDUMĄ

Lietuvos prezidentas Ro
landas Paksas pareiškė ketini
mą įsitraukti į Latvijoje rugsė
jo  20 d. vyksiančio referendu
mo dėl narystės ES agitacinę 
kampaniją. Latvijos Ministras 
pirmininkas Einaras Repšė su 
džiaugsmu pritarė šiai idėjai.

Pasak Lietuvos prezidento 
patarėjo diplomatijos klausi
mais Eitvydo Bajarūno, Lietu
vos prezidento viešnagės Lat
vijoje data nėra tiksliai nusta
tyta. Manoma, kad R. Paksas 
Latvijoje galėtų apsilankyti 
pasibaigus vizitams Gruzijoje 
ir A rm ėnijoje, greičiausiai 
rugsėjo 18-ąją.

džiais, teroristai, nukreipę gy
vas bombas į dangoraižius, 
atakavo taiką, saugumą, maty
dami šių dangoraižių stikluose 
atsispindintį visą demokratinį 
pasaulį. Tačiau jie nesitikėjo, 
kad jau  tų stiklų duženose 
kiekvienas pasaulio žmogus 
pamatys save, pamatys, koks 
baisus jo tyko pavojus.

“Mums, jaunai Lietuvos 
valstybei, pradėjusiai skaičiuo
ti tik antrąjį atkurtos nepriklau
somybės dešimtmetį, ši diena 
tapo dar vienu įspėjimu, kad 
apsisaugojus nuo vienų grės
mių, atsiranda kitos, ne mažiau 
pavojingos grėsmės, nuo kurių 
nepadės apsisaugoti nė patys 
šiuolaikiškiausi ginklai, skam
biausios kalbos ar deklaraci
jos”, - pabrėžė A. Paulauskas.

Parlamento vadovas pažy
mėjo, kad, turėdama aiškią ko
vos prieš terorizmą programą, 
ratifikavusi keturias kovai su 
terorizmu skirtas konvencijas, 
Lietuva tapo vienuolikos uni
versalių tarptautinių kovos su 
terorizmu instrumentų dalyve.

Netikėto Lietuvos prezi
dento  pasiū lym o L atv ijos 
premjeras sulaukė vykusiame 
susitikime su Lietuvos vadovu. 
Jame, be kita ko, kalbėta ir apie 
pasirengimą Latvijoje įvyk
siančiam referendumui dėl na
rystės ES. Latvija paskutinė iš 
9 valstybių kandidačių rengia 
tokį referendumą.

Premjeras G. Repšė neabe
jojo, kad Latvijos, kaip ir Lie
tuvos, piliečiai pasakys “Taip” 
narystei ES. Jis taip pat įsiti
kinęs, kad rusakalbiai valsty
bės gyventojai taip pat bus už 
narystę ES. “Stojimas į ES 
Latvijos rusakalbiams gyven-

A. Pau lauskas ta ip  pat 
priminė, kad šiemet Seime jau 
priimtas įstatymas, numatantis 
atsakom ybę už teroristinės 
grupės kūrimą, dalyvavimą jos 
veikloje, bet kokios paramos 
teikimą teroristams.

“Šie ir kiti teisės aktai - tai 
tik prielaidos tolesniam akty
viam mūsų dalyvavimui užtik
rinant taiką ir saugumą pasau
lyje, o tai reiškia - ir Lietuvo
je”, - sakė Seimo pirmininkas.

“Š iandien  m es turim e 
veikti. Veikti ne vieni, o kartu 
su pasaulio  bendruom ene, 
suv ieny ti v isas pastangas 
kovai su pačiu pavojingiausiu 
priešu, nepaisančiu sienų, jūrų 
ar vandenynų, nepaisančiu nei 
religijų, nei tautų, nei rasių, 
pam inančiu  bet kokias 
žmogiškąsias vertybes. Mes 
turim e ve ik ti, susikibę už 
rankų , kaip  kad kadaise , 
stovėdami Baltijos kelyje. Tik 
dabar mes turime susikibti ne 
tik su mūsų kaimynais, bet ir 
su visu pasauliu”, - ragino A. 
Paulauskas.

tojams, kaip ir latviams, reiš
kia tą patį įsijungimą į Vakarų 
demokratijos, vertybių ir kul
tūros erdvę. Aš manau, kad tai 
žada tik geresnes gyvenimo, 
darbo ir plėtros sąlygas”.

L atv ijo je referendum as 
įvyks, jei jame dalyvaus dau
giau kaip pusė visų paskuti
niuose parlamento rinkimuose 
dalyvavusių rinkėjų. Narystei 
ES bus pritarta, jei “Taip” pa
sakys daugiau kaip pusė refe
rendume dalyvavusių piliečių.

Latvijos premjeras Vilniuje 
dalyvavo 5 Baltijos valstybių 
regiono Ministrų pirmininkų 
susitikime.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ 
NEVYKDO PRIIMTO BIUDŽETO

Vilnius, rugsėjo 10 d. (ELTA). Vienas svarbiausių šio rudens 
uždavinių - ateinančių metų biudžeto svarstymas ir priėmimas. 
Tuo tarpu šių metų biudžetas, kuris, kaip pripažįsta Vyriausybės 
vadovas, nevykdomas ir veikiausiai nebus įvykdytas, tačiau 
nebebus tikslinamas.

“Biudžeto svarstymas nereikalauja daug komentarų.Tai bus 
labai sudėtingas biudžetas, bus visiškai nauji jo  formavimo 
principai. Smarkiai keičiasi pinigų srautai - valstybė privalės 
daug skolintis. Tiesa, tose ribose kiek mums leidžiama - nevir
šijant 3 proc. fiskalinio deficito ribos.

Tačiau dabar svarstydami biudžetą, mes jau matome, kur yra 
stiprios ir silpnos vietos. Kas daugiausiai laimės iš Europos 
Sąjungos - pavyzdžiui, finansavimas žemės ūkiui dvigubai di
dėja. Bus sprendžiami 250 tūkstančių žmonių, finansuojamų iš 
biudžeto, algų padidinimo klausimai.

Žmonės turi pajusti, kad mes einame į Europą, kad tampame 
Europos Sąjungos nariais” , -pristatydamas Seimo rudens sesijai 
V yriausybės te ik iam ą darbų program ą, sakė M inistras 
pirmininkas Algirdas Brazauskas. Premjeras pripažino, kad šių 
metų biudžetas nebus įvykdytas, tačiau jis nebebus teikiamas 
Seim ui peržiūrėti. “Mes nebesiruošiam e teik ti biudžeto 
peržiūrėjimo. Biudžetas iš tikrųjų nevykdomas ir greičiausiai 
gali būti neįvykdytas - aš nesiruošiu čia nieko slėpti. Todėl, kad 
jis buvo labai perkrautas - įrašyta 150 mln. papildomai, kurie 
buvo be pajamų šaltinio, ir tai atsiliepia. Tačiau jeigu ir nebus 
vykdomas biudžetas, nė viena sritis, nė viena savivaldybė dėl to 
nenukentės” , - patikino Vyriausybės vadovas.

Nors, pasak Ministro Pirmininko, rudens sesijai teikiamų 
projektų prioritetas - skurdo ir nedarbo mažinimas, opozicija 
priekaištavo nematanti projektų, kuriais būtų siekiama didinti 
gyventojų pajamas ar užtikrinti jų  gyvenimo gerovės augimo. 
A. Brazauskas taip pat neįstengė išvardinti penkių pačių 
svarbiausių projektų , kurių priėmimui turi būti skiriamas 
didžiausias dėmesys.

Vyriausybė Seimo VII (rudens) sesijoje siūlys svarstyti 
daugiau nei 200 teisės aktų projektų, iš kurių daugiau kaip 
septynios dešimtys susiję su Lietuvos pasirengimui narystei 
Europos Sąjungoje. Svarbiausias iš jų  - Lietuvos stojimo į ES 
sutarties ratifikavimo įstatymo projektas.

Seimui bus teikiam a nauja M okesčių adm inistravim o 
įstatymo redakcija, Individualių įmonių įstatymo projektas, 
Nedarbo socialinio draudimo, Socialinio užimtumo įmonių 
įstatymų projektai. Taip pat parengti Teatrų ir koncertinių įstaigų, 
Elektroninio ryšio, Asmens saugos ir turto saugos, Advokatūros 
ir kiti įstatymų projektai.

BUVUSIŲ DIPLOMATŲ SKUNDAI ATMESTI

Valstybės paslapčių apsaugos koordinavimo tarpžinybinė 
komisija nutarė netenkinti penkių buvusių diplomatų skundų dėl 
jiems atimtos teisės dirbti su valstybės paslaptį sudarančia infor
macija. Tai nutarta įvertinus Valstybės saugumo departamento 
pateiktą operatyvinio tyrimo medžiagą.

Valstybės paslapčių apsaugos koordinavimo tarpžinybinė 
komisija pavedė Valstybės saugumo departamento specialiai 
ekspertų komisijai išslaptinti tą dalį operatyvinės medžiagos, 
kuri nepakenktų tolesniam tyrimui.

Apie priimtą sprendimą komisija informuos pareiškėjus - 
buvusius diplomatus Gediminą Šiaudvytį, Gintarą Ronkaitį, 
Darių Ryliškį, Liną Valentukevičių ir Ričardą Ramošką.

“Diplomatų skandalas” prasidėjo liepos mėnesį. Susipažinęs 
su VSD teikimu panaikinti diplomatams leidimus dirbti su 
valstybės paslaptį sudarančia informacija, užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis liepos 24 dieną priėmė šių pareigūnų 
atsistatydinimo prašymus.

Pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą bei kitus teisės 
aktus asmenys, netekę teisės dirbti su įslaptinta informacija, 
negali dirbti Užsienio reikalų ministerijoje diplomatinio darbo.

Dalis atleistųjų diplomatų jau kreipėsi į teismą, reikalaudami 
pripažinti, jog tarnybos sutartis su jais esą buvo nutraukta 
neteisėtai. Diplomatai neigia savo kaltę, teigia atsistatydinimo 
pareiškimus rašę dėl psichologinio spaudimo.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:30-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718) 
479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba amberwings@mac.com

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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EUROPOS KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS LIETUVOJE?

Stokholmas, rugsėjo 11 d. 
Lietuvos delegacija pristatė 
Tarptautinei krepšinio federa
cijai (FIBA) savo projektą 
mūsų šalyje surengti 2007 m. 
Europos vyrų krepšinio pir
menybes. Pristatyme dalyva
vo ir Lietuvos Ministras pir
mininkas Algirdas Brazaus
kas, viešintis Švedijoje su trijų 
dienų darbo vizitu.

Premjeras pristatė šalies 
ekonomikos tendencijas, teig
damas, kad Lietuva yra pajėgi 
organizuoti tokius didelius ren
ginius kaip 35-asis Europos 
krepšinio čempionatas. Kartu 
su pagrindinių ekonomikos 
rodiklių pristatymu jis akcen
tavo, kad Lietuva ypatingą dė
mesį skiria sportui, o ypač 
krepšiniui, kuris Lietuvoje yra 
populiariausia sporto šaka.

Premjeras pažymėjo, kad 
tęsiant tarpukario krepšinio 
tradicijas Lietuvai būtų labai 
didelė garbė ir atsakomybė or
ganizuoti Europos krepšinio 
pirmenybes ir sakė neabejo
jąs, jog visus parengiamuosius 
darbus lietuviai atliks laiku.

Pasak jo, Lietuvą drąsiai 
galima pavadinti sparčiausiai 
besivystančia būsimos išsiplė
tusios ES valstybe su ypač ge
ra perspektyva verslui ir in
vesticijoms. “Vienas iš sėk
mingai augančios ekonomi-

kos veiksnių yra privačių ir 
valstybės interesų derinimas, 
kartu vykdomi projektai”, - tei
gė Ministras pirmininkas. 2007 
m. Europos čempionato suren
gimas yra ambicingas, tačiau 
realus tikslas, kuriam Vyriau
sybė reiškia stiprią politinę va
lią ir tiki šio projekto realumu.

Projekto pristatymo metu 
buvo parodyti filmai apie Lie
tuvos krepšinį, pristatyta Vil
niaus miesto vizija, pademons
truota, kaip atrodys naujoji Vil
niaus sporto arena, kalbėta apie 
tai, kad Vilniuje ir Kaune bus 
atnaujintos senesnės arenos.

Susitikime su FIBA-Euro- 
pa prezidentu George Vasilo- 
koupoulos ir FIBA generaliniu 
sekretoriumi Patrick Baumann 
taip pat dalyvavo Lietuvos 
krepšinio federacijos preziden
tas Vladas Garastas, Vyriausy
bės, Vilniaus savivaldybės bei 
Vilniaus universalios arenos 
atstovai.

V. Garasto tvirtinimu, šalies 
rinktinės žaidėjai dės visas pa
stangas, kad Lietuva kaip krep
šinio valstybė būtų reprezen
tuojama ir aikštelėje. Kaip įro
dymus LKF prezidentas minė
jo ryškiausius Lietuvos krepši
nio laimėjimus tarptautinėje 
arenoje - 1937 ir 1939 m. Euro
pos čempionų titulus, 1995 m. 
iš Europos pirmenybių parsi-

LIETUVIŲ FONDO GOLFO DIENA. Lietuvių fondo golfo žaidynių rengėjai praneša, 
kad visos galimos vietos jau yra užimtos ir žaidėjų registracija nebepriimama. Žaidynės įvyks 
rugsėjo 28 d., sekmadienį, 11 val. ryto, bet ne 10:30 val. kaip buvo pradžioje numatyta. Po 
žaidynių Old Oak Country club 4 v.p.p. bus laikas atsigaivinimui, o 5 v.p.p. turtinga vakarienė, 
loterija ir golfo žaidynių laimėtojų pristatymas. Golfo žaidynės bus Old Oak golfo laukuose, 
143-oji gatvė ir Parker Road, Orland Park.

Nuotraukoje - Lietuvių Fondo golfo žaidynėse 2002 metais. Iš kairės: Arvydas Cepulionis, 
Nijolė Simokaitienė, Raimundas Simokaitis ir Janice Cepulionienė. St. Džiugas

vežtus sidabro medalius, 1992, 
1996 ir 2000 m. olimpinėse 
žaidynėse laimėtą bronzą.

“Vilniuje statoma viena iš 
moderniausių žemyne arenų 
bus pati tinkamiausia vieta Eu
ropos čempionatui, todėl tiki
mės palankaus FIBA sprendi
mo”, - teigė LKF prezidentas.

Vilniaus arenos generalinio 
direktoriaus Artūro Kliukevi-

čiaus tvirtinimu, techninėmis 
galimybėmis bei teikiamų pa
slaugų kokybe arena Vilniuje 
tikrai nenusileis toms, kuriose 
rengiami tokio lygio tarptauti
niai turnyrai kitose valstybėse.

FIBA sprendimo dėl 35-ojo 
Europos vyrų krepšinio čem
pionato tikimasi 2004 m. birže
lį. Po pristatymo Premjeras A. 
Brazauskas stebėjo Lietuvos-

Serbijos ir Juodkalnijos rung
tynes Europos čempionato ket
virtfinalyje ir džiaugėsi įtikina
ma mūsiškių pergale 98:82.

Pasak Lietuvos sporto dele
gacijos vadovų, šiuo metu Šve
dijoje yra apie 2 tūkstančius 
Lietuvos krepšinio sirgalių, 
kurie audringai pasitiko M i
nistrą pirmininką.

ELTA inf.

Dr. A lg im antas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

1988 m. sausio 27 d. LKP 
CK ir Filosofijos, sociologijos 
ir teisės institutas organizavo 
mokslinę-praktinę konferen
ciją tema “Nacionaliniai san
tykiai respublikoje ir patrioti- 
nis-internacionalinis auklėji
mas”. Per konferenciją nagri
nėti aktualūs internacionalinio 
ir patriotinio auklėjimo, SSKP

Sąjūdžio organizuotos Lietuvos deputatų palydos į SSRS Aukščiausiosios Tarybos sesiją. Vilnius. 
1998.11.26.

(1988 - 1990 M.) 
XIX

politikos ir kitos problemos 
šiandienėmis sąlygomis. Page
rėjo ir “Žinijos” darbas propa
guojant internacionalizmą ir 
patriotizmą”.

Generalgubernatorius 
N.Mitkinas nemelavo 
Viskas, ką jis rašė, buvo da

roma. Svarbiausias LKP CK

organas “Tiesa” nuo pat 1988 
m. pradžios vos ne kiekviena
me savo numeryje spausdino di
džiausius straipsnius, kuriuose 
mėginta įrodyti, kad “pažan
gieji lietuviai” nuo amžių tik 
ir svajoję, kaip susijungti su 
“didžiąja rusų tauta”, priklau
syti SSRS, kurti “komunistinį 
ry to jų ” . Nuo sausio 10 d.

spausdintas straipsnių ciklas 
apie pogrindyje leidžiamą “Lie
tuvos katalikų bažnyčios kroni
ką” tokiais pavadinimais: “Ide
ologinių diversijų užkulisiuo
se”, “Šmeižikai”, “Malda prisi
dengus”, “Teisybės veidrodis ir 
melo šukės” ir t.t. Straipsniuose 
mėginta įrodyti, jog “Kroniką” 
gali leisti ir skaityti tik psichiš
kai nesveiki ar imperialistams 
parsidavę žmonės, o kartu - tik 
tokie žmonės dar yra nepaten
kinti sovietine valdžia.

Nuo sausio 19 d. spausdin
tas kitas tokio pat aukšto “poli
tinio ideologinio lygio” straips
nių ciklas apie sovietinių oku
pantų nužudytą vyskupą Vin
centą Borisevicių. Klastotais 
duomenimis mėginta įrodyti, 
kad vyskupas buvęs didžiau
sias lietuvių tautos priešas, kad 
ir visas antisovietinis pasiprie
šinimas - tik žudikų ir “liaudies 
siurbėlių” organizuotas. “Masi
nių žmonių žudynių talkinin
kas, hitlerininkų diversantų 
bendrininkas (...). Toks buvo 
vyskupas Vincentas Borisevi- 
čius. Tik tokį jį mena Žemaitija, 
visa Lietuva. Ir jokios ponų iš 
“Amerikos balso” liaupsės ne
nubalins jo juodo veido” , bai
giamas straipsnis, nors ir nepa
teikus nė vieno rimto argumen
to. Tačiau tame pačiame nu
m eryje džiūgau jam a, kad 
“mokslininkai” V. Lazutka, K. 
Surblys, K.Valančius parašė taip

visiems “reikalingą” knygą - 
“Lietuvos komunistų partijos 
kova su nacionalizm u” (V., 
1987 m., “Mintis”). Jos recen
zija - tai himnas LKP, knygos 
autoriams.

Sausio 23 d. numeryje iš
spausdintas istorijos m. dr. 
prof. Roberto Žiugždos straips
nis “Tomis dienomis prieš sep
tyniasdešimt metų”. Jame rašo
ma: “1918-1919 m. socialistinė 
revoliucija Lietuvoje parodė 
Lietuvos darbo žmonių ryžtą pa
tiems spręsti savo likimą (...). 
Visiškai susipainiojęs savo an
tiliaudinėje veikloje ir reakci
nėje užsienio politikoje, 1940 
m. birželio 15 d. jis (A. Smeto
na - A. L.) bėga į Vokietiją. A.Sme- 
tonos bėgimas žymėjo buržua
zijos diktatūros ir fašistinio re
žimo žlugimą. Lietuvos darbo 
žmonės, pasinaudoję susidariu
siomis palankiomis tarptauti
nėmis sąlygomis, atkūrė Lietuvo
je tarybų valdžią, atkūrė Lietu
vos Tarybų Socialistinę Respub
liką” . Šiandieną dėl tokios 
“profesoriaus” demagogijos 
turbūt niekas neabejoja.

Bet tuomet toks teigimas bu
vo “mokslinis” ; “nemoksliniai” 
buvo “Amerikos balso”, “Lais
vės” ir kitų radijo stočių, vietos 
“nacionalistų ir ekstremistų” 
teiginiai, kad SSRS okupavo 
Lietuvą ir kitas Baltijos šalis, 
kad rusifikuojama ir t.t.

(Bus daugiau)
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Šie metai Lietuvoje buvo 
itin gausūs įvairiais renginiais: 
m inėjimais, suvažiavimais, 
konferencijomis, sukaktimis 
bei Dainų ir Šokių šventėmis. 
Tačiau didžiausias ir ko ne 
pats svarbiausias minėjimas 
buvo Mindaugo 750 metų ka
rūnavimo Lietuvos karaliumi 
sukaktis, su kuria yra siejama 
ir Lietuvos valstybingum o 
pradžia.

Ši daugybė renginių ne tik 
pamalonino į tėvynę atvyku
sio užsienyje gyvenančio lie
tuvio jausmus, bet ir labai daug 
prisidėjo prie Lietuvos, kaip kul
tūringo krašto su giliomis ir 
įdomiomis tradicijomis, įvaiz
džio pristatymo svečiams.

Aikštėje prieš Lietuvos na
cionalinį muziejų iškilo didin
gas karaliaus Mindaugo pa
minklas. Šalia aikštės - naujas 
tiltas per Nerį. S. Daukanto 
aikštėje prieš prezidentūrą su
kurta karališkoji karūna iš tūks
tančių gėlių ir ąžuolo lapų.

Kur tik apsisuksi, kur be
eisi visur minios jaunų ir senų 
iš visų Lietuvos kampelių, 
dauguma tautiniais rūbais pa
sipuošusių dainų ir šokių šven
tės dalyvių, gausiai užpildan
čių Vilniaus senamiesčio gat
ves ir ypač puikiai atrodančią 
atnaujintą Gedimino prospek
to dalį.

Lietuva gyveno šventiško
je nuotaikoje. Užsimiršo kas
dieniai vargai, kurių yra, už
simiršo visos kitos negalios, 
kurių taip pat netrūksta. Šyp
sena veiduose ir daina lūpose 
lydėjo  k iekv ieno  lie tuv io  
žingsnį tą pirmą liepos mėne
sio savaitę, kai ne tik Lietu
vos, bet ir pasaulio akys buvo 
nukreiptos į Vilnių. Šiandien 
su pasididžiavimu galime tvir
tinti, kad ne tik Vilnius, bet ir 
visa Lietuva laimėjo. Tai buvo 
tik ra  tau tos ir va lstybes  
šventė.

Tačiau gyvenimas ne vien 
rožėmis klotas. Yra dienų, ku
rias prisimename su skausmu 
širdyse ir ašaromis akyse. O 
tokių Lietuvos istorijoje ne
stinga. Štai kad ir birželio 15- 
ji, kuri prabėgo patylomis, ar 
tai Medininkų tragedijos su
kaktis, taip pat ne ką daugiau 
dėmesio sulaukusi.

Gerai dar, kad tarp visų ki
tų minėtinų dienų buvo prisi
mintas dešimtmetis nuo Rusi
jos kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos Respublikos. Ta te
ma Lietuvos ryte buvo spaus
dintas Alvydo Dargio straips
nis pavadintas “Prie buvusių 
slaptų irštvų (lokio žiemos 
guolis, laužas, LKZ) - ožkų 
ganyklos”, kur rašoma:

“Prieš savaitę sukako de
šimt metų, kai Lietuva galuti
nai įtvirtino savarankiškos 
valstybės statusą. Tokia ji tapo 
1993 m. rugpjūčio 31-ją, kai 
Lietuvą paliko paskutinis okupa
cinės Rusijos armijos kareivis.

MŪSŲ TAUTOS ŠVENTĖS
Garbes generalinio konsulo Vytauto Čekanausko kalba 

Tautos šventės proga rugsėjo 7 dieną Los Angeles mieste.
Šventę surengė Tautinės Sąjungos Los Angeles skyrius.

Tai buvo tikrai paskutinė 
okupacijos diena.

Kai kas bando tvirtinti, kad 
Lietuva nepriklausomos valsty
bės statusą prarado ne 1940 m. 
birželio 15-ją, kai buvo įvesti 
papildomi Raudonosios armi
jos daliniai, o 1939 m. spalio 
10-ąją, kai Maskvoje buvo pa
sirašyta Lietuvos ir Sovietų Są
jungos savitarpio pagalbos su
tartis. Remiantis šia sutartimi į 
Lietuvą iškart buvo įvesta 20 
tūkst. Raudonosios armijos ka
reivių.

Tai - tikroji SSRS okupaci
jos pradžia, kurią nulėmė Mo- 
lotovo-Ribbentropo pakto slap
tieji protokolai. Lietuvoje ji 
baigėsi prieš dešimt metų, o 
Rusijoje dar gyva kai kurių so
vietinės imperijos aukštintojų 
galvose.” Tokį savo tvirtinimą 
tame pačiame straipsnyje auto
rius pagrindžia: “Maskvoje vėl 
turėtų susirinkti Rusijos politi
nės militaristinės grietinėlės at
stovai. Čia jie kasmet sueina 
paminėti išskirtinės datos: 1993 
metų rugpjūčio 31-ąją, kai iš 
Lietuvos buvo išvesta Rusijos 
kariuomenė.

Įvairiomis progomis šiame 
bute renkasi vadinamieji kau
niečiai - anuomet Kaune dislo
kuotos elitinės 7-osios sovietų 
desantininkų divizijos vetera
nai. Pirmas tostas paskelbiamas 
už sugrįžimą į Kauną. Buvę so
vietiniai desantininkai, aukšti 
dabartinės Rusijos pareigūnai ir 
kariškiai išsiskirsto tik pary
čiais, nuodugniai išnagrinėję 
Lietuvos politines aktualijas.

Prieš pradedant svečiams 
atsisveikinti, paskutinį žodį ta
ria  atsargos pulkininkas A. 
Margelovas, jau posovietinės 
Rusijos didvyrio vardą gavęs 
už eksperimentinius šarvuočių 
desanto šuolius Pakaunės kari
niuose aerodromuose prieš tris
dešimt metų. Jis padeklamuoja 
savo kūrybos eilėraštį, skirtą tė
vo atminimui ir... Kazlų Rūdos 
aerodromui.

Prieš paskutinį posmą poe
tas desantininkas paprastai pa
daro tragišką pauzę. Mat ten, iš 
kur, anot jo, bet kuris priešas 
pasaulyje galėjo būti sutriuš
kintas, kur galėjo atsiverti var
tai net “žvaigždžių mūšiams”, 
šiandien ganosi ožkos.”

Autorius toliau teigia, jog 
“Svetimos kariuomenės įvedi
mas iš esmės pakeitė situaciją 
Lietuvoje - iš tikrųjų šalį sovie- 
tizuoti pradėjo ne kompartija ir 
KGB, o Raudonoji armija”.

Nors nuo paskutinio sveti
mos kariuomenės kareivio pa
sitraukimo jau praėjo dešimt
metis, dar ir šiandien nėra iki 
galo suvokti ir įvertinti jų buvi

mo Lietuvoje politiniai, socia
liniai, kultūriniai, moraliniai, 
ekologiniai ir finansiniai pa
dariniai.

1990 m. kovo 11-ąją, kai 
Aukščiausioji Taryba paskel
bė atkurianti Lietuvos nepri
klausomybę, šalyje buvo maž
daug 100 tūkst. SSRS okupa
cinės armijos kareivių. Iš viso 
buvo beveik 500 okupantų ka
rinių objektų, dislokuoti 153 
kariniai daliniai, stovėję 30 
miestų ir miestelių. Todėl di
desnioji Lietuvos dalis buvo

D idysis L ietuvos kunigaikštis Vytautas. Paveikslas Trakų 
bažnyčioje.

paskelbta uždara teritorija, ku
rioje buvo draudžiama lanky
tis užsieniečiams, o kai kur net 
ir kitų vietovių Lietuvos gy
ventojams.

Tai buvo valstybės valsty
bėje. Todėl okupantų kariškiai 
galėjo nebaudžiami niokoti 
Lietuvos gamtą, miestus, ža
loti žmonių sveikatą” .

“Okupantai galutinai išsi
dangino prieš dešimtmetį, bet 
kol neprasidėjo derybos su 
Rusija dėl okupacijos Lietuvai 
padarytos žalos atlyginimo, 
matyt, per anksti būtų teigti, 
kad jau yra likviduoti visi Mo- 
lotovo-Ribbentropo pakto pa
dariniai.”

Šiandien Lietuvos keliais

ir keleliais vėl važinėja svetimų 
kareivių kolonos. Tačiau mūsų 
visų pasitenkinimui tai nėra ki
tų kraštų okupacinė kariuome
nė. Kiekvienas jų  pasirodymas 
kelia džiaugsmą gyventojų tar
pe, nes tai yra garantas, kad ne
pasikartos 1940 m. birželis. Lie
tuvos siekis - pilna integracija 
į Vakarų Europą, artėja prie kul
minacinio taško. Sekantis pava
saris Lietuvai turėtų atnešti 
naują viltį į geresnę, ir ypač 
saugesnę ateitį.

Nuo karaliaus M indaugo 
laikų Lietuvos istorija aiškiai 
kalba apie šio krašto vakarietiš- 
ką-europietišką orientaciją. 
Mindaugo ir Vytauto karūnos 
atėjo iš Romos, ne iš rytų. Vie
nam jų teko malonumas karūną 
ant galvos užsidėti, kitam ta lai

mė buvo kaimynų paneigta. Ta
čiau mūsų širdyse šie abu Lie
tuvos valdovai mums yra kara
liai. Rugsėjo 8-ji, diena kada Vy
tautas turėjo būti vainikuotas, 
kaip ir liepos 6-ji - Mindaugo 
karūnavimo diena - abi yra mū
sų tautos šventės - abiejų Lie
tuvos valdovų karaliais vaini
kavimo dienos.

Mindaugas sugebėjo suvie
nyti lietuvių gentis į vieną vals
tybę, Vytauto politinė valia, 
tvirta ranka ir stipri valstybė 
laidavo saugumą ne tik Lie
tuvai, bet ir Europai. Su Gedi- 
minaičių dinastija Lietuva tapo 
netik gynėja ar užtarėja, bet ir 
patraukli valstybė laisvai gy
venti ir kurti. Į ją  vyko žmonės

ir iš vakarų, su kvietimu ir be 
kvietimo. Lietuvoje prieglobs
tį rado visi.

Deja, po Vytauto mirties 
valstybės vairas liko be tvirtos 
rankos. Kaip laivas be vairo, 
taip ir valstybė be vadovo yra 
pasmerkti pražūčiai. Lietuva, 
kaip valstybė, neišvengė tos 
pražūties, tačiau kaip tauta ats
pariai išlaikė savo gyvastį. Pa- 
klupdyta, bet nenugalėta ji kė
lėsi naujam gyvenimui vedina 
ne kunigaikščių ar karalių, bet 
savo kraštą karštai mylinčių 
jos vaikų.

Šiandien Lietuva naujai 
bręsta sugrįžimui į vakarų pa
saulį nuo kurio ji buvo pusę 
šimtmečio atskirta geležinės 
uždangos. Stovime ant slenks
čio pravirų durų pro kurias 
mums vėl pilnai atsiveria va
karų pasaulis. Mūsų troškimai 
baigiasi išsipildyti - pilna na
rystė NATO ir Europos Są
jungoje jau ne už kalnų.

NATO Lietuvos žmonėms 
buvo žinoma nuo pat jos įsikū
rimo pradžios. Aišku, sovieti
nės okupacijos metais NATO 
buvo piešiama pačiomis blo
giausiomis spalvomis kaip ka
rinė ir agresinė organizacija. 
Iširus Sovietų Sąjungai ir Lie
tuvai tapus nepriklausom a 
valstybe, ši organizacija vis 
vien liko karinė, tik jau dabar 
mums reikalinga kaip saugu
mo garantas prieš bet kokį iš
orinį priešą.

Tuo tarpu Europos Sąjunga 
buvo ir vis dar yra ne visai aiš
kiai suvokiama bendrija, nors 
referendumas dėl stojimo į ją 
gavo stebėtinai didelį tautos 
pritarimą. Atrodo, jog tauta su
prato, kad Lietuvos ateitis yra 
glaudžiai susijusi ne tik su 
NATO, bet ir su Europos Są
jungos ateitimi.

Iš kitos pusės Europos Są
jungai nemažiau rūpi pačios 
Lietuvos pajėgumas produk
tyviai dalyvauti Europos pro
cesuose. Tai reiškia ne vien tik 
jos institucijų ar procedūros 
reikaluose, bet taip pat ir pa
grindiniuose principuose ga
rantuoti Lietuvos progresą, pa
remti Europos ekonomiką ir 
pagerinti galimybes susidoroti 
su moderniais saugumo rei
kalavimais.

Kalbėti apie Europos Są
jungą tai labai plati tema. Rei
kia tik prisiminti, kad derybos 
truko net kelis metus, kol buvo 
prieita prie susitarimo dėl visų 
30-ties punktų. Šiandien aš tik 
trumpai noriu pateikti keletą 
minčių iš leidinio “Lithuania 
- A New Member of the EU”, 
kuriame yra kalbama apie Lie
tuvos poziciją stojimo į Sąjun
gą derybose.

“Stojimo į Europos Sąjun
gą derybose Lietuva aiškiai 
rodė savo norą būti lygiaverte 
nare.

(Tęsinys 
kitame numeryje)
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LIETUVIŲ DIENOS CLEVELANDE
Šeštadienį, rugsėjo 27 d. 6:30 v.v. 

KONCERTAS

Lietuvių Meno Ansamblis 
DAINAVA

Dirigentas DARIUS POLIKAITIS 
Dievo Motinos Parapijos Auditorijoje

Bilietai į koncertą platinami Dievo 
Motinos parapijos svetainėje 

Tel.: Regina Čiuberkienė 216 481 8067 
Bilietų kainos: 20 dol., 15 dol. ir 12 dol.

RUGSĖJO 27 D. IR 28 D.
Sekmadienį, rugsėjo 28 d. 10:00 v.r. 
šv. Mišios Dievo Motinos Šventovėje 

Giedos:
Lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA 

Dievo Motinos Parapijos choras 
EXULTATE

11:30 v.r. MENO IR RANKDARBIŲ 
MUGĖ

Dievo Motinos Parapijos salėje 

PIETŪS

LIETUVIŲ DIENAS RENGIA JAV LB CLEVELANDO APYLINKĖS VALDYBA

Naujasis Lietuvos gen. konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius 
(dešinėje), lankosi visuose vietos lietuvių susibūrimuose. Čia jis 
matomas Draugo gegužinėje kartu su garbės konsulu Vaclovu 
Kleiza. Ed.Sulaičio nuotr.

KONSULAS A. DAUNORAVICIUS 
TAUTOS ŠVENTĖJE

Cicero lietuvių telkinyje 
rugsėjo 7 d. buvo paminėta 
Tautos šventė, kuri jau yra pa
miršta Lietuvoje ir daugelyje 
kitų vietovių išeivijoje. Minė
jimą surengė LB Cicero apy
linkės valdyba ir ALT Cicero 
skyrius, kartu ruošiantys įvai
rius renginius šiame mieste.

Kun. Vytautas Memėnas 
atlaikė šv. Mišias šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, kurioje 
jis 1957-siais turėjo savo pri
micijas. Sis Cicero gyvenęs 
lietuvis kunigas po ilgesnio 
laiko vėl sugrįžo į namus pa
vaduoti Lietuvon laikinai iš
vykusį kun. dr. Kęstutį Trima
ką. Pamaldų metu gražiai pa
sirodė dar vis gyvas Cicero 
bažnytinis choras.

Po šv. Mišių buvo susirink
ta į parapijos salę programai, 
kurią čia pradėjo trumpais žo
džiais Cicero ALT pirm. Sta
sys Dubauskas ir LB pirm. 
Mindaugas Baukus. Ilgesnę 
maldą kalbėjo kun. V. Memė- 
nas. Tuomet nuskambėjo JAV 
ir Lietuvos himnų garsai.

Programai vadovavusi Al
dona Zailskaitė susirinku
siems (o jų buvo daugiau negu 
šimtinė) pristatė neseniai į Či
kagą atvykusį Lietuvos Res
publikos Gen. konsulą Arvydą 
Daunoravičių. Sis diplomatas, 
kuris pareigas eina tik nuo lie

pos 1 d., atsiprašė už atvykimą 
pavėlavus ir be kaklaraiščio, ir 
klausytojus supažindino su 
Lietuvos laimėjimais po Ne
priklausomybės atstatymo. Jis 
nepaminėjo Vytauto Didžiojo, 
kurio garbei kaip tik Tautos 
šventė buvo įsteigta ir labai 
mažai gilinosi į senosios Lie
tuvos istoriją, visą dėmesį su
koncentruodamas dabarčiai. 
Kalbos pradžioje prisim inė 
šiemet minimą karaliaus Min
daugo karūnavimo 750 metų, 
Stepono Dariaus ir Stasio Gi
rėno skrydžio per Atlantą 70- 
metį ir svetimos kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos dešimt
metį.

“Rusijos kariuomenės išve
dimas, vainikavęs Lietuvos 
laisvės bylą, be abejonės, buvo 
vienas iš didžiausiųjų atgims
tančios Lietuvos diplomatijos 
išbandymų ir laimėjimų. Visu 
tuo mes pelnytai galime di
džiuotis”, - kalbėjo diploma
tas.

Konsulas, paminėjęs 1918- 
sius metus, kai buvo atkurtas 
po 120 metų Lietuvos valsty
bingumas, pabrėžė, kad per ne
priklausomybės du dešimtme
čius Lietuva virto europietiška 
valstybė su pažangiu ūkiu ir 
aukštu gyvenimo lygiu. Tačiau 
jos geopolitinė padėtis ją  statė 
į pavojų ir iš Rytų ir iš Vakarų

ir todėl buvo prarasta nepri
klausomybė.

“Užtat šiandien galima drą
siai teigti, kad Lietuva niekada 
per savo istoriją nebuvo tokia 
saugi kaip dabar”, - teigė kon
sulas ir pridėjo: “Visi norime 
gyventi saugiai ir pasiturinčiai. 
Neabejoju, jog saugumo garan
tijos, kurias Lietuvai suteikia 
artėjanti narystė Europos Są
jungoje ir NATO taps dar vienu 
veiksniu, toliau skatinančiu 
Lietuvos ekonomikos augimą”. 
Konsulas išvardino visus Lie
tuvos laimėjimus ir pasiekimus 
per praėjusius metus nuo ne
priklausomybės atstatymo die
nų. O tų laimėjimų kalbėtojas 
atrado tikrai daug.

Jis nurodė, kad Lietuva yra 
tas kraštas, kuriame vyrauja 
privatus sektorius. Lietuvos va
liuta yra pastovi jau nuo 1994 
metų. Dabartinis susiejimas su 
stipriu euru užtikrina, kad plė
tojant verslą bus išvengta rizi
kos, susijusios su valiutų keiti
mu”.

Kalbėtojas pabrėžė ir pre
kybos sferą, sakydamas kad 
praėjusiais metais, palyginti su 
2001 m. akivaizdžiai išaugo 
prekybos apyvarta, eksportas 
bei importas (jis nurodė, jog ir 
Amerika iš Lietuvos perka lie
tuvišką sūrį, alų, medieną, teks
tilės ir kitus gaminius). Tačiau 
jis pridėjo, jog visa tai nenu
krito iš dangaus: būta kilimų ir 
kritimų. “Po išorinio 1998
1999 metų “šoko” Lietuva, 
vykdydama valiutų valdybos 
m odeliu  pag rįsta  p in igų ir 
griežtą fiskalinę politiką, sugrį
žo į ankstesnį sparčios ekono
minės plėtros kelią” .

A. Daunoravičius iškėlė už
sienio kapitalo atėjimą į Lietu
vą, užsieniečių bendrovių gau
sumą ir teigė: “Įspūdingi Lie
tuvos ekonomikos rodikliai ro
do, kad JAV ir Europos inves
tuotojai ir Lietuvos verslininkai 
tai puikiai supranta ir išradingai 
tuo pasinaudoja, plėtodam i 
verslą mūsų valstybėje” . Ta
čiau kalbėtojo žodžiuose buvo 
ir tam tikra liūdnesnė gaidelė, 
nes Lietuvos valstybę reikia 
statyti ant sovietinės planinės 
ekonomikos griuvėsių ir todėl

paskaitos pabaigoje jis taip iš
sireiškė: “Sugrįžimas yra ilgas, 
nelengvas ir pasiaukojimo rei
kalaujantis procesas, kurio 
sėkmė priklauso nuo mūsų vi
sų sugebėjimo susitelkti sie
kiant šio tikslo” .

M inėjim o pabaigoje M. 
Baukus padėkojo ne tik Gen. 
konsului, bet ir kun. V. Memė- 
nui, chorui, o taip pat nepamir

Skanus yra visuomenininko Kazio Laukaičio bičių medus, kurį kar
tu su savo žmona pardavinėja. Ed. Sulaičio nuotr.

• Skulptorius Ramojus Mozoliauskas sukūrė Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio skulptūrą, kuri buvo pristatyta Cicero lietu
viams pamatyti, kaip tas kūrinys atrodo. Cicero Sv. Antano baž
nyčioje palaimintojo paveikslas buvo sudegintas neaiškiomis ap
linkybėmis. Susipažinęs su skulptūra ir programą vedęs dr. Petras 
Kisielius džiaugėsi pavykusiu skulptoriaus kūriniu ir dėkojo R. 
Mozoliauskui ir tiems, kurie rūpinosi, kad tai būtų padaryta. Dr. 
P. Kisielius pranešė, kad jis nieko neskaitė už darbą, bet tik už 
medžiagas, kurios kainavo 1,200 dol. Palaimintojo skulptūrą pa
rapijos klebonas tuoj padėjo bažnyčioje. Ją pašventinti yra pa
kvietęs arkivyskupą Povilą Marcinkų.

KAUNIEČIAI, ATSILIEPKITE!

Kauno J. Jablonskio pradinės mokyklos, “Aušros” (berniukų 
ir mergaičių), “Saulės” (VIII), Jėzuitų (IX), S. Dariaus ir S. Gi
rėno (IV), V. Kudirkos (V) gimnazijų muziejai kaupia duomenis 
apie mokytojus ir moksleivius - pasipriešinimo okupantams 
dalyvius.

Prašome buvusius sukilėlius, partizanus, “plechavičiukus”, 
pogrindininkus, politinius kalinius, Sibiro tremtinius, nacių 
kacetų kalinius atsakyti į klausimus ir atsiųsti 2 nuotraukas (9 x 
13 cm). Drauge tiksliname šių mokyklų auklėtinių - pasmerktųjų 
gete - likimą (žuvo, išliko, slapstėsi). Klausimai: 1) rezistento 
(tremtinio) vardas, pavardė; 2) gimimo (mirties) metai ir vieta; 
3) kur ir kada mokėsi? 4) kurioje veikloje dalyvavo (nukentėjo)?

Siųsti Jonui Venckevičiui, Aušros g. 40-18, LT-3005, Kaunas, 
Lithuania. (Tel. 837 732594).

šo ir šeimininkių, kurios šven
tės pabaigai pateikė siurprizą 
- kugelio pietus. Prieš tai dar 
buvo pristatyti svečiai, kurių 
tarpe buvo ALT pirm. adv. 
Saulius Kuprys, LB Vid. Vaka
rų apygardos pirm. Aušrelė 
Sakalaitė ir kt.

O oficialioji dalis buvo už
baigta visų sugiedotu “Lietuva 
brangi” posmeliu.

Edvardas Sulaitis



8 DIRVA • 2003 m. rugsėjo 16 d.

LIETUVA IR PASAULIS
ALGIRDO BATALIONO KARIAI - 0 IRAKĄ
Rugsėjo 14 d. 54 Lietuvos kariuomenės Algirdo mechani

zuotojo pėstininkų bataliono LITCON-2 (Lithuanian contin
gent) būrio kariai išvyko į Daniją, kur dalyvaus pasiruošimo 
misijai Irake pratybose. Po mėnesį truksiančių pratybų Lietuvos 
kariai pakeis šiuo metu misijoje dalyvaujančius 43 Algirdo 
bataliono karius. Planuojama, kad spalio mėnesio viduryje gavę 
įsakymą Lietuvos kariai, vadovaujami ltn. Mariaus Steponavi
čiaus, kartu su danų kolegomis išvyks į paskirties vietą netoli 
Basros. Į misiją vyksiančių karių amžiaus vidurkis 23 m. Vyriau
siam iš jų  34 m., jauniausiam - 20 metų.

Lietuvos vyrai vežasi tik individualią ginkluotę ir apsaugos 
priemonių komplektus nuo cheminio ir biologinio ginklo. Da
nijos karinės pajėgos aprūpins šarvuočiais, transporto priemo
nėmis, taip pat teiks medicinos priežiūrą ir gydymą.

Algirdo bataliono kariai kartu su danais tarnaus Didžiosios 
Britanijos kontroliuojamame sektoriuje į šiaurės rytus nuo Bas- 
ros. Jų užduotis - padėti palaikyti viešąją tvarką, patruliuoti, 
saugoti objektus. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo me
chanizuotasis pėstininkų batalionas yra parengtas dalyvauti tarp
tautinėse operacijose už Lietuvos ribų. Danijos kariniai ekspertai 
gerai įvertino Lietuvos padalinio parengtį.

Lietuvos kariai į Iraką vyksta Seimo sprendimu, priimtu 
2003 gegužės 29 d. Jungtinių Amerikos Valstijų vadovaujamoje 
tarptautinėje stabilizavimo operacijoje Persijos įlankos regione 
lietuvių karių misija gali trukti iki 18 mėn.

PIRMAJAM EURO KŪDIKIUI LIETUVOJE
METUS MOKĖS STIPENDIJĄ
Pirmajam kūdikiui, kuris gims Lietuvai tapus Europos Sąjun

gos nare, “Parex bankas” skirs “Laimingos vaikystės stipendiją” 
- po 500 litų kas mėnesį. Seimą, auginančią mažąjį europietį, 
“Parex bankas” rems iki pirmosios vaiko gimtadienio šventės.

Anot Lietuvos medikų, gamta kaprizinga ir artėjantis savait
galis dar gali būti tinkamas planuoti euro kūdikį. “Laimingos 
vaikystės stipendiją” “Parex bankas” skirs pirmajam kūdikiui, 
gimusiam Lietuvoje 2004 m. gegužės 1 d. Laimingi tėveliai 
kas mėnesį gaunamus 500 litų galės skirti vaikučio priežiūrai - 
samdyti auklę, pirkti drabužėlių, maisto, vitaminų ar įrengti 
kūdikio kambarį.

LIETUVAI BUS SKIRTA 638 TŪKST. JAV DOLERIŲ
Vilnius, rugsėjo 12 d. (ELTA). Jungtinių Tautų plėtros pro

gramos Vykdomoji taryba patvirtino veiklos programą Lietuvai 
2004-2005 metams, kuria bus siekiama stiprinti Lietuvos eko
nominį, socialinį bei aplinkosauginį sektorių ir padėti efektyviai 
įsisavinti Europos Sąjungos teikiamą paramą.

Pasak Užsienio reikalų ministerijos, ypatingas dėmesys pro
gramoje bus skiriamas Lietuvos kaip valstybės donorės veiklos 
plėtojimui. Lietuvai bus skirta 638 tūkst. JAV dolerių regulia
riųjų resursų. Projektų įgyvendinimui Lietuvoje iki 2005 metų 
planuojama sukaupti beveik 10,4 mln. dolerių.

LIETUVOS KREPŠININKŲ PERGALĖ
Lietuvos krepšininkai tęsia kelionę Europos čempionų sosto 

link, iš kurio jie išspyrė stipriausią praėjusių metų komandą iš 
Serbijos ir Juodkalnijos. Europos čempionato ketvirtfinalyje 
Stokholme lietuviai įveikė grėsmingus ir tituluotus varžovus 
98:82. Serbų gynyba nesulaikė lietuvių.

“Po rungtynių su vokiečiais žaidėjai pajuto pergalių skonį, 
treneriai savimi pasitikėjo. Ir lietuviai gali pakartoti 1939 metus, 
kai mūsų komanda tapo Europos čempionais”,- Respublikai 
sakė Vladas Garastas.

Lietuvos krepšininkai atsidūrė per žingsnį nuo medalių ir 
per plauką nuo Atėnų. Pusfinalyje lietuviai susitinka su 
Prancūzijos ekipa. Nuo medalio mūsiškius teskiria viena pergalė 
rungtynėse rugsėjo 13 dieną. Prancūzijos Senato pirmininkas 
Ch.Poncelet taip pasakė apie būsimą Lietuvos ir Prancūzijos 
krepšininkų dvikovą: “Jei Prancūzija laimės, aš būsiu sužavėtas. 
Tačiau jei laimės Lietuva, mes būsime laimingi, nes laimi mūsų 
draugas, kuriam mes puoselėjame tiek švelnių jausmų.”

TARPTAUTINĖJE M ISIJOJE Irake tarnaujantiems 
lietuvių kariams teko atremti vietos teroristų išpuolį. Per susi
šaudymą taikdariai nenukentėjo. Tai buvo jau trečias nesėk
mingas išpuolis prieš šią taikdarių būstinę.Tačiau lietuviai 
susirėmime dalyvavo pirmą kartą.

KAUNE lankėsi naujasis Izraelio ambasadorius Baltijos 
šalyse Garis Korenas. Jis susitiko su miesto žydų bendruomenės 
nariais. “Tik vakar atidaviau skiriamuosius raštus jūsų Prezi
dentui, o šiandien nutariau aplankyti Kauną. Dabar pagrindinis 
mano darbas - rengtis Izraelio kneseto pirmininko vizitui į Lie
tuvą”, - sakė Rygoje reziduojantis diplomatas.

LGITIC inf.

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius NATO pasitarimų metu Briuselyje.
NATO nuotr.

SĄJUNGININKAMS AFGANISTANE 
TEBEREIKIA LIETUVOS KARIU

Lietuvos kariuomenės spe
cialiųjų operacijų pajėgų es
kadronas tikriausiai liks daly
vauti antiteroristinėje operaci
joje Afganistane ir trečiajai ro
tacijai, nes to pageidauja sąjun
gininkai.

Tai interviu BNS sakė krašto 
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius. Jis komentavo Valsty
bės gynim o tarybos (VGT) 
sprendimą dėl Lietuvos karių 
dalyvavimo tarptautinėse misi
jose Balkanuose, Afganistane ir 
Irake pratęsimo.

Gegužės pabaigoje VGT nu
sprendus pasiųsti karius į misiją 
Irake, krašto apsaugos ministras 
tuomet teigė, jog išteklių taupy
mo sumetimais galima būtų at
sisakyti trečiosios specialiosios

paskirties karių rotacijos Af
ganistane. Dėl tos pačios prie
žasties šią vasarą užbaigta be
veik pustrečių metų trukusi 
Lietuvos karinių oro pajėgų 
transportinio lėktuvo”An-26" 
misija Balkanuose.

“Nuo praėjusio Valstybės 
gynimo tarybos posėdžio ga
vome nemažai atsiliepimų ir 
vertinimų apie Lietuvos spe
cialiųjų operacijų pajėgų ka
rius Afganistane. Ten, galima 
drąsiai pasakyti, išliko mūsų 
pajėgų poreikis” , - interviu 
BNS sakė L.Linkevičius.

Ministro teigimu, artimiau
siais mėnesiais bus prašoma 
prezidento teikti dekretą Sei
mui dėl misijos Afganistane 
p ratęsim o  dar pusm ečiu i.

Tarptautinės konferencijos 
“Konstitucinis teisingumas ir 
teisės viešpatavimas”, skirtos 
Lietuvos Konstitucinio Teis
mo įsteigimo dešimtmečiui, 
dalyvius priėmė Lietuvos pre
zidentas Rolandas Paksas.

Vilniaus rotušėje vykusio 
renginio organizatoriai - Lie
tuvos Respublikos Konstituci
nis Teismas ir Europos Tary
bos komisija “Už demokratiją

JAV vadovaujamoje misijoje 
“Tvirta Taika” nuo gegužės 
m ėnesio dalyvauja antrasis 
maždaug 40-ties Specialiųjų 
operacijų  pajėgų  karių  
eskadronas. Lietuvos kariuo
menės profesionalai misijoje 
A fganistane dalyvauja nuo 
praėjusio lapkričio.

Šiuo metu į 13 tarptautinių 
operacijų, įskaitant Balkanus ir 
Iraką, yra išvykęs 271 Lietu
vos karys.

Šiais metais visų tarptau
tinių misijų finansavimas ne
siekia 20 mln. litų. Nors kitais 
metais gali tekti atnaujinti kai 
kurią karių turimą techniką, 
tačiau, ministro teigimu, fi
nansavimas išliks toks pat.

BNS inf.

TARPTAUTINES KONFERENCIJOS DALYVIAI 
LANKĖSI LIETUVOS KONSTITUCINIAME TEISME

Europos valstybių konstitu
cinių ir aukščiausiųjų teismų 
vadovai ir atstovai, Europos 
Žmogaus Teisių bei Europos 
Teisingumo teism ų vadovai 
rugsėjo 5 dieną lankėsi Konsti
tuciniame Teisme, kur susitiko 
su Lietuvos kolegomis.

Lietuvos Konstitucinio Teis
mo įsteigimo dešimtmečio ren
giniuose dalyvaujantys 25-ių 
šalių atstovai buvo supažindinti 
su mūsų šalies Konstitucinio 
Teismo istorija  ir patirtim i. 
Teismo pirmininkas Egidijus 
Kūris pristatė svečiams devynis 
teismo teisėjus ir informavo 
apie teismo darbą.

Diskusijose, kuriose dalyva
vo Europos ir Lietuvos konsti
tucinių teismų pirmininkai ir 
teisėjai, Europos Teisingumo 
Teismo pirmininkas Gill Carlos 
Rodriguez Iglesias bei Europos 
Žmogaus Teisių Teismo pirmi
ninkas Luzius Wildhaberis, kal
bėta apie teismų nepriklauso
mybę, nepriklausomą indivi
dualių teisėjų nuomonę bei fi
nansavimo klausimus.

per teisę”, kitaip vadinama Ve
necijos kom isija. 1990 m. 
įsteigta ir dažniausiai Veneci
joje posėdžiaujanti komisija 
telkia autoritetingus konstitu
cinės teisės ekspertus, padeda 
valstybėms spręsti konstituci
nes problemas. Šiai organiza
cijai konferencijoje atstovavo 
Venecijos komisijos sekreto
rius Gianni Buquicchio.

Eltos inf.

KONSERVATORIAI UŽSIM OJO  

SUSTABDYTI “LU KO IL”
Tėvynės sąjunga kreipėsi į Danijos, Vokietijos, Suomijos, 

Švedijos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos giminingas partijas, prašy
dama inicijuoti, kad jų  šalių vyriausybės kreiptųsi į Rusijos val
džios atstovus ir paragintų atsisakyti planų statyti “D 6” plat
formą. Rugsėjo 10 d. išplatintame spaudos pranešime teigiama, 
kad Tėvynės sąjungos pirmininkas A. Kubilius kreipėsi į Naujo
sios sąjungos, Lietuvos socialdemokratų partijos, Liberalų ir 
centro sąjungos vadovus, skatindamas pasekti TS pavyzdžiu ir 
per savo užsienio partijas partneres organizuotų oficialų tarptau
tinį spaudimą Rusijos vyriausybei.

Nuo rugsėjo 10 d. Lietuvoje vyko Tėvynės sąjungos ir Lietu
vos žaliųjų inicijuota protesto akcija “Nidai - TAIP, “Lukoil” - 
NE”. Prie degalinių piketuotojų grupės protestavo prieš “Luk
oil” užmačias statyti naftos gręžinio platformas netoli Nidos.

NK ir Eltos inf.
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KULTŪROS PUSLAPIS

PAGRAŽĖJUSI VILNIAUS OPERA 
RENGIASI PIRMAJAI SEZONO PREMJERAI

Vilnius, rugsėjo 11 d. (ELTA). Naujais langais ir baltomis 
baliustradomis jau spindintis Lietuvos nacionalinis operos ir 
baleto teatras aktyviai rengiasi naujo sezono pradžiai.

Spalio 1,2 ir 4 dienomis teatras kviečia į vieno geriausių šių 
laikų choreografo Boriso Eifmano spektaklio “Rusiškasis Ham
letas” premjerą. B. Eifmanas puikiai pažįstamas Vilniaus baleto 
publikai, iki šiol pilnutėlėje salėje rodomas jo prieš porą metų 
pastatytas įspūdingas baletas “Raudonoji Žizel” . “Rusiškasis 
Hamletas” - spektaklis apie imperatorienės Jekaterinos Didžio
sios ir jos sūnaus Pavelo, dažnai vadinamo rusiškuoju Hamletu, 
likimą. Dviejų dalių baletą į Vilniaus sceną perkelia choreografo 
asistentė Olga Kolmykova. Spektaklio dailininkas - Viačeslavas 
Okunevas. Jekaterinos partiją atliks Eglė Špokaitė, Kristina Ka- 
nišauskaitė, Olga Konošenko, caraitį Pavelą šoks Nerijus Juška, 
Aurimas Paulauskas, Eligijus Butkus. Favorito vaidmenį rengia 
Aurelijus Daraškevičius, Edvardas Smalakys, Aleksandras Mo- 
lodovas. Natali partiją kuria Julija Repet, Inga Cibulskytė, Miki 
Hamanaka. Spektaklyje skamba Liudvig van Beethoven ir Gus
tav Mahler kūrinių ištraukų fonogramos.

Spalį teatras kviečia ir į kompozitoriaus Broniaus Kutavi
čiaus sceninio diptiko “Ugnis ir tikėjimas”, rodyto vasaros sezo
no Trakuose metu, premjerą stacionarioje scenoje.

Lapkričio pradžioje operos gerbėjai išvys vieną garsiausių 
Giuseppe Verdi operų “Rigoletas”. Naują šios operos versiją 
kuria dirigentas Martynas Staškus ir režisierius Gintaras Varnas.

Gruodžio 31-ąją senuosius metus teatras palydės nuotaikinga 
Franz Lehar operete “Linksmoji našlė” , kurią statys dirigentas 
Jonas Aleksa bei režisierė iš Austrijos Monika Wiesler.

Naujo sezono repertuare ir publikos pamėgti spektakliai - 
operos “Turandot” , “Kaukių balius” , “Don Žuanas”, “Pikų da
ma”, “Karmen”, “Aida”, baletai “Raudonoji Žizel”, “Carmina 
Burana” , “Šventasis pavasaris”, “Acid City”, “Romeo ir Džul- 
jeta”, “Gulbių ežeras”, “Spragtukas” , “Graikas Zorba” ir kt.

Klausytojai sulauks ir kviestinių operos bei baleto solistų iš 
Didžiosios Britanijos, Maskvos Didžiojo teatro, Nyderlandų 
nacionalinio baleto primabalerinos Rūtos Jezerskytės bei puikios 
balerinos iš Maskvos Didžiojo teatro Anos Antoničevos.

KETURIASDEŠIMT PIRMASIS

“Dirvos”

Novelės Konkursas
Organizatorius: Korporacijos Neo-Lithuania 

vyriausioji valdyba JAV-se

Finansavimas: iš A.A. Simo Kašelionio palikimo

Tematika: autoriams suteikiama neribota teisė 
pasirinkti novelės temą.

Reikalavimai: Konkursui siunčiamos novelės privalo 
būti parašytos mašinėle ar kompiuteriu su 
lietuvišku raidynu dvigubais tarpais tarp eilučių 
ir dviejų su puse centimetrų lauku ir turi būti 
neilgesnės kaip 20 puslapių. Novelės privalo 
būti pasirašytos slapyvardžiais. Slapyvardis 
užrašomas ant pridėto užklijuoto vokelio, 
kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas 
ir telefono numeris. Atplėšiami tik laimėjusių 
vokeliai. Nepremijuoti rankraščiai negrąži
nami.

__Darbų pateikimas: iki 2003 m. metų lapkričio 1 d.
I (pagal pašto antspaudą).

Įteikimo vieta: rankraščius siųsti šiuo adresu:

"Dirva", Noveles konkursas,
P.O. Box 19010 
Cleveland, Ohio 44119-0010 
USA

Informacija: el. paštu: dirva@ix.netcom.com

Premijos: Pirmoji premija - 500 JAV dolerių, 
Antroji premija - 300 JAV dolerių

Konkurso darbų vertinimo komisija sprendžia 
paprasta balsų dauguma.

Cc
C

C

Eimunto Nekrošiaus režisuota Verdi opera “Makbetas” žavėjo italus Florencijos teatre.

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS DAINAVA
Dainavos ansamblis buvo 

įkurtas Hanau mieste, Vakarų 
Vokietijoje 1945 metais. Įkū
rėjai buvo Albinas Dzirvonas, 
Edvardas Daniliūnas ir Jonas 
Juodis.

1946 m. choro dirigentu bu
vo pakviestas Bronius Jonušas. 
Ansamblio šūkis “Su daina į 
laisvę”. Daug koncertavo lietu
vių stovyklose, Amerikos ka
riams ir vokiečiams.

1946 m. Dainavos ansamb
lio dirigentu tapo Steponas So
deika, kuris davė ansambliui 
lietuvišką kryptį kūrinių pasi
rinkime.

1950 m. Dainava įsikūrė 
Chicagoje. Vadovai buvo Ste
ponas Sodeika ir Gasparas Ve
lička. Kiti vadovai po Stepono 
Sodeikos buvo Algirdas Šim
kus, Petras Armonas, Audronė 
S im o n a ity tė -G a iž iū n ie n ė , 
Aloyzas Jurgutis, Rasa Šoliū- 
naitė-Poskočimienė, Emilija 
Pakštaitė-Sakadolskienė, Povi
las Mieliulis.

Kai 1995 m. ansam blis 
šventė 50 metų jubiliejų, sąra

■ Italų kompozitoriaus Rug
gero Leoncavallo dviejų veiks
mų verstine opera su prologu 
“Pajacai” Kongresų rūmuose 
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras rugsėjo 11 d. pradėjo 
15-ąjį jubiliejinį koncertų sezo
ną. Pagrindiniam Pajaco vaid
meniui pakviestas bulgarų kil
mės tenoras Emilis Ivanovas. 
Operoje taip pat dainavo lietu
vių solistai Joana Gedmintaitė 
ir Dainius Stumbras, tenoras 
Vytautas Kurnickas, Giedrius 
Žalys, Kauno valstybinis cho
ras, dirigavo maestro Gintaras 
Rinkevičius. Spektaklio kostiu
mų dailininkas - Juozas Statke- 
vičius, scenografė - Marta Vo
syliūtė. Pastatyme dalyvauja ir 
“Baltijos cirko” artistai: keliau
jančius aktorius vaidinantys

šuose atžymėta 750 narių, 350 
koncertų, jų tarpe trylika muzi
kinių veikalų, penkios klasiki
nės oratorijos, keturios lietu
viškos kantatos, šeši religiniai 
koncertai.

Per ilgus gyvavimo metus 
Dainava koncertavo ne vien 
lietuvių salėse. Dalyvavo jung
tiniame chore New Yorke Car
negie Hall, koncertavo Chica- 
gos Operos rūmuose, Chica- 
gos Cultural Center, Cicero- 
Berwyn Arts council kviečia
mi surengė pastatymą “Lietu
viškos vestuvės” .

1951 m. Chicagoje atnau
jinta G. Veličkos “Nemunas 
žydi” . 1954 m. J. Sarpaliaus 
operetė “Š ienap jū tė” . A n
samblis sekmadieniais talkino 
Šv. Kryžiaus bažnyčios chorui.

1988 metais Darius Poli- 
kaitis perėmė Dainavos vado
vavimą. Netrukus choras pra
turtėjo nauju repertuaru. Įvai
riems koncertams buvo pa
ruošti M.K. Čiurlionio “De 
Profundis”, Jono Tamulionio 
“Tėviškės Giedojimai” , John

klounai bei gyva meška. Ope
ra “Pajacai” Lietuvoje statoma 
kartą per 40 metų. Lietuviško
sios scenos šviesą buvo išvydu
si 1922 ir 1964 m. Italų kom
pozitoriaus ir libretisto operos 
premjera įvyko 1892 m. Mila
ne. Ši opera tuomet mažai ži
nomam kompozitoriui atnešė 
pasaulinę šlovę ir pripažinimą.

■ Kauno Prezidentūroje pra
sidėjo k lasik inės m uzikos 
koncertų ciklas “Kultūra - mo
ralinis diplomatijos argumen
tas”, kuriame pagerbti Lietu
vos ir užsienio diplomatai, 
puoselėję mūsų šalies kultūrą. 
Pirmasis koncertas skirtas dip
lomatų Stasio Bačkio ir Juozo 
Urbšio atminimui. Austrų ir 
lietuvių kompozitorių kūrinius 
atliko vargonininkė Dalia Ja-

Rutter “Requiem”, ir “Gloria”, 
G abriel Faure “R equiem ” , 
Maurice Durufle “Requiem”.

Atmintinas Dainavos reli
ginis koncertas C hicagoje 
2003 m. sausio 19 d. Švenč. 
M ergelės M arijos Gim im o 
parapijos bažnyčioje. Koncer
tas pavadintas “Marija, gelbėk 
mus” buvo rengiamas paminė
ti žuvusius sausio 13-tąją bei 
Sibiro maldaknygės 50 metų 
sukaktį.

Ansamblio narių sąrašuose 
šiuo metu matome antrojo pa
saulinio karo išeivijos atstovus 
ir jų  atžalas jau gimusius JAV- 
ėse. Džiugu, kad į ansamblį 
jungiasi naujieji imigrantai, 
dabar atvykstantys iš Lietuvos.

LTM Ansamblis Dainava 
yra seniausias iki šiol gyvuo
jantis užsienio lietuvių chori
nis vienetas, Dariaus Polikai- 
čio vadovybėje dar nesimato 
saulėlydžio. Tikim, kad Cleve- 
lando lietuviai su džiaugsmu 
sutiks Dainavą ir išreikš jiems 
padėką už praeities darbus ir 
šviesią ateitį!

Aldona Stempužienė, 
LB inf.

tautaitė, dainininkė Kristina 
Siurbytė, styginių trio Kristina 
Domarkienė, Barbora Domar- 
kaitė-Armonienė ir Jonas Ar- 
monas. Be honoraro koncerta
vę atlikėjai pademonstravo pa
garbą ir diplomatams, ir pras
mingo koncertų ciklo idėjai.
■ Klaipėdoje surengta paro

da “Kražių portretas”. Unika
lus reginys “Daugiau nei 750 
Kražių portretų”, filmas iš fo
tografijų, pirmą kartą buvo pri
statytas Kražių 750 metų jubi
liejaus šventėje. Atsisakant fo
tografinių štampų, kuriuose kai
mas vaizduojamas degradavęs 
ar siurrealistiškai religingas, 
atveriama novatoriška ir žais
minga provincijos gyvensenos 
panorama, sakė vienas parodos 
kūrėjų Mindaugas Kavaliauskas.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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LEIDINIAI APIE DIPLOMATIJĄ IR 
DIPLOMATUS

I
Antanas Dundzila

Sunku suprasti kodėl mūsų 
spauda neatkreipė dėmesio į 
keturis neeilinius leidinius: (1) 
Vytauto Landsbergio paruoštą 
Pusbrolį M otiejų  (2002 m. 
“Vagos” išleistą knygą apie Va
šingtone ir Romoje rezidavusį 
Stasį Lozoraitį), (2) Lietuvos 
diplomatiją XX amžiuje (su
darė V. Žalys, R. Lopata ir C. 
Laurinavičius, išleido Užsienio 
reikalų ministerija ir “Vaga”, 
1999), (3) Stasio A. Bačkio la
bai kukliai atrodančią knygelę 
Lietuvos diplomatinė tarnyba 
1940 06 15 - 1990 03 11 (Vil
niaus pedagoginio universiteto 
leidykla, 1999) ir (4) J. Banio- 
nio Lietuvos laisvės byla Vaka
ruose 1975-1990 (Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centras, 2002). Visus 
šiuos leidinius riša diplomati
nių pastangų Lietuvos laisvini
me tema. Knygos apima, maž
daug, 70-80 metų laikotarpį, at
vedusį į atstatytą nepriklauso
mybę ir 1993 rusų kariuomenės 
išvedimą. (Redpastaba. Jei laik
raščių redakcijos tų leidinių 
negauna, tai ir nieko nerašo.)

* * *
Pusbrolis Motiejus
“Pusbrolis Motiejus” - tai 

jaunesniojo Stasio Lozoraičio 
naudotas slapyvardis ryšiuose 
su dar okupuota Lietuva. Pasa
kodamas apie savo šeimos šak
nis, S. Lozoraitis man yra minė
jęs, kad varpininkas Motiejus 
Lozoraitis buvęs jo  senelis - iš 
to, matomai, vaikaičiui kilo ir 
dabar naudotas “M otiejus” . 
Leidinio sudarytojas V. Lands
bergis savo įžangoje tokį slapy
vardžio pasirinkimą laiko S. 
Lozoraičio sąmojaus bruožu.

Didokos apimties, 423 psl. 
knyga daugumoje apima S. Lo
zoraičio 1988 - 1994 siųstus raš
tus, Pro-memoria užrašus bei 
šiaip visuomenei, spaudai dary
tus pareiškimus. Taip pat yra 
Lozoraičiui adresuotų raštų. 
Šiuos dokumentus papildo įvai
rūs straipsniai apie S. Lozorai

In t e l l ig e n t

d e s ig n , ltd.

University Heights, Ohio

216-387-3204 
Fax: 440-461-3162

info@pcintelligent.com
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Hardware & 
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E-commerce 
Web hosting

Internet Web Design 
High-speed Internet access

tį. Tokiai knygai svarbus pa
naudotos medžiagos autentiš
kumas: daugelis raštų paimti 
iš S. Lozoraičio, Užsienio rei
kalų ministerijos ar kitų archy
vų. Ruošdamas knygą autorius 
naudojosi Danielos Lozorai
tienės ir velionio S. Lozoraičio 
brolio Kazio talka.

Būtų sunku surasti tinka
mesnį asmenį už V. Landsber
gį čia vartomos knygos paren
gimui. Tik pagalvokime: aukš
tas atkurtos Lietuvos pareigū
nas, savo pareigose aktyviai pa
laikęs Lietuvai svarbius ryšius 
su S. Lozoraičiu, didelis auto
ritetas tuose reikaluose, turin
tis knygai reikiamus savo ar
chyvus ir naudojęsis Lozorai
čių archyvais Romoje. Kny
goje V. Landsbergis nesiima 
dokumentų aiškintojo ar ver
tintojo uždavinio. Tik retkar
čiais, labai skūpiai, jis išnašoje 
įveda vieną kitą, dalykišką pa
stabėlę. Šiaip gi - patys doku
mentai skaitytojui “kalba” su 
knygon patalpintais pašalinių 
asmenų straipsniais. Smulkiau 
to periodo rūpesčių nebeatsi
menantiems ar nežinantiems, 
toks nuogų dokumentų skelbi
mas lengvai suprantamo vaiz
do neparodo, ypač kai šiuo 
metu dar nėra leidinių apie Lo
zoraičių darbus bei istoriją. Iš 
kitos pusės, bendrą vaizdą su
teikia įvairūs straipsniai: juose 
atsispindi tuometinės nuotai
kos, rūpesčiai, skauduliai bei

laimėjimai. Palyginimas gal 
galėtų būti toks: ši knyga - tai 
dramatinės operos ištraukos, 
kuriose tartum solo arijomis iš
dainuoti dokumentai; tačiau 
yra ir spektaklio programa, ku
rio je  operos siužetai - tai 
straipsniai. Imant abu kartu - 
išeina vientisas kūrinys, istori
jos labui vertinga, o eiliniam 
skaitytojui įdomi knyga.

Panašiai, kaip veritas ope
rose, žinome tragišką knygos 
vyriausio veikėjo pabaigą: S. Lo
zoraitis 1994 birželio 13 d. nu
miršta, o po mirties, palaikus 1999 
perlaidojant Petrašiūnuose, ap
dovanojamas Vyčio kryžiaus I- 
jo laipsnio ordinu. Įdomu, kad, 
nepriklausomybę atgavus, S. 
Lozoraitis kelis kart ir pats nau
dojo dramos palyginimą. Jis yra 
sakęs: “Esame karta, kuri matė 
dramos pradžią ir pabaigą...”

Nėra abejonės, kad tai, kas 
knygoje paskelbta, dar “visko” 
nepasako, tačiau pasako gan 
daug, ir tai neginčijamais do
kumentų faktais. V. Landsber
gis pratarmėje tai pastebi šiais 
žodžiais: “Šia publikacija da
roma pradžia (AD pabraukta) 
ir iškeliamas įžymaus Lietuvos 
politiko, kilnaus patrioto Sta
sio Lozoraičio jaunesniojo įna
šas į Nepriklausomybės atkūri
mą”. Bendrai imant, leidinys 
džiugina, jo  sudaryme bei pa
skelbtuose tekstuose atsispindi 
diplomatijoje paprastai reika
laujamas džentelmeniškumas 
net ir jautresnėse vietose, pvz. 
Lozoraičio atšaukime iš amba
sadoriaus pareigų ir kt. Atsi
spindi ir šiek tiek užkulisių. 
Knyga gražiai išleista, ačiū 
“Vagos” leidyklai. Iliustruota 
geromis nuotraukomis. M e
džiaga išdėstyta bei sugrupuo
ta logiškai, yra tokiam leidiniui 
būtina asmenvardžių rodyklė.

Vytautas Landsbergis, Pus
brolis Motiejus, Knyga apie 
Stasį Lozoraitį iš jo  laiškų ir 
pasisakymų. UAB Leidykla  
VAGA, Vilnius, 2002, vaga@ 
post.omnitel.net. Siame leidi
nyje nušviečiama diplomato 
Stasio Lozoraičio 1988-1994 
veikla kuriant Lietuvos valsty
bę bei įtvirtinant ją  tarptauti
nėje visuomenėje.

(Tęsinys kitame numeryje)

Korėjos sedulos (Cornus mas - Dodwood) vaisius rudenį.
G. Juškėno nuotr.

SOLISTO RYČIO CICINO KONCERTAS
Lietuvos estrados princu tituluojamas solistas Rytis Cicėnas 

savo p irm os v iešnagės A m erikoje  m etu koncertavo  
“Willowbrook” pokylių salėje, Willow Springs, rugsėjo 6 d. 
vakare.

Šiuo renginių “Show Center” agentūra pradėjo rudens 
koncertinį sezoną. Apie tai mums papasakojo tos agentūros 
vadovas Darius Žukauskas, kuris jau ne pirmi metai stengiasi 
parūpinti “pop” muzikos artistų.

R. Cicinas, kuris yra vadinamas Lietuvos “pop” muzikos 
princu ir ryškiausia pramoginio žanro žvaigžde, jau nėra 
naujokas. Savo ka rje rą  p radėjo  K auno valstyb in iam e 
muzikiniame teatre, po dešimtmečio įžengęs į estrados sceną, 
čia tuoj pat iškilo į jos viršūnes. Išleido 7 kasetes ir 5 
kompaktines plokšteles (CD), kurių tiražai yra didžiuliai.

Jis žinomas ne vien tik Lietuvoje - 2002 m. Ispanijoje 
vykusiame ispaniškų dainų konkurse užėmė 5-tą vietą. O šiemet 
tarptautiniame pramoginės muzikos festivalyje - “Palanga - 
2003” tapo šlagerių karaliumi. Reikia pažymėti, kad R. Cicinas 
šiandien yra geriausiai apmokamas Lietuvos pramoginės 
muzikos atlikėjas.

Gražioje “Willowbrook” salėje 600 žmonių (daugumoje 
jaunų veidų iš trečiosios bangos tautiečių tarpo) gėrėjosi šio 
scenos princo koncertu. Jame skambėjo solisto dainos, kurioms 
muziką sukūrė jis pats. Atrodo, kad didžioji publikos dalis gerai 
žinojo tų dainų žodžius, nes, kai Rytis pakviesdavo įsijungti į 
dainavimą, buvo galima girdėti stiproką chorą.

Klausytojų tarpe (o jie ne vien tik klausė, bet ir šoko) buvo 
ne vien tik  jaun i žm onės. M atėsi ir garbingo am žiaus 
sulaukusiųjų, o taip pat ir vaikų, kuriuos mamos laikė ant rankų.

Šį kartą šokantieji neužstojo atlikėjo, nes į salės vidurį nuo 
scenos buvo nutiestas paaukštintas takas, kuriuo vaikščiodamas 
solistas dainavo. Taip pat solistą buvo galima matyti ir salės 
šonuose įtaisytuose ekranuose.

Dviejų valandų koncerte nuskambėjo paskutinė R. Cicino 
daina: “Neužrakinkit salės durų - aš sugrįšiu” , lyg duodamas 
suprasti, kad ateityje jis  vėl planuoja čia atvažiuoti. Po 
pasirodymo mes apie tai paklausėme solisto, jis atsakė, jog ta 
daina jis visada užbaigia savo koncertus. Tačiau pridėjo, jog 
Cikagon jis mielai sugrįžtu vėl padainuoti, žinoma, jeigu tik 
bus pakv iestas. Sutik tų  padainuo ti ir k itu r A m erikoje 
gyvenantiems lietuviams.

Jis pažymėjo, jog praėjusi vasara jam  buvusi labai sunki, 
nes turėjęs apie 70 koncertų. Tad Čikagoje jis ne vien tik 
koncertavo, bet ir poilsiavo.

Edvardas Sulaitis

mailto:info@pcintelligent.com
post.omnitel.net
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 27 d. Lietuvių diena, Lietuvių Meno Ansamblio 

“Dainava” koncertas Dievo Motinos parapijos auditorijoje. 
Rengia JAV LB Clevelando Apylinkės Valdyba.

SPALIO 18 d. 7:00 val. Dievo Motinos parapijos auditorijoj 
BALFO metinio vajaus koncertas.

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

A.A. MINDAUGO STALYGOS FONDAS
Iki šiol prisimenam gegužyje įvykusį gražų kamerinį kon

certą Klivlende (Chesterland), kur profesionaliai fortepionu 
akompanavo Rasa Stalygienė iš Cincinačio. Antri metai Rasa 
groja vargonais “St. Peter and St. Paul” bažnyčioje Cincina- 
tyje. Rasos vyras Jonas Stalyga yra Cincinacio universiteto 
konservatorijos studentas. Rugpjūčio keturioliktąją skaudi 
nelaimė ištiko Rasos šeimą - dėl nelaimingo atsitikimo žuvo 
jaunėlis dešimtmetis sūnus Mindaugas. Sunkią minutę kvie
čiame tautiečius paremti jauną šeimą materialiai. Sąskaitos 
nr. 2680 Mindaugo Stalygos Fund, c/o Taupa Lithuanian 
Credit Union 767 East 185th Street, Cleveland, OH 44119
0387. Iš anksto dėkojame už parodytą dėmesį. Liūdi šeimos 
draugai - Aušra Krasaitienė, Artūras Bandža, Gintė 
Bistras, Remis Bistras, Rita Mockus, dr. Linas Mockus.

ĮVAIRENYBĖS

• Valdovų rūmų paramos 
fondo lėšos peržengė 1 mili
joną litų. Trejų metų veiklos 
sukaktį pažyminčio Valdovų 
rūmų paramos fondo sąskaito
se sukaupta suma jau viršijo 1 
mln. litų. Apie tai pranešė fon
do vadovai, apžvelgę nuveik
tus darbus, pagerbę dosnius 
rėmėjus ir pasirašę sutartį su 
naujuoju auditoriumi - pasau
linio lygio audito kompanijos 
“Pricew aterhouseC oopers” 
padaliniu Lietuvoje.

Proginiame vakare fondo 
steigėjams ir rėmėjams Vil
niaus paveikslų galerijoje Val
dovų rūmų param os fondo 
valdybos pirmininkas Edmun
das Kulikauskas sakė, kad 
bendromis Lietuvos piliečių ir 
išeivijos lietuvių pastangomis 
kyla prieš keletą amžių nu
griauti, o dabar atstatomi Lie-

tuvos valdovų rūmai. 2000 m. 
rugpjūčio 23 d. įsteigto fondo 
tikslas - garsinti rūmų atstaty
mą ir kaupti lėšas statybos dar
bams. Numatoma, kad Valdo
vų rūmų atstatymas valstybei 
kainuos apie 100 mln. Lt. 2002 
m. pavasarį oficialiai pradėti 
Lietuvos valdovų rūmų atsta
tymo darbai turi būti baigti iki 
2009 metų, kai bus švenčiamas 
Lietuvos vardo paminėjimo 
Tūkstantmečio jubiliejus.

Iš rėmimo sutarčių su įvai
riomis organizacijomis ir įmo
nėmis E. Kulikauskas išskyrė 
svarbiausias per pastaruosius 
metus pasirašytąsias, taip pat 
dėkojo didiesiems rūmų staty
tojams, paaukojusiems po 100 
tūkst. Lt.

Pasak E. Kulikausko, fon
das keičia veiklos kryptį ir 
sieks skatinti žmones labiau

MIELI SENELIAI
Jeigu jums sunku vienišiems gyventi ir galvojate kreiptis į senelių 

namus, tad dora šeima kviečia jus į savo gražų švarų namą su visapusiška 
priežiūra. Visada šviežias geras maistas, transportas. Atstumas kur 
gyvenat nesudaro problemų. Skambinkit: Tel. 708-250-9176

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n
|  Man 42 m. Esu 1,75 cm ūgis simpatiškos išvaizdos, gero |  
|  būdo. Esu nevedęs vyras, gyvenu Vokietijoje. Ieškau |  
|  gyvenimo draugės vedybų tikslu. Gali būti moteris nuo 25 - |

70 metų. Mano adresas: Gintaras Stadalius 

I Beckers Wisch 17, 49176 Hilter, GERMANY, Europe I
L — — — — — — — — — — — — — — — — — — — J
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A.f A.
ANTANUI JANUŠKAI

atsiskyrus iš mūsų tarpo, reiškiu savo gilią 
padėką visiems, pareiškusiems man užuojautos žodį 
asmeniškai, raštu ar spaudoje, už Šv. Mišių aukas, 
už gėles papuošusias velionio karstą, aukas Tautos 
Fondui ir budėjimą kartu su manim laidotuvių 
koplyčioje. Nuoširdus ačiū už dalyvavimą baž
nyčioje ir palydėjimą Antano į amžino poilsio vietą 
Putnamo seselių kapinėse bei padėjusiems man 
visokeriopai šią gilaus liūdesio valandą.

Nuoširdžiai dėkoju prelatui Albertui Kontautui 
už maldas laidotuvių koplyčioje, už Sv. Mišias 
bažnyčioje ir pasakytą prasmingą pamokslą, ir 
palydėjimą į kapines.

Nuoširdus ačiū Romualdui Veitui už pasakytus 
atsisveikinimo žodžius laidotuvių koplyčioje ir 
Redai Veitienei už parodytą nuoširdumą. Dėkoju 
vargonininkui Romualdui Gasparoniui ir choristams 
už jausmingą giedojimą Sv. Mišių metu bažnyčioje.

Esu labai dėkinga Dr. Alfredui Krisiukėnui už 
medicininę pagalbą ir jo  žmonai p. Marijai už 
visokeriopą paramą. Taip pat dėkoju Veronikai ir 
Jonui Starinskams už jų  pagalbą. Ypatingą padėką 
noriu pareikšti Kazimierui Vaičaičiui ir Adelei 
Povilavičienei viskuo padėjusiems ir globojusiems 
mane didžiame skausme ir sielvartoje.

Širdingai dėkoju seselėms Putname už maldas, 
giedojim ą kapinėse ir pakvietim ą laidotuvių 
dalyvius pietums ir pabendravimui.

Dėkoju laidotuvių direktoriui Joseph W. Casper 
už labai nuoširdų patarnavimą ir užuojautą.

Giliame liūdesyje likusi,
Žmona Aniceta ir giminės

V  ------- J

K.Trečiokas, Union, NJ ......  180
H.Armanas, Ellicott City, MD . 50
A. Kižys, Euclid, OH ..............  30
J.Šulaitis, St. Pete., FL .............25
J. Cukuras, Chicago, IL .............15
T.Degutis,

Richmond Hts., O H .............15
D.Degesys, Gates Mills, OH .. 10 
M.Eymontt,

Cape Neddick, M E ................10
Z.Janušis, Fort Myers, F L .....  10
B. Svirskis, Brockton, MA ..... 10
V.Volertas, Maspeth, N Y ....... 10
V.Mačys, Sunny Hills, F L ....  10
P.Petraitis, St.Pete.B. F L ........ 10
G.Bartkus, Mansfield, O H ....  10
K. Cernis, W. Bloomfld, MI ... 10
A. Janušis, Livonia, MI ..........10
A.Grajauskas, Cliffside Pk, NJ 6 
R.Kot, Amsterdam, NY ...........5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

IE Š K O M A  • •
KATRYNA

ARMANAVIČIUTĖ,
•  •

gyvenanti
Scranton, Pennsylvania. 
Dr. Henrikas Armanas 
būtų labai dėkingas, 
kad atsilieptumėte

į DIRVĄ su adresu ir 
telefonu.

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • •

domėtis rūmų istorija ir jų  at
statymo eiga. Šiam tikslui Lie
tuvos dailės muziejus įrengė 
nuolatinę Valdovų rūmų pro
jektų salę, kurioje galima suži
noti apie archeologinius tyri
mus, rūmų statybos darbus ir 
eksploatacijos planus.

Vilniaus pilių direkcijos va
dovas Saulius Andrašūnas sa
kė, jog rūmų atstatymo darbai 
vyksta ganėtinai sunkiai. Nors 
planuota jau  šįmet atstatyti 
pietinį rūmų korpusą, iki šių 
metų pabaigos žadama užbaig
ti mūryti pamatus ir rūsius, pir
mo aukšto perdangas bei pieti
nės pusės pirmojo aukšto kolo
nas. Kitąmet turėtų būti už
baigtas visas pietinis korpusas, 
matomas iš Katedros aikštės 
pusės, ir pradėti pietvakarinio 
korpuso iš Arkikatedros pusės 
atstatymo darbai.

“Valdovų rūmų vartų” pa
viljono lankytojų laukia nau
jiena - apžvalgos aikštelėje ką

tik pastatyta medinė metro 
aukščio pakyla, nuo kurios bus 
patogu ir saugu žvalgytis į visą 
rūmų statybų teritoriją.

• Prez. R .Pakso vizito  
Gruzijoje išvakarėse televi
zijos informacinėje laidoje jis 
buvo pristatytas kaip politikas 
ir žmogus. Buvo išsamiai pa
pasakota ir apie L.Lolišvili, 
kuri buvo vadinama oficialia 
Lietuvos Prezidento aiškiare
ge. Nors su Gruzijos preziden
tu E. Ševardnadze R.Paksas 
kalbėjosi itin rimtomis dvišalio 
bendradarbiavim o temomis, 
vietinius žurnalistus iš esmės 
domino tik vienas klausimas - 
koks Lenuškos statusas Lietu
voje. “Įvairiuose Gruzijos te
levizijos kanaluose jau vizito 
išvakarėse parodyti reportažai 
iš tų vietų, kur L.Lolišvili gy
veno ir dirbo kirpėja. Tikrai 
įdomu, kaip jai sekasi Lietuvo
je, juo labiau kad tiek daug vis
ko girdėję apie ją, tik nežinom,

IEŠKAU MOTERS
gaminti koldūnus 

vieną dieną į savaitę. 
Skambinti Danai 
216-531-6995

kuri informacija tiksli, kuri 
ne”, - Kauno dienai sakė vie
nos iš televizijų  korespon
dentas Georgijus Kaladija. Per 
oficialią spaudos konferenciją 
žurnalistai klausė R.Pakso apie 
jo  santykius su L.Lolišvili. 
Lietuvos Prezidentas buvo per
dėm lakoniškas: “Teisingai pa
sakėt, kad aš ir mano šeima 
asm eniškai gerai pažįstam e 
L.Lolišvili. Noriu pasidžiaugti, 
kad ir jūs taip pat gerai žinote 
ne tik tėvynainius, gyvenan
čius Gruzijoje, bet ir už jos ri
bų” . Ir spaudos konferencija 
pasibaigė. “Iš esmės tai itin 
geras politiko ir diplomato at
sakymas”, - po spaudos konfe
rencijos skėstelėjo rankomis 
G.Kaladija.
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Kolchozo kontoroje stribų 
lėbavimas buvo jau pačiame 
įkarštyje. Stribų vyriausias - 
Pliuščiauskas buvo tiek įkau
šęs, kad jau neskyrė savo pa
valdinių. Sužvėrėjusiom akim 
jis varstė kontoros patalpas ir 
šaukė:

- Aš tiems kontroms paro
dysiu kaip priešintis mūsų val
džiai, Stalinui ir didžiajai So
vietų sąjungai. Jie jau pajuto 
mūsų galią, prieš kurią niekas 
nepriešstovės. M es esam e 
viešpačiai! Reikės, visus Lie
tuvos buržujus palaidosime, o 
miško banditus iškarsime.

Ne mažiau girti buvo ir kiti 
penki jo  bendrai. Neatsiliko ir 
abu sargybiniai, kurie pasistatę 
ant dėžės dvilitrį butelį, stik
linę po stiklinės maukė sama- 
goną. Atrėmė šautuvus į prie
butį; jiems jau nerūpėjo sargy
ba, o tik kuo daugiau išgerti.

Tą dieną girti stribai už
griuvo į Gerulaičių sodybą, 
neva ieškodami partizanų, o iš 
tikrųjų prisiplėšti. Gerulaičiai 
nenujautė, kad šis stribų pasi
rodymas kai kuriems jų  lems 
mirtį. Įsiveržę į trobą, stribai 
išnaršė visus kampelius ir sau 
krovėsi ką tik surasdavo ver
tingesnio. Gerulaičių Vytas 
mėgino aiškintis, kodėl stribai 
taip elgiasi, bet bematant buvo 
stribų sumuštas šautuvų buo
žėmis. Vyrą ir tėvą ginti subė
go Gerulaitienė ir penki vai
kai, bet ką jie galėjo padaryti 
prieš aštuonis ginkluotus, gir
tus ir sužvėrėjusius “liaudies 
gynėjus” . Keliais šūviais jie 
nušovė Gerulaitienę, sūnus 
Juozuką ir Algirduką, dukrelę 
Laimutę. Vyriausią sūnų Petrą 
sumušė, surišo ir numetė prie 
leisgyvio tėvo. Dar baisiau pa
sielgė su šešiolikmete Ievute. 
Mergina buvo išprievartauta 
ir, kuomet stribai patenkino sa
vo gyvuliškus poreikius, jai

Stasys Ignatavičius

ATPILDAS
duonriekiu perpjovė gerklę. 
Įvykdę savo kraupų nusikalti
mą, stribai į vežimus pakrovė 
iš Gerulaičių priplėštą turtą, 
įmetė leisgyvius tėvą ir sūnų 
Gerulaičius, išsivarė karvę ir 
padegė sodybą.

K o n t o r o j e  
triukšmas didėjo, 
stribai vienas per 
kitą šaukė ir gyrėsi 
savo “žygdarbiais”:

- Ar tu mmma-
tei, Pliuščiauskai, 
kaip  aš ta ik lia i 
šššaudau? Senei 
G G G erulaitienei 
tiesiai tarp aaakių 
kulką įįįsegiau, - 
garsiai vembleno 
v ienaakis Trofi- 
mas.

- O aš, aš tam 
jaunėliui pusę gal
vos su sprogsta
mąja kulka nune
šiau, - kriokė Bru- 
džius. - Gerai pasi
smaginome su ta 
m erga. Tau, Fe- 
diuškinai, nerei
kėjo  ja i  gerk lės 
pjauti. Reikėjo ją 
čia atsivežti, tai
dabar galėtum e 
malonumą pratęsti.

Kūdrinis visiems pripylė 
sklidinas stiklines samagono ir 
suriko:

- Išgerkime už mūsų myli
mą mokytoją draugą Staliną, 
kuris mums suteikė tokią val
džią.

Raginti nereikėjo, visi kaip 
vienas išmaukė stiklinių turinį. 
Po šios stiklinės rauplėtveidžio 
Vilkišiaus galva dribtelėjo ant 
stalo.

- Cha, cha, cha,... - nusikva
tojo Pliuščiauskas. - Žiūrėkite, 
Vilkišius iškrito. Mat pere mat 
vyras atsirado. Nuo kelių stik
linių užsivertė. Nagi, Fediuš- 
kinai, tempk iš rūsio tardymui 
senį Gerulaitį. Tuoj jis mums

viską išklos apie miško bandi
tus.

Tuo metu, sukritę po kon
toros langais, knarkė abu sar
gybiniai, kurie “išlakė” savo 
naminę ir iškrito miegoti.

Fediuškinas į kontorą įvil
ko visą kruviną, leisgyvį Geru
laitį, kurį pririšo prie kėdės. 
Gerulaičio veidas buvo lyg be
formė gyvos mėsos masė. Ne
simatė nei akių, nei lūpų,... Vi
sas kūnas buvo nusėtas kirsti

nėmis žaizdomis, iš kurių sun
kėsi kraujas. Svyruodami, stri
bai prisiartino prie kankinio.

- Tuoj jis man viską pasa
kys, - traukdamas iš krosnies 
žarsteklį, putojosi Pliauščiaus- 
kas. Kontoros patalpoje paskli
do rūgštus svylančios mėsos 
kvapas. Fediuškinas dūrė ša
kute Gerulaičiui į nugarą.

- Kur slepiasi banditai? - 
šaukė Pliuščiauskas, smeigda

mas Gerulaičiui į pil
vą iki raudonum o 
įkaitintu žarstekliu.

Nuo skausmo Ge
rulaitis neteko sąmo
nės ir jo galva nusvi
ro ant peties.

- Brudžiau, už
pilk ant jo kibirą van
dens, - įsakė stribų
vyriausias.

Brudžiui einant
vandens, į kontorą 
ne tikė ta i įsiveržė  
Lietuvos partizanai. 
Stribai iš karto net 
nesuprato kas įvyko, 
bet, kai jie partizanų 
buvo nublokšti ant 
grindų, nuginkluoti 
ir surišti, suvokė, kad 
pateko į Lietuvos ko
votojų rankas.

Partizanų būrio 
vadas Ąžuolas per ry
šin inkus sužinojo  
apie Gerulaičių šei
mos išžudymą ir stri

bų “puotą” kolchozo kontoro
je. Nieko nelaukdamas, jis su
rinko visą būrį ir išvyko kol
chozo kontoros link.

Pliuščiauskui ir jo  sėbrų 
gaujai už aplinkinių kaimų gy
ventojų žudynes, kankinimus, 
plėšimus, trėmimą į Sibirą jau 
seniai buvo paskelbtas Aukš
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čiausiojo Lietuvos Partizanų 
Teismo nuosprendis, tačiau jis 
ir jo  stribai vis išslysdavo iš 
partizanų rankų. Dabar pasitai
kė proga nuosprendį įvykdyti.

Sutemus Ąžuolo būrys pri
sėlino prie kolūkio kontoros ir 
stebėjo stribų išgertuves. Kai 
įkaušę sargybiniai sudribo po 
kontoros langais, partizanai 
netikėtai įsiveržė į kontorą tuo 
metu, kai stribai kankino vy
resnį Gerulaitį. Stribai vos lai
kėsi ant kojų, tad partizanai be 
didelio vargo juos nuginklavo, 
surišo, užkišo kliapais burnas 
ir parvertė ant grindų. Rūstus 
Ąžuolo balsas paskelbė nuo
sprendį:

- Sovietiniai pakalikai Pliuš- 
čiauskas, Brudžius, Fediuški- 
nas,... už Lietuvos išdavimą ir 
jos žmonių žudymą, kankini
mą, plėšimą, trėmimą į sovieti
nius Sibiro lagerius Lietuvos 
laisvės kovotojų Aukščiausio
jo Teismo sprendimu baudžia
mi mirties bausme sušaudant. 
Nuosprendį įvykdyti nedelsiant.

Paryčiais partizanų būrys, 
įvykdęs nuosprendį Lietuvos 
išdavikams ir budeliams, su iš
gelbėtais tėvu ir sūnumi Geru
laičiais bei kolchozo sandėlyje 
rastais maisto produktais sėk
mingai pasiekė savo žeminę 
kurioje Gerulaičiams suteikė 
medicininę pagalbą.

Ryte prie kontoros kolūkie
čiai užtiko sušaudytų stribų 
kūnus, prie kurių surado Lietu
vos partizanų Aukščiausiojo 
Teismo nuosprendį su parti
zanų būrio vado Ąžuolo prie
rašu: “Tokio atpildo susilauks 
visi Lietuvos išdavikai ir prie
šai.”

Iliustruota 
G. Juškėno nuotrauka

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)

Paul Steransc
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