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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

Vaikų Vilties valdyba, padėjėjai ir Vaikų Vilties Los Angeles skyriaus darbščioji pirmininkė Nijolė 
Navickienė (dešinėje po skėčiu). Priekyje sėdi dvi mažos pacientės, ir jų  mamytė viduryje. Kiti 
nuotraukoje: iš Lietuvos atvežtų apdegusių, nusiplikinusių vaikų globėjai, vertėjai, šoferiai, maitintojai 
ir kitokių atsirandančių problemų išrišėjai.

LIETUVOS SEIMAS RATIFIKAVO 
ISTORINĘ STOJIMO Į ES SUTARTĮ

Vilnius, rugsėjo 16 d. (ELTA). Seimas ratifikavo vieną 
svarbiausių naujausios istorijos dokumentą - Lietuvos ir kitų 
devynių šalių stojimo į Europos Sąjungą sutartį. Už tai balsavo 
84 Seimo nariai, 2 - prieš, 1 parlamentaras susilaikė.

Ratifikuodami šį dokumentą Seimo nariai dar kartą patvirtino 
mūsų šalies piliečių apsisprendimą būti ES, išreikštą šių metų 
gegužės 10-11 dienomis vykusiame referendume.

Tikimasi, kad šios sutarties ratifikavimas Lietuvoje turės 
teigiamą poveikį dokumento ratifikavimui kitose ES valstybėse 
narėse ir stojančiose šalyse.

4851 puslapio Stojimo sutarties tekstą sudaro Stojimo 
sutartis, įtvirtinanti 10 naujų šalių įstojimo į Europos Sąjungą 
faktą, Stojimo aktas, detalizuojantis visų stojančių valstybių 
narystės ES sąlygas, pereinamojo laikotarpio priemones, išlygas 
ir specialius susitarimus, 10 protokolų, kuriuose išdėstyti 
specifiniai teisiniai klausimai, susiję su ES teisės materialiniu 
ar teritoriniu taikymu konkretiems ūkio sektoriams ar politikos 
sritims, įskaitant pereinamuosius laikotarpius ir teritorines 
išlygas, bei Baigiamasis aktas, kuriuo patvirtinamas viso Stojimo 
sutarties teksto sudarymas. Stojimo į ES sutartis pasirašyta šių 
metų balandžio 16 dieną Atėnuose.

“BALTIJOS ERELIS”
LIETUVA PRISIDEDA PRIE OTAVOS KONVENCIJOS
B ankoke vykstančiam e 

konvencijos dėl priešpėstinių 
minų naudojimo, kaupimo, ga
mybos ir perdavimo uždraudi
mo bei dėl jų  sunaikinimo, dar 
kitaip žinomos kaip Otavos 
konvencija, šalių susitikime 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos Saugumo politikos 
departamento direktorius Rytis 
Paulauskas pabrėžė šios sutar
ties svarbą ir indėlį į valstybių 
pasitikėjimo didinimą.

R. Paulauskas susitikime 
pristatė Lietuvos iniciatyvas 
šioje srityje: šalies laivyno da
lyvavimą tarptautinėse jūros 
išminavimo operacijose ir pra
tybose, Kauno inžinerijos mo
kyklos projektus.

Lietuvos atstovas pasveiki
no Baltarusiją, kuri prisijungė 
prie šios sutarties susitikimo 
išvakarėse.

Kitais metais Lietuva keti
na surengti regioninį seminarą 
priešpėstinių minų klausimu. 
Toks neformalus Lietuvos pa
siūlymas susilaukė ES šalių 
narių, tarptautinių ir nevyriau
sybinių organizacijų dėmesio.

Si iniciatyva papildo kitas 
Lietuvos saugumo iniciatyvas, 
skirtas pasitikėjimo ir bendra
darbiavimo skatinimui regio
ne. Lietuvos indėlis taip pat pa
pildytų ES strategiją universa- 
lizuoti Otavos konvenciją.

B ankoke vykstančiam e 
renginyje šalys vertina sutar

ties universalizavimo, prieš
pėstinių minų naikinimo, išmi
navimo, humanitarinės ir eko
nominės pagalbos nukentėju
sioms šalims pažangą. Planuo
jama priimti politinę deklaraci
ją . K onvencija uždraudžia 
priešpėstines minas, įpareigoja 
per ketverius metus sunaikinti 
minų atsargas ir per 10 metų 
išminuoti minų laukus.

Lietuva visateise šios kon
vencijos nare taps lapkričio 1 
d. Iš viso yra 136 konvencijos 
narės. Iš NATO valstybių Ota
vos konvencijos narėmis nėra 
JAV, Turkija, Graikija ir Lenki
ja. Dokumento nepasirašė ir 
Rusija, Suomija, Latvija bei 
Estija.

Vilnius, rugsėjo 17 d. (ELTA). Latvijoje, Adažių mobiliųjų 
šaulių centre, prasidėjo tarptautinių vadaviečių pratybos “Bal
tic Eagle 2003” (Baltijos erelis). Tai paskutinės pratybos, po 
kurių bus užbaigtas beveik dešimtmetį vykdytas Baltijos taikos 
palaikymo bataliono BALTBAT projektas.

Pratybose, kuriose dalyvauja apie 350 kariškių iš Latvijos, 
Lietuvos, Estijos, Danijos, Švedijos, Lenkijos ir Didžiosios Bri
tanijos, siekiama tobulinti vadaviečių karininkų sąveiką.

Lietuvai šiose pratybose atstovauja pusšimtis kariškių iš Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų 
bataliono, lauko pajėgų, kariuomenės Mokymo ir doktrinų val
dybos. Pratybose bus simuliuojama konfliktinė situacija. Pagal 
pratybų “legendą” užpultai vienai NATO valstybei į pagalbą, 
remiantis NATO sutarties 5-uoju straipsniu, atskubės Aljanso 
pajėgos. Pratybos pasibaigs rugsėjo 26 dieną. Jų uždarymo cere
monijoje ketina dalyvauti Lietuvos kariuomenės vadas generolas 
majoras Jonas Kronkaitis.

Pirmosios pratybos “Baltijos erelis 2003” vyko Latvijoje 
2000 metais, kitais metais jos buvo surengtos Lietuvoje.

A.VALIONIS DALYVAVO ŠVEDIJOJE 
MIRUSIOS MINISTRĖS PAGERBIME

ITALIJA ŽA DA ATSITEISTI UŽ PRARASTĄ  
LIETUVOS ATSTO VYBĖS PASTATĄ

R om a , rugsėjo  17 d. 
(ELTA). Italija iš esmės su
tinka išmokėti finansinę kom
pensaciją už prarastą Lietuvos 
pasiuntinybės pastatą, kuriame 
mūsų šalies diplomatai buvo 
įsikūrę prieškario metais.

Susitikim e išgirdęs tokį 
Lietuvos pasiūlym ą iš U ž
sienio reikalų ministerijos sek
reto riau s N erio  G erm ano, 
Italijos URM Europos šalių 
generalinis direktorius Paolo 
Pucci di Benisichi pažadėjo 
artimiausiu metu išnagrinėti 
šio pasiūlymo įgyvendinimo 
galimybes.

Pasak URM pranešim o, 
Lietuvos atstovai susitikime 
pabrėžė, kad, įvertinant isto
rines ir dabartines aplinkybes,

prarasto nekilnojamojo turto 
finansinė kompensacija būtų 
Vilniui priimtiniausias spren
dimas. Panašiu būdu problema 
jau išspręsta Prancūzijoje.

K aip v ieną iš galim ų 
sprendimo variantų, Italija dar 
siūlė išnuomoti pastatą Ro
moje už simbolinę 1 euro kainą 
99 metams su galimybe nuomą 
pratęsti.

Lietuva pastatą ambasadai 
Romoje įsigijo ketvirtajame 
praėjusio  am žiaus dešim t
metyje, tačiau spėjo sumokėti 
tik 46,6 proc. jo  tuometinės 
vertės.

Kaip ir Prancūzija, Italija 
prieš Antrąjį pasaulinį karą 
iškraustė nepriklausom ybę 
praradusios Lietuvos diplo-

matus. Pokarį ambasados pa
statas atiteko Sovietų Sąjun
gai. Dabar šiame pastate pres
tižinėje Romos vietoje No- 
mentanos gatvėje yra įsikūrusi 
Rusijos atstovybė.

Prancūzijos valdžia nu
sprendė išmokėti Lietuvai ir 
kitoms Baltijos šalims kom
pensacijas  už jų  p rieškarį 
Paryžiuje turėtas ambasadas, 
kuriose dabar taip pat įsikūrę 
diplomatinę neliečiamybę tu
rintys Rusijos piliečiai. Už 
daugiau kaip 12 mln. litų kom
pensaciją Lietuva įsigijo pa
statą am basadai Paryžiuje, 
kuriame jau įsikūrė.

L ietuvos am basada R o
m oje šiuo m etu pata lpas 
nuomojasi.

Užsienio reikalų minist
ras Antanas Valionis buvo iš
vykęs į Stokholmą dalyvauti 
renginiuose, kurie skirti nu
žudytos Švedijos užsienio 
re ika lų  m in istrės  A nna 
Lindh atminimui pagerbti.

R eng in ia i p rasidė jo  
Stokholmo rotušėje Švedi
jos socialdemokratų partijos 
inicijuota malda už miru- 
siąją. Po mišių Švedijos vy
riausybė Užsienio reikalų 
ministerijoje užsienio sve
čiams surengė pietus. Ministrės laidotuvėse dalyvavo tik jos 
artimieji ir draugai.

A.Lindh atminimui skirtose iškilmėse taip pat dalyvavo JAV 
valstybės sekretorius Collin Powel, Jungtinės Karalystės 
užsienio ir sandraugos reikalų sekretorius Jack Straw, Lenkijos 
užsienio reikalų ministras Wlodzimierz Cimoszewicz, Estijos 
užsienio reikalų ministrė Kristiina Ojuland, kitų šalių ministrai 
bei socialdemokratinių partijų atstovai. Viena populiariausių 
Švedijos politikių A. Lindh mirė rugsėjo 11 dieną, kai Stokholmo 
parduotuvėje ją  peiliu subadė užpuolikas.



2 DIRVA • 2003 m. rugsėjo 23 d.

ŽINIOS IŠ VILNIAUS TA R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

■ PREZIDENTAS SVEIKINO EUROPOS ČEMPIONUS
Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas telefonu 

iš Jerevano pasveikino Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę iškovo
jus aukso medalius Europos čempionate. Kalbėdamas su rink
tinės treneriu Antanu Sireika, R. Paksas padėkojo komandai už 
didžiulį indėlį į Lietuvos sporto istoriją ir palinkėjo naujų perga
lių visos tautos džiaugsmui ir pasididžiavimui.

Lietuvos vadovas taip pat nurodė parengti dekretą, kuriuo 
Europos čempionai bus apdovanoti ordinais “Už nuopelnus 
Lietuvai”.

■ KOMANDA - KAIP TAUTA
Lietuva seniai laukė šios pergalės, kuri priminė jaunimui, 

kaip galima didžiuotis savo šalimi, savo valstybės vėliava, - to
kiais žodžiais Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas pasvei
kino Lietuvos krepšininkus, po 64 metų pertraukos iškovojusius 
Europos čempionų medalius. “Jūs atvežėte į Lietuvą auksą. 
Neįkainojamą auksą, nes negalima nupirkti valstybės garbės, 
negalima nupirkti krašto pasididžiavimo. Šią pergalę iškovojo 
ne žvaigždės, ne milijonais vertinami kontraktai. Nugalėjote Jūs 
visi” , - sakoma Vyriausybės vadovo sveikinime.

Anot A. Brazausko, krepšinio aikštėje žaidžia tik penki, ta
čiau neįmanoma nugalėti, jeigu nors vienas to nenorės. “Jūs 
parodėte darnios ir vieningos komandos pavyzdį. Komanda - 
kaip tauta. Jeigu ji norės pasiekti tikslą, ir jeigu to norės visi - 
tikslas bus pasiektas”, - pabrėžia Premjeras.

Sveikinime teigiama, kad Lietuva jau seniai laukė tokios per
galės, privertusios visus drauge skanduoti “Lietuva”. “Jūs primi
nėte jaunimui, kaip galima didžiuotis savo valstybės vėliava, 
Jūs padėjote visiems mums išdidžiai pakelti galvas ir pasakyti: 
mes iš to krašto, kuris laimėjo Europos auksą. Sveikinu Jus ir 
visą Lietuvą su pergale” . Vyriausybės vadovas patikino 
krepšininkus, kad visiems jiems bus įteiktos premijos.
> K. BOBELIS KALTINA KONSERVATORIUS

Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Seimo narys 
Kazys Bobelis kaltina Tėvynės sąjungą griaunant Lietuvos 
politinių partijų struktūrą. Spaudos konferencijoje jis sakė esąs 
labai nusivylęs ir sukrėstas konservatorių partijos elgesio, kuri, 
anot jo, siekia suskaldyti krikščionis demokratus - vieną iš 
žinomiausių tradicinių istorinių partijų.

K. Bobelis yra pasipiktinęs tuo, kad Tėvynės sąjunga siekia 
prie savo partijos įkurti Lietuvos krikščionių demokratų frakciją, 
kuriai vadovaus Seimo narė Irena Degutienė. Jo nuomone, toks 
elgesys liudija apie politinės kultūros ir etikos stoką, apie 
nepagarbą kitai politinei ideologinei partijai. “Atrodo, kad 
konservatoriai yra visiškoje desperacijoje, krizėje. Negalėdami 
patys susitvarkyti, jie bando vilioti politikus iš kitų partijų, 
kurdami analogines frakcijas” , - sakė Lietuvos krikščionių 
demokratų pirmininkas K. Bobelis. Pasak jo, tokio dalyko ES 
istorijoje nėra buvę.
■ V. ŠUSTAUSKO KALTINIMUS

TIRS PROKURATŪRA
Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Algimantas 

Salamakinas kreipėsi į generalinį prokurorą Antaną Klimavičių, 
prašydamas atlikti ikiteisminį tyrimą, ar iš tiesų buvo pasikėsinta 
į parlamentaro Vytauto Šustausko gyvybę.

Lietuvos laisvės sąjungos lyderis V. Šustauskas pasijuto 
blogai ir pateko į ligoninę. Kaip rašė spauda, prieš tai Seimo 
restorane užsisakęs kavos ir kiaušinienės parlamentaras įtarė, 
esą jį buvo bandyta nunuodyti.

Seimo Etikos ir procedūrų kom isijos pirm ininkas A. 
Salamakinas Eltai sakė, kad komisija, gavusi prokuratūros 
išvadas apie parlamentaro kraujo analizę, apie tai, ar iš tiesų 
jam  buvo įpilta kažkokių nuodų, priims sprendimą, nes “Seimo 
narys negali mėtytis tokiais pareiškimais”.

“Jeigu tai buvo politinis šou, tai V. Šustauskas turi už tai 
atsakyti, nes apkaltino Seimo restorano darbuotojus darant sunkų 
nusikaltimą”, - pridūrė A. Salamakinas.

Jeigu Seimo narių sveikatai iš tikrųjų gresia kažkoks pavojus, 
tai, pasak Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko, jau yra 
skandalas, tačiau jis teigia tuo abejojąs.
■ ŠIAULIŲ GARBĖS PILIETIS

Europos aukso medalius iškovojusios Lietuvos vyrų krep
šinio rinktinės treneriui Antanui Sireikai iškilmingame Šiaulių 
tarybos posėdyje suteiktas Šiaulių garbės piliečio vardas. Taip 
nusprendė skubos tvarka susirinkusi garbės piliečio vardo 
suteikimo komisija, tokiam siūlymui pritarė visi 10 į posėdį 
susirinkusių narių. Akcentuota, kad A. Sireikai šis garbingas 
vardas bus suteiktas už ilgametį darbą populiarinant krepšinį, 
išaugintas krepšininkų kartas.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Amerika paminėjo rugsėjo 
11-tosios, 2001 metų teroristų 
puolimus. Tą dieną teroristai 
pagrobė keturis keleivinius 
lėktuvus. Du iš tų lėktuvų tero
ristų buvo nukreipti į New Yor- 
ko Pasaulio prekybos du dan
goraižius, kurie buvo susprog
dinti. Vienas lėktuvas, nu
kreiptas į W ashingtoną, su
sprogdino Pentagono rūmų 
sieną, o ketvirtas lėktuvas nu
krito Pensilvanijos laukuose, 
nes lėktuve buvę keleiviai puo
lė lėktuvo grobikus, neleisda
mi jiems pasiekti Filadelfijos 
miesto. Vėliau paaiškėjo, kad 
tas paskutinis lėktuvas irgi bu
vo numatytas pulti svarbius 
taikinius JAV sostinėje. Šios 
teroristų puolimo detalės jau 
seniai amerikiečiams žinomos. 
Tą dieną teroristams pavyko 
nužudyti daugiau 3,000 ameri
kiečių. Prezidentas Bush daly
vavo pamaldose ir tarė žodį, 
kuriame apgailestavo “liūdną 
ir baisią dieną” , kurią mini 
Amerika. Jis su žmona aplankė 
ligoninėje 30 kareivių, kurie 
Walter Reed Armijos medici
nos centre gydosi nuo Irake 
gautų žaizdų. Vienuolika iš tų 
kareivių buvo apdovanoti pre
zidento Purple Heart meda
liais. Jis apdovanojo autogra
fais sužeistų karių giminaičius, 
pasidžiaugė proga susitikti su
žeistųjų lankytojus, patarda
mas kareiviams “apsikabinti 
tėvus ir jiems padėkoti, nes jie 
turėjo progą pasiaukoti, kad 
tokių dienų kaip rugsėjo 11-to- 
ji daugiau nebebūtų”. Visoje 
Amerikoje valdžios pastatai 
buvo pasipuošę pusiau stiebo 
nuleistomis vėliavomis. Ar- 
lingtono Nacionalinėse kapi
nėse gynybos sekretorius Do
nald Rumsfeld pagerbė Penta
gone žuvusius 184 tarnautojus. 
Jie žuvo gindami demokratiją, 
lyg būtų žuvę fronto linijose, 
pasakė sekretorius.

Valstybės departam ento 
spaudos ryšininkas Richard 
Boucher paaiškino spaudos at
stovams, kad žvalgybos žinio
mis tenka laukti naujų teroro 
puolimų prieš JAV interesus 
užsieniuose. Platinami Osama 
bin Laden pareiškim ai. Jis 
skelbiamose juostelėse mato
mas su ginklu rankose, šlovi
nantis žuvusius teroristus kan-

ARAFAT LIEKA VADAS
kiniais ir kovotojais už musul
monų tikėjim ą. Nurodoma, 
kad nauji žygiai prieš “netikė
lius” jau įvyko Saudo Arabijo
je, Maroke ir Bali, Indonezi
joje, nauji išpuoliai įvyko Jor
dane. FBI specialistai įspėjo ir 
New Yorko gyventojus, nes 
rugsėjo 23-spalio 3 dienomis 
Jungtinėse Tautose įvyks Ge
neralinė Asamblėja, sutraukda
ma daug pasaulio valstybių va
dų.

Teroro planuotojai jau puo
lė Jungtinių Tautų pareigūnų 
viešbutį Bagdade, kur žuvo 23 
žmonės. Bijoma, kad JAV inte
resai bus puolami Europoje ir 
kitose pasaulio dalyse. Prezi
dentas Bush pasakė, kad Ame
rikai tenka kovoti keliuose 
frontuose, “mes pamažu laimi
me, toliau vis daugiau laimėsi
me,” kalbėjo jis.

Izraelio vyriausybė paskel
bė nutarimą “pašalinti” Pales

Vokietijos kancleris G. Schroeder ir Prancūzijos prezidentas J. 
Chirac gerdami alų kritikuoja JAV pasiūlymą dėl Irako ateities.

AP nuotr.

tinos vadovą Yasser Arafat, pa
sirenkant to pašalinimo būdą: 
nužudymą, įkalinimą ar ištrė
mimą. Šitą Izraelio nutarimą 
tuoj pasmerkė JAV vyriausybė, 
pranešdama Izraeliui, kad Ara
fat yra Palestinos problemų da
lis, nors jis nėra dalis tų proble
mų sprendime. Valstybės de
partamento ryšininkas Bou
cher pasakė reporteriams, kad 
Izraelis puikiai supranta Ame
rikos politiką Palestinos vals
tybės steigimo klausime. Pas
kutinieji du savižudžių palesti
niečių puolimai nužudė 15 iz
raelitų, tačiau ne Arafato kaltė. 
Paskutinieji Izraelio žmonių 
opinijos tyrimai rugsėjo 12 d. 
parodė, kad 37 procentai klau
sinėtų piliečių norėtų, kad Ara
fat būtų nužudytas. Kiti 23 pro
centai pasisakė už jo ištrėmimą 
ir 21 procentas pageidauja, kad 
Arafat būtų izoliuotas savo 
sostinėje Ramallah mieste, Va
karų krante.

Izraelio užsienio reikalų 
ministras Silvan Shalom, kal
bėdamas apie Arafat pareiškė, 
kad pasaulis visai pamišo. Jis

gavęs įvairių užsienio vyriau
sybių pareiškim ų, kuriuose 
Arafat ginamas. Daugelis tvir
tina, kad Arafat jau nuo 1967 
metų šešių dienų karo vado
vauja Palestinos išeiviam s, 
nors daug metų jis  gyveno 
tremtyje. Jis bandė veikti iš 
Jordano, iš kur buvo ištremtas 
Jordano karaliaus. Iš Izraelio 
ištremtas Arafat įsikūrė Liba
ne, iš kur jam  teko bėgti nuo 
Izraelio kariuomenės. Laikinai 
jis įsikūrė Tunise, kur veikė iki 
jam  buvo leista grįžti į Gazos 
pakraštį 1996 metais, kai jis 
buvo išrinktas Palestinos val
džios prezidentu. Stebėtojai 
pabrėžia, kad paskutinieji Izra
elio ir Palestinos neramumai 
įrodė, kad Arafat vadovybėje 
palestiniečių pasipriešinimas 
sustiprėjo, kai jis buvo privers
tas veikti iš užsienio bazių, o 
ne iš Izraelio. Dabartinis Izrae
lio švietimo ministras Limot

Livnat pabrėžė, išgirdęs JAV 
vyriausybės įspėjimą palikti 
Arafat ramybėje, “Izraelis ne
priima jokių įsakymų iš Ame
rikos”. Kitas Izraelio politikas 
ir Arafat biografijos autorius 
Barry Rubin pasakė radijo sto
tyje, kad “mes skelbiame pa
lestiniečiams, arabų šalims, 
europiečiams, kad jūs turite 
pasirinkti, ar norite Arafato, ar 
siekiate Palestinos valstybės. 
Negalite turėti abiejų. Keturi 
dešimtmečiai kai 74 metų Ara
fat vadovauja palestiniečiams, 
tačiau jis dar nepasirinko savo 
įpėdinio” , kalbėjo Rubin.

-----Keliais sakiniais------
• Afganistane vėl pradėjo 

veikti Taliban partizanai. Gin
kluoti automatiniais šautuvais, 
naudodami motociklus, pietry
čių Afganistane barzdoti vyrai 
sustabdė civilių Jungtinių Tau
tų darbuotojų sunkvežimį, su
rišo ten buvusius penkis vyrus, 
juos nušovė (vienas liko gy
vas) ir nulėkė siaurais keliu
kais į savo slėptuvę.

(Nukelta į 3 p.)
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IR BERLYNE SPRENDŽIAMOS 
IRAKO PROBLEMOS

JAV karininkas Michael Evans gerai aptaria padėtį Irake: 
“Padėtis Irake jau tampa beprotiška, Mes negalime vienu metu 
būti visur. Atėjo laikas kitų pasaulio valstybių pagalbai ir 
mums tai per daug kainuoja”.

Galingi sprogimai ir nuožmūs puolimai Irake vyksta kas
dien, o ten žuvusių amerikiečių skaičius viršija 1991 metais 
vykusio Persijos įlankos karo aukų skaičių. Pentagono duo
menimis, Irako karas iki šiol pareikalavo 295 amerikiečių 
karių gyvybių ir žuvusiųjų skaičius kasdien daugėja.

The New York Times pažymi, jog prez. G. Bush Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybos narėms įteikė naujos rezoliucijos 
pro jek tą, kuriam e tos valstybės kviečiam os sudaryti 
tarptautines pajėgas padėti atstatyti tvarką Irake. Tokioms 
jungtinėm s pajėgom s vadovautų Jungtinės A m erikos 
Valstijos. Į tai tuoj reagavo to karo priešininkės Vokietija ir 
Prancūzija, pareikšdamos, kad tokią Amerikos iniciatyvą 
sveikina. Tačiau pastebėjo, kad Washingtono siūlymai dar 
toli nuo svarbiausio tikslo - kuo greičiau perduoti politinę 
valdžią Irako vyriausybei. Paryžius ir Berlynas taip pat 
pareiškė, kad pokario Irake pagrindinis vaidmuo turi būti 
suteiktas Jungtinėms Tautoms, bet įteiktoje JAV rezoliucijoje 
apie tai beveik neužsimenama, tad Maskva pareiškė, kad JAV 
turi tos rezoliucijos tekstą tobulinti. Valstybės sekretorius, 
reaguodamas į Vokietijos ir Prancūzijos kritiką, pareiškė, kad 
Berlynas ir Paryžius aiškiai nenurodė ko nori ir į ką kreiptųsi 
dėl politinės valdžios perėmimo, jei Amerika sutiktų ją  
perduoti.

Ziniasklaida daugeliu atvejų patenkinta, kad Irako karo 
sąjungininkai ieško ir neranda masinio naikinimo ginklų. 
Tačiau yra net trys tų ginklų rūšys: cheminės dujos, Saddamo 
teroras ir naftos kaupimas. Husseinas dujomis išžudė beveik 
visus kurdų kaimų gyventojus. Masines žudynes liudija 
atrandami vis nauji masiniai režimo nužudytų žmonių kapai. 
Naftos kaupimas buvo Kuweito užpuolimas, norint sukurti 
naftinę islamo imperiją. Ją sudarius, būtų didžiulė grėsmė 
JAV ir Europos pramonei.

Kai JAV pradėjo karą prieš tirono valdomą ir kaimynams 
gresiantį Iraką, irakiečiai džiaugėsi ir dėkojo amerikiečiams. 
Bet patyrę laisvės dvasią, jie tuoj pat pradėjo reikalauti, kad 
išgelbėję juos nuo tirono valdžios, paliktų Iraką ir degino 
Amerikos vėliavas. Gal JAV Vyriausybei būtų lengviau įvesti 
tvarką, jei ji tikrai atstovautų tik amerikiečių poreikiams.

The Washington Times rašo, kad padarytos klaidos ryškėja, 
nes planas, kaip amerikiečiai turėjo veikti po karo, buvo 
parengtas skubotai ir neišvengta klaidų. Pagrindinė JAV 
adm inistracijos klaida, kad nenumatė, jog amerikiečių 
pajėgoms priešinsis partizanai. Masinio naikinimo ginklų 
ieškojimas žlugo todėl, kad tam buvo labai blogai pasiruošta. 
Dienraščio teigimu, pokario veikslų Irake planą prez. Bush 
pasirašė 2002 m. rugpjūtį, kai liko aštuoni mėnesiai iki karo 
veiksmų pradžios.

Kai nebuvo galima JT Saugumo taryboje susitarti, AF/P 
pranešė, jog Prancūzijos, Vokietijos ir Britanijos vadovai 
rugsėjo 20 d. renkasi Berlyne, kad išlygintų nuomonių 
skirtumus kaip padėti Amerikai atstatyti Iraką.

S. Tūbėnas

Beklausant įvairių kalbų, 
beskaitant vienokią ar kitokią 
spaudą, beklausant kilnių pasi
sakymų kalbose ir pokalbiuose 
dažnai susidaro įspūdis, jog 
kažkaip, anot to seno posakio, 
“galai su galais nesueina”. Nes 
darbai neatitinka žodžiams. 
Kai sudedant 2 ir 2 nesigauna 
4, belieka įtarti, kad vienas iš 
“dviejų” nėra “du”. Čia nekal
bama, deja apie pensininkų, 
mažųjų verslų bei didelių šei
mų sunkumus “sudurti galus 
su galais”. Tie reikalai aiškūs. 
Mintyje turima kita, daug pla
tesnė ir gal net gilesnė politinė 
ar dvasinė sritis.

Yra pora atvejų, kur sunku 
galus sudurti net tokiame, ma- 
nytumei, aiškiame klausime, 
kaip laisvė Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Lietuvos patriotai 
džiaugiasi atgavę laisvę, tačiau 
ne visi patriotais save laiką 
naudojasi laisve savai savo 
vaikų ir vaikaičių laisvei ir 
Respublikos nepriklausomy
bei užtikrinti. Tačiau jie sako 
mylį savo vaikus, vaikaičius ir 
Tėvynę. Dažnu atveju, nors 
skundžiamasi blogybėmis val
stybėje ir tautą alinančia politi
ka, nė pirštas nepajudinamas 
blogiui pašalinti ar politikai 
pakeisti į gerą. Anot vieno iš
minčiaus, “reikia amžino bud
rumo laisvei išlaikyti”. Deja, 
kartais matyti, kad budrumas 
prasideda ir baigiasi kalbomis.

Kitas išminčius jau seniai 
yra davęs geriems žmonėms 
patarimą, kurs ypač tinka šių 
dienų Lietuvos patriotam s: 
“Kai blogieji sąmokslauja, ge
rieji turi burtis”. Tai įsidėmėti
na ne vien visuomeninėm ir 
politinėm grupėm, bet ypač pa
vieniams asmenims nerandan
tiems būdo, kaip paveikti vy
riausybę ar viešąją nuomonę.

Atkelta iš 2 p.

• Šveicarijoje JT Gen. sek
retorius Kofi Annan tarėsi su 
Britanijos, Kinijos, Prancūzi
jos ir Rusijos užsienio reikalų 
ministrais. Kalbėta apie lėšų ir 
kareivių parūpinimą Irako su
verenumui garantuoti.

• Kanados užsienio reikalų 
ministras Bill Graham pareiškė, 
kad reikėtų kuo greičiau per
duoti Irako valdymą laikinąjai 
vyriausybei, nesiekiant ameri
kiečių karo jėgų “potvynio”.

• Amerikoje jau 10 politi
kų pasiskelbė kandidatais į 
prezidento vietą. Vienas stip
riausių kandidatų yra JAV ar
mijos atsargos generolas Wes
ley C lark, 58 m etų, buvęs 
NATO kariuom enės vadas, 
Pietinės Komandos viršininkas 
Kosovo ofenzyvoj.

• Prez. Bush paprašė Kon
greso paskirti dar 87 bilijonus 
dol. Irako karo reikalams. Kri-

KAI GALAI SU GALAIS NESUEINA
Tokie gali susiburti į 3-jų ar 
10-ties patriotų grupes mies
tuose, priemiesčiuose ir mies
teliuose kad ir dvisavaitiniams, 
ne būtinai formaliems, susiti
kimams informacija pasikeisti 
ir pavienės ar bendros veiklos 
nuosprendžiams padaryti. Pa
vyzdžiui, net prie vaišių stalo 
susėdę gali bendrą laišką laik
raščiui, valdžios žmonėms ar 
televizijos kokios purvinos lai
dos vadovams pasirašyti ir pa
siųsti. Daugybė panašių gali
mybių kalboms į veiklą pa
versti. Kas iš to Lietuvai, kad 
patriotai niurna, skundžiasi ar 
rūgoja, lyg užpečkyje sulindę, 
ir jų  niekas kitas negirdi. Sei
me ir žiniasklaidoje būtų visai 
kita padėtis, jei Lietuvoje pa
sklidę patriotiniai niurnekliai 
vietoje niurnėjimo susiburtų 
veiklai ir paverstų tuščias kal
bas į sostinėn artėjančio politi
nio griaustinio griaudimą. Tai 
nereiškia, kad nereikia veikti 
patriotams priimtinose politi
nėse partijose. Tačiau patriotų 
veikla būtina ir partijų skyre
liuose už partijų ribų. Ar net 
tarppartinėse grupelėse ir gru
pėse. Nenaudojama šluota ne
pašalina kasdienių šiukšlių iš 
aslos, o nenaudojama laisvė 
neiššluos iš valstybės politikos 
ir žiniasklaidos tautos laisvę 
pūdančių p riešvalstybin ių , 
prieštautinių, priešreliginių 
šiukšlių.

Sunku sudurti galus su ga
lais ir besiklausant tų, kuriems 
Lietuvos Nepriklausom ybė 
matomai yra didelis apsunkini
mas, kurie pasigenda “anų lai
kų”, “senų gerų dienų”, okupa
cijos metais gyvenusių “rojuje”.

Jie naudojasi tik viena lais
ve: burnoti prieš valdžią, prieš 
“tvarką” , prieš Nepriklauso
mybę. Tačiau jie nesinaudoja

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYKIŲ  APŽVALGA

tikai nurodo, kad valstybės 
biudžetas ateinančiais metais 
pasieks 575 bil. dol. deficitą.

• Per klaidą JAV marinai 
apšaudė Bagdade devynis vie
tinius policininkus. Irakiečiai 
skundžiasi, kad tokia “draugiš
ka ugnis” tik padidina pasi
priešinimą.

• Indonezijoje teismas nu
teisė religinį fanatiką Imam 
Samudra mirties bausme su
šaudant. Jis prisipažino kaltu 
nužudęs 202 žmones, susprog
dindamas juos už Irako ir Af
ganistano žmonių aukas.

• Prez. Bush pareiškė, kad 
Artimuosiuose Rytuose toliau 
bus laikomasi “kelio gairių” 
plano, kuris priartins taiką tarp 
Palestinos ir Izraelio.

• Bosnijoje apsilankęs Ru
sijos užsienio reikalų ministras 
Igor Ivanov pasakė, kad norint 
išspręsti palestiniečių ir Izrae
lio konfliktą gali tekti paskirti

laisve gyventi taip, kaip “ta
da”, kaip “anais gerais laikais”, 
kada visi buvo “viskuo aprū
pinti”, kaip dabar kaliniai kalė
jimuose. Dabar juk laisvame 
krašte niekas jų  neverčia par
duotuvėse pirkti “deficitinės” 
prekės, kurių pilna lentynose. 
Moteris, išėjusi nusipirkti ko
pūsto galvą, turi teisę, kaip “ta
da”, porą valandų pastovėti ei
lėje, ir tik tada eiti parduotuvėn 
pro atviras duris. Niekas juk 
neverčia pirkti gerą mėsą, o ne 
karvių tešmenis ir kanopas. 
Niekas neverčia pirkti užsie
nietiškus automobilius ar jais 
važinėti. Visi turi laisvę gyven
ti, kaip gyveno, bet tam laisvės 
nenaudoja. Tik buvę komisarai 
ir kitos buvusios raudonosios 
erkės dabar nebegali laisvai 
pasistatyti savo automobilius 
kur papuola, o turi varžytis dėl 
atvirų vietų gatvėse su buvusių 
“proletarų” automobiliais.

Sunku “suvesti galus su ga
lais”, kai klausaisi neaiškiais 
būdais didžturčiu tapusio poli
tiko demagogo, neva skurdžių 
gynėjo, kritikuojančio valdžią. 
Ypač kai jis pats yra tos val
džios pareigūnas, vargu ką nu
veikęs skurdo sumažinimui, ir 
ko gero per turto grobstymą ir 
valdžios įstatymus bei potvar
kius yra nuskurdinęs Lietuvos 
žmones. Tad imi įtarti, jog toks 
“skurdžių gelbėtojas” gal sie
kia dar daugiau turto ir dar 
daugiau politinės galios skur
džiam s nuskurdinti ir save 
“nuo skurdo” gelbėti.

Deja per dažnai sunku “su
durti galus su galais” . Todėl 
belieka organizuotis ir drauge 
su kitais veikti, kad tuos “ga
lus” atradus. Nes kai “du” ir 
“du” nėra “keturi” reiškia, kad 
vienas iš “dviejų” nėra “du” .

Vilius Bražėnas

tarptautines pajėgas, kurios su
valdytų abiejų pusių išpuolius.

• Čilėje buvo paminėta 30 
metų sukaktis nuo kairiųjų iš
rinkto Salvador Allende nužu
dymo. Dešinieji karininkai tuo
met, 1973 rugsėjo 11 d. jį nu
šovė, ar kaip spėliojama, pats 
nusišovė. Valdžią paėmė deši
nieji diktatoriai. Minėjimą su
rengė dabartinis demokratiškai 
išrinktas prezidentas Rocardo 
Lagos, prisidedant kitam krikš
čionių demokratų buvusiam 
prezidentui Patricio Aylwin.

• Švediją sukrėtė užsienio 
reikalų ministrės Anna Lindh 
nužudymas, ja i apsiperkant 
parduotuvėje Stokholme. 46 
metų A. Lidh buvo subadyta 
peiliu ir mirė ligoninėje. Poli
cija nemano, kad tai buvo poli
tinis veiksmas, nors švedai tą 
savaitę turėjo referendumą dėl 
tautinės valiutos panaikinimo 
ir euro įvedimo.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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AMBASADORIUS SVEIKINA 
LIETUVIU BENDRUOMENĘ

LR ambasadorius JAV ir Meksikoje Vygaudas Ušackas rug
sėjo mėn. 12-13 d. lankėsi Omahoje, Nebraska. Jis pasveikino 
JAV lietuvius, susirinkusius į JAV Lietuvių bendruomenės naujai 
išrinktos XVII Tarybos I-ąją sesiją, bei dalyvavo JAV LB organi
zuotame simpoziume “Kas toliau?”, kuriame V.Ušackas trumpai 
peržvelgė Lietuvos kelią į valstybingumo įtvirtinimą ir pabrėžė 
ypatingą bei svarbų Lietuvių bendruomenės vaidmenį jame. 
“Galutinai įtvirtinę Lietuvos istorinius siekius, ieškome naujų 
postūmių, iniciatyvų ir akcentų tiek mūsų užsienio politikos 
tiksluose, tiek ir dvišaliuose santykiuose su JAV. Lietuva ir toliau 
sieks išlaikyti strateginę Lietuvos-JAV partnerystę, plėtos preky- 
binius-verslo santykius, skatins investicijas ir turizmą, aktyviau 
naudos viešąją diplomatiją, skatindama žinojimą apie Lietuvą, 
toliau ieškos Lietuvos draugų”, kalbėjo ambasadorius. “Mums 
pasisekė, kad turime “gyvąją grandinę” , jungiančią abi laisvę 
mylinčias tautas. Puosėlėsime šią gyvą jungtį, kad galėtume 
toliau kartu rašyti Lietuvos sėkmės istoriją - pavyzdį kitoms į 
demokratiją žengiančioms tautoms”.

Omahoje V.Ušackas taip pat susitiko su senatoriumi, Senato 
Ginkluotojų pajėgų komiteto nariu Ben Nelson, kongresmenu, 
NATO Parlamentinės asamblėjos prezidentu Douglas Bereuter, 
Omahos meru, miesto valdžios pareigūnais ir verslininkais, 
miesto prekybos rūmų atstovais. Ambasadorius taip pat lankėsi 
Omahos universitete, kur aplankė Šiaulių universiteto studentų 
ir dėstytojų meno parodą “Lithuanian Art Show in Omaha” bei 
susitiko su Om aha-Šiauliai Sister Cities Omahos miesto 
komitetu. Kęstutis Vaškelevičius, LR ambasada JAV

LIETUVOS KARIŲ DALYVAVIMAS 
“TVIRTOJE TAIKOJE”

Vilnius, rugsėjo 16 d. (ELTA). Seimas svarsto galimybę iki 
2004 m. pabaigos pratęsti Lietuvos karių dalyvavimą tarptauti
nėse operacijose Balkanų bei Centrinės ir Pietų Azijos regionuo
se. Parlamentarai po pateikimo pritarė tokiems krašto apsaugos 
ministro Lino Linkevičiaus pateiktiems nutarimų projektams, 
kuriuos dar svarstys Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komitetas. Ar pratęsti Lietuvos karių dalyvavimą tarptautinėse 
misijose, Seimas planuoja apsispręsti spalio 7 d.

Jeigu būtų nutarta pratęsti Lietuvos karių dalyvavimą tarptau
tinėje operacijoje Balkanų regione, tuomet NATO vadovauja
moje tarptautinėje taikos stabilizavimo operacijoje Bosnijoje 
ir Hercegovinoje dalyvautų iki 2 karių ir civilių tarnautojų, taikos 
operacijoje Kosovo provincijoje, Serbijoje ir Juodkalnijoje - 
iki 35 karių ir civilių tarnautojų. Europos Sąjungos vadovau
jamoje tarptautinėje operacijoje buvusios Jugoslavijos Respubli
koje Makedonijoje dalyvautų iki 5 karių ir civilių tarnautojų.

Nutarimo projekte dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptau
tinėse operacijose Centrinės ir Pietų Azijos regione siūloma 
pratęsti iki 4 karių ir civilių tarnautojų dalyvavimą NATO 
vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Afganistane Tarptau
tinių saugumo paramos pajėgų sudėtyje. Seimui priėmus 
pateiktą projektą, iki 50 karių ir civilių tarnautojų toliau 
dalyvautų  Jungtin ių  A m erikos V alstijų vadovaujam oje 
tarptautinėje operacijoje “Tvirta taika”.

Pateikdamas Seimui šiuos nutarimų projektus, krašto apsau
gos ministras L. Linkevičius sakė, kad Lietuvos karių dalyva
vimas tarptautinėse operacijose yra svarbus mūsų šalies indėlis 
į kolektyvinį saugumą. Jo nuomone, sumažintas Lietuvos akty
vumas šiose misijose būtų blogas signalas mūsų partneriams. 
Prašydamas Seimo sutikimo pratęsti Lietuvos karių dalyvavimą 
taikdariškose misijose, ministras sakė, kad turime būti nuo
seklūs, nes palikti darbą pusiaukelėje būtų politiškai neatsa
kinga.

Parlamentarams daugiausia abejonių kilo dėl šauktinių 
dalyvavimo tarptautinėse misijose. Liberalcentristas Algirdas 
Gricius siūlė netgi įstatymiškai įsipareigoti į pavojingus regionus 
nesiųsti šauktinių, o tik profesionalus.

Krašto apsaugos ministras L. Linkevičius sakė, kad, pa
vyzdžiui, į Afganistaną nė vienas šauktinis neišvyks. Pasak jo, 
misijose dalyvausiančių karių atranka vyksta pagal profesinio 
pasirengimo lygį ir remiantis savanoriškumo principu.

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

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime prof. Vytautas Landsbergis ir Angelė Nelsienė iš Los Ange
les. LGITIC nuotr.

LIBERALDEMOKRATAI 
VYRIAUSYBEI DIAGNOZUOJA “LIGĄ”

V ilnius, rugsėjo  17 d. 
(ELTA). Algirdo Brazausko 
vadovaujamos Vyriausybės 
darbe Liberalų demokratų par
tijos vadas Valentinas Mazuro- 
nis pastebi didėjantį disbalan
są ir diagnozuoja jai “ligą” , 
kurios simptomai netrukus, jo 
nuomone, pasirodys ir gerokai 
stipriau iškils į paviršių.

“Vyriausybė turi turėti su
balansuotas ir vieningas pozi
cijas. Toks mėtymasis ir neaiš
kumas yra rimtas simptomas, 
kad V yriausybė “serga” . 
Sprendimų priėmimas ir jų ati
dėjimas yra iš esmės savotiškų 
politinių ir ekonominių “mi
nų” dėstymas ateinančioms 
Vyriausybėms” , pažymėjo V. 
Mazuronis spaudos konferen
cijoje. Jo nuomone, Vyriausy
bė prieš priimdama bet kokį 
nutarimą turi padaryti rimtą ir 
nepriklausomą ekspertizę, kad 
nereikėtų sprendimo iš pra
džių paskelbti, paskui atidėti, 
atmesti arba iš viso neaišku ką 
daryti.

LIETUVOS
AMBASADORIAUS

PADĖKA
Š.m. rugsėjo mėn. 18 d. LR 

ambasadorius Vašingtone Vy- 
gaudas Ušackas telefonu kal
bėjosi su Lietuvos vyrų krepši
nio rinktinės trenerio asistentu 
Donn Nelson. Ušackas pasvei
kino Nelson su Europos vyrų 
krepšinio čempionate Švedijo
je laimėtu auksu, taip pat padė
kojo jam  už pagalbą Lietuvos 
rinktinei. “Jūsų dalyvavimas 
mūsų krepšinio komandoje yra 
kaip Lietuvos ir JAV strategi
nės partnerystės simbolis. Ti
kiuosi, kad ši partnerystė tiek 
sporte, tiek politikoje ir ekono
mikoje tik tęsis ir plėsis”. Am
basadorius informavo D.Nel- 
son, kad LR Prezidentas Ro
landas Paksas rugsėjo mėn. 16 
d. dekretu Nr. 210 Už Lietu-

Seimo Liberaldem okratų 
frakcijos narys Dailis Alfonsas 
Barakauskas, kalbėdamas apie 
Vyriausybės veiklą, pažymėjo, 
kad finansų ministrė Dalia Gry
bauskaitė, jo  nuomone, vado
vauja ne tik susisiekimo minist
rui, premjerui, Vyriausybei, bet 
dabar dar primetė savo valią 
Seimo Socialdemokratinės ko
alicijos ir Naujosios sąjungos 
frakcijoms.

Pasak D. A. Barakausko, fi
nansų ministrė D. Grybauskai
tė turi prisiimti asmeninę atsa
komybę ne tik dėl nutarimo, 
numatančio apmokestinti ko
mandiruotpinigius, bet ir “dėl 
arogancijos, keliančios sąmyšį 
Vyriausybėje, Seime ir valsty
bėje”.

“D. Grybauskaitė visada 
pateikia ekonominius pagrin
dimus, kurie niekada neatsi
žvelgia į kitas motyvacijas, o 
gina tik jos asmeninę poziciją”, 
sakė parlamentaras.

Liberalų demokratų partija, 
pasak D. A. Barakausko, reika

lauja nedelsiant atšaukti Vy
riausybės nutarimą dėl koman
diruotpinigių apmokestinimo. 
Parlam entaro nuomone, tik 
įvertinus šio nutarimo neigia
mas pasekmes, tai yra praras
tas įmonių pajamas, prarastas 
rinkas Lietuvoje ir užsienyje, 
kapitalo išvežimo į užsienį 
nuostolius, nedarbo padidė
jimą, ir tik susitarus su koman
diruotėse dirbančiais Lietuvos 
vežėjais, statybininkais priimti 
v isų  in teresus a titinkan tį 
sprendimą.

Seimo nario duomenimis, 
dienpinigių apmokestinimas 
paliestų per tūkstantį 400 kelių 
transporto įmonių, kuriose dir
ba apie 65 tūkstančiai darbuo
tojų, tarp kurių yra net 16 tūks
tančių tarptautinių reisų vai
ruotojų.

Seimas priėmė protokolinį 
nutarimą, kuriuo įgaliojo Vy
riausybę toliau spręsti tarp jos 
ir vežėjų kilusį ginčą dėl ko
mandiruotpinigių apmokes
tinimo.

vos vardo garsinimą ir 2003 m. 
Europos vyrų krepšinio čem
pionate parodytą ypatingą valią 
bei ryžtą jį apdovanojo Ordino 
“Už nuopelnus Lietuvai” Ko
mandoro didžiuoju kryžiumi.

V.Ušackas prisiminė D.Nel- 
son interviu duotą The New  
York Times po Sidnėjaus olim
pinių žaidynių, kuriame, prisi
mindamas vos pralaimėjimo 
prieš Lietuvos olimpinę rink
tinę nepatyrusios JAV “Sva
jonių komandos” mačą, juo
kaudamas sakė, kad jis daugiau 
nepadėsiąs Lietuvai prieš JAV 
rinktinę, tačiau padės Lietuvai 
parvežti žemyno auksą. “Už tai 
sakau Jums didelį ačiū”, sakė 
ambasadorius.

PR IE V O K IE TIJO S
kanclerio tarnybos rugsėjo 15 
d. buvo iškelta Lietuvos trispal
vė: taip pagerbtas Premjeras

Algirdas Brazauskas, pradėjęs 
vizitą šioje šalyje. Politikų po
kalbis buvo konkretus: A. Bra
zauskas išgavo V okietijos 
kanclerio pažadą užmegzti ry
šius su Vokietijos geležinkelių 
bendrove “Deutsche Bahn”. Su
sitikimas su Berlyno meru Klau
su Wowereičiu užtruko gero
kai ilgiau. Meras pažadėjo apsi
lankyti Vilniuje.

PREZ. R. PAKSAS viešė
damas Jerevane nusprendė, 
kad Europos čempionate trium
favę lietuvių krepšininkai turi 
būti apdovanoti ordinais. Prieš 
rungtynes jis neabejojo Lietu
vos krepšininkų pergale ir pra
našavo, kad jie laimės 17 taškų 
skirtumu - apsirikta ne itin daug. 
Lietuvos vadovas neslėpė emo
cijų: “Džiaugiuosi už Lietuvą, 
džiaugiuosi už sportininkus ir 
už mus visus.”.

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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VAIKŲ VILTIES 
LOS ANGELES SKYRIUS

Rūta Sakienė

VAIKŲ VILTIS - šalpos 
organizacija, kurios nuopelnai 
neužginčijamai aiškūs. Todėl 
buvo itin malonu išgirsti iš pa
čios Los Angeles skyriaus 
pirmininkės Danguolės Na
vickienės, ką šioji maža grupė 
losangeliečių yra atlikusi per 
dešimtį gyvavimo metų. Taip 
pat didelė pagarba visiems 
aukotojams, kurie per tą de
šimtmetį šiems milžiniškiems 
užmojams suaukojo veik ket
virtį milijono dolerių. Daug 
nuveikta su tais doleriais, bet 
ateities planai dar didesni. 
Skyriaus pirmininkė štai ką 
pasakojo:

- Pradedu tuo, kad be Tau
tinių namų pagalbos mūsų 
veikla būtų daug skurdesnė. 
Pradėjome labai kukliai, daug 
mažesnėje skalėje. Jonas Pet
ronis buvo pirmutinis, kuris 
Tautinių namų vardu pradėjo 
aukoti tūkstančiais. Eilę metų 
iš Tautinių namų vadovybės 
kas metai gaudavome po tūks
tantį ar du, gi šiais metasi 
gavome 3,500 dol. Tautinių 
namų auka tuo pasiekė 10,000 
dol. Namai tapo garbės rėmė
jais. Tokia graži pradžia pri
traukė ir kitus aukotojus. Tai 
įgalino mus ne tik gydymui

atvežtus vaikus prižiūrėti, bet 
ir pradėti nudegim ų centro 
statybą Respublikinėje Vil
niaus universitetinėje ligoninė
je Santariškėse. Esame pastatę, 
o šiais metais praplėtę, Nude
gimų centrą, kuris turi trylika 
lovų ir operacinę. Oro f il
tracijos sistema patenkina vi
sus Vakarų Europos ir Ame
rikos reikalavim us. Centras 
taip pat vėsinamas ir kontro
liuojama drėgmė. Tad apdegę 
Lietuvos vaikai gydomi pa
našiose sąlygose kaip ir Ame
rikoje.

A .a. Juozas K aributas 
mums paliko virš dvylikos 
tūkstanč ių  savo palik im e. 
A ušra B ulo tienė paaukojo  
10,000 dol. jos vyro, karininko 
Antano Bulotos prisiminimui. 
Juos pagerbiant mecenatų ir 
Los Angeles Tautinių namų 
vardais pavadinti kambariai 
anksčiau įrengtose nudegimų 
centro patalpose Vaikų ligo
ninėje Santariškėse. Gi iš pačių 
didžiausių aukotojų, Emilio ir 
Julijos Sinkių šeimos fondo, 
2002 ir 2003 metais paaukotos 
pilnos tai statybai sumos - 
63,359 dol. - įrengtas nudegi
mų centro naujas sparnas, kuris 
buvo pavadintas jų  vardu.

Jonas Petronis, Los Angeles Tautinių namų pirmininkas, buvo 
pats pirmasis, kuris prieš dešimtį metų Tautinių namų vardu 
paaukojo $ 1,000 naujai įsikūrusiam Vaikų Vilties skyriui. Iki šių 
metų Vaikų Vilčiai Tautiniai namai paaukojo $ 10,000.

Be statybų Santariškėse, 
Kalifornijoje esame pagydę 26 
iš Lietuvos atvežtus vaikus. 
Atsivežėme du chirurgus sta
žuotei į Ameriką. Vienas sta
žavosi Shriners ligoninėje, ki
tas pas pasaulinio garso nude
gimų specialistą daktarą Rich
ard Grossman. Finansavome 
mergytės ir jos mamos kelionę 
į Detroitą, kur jai buvo pada
ryta labai sudėtinga kaukolės 
operacija. Dr. Jonas Domans- 
kis jau antrą kartą važiavo į

Lietuvą ir ten konsultavo, atli
ko visą eilę operacijų ir mokė 
vietinius chirurgus. Šiais metais 
finansavom e protezisto Jon 
Batzdorff (ne lietuvio) kelionę 
į Lietuvą, kur jis nepaprastai 
daug padarė pritaikydam as 
protezus ir mokydamas vieti
nius. Ši technologija Lietuvoje 
dar nėra pakankamai išvystyta.

Dabar apie ateities planus. 
Rudenį grįžta du vaikai tęsti 
gydymą Shriners ligoninėje. 
Norime išleisti knygelę Lietu

voje apie nudegimų išvengi
mą, ypač vaikų. Dar nežinome, 
kiek kainuos išleisti ir išplatinti 
po Lietuvą, priklausys nuo for
mato ir tiražo. Ieškome mece
natų. Vėl atvežame gydymui į 
Detroitą mergytę su rimtom 
kaukolės deformacijom. Mes 
užmokam už kelionę, Detroito 
lietuviai apsiima vėl ją  globoti. 
Norime tuo pačiu metu atvežti 
jauną neurochirurgą iš Lietu
vos, kad galėtų stebėti Ameri
kos chirurgus ją  gydant. Res
publikinės Vilniaus universite
tinės ligoninės chirurgams, ku
rie dirba traumatologijos sky
riuje (kurio poskyris yra mūsų 
nudegimų centras ir besiku
riantis neurochirurgijos sky
rius) labai reikalinga moder
nios įrangos daryti sudėtingas 
operacijas. Pramatyta kaina 
maždaug 100,000 dol.

Traumatologijos skyriaus 
patalpos labai blogoje padėty
je. Lubų lentelės trupa, krenta 
ant galvų. Platūs plyšiai tarp 
langų ir sienų įleidžia vėją, lie
tų ir sniegą. Žiemą vaikai ligo
ninėje būdami sunkiai suserga. 
Administracija prašo remontui 
pagalbos. Vieno sparno re 
monto pramatyta kaina 80,000 
dol. Ieškome daugiau mecena
tų, kad galėtume tęsti darbus,” 
- baigė energingoji pirmininkė.

Negali nepastebėti jos nuo
širdų atsidavimą, pasiaukoji- 

(Nukelta į 7 p.)

Dr. A lg im antas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

Tai savo straipsnyje-inter- 
viu patvirtino ir pora kitų ir 
dabar žymiausių istorikų sau
sio 30 d. “Tiesos” numeryje, 
Pirmas jų  teigia: “Buržuazinė 
istoriografija nepripažįsta kla
sių kovos, vedančios į naujos, 
pažangesnės visuomenės su
kūrimą. Todėl jos atstovai ne
tyrinėja klasinių prieštaravi
mų Lietuvoje (...). Buržuazi
niai istorikai savo darbuose 
siekia pateisinti ir idealizuoti 
Lietuvos buržuazinę santvar
ką (...)” . Antrasis: “...Buržua
ziniai istorikai savo darbuose 
plačiai pažymi 1918 m. vasa
rio 16 d. Lietuvos nepriklau
somybės aktą ir nepripažįsta 
lygiai po dešimties mėnesių 
įkurtos tarybų valdžios (...). 
Gerai ginkluoti vokiečių dali
niai dislokuoti Kaune, Suval
kijoje neleido plėstis tarybų 
valdžiai (...)”. Vėl pirmasis: 
“Tik marksistinė metodologi
ja  duoda galimybę universa
liai pažinti visuomenės veik
los dėsningumus, ji orientuota 
į ateitį (...)”.

Tačiau okupaciniams ide
ologam s gerokai sutrukdė
JAV prezidentas R. Reagan, 
kuris pasirašė pareiškimą

(1988 - 1990 M.) 
XX

ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės 70-meciu. Gan
dai apie tą pareiškimą buvo gir
dėti jau nuo sausio mėnesio pa
baigos. Tad 1988 m. vasario 
mėnesio pradžioje LKP CK nu
rodė partinėms organizacijoms, 
taip pat ir savo “organams” - 
laikraščių ir žurnalų redakto
riams, organizuoti susirinki
mus ir mitingus, kuriuose būtų 
pasmerkti JAV “imperialistai”.

Sausio 13 d. “Tiesa” visą 
puslapį skyrė kauniečių protes
tams prieš JAV “imperialistus”. 
Dar daugiau jų buvo kitos die
nos laikraštyje. Čia skelbiamas 
ir LSSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatų “smerkiantis” pa
reiškimas. Jame rašoma: “JAV 
prezidentas R. Reiganas, kai 
kurie Kongreso nariai bei kiti 
šios valstybės politiniai veikė
jai ne kartą ėmėsi Tarybų Lietu
vai priešiškų akcijų. Iškraipy
dami istorinę tiesą, jie klaidin
gai aiškina tarybinės santvar
kos įkūrimą Lietuvoje, mūsų 
respublikos įstojimą į TSRS, 
stengiasi visaip sumenkinti lie
tuvių tautos pasiekimus kuriant 
socializmą, bando sėti nesan
taiką tarp tarybinių tautų, skati

na pavienių asmenų priešišku
mą Tarybų valdžiai (...). Lietu
vos darbo žmonės 1918 m. pa
tys sukūrė Tarybų valdžią ir 
laisva valia pasirinko socialis
tinės raidos kelią (...). 1940 m. 
demokratiniais principais va
dovaujantis išrinktas Lietuvos 
Liaudies Seimas, gyventojų 
plačiųjų sluoksnių vieningai 
palaikomas, vėl atkūrė Tarybų 
valdžią Lietuvoje (...). Mūsų 
negali nestebinti tai, kad JAV 
Kongresas ir prezidentas taip 
neatsakingai priima lietuvių 
tautai priešiškus pareiškimus 
(...)” .

Po pareiškimu pasirašė ne 
tik tuometinės valdžios vyrai, 
bet ir gydytojas A. Berūkštis, 
skulptorius K. Bogdanas, “Sig
mos” įmonės generalinis di
rektorius A. Čuplinskas, žur
nalistas A. Laurinčiukas, ope
ros dainininkas V. Noreika, aka
demikas J. Požela, architektas 
A. Rasteika ir daugelis kitų.

Po to prasidėjo “masiniai 
pritarimai” LTSR AT deputatų 
“pareiškimui” . Vasario 15 d. 
Vilniuje, Gedimino aikštėje, 
valdžia organizavo mitingą, 
smerkiantį JAV prezidentą, 
Kongresą. Rašytojas J. Bal

tušis pasipiktinęs iš tribūnos 
šaukė: “Liaukitės visi, ir tuč
tuojau! Lietuvių tauta nereika
lauja jūsų užtarimų ir patarimų. 
Ji pati pasirinko savo kelią. Ji 
pasiekė tikro valstybingumo, 
laisvės, nepriklausomybės ir 
saugumo. Visos jūsų pastangos

Paminklo žuvusiems rezistentams atidengimas. Varniai. 1989.05.07.

pasukti Lietuvą kitu keliu iš 
anksto pasmerktos žlugti (...). 
Dar kartą sakau: liaukitės, po
nai kongresmenai, liaukitės 
lietuvių tautos atskalūnai, liau
kitės vietos ekstremistai!” Pa
našiai kalbėjo ir kiti oratoriai.

(Bus daugiau)
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Gi kalbant apie Europos 
Sąjungos ateitį, lygiateisišku
mas visuomet buvo pagrindi
nis diskusijų taškas kaip vie
nas iš demokratinių sprendi
mų siekimo. Europos bendri
jos institucijų sėkmė per pas
kutinius 50 metų subrandino 
Europos Sąjungą kaip pavyz
dingą modelį, savotišką mag
netą.

Todėl Lietuva tvirtai tiki į 
tokios bendrijos idėją, kad ji 
ir toliau augs plėsdama bendrų 
veiksmų akiratį bei stiprinda
ma Europos Sąjungos institu
cijas.

Lygiateisiškumas taip pat 
daug turi įtakos ir vidiniams 
programos tikslams. Lietuva 
rūpinasi, kad Europos Sąjun
gos programos tiktų efekty
viai jos integracijai ir prisidėtų 
prie socialinio ir ekonominio 
sąryšio Europos Sąjungoje.

Demokratija, solidarumas 
ir sąryšis pačioje Europos Są
jungoje sustiprins jos teisėtu
mą ir darys sąjungą stipria. 
Juo stipresnė sąjunga tuo ge
riau ir Lietuvai.

Europos Sąjunga dideliais 
žingsniais tampa besivystanti 
globalinė jėga. Tai svarbus 
faktorius Europos ir tarptauti
niam saugumui. Lietuva svei
kina šį procesą ir yra pasiruo
šusi prisidėti savo patirtimi 
gerais santykiais su kaimy
nais, o regioniniame bendra
darbiavime padėti Europos 
Sąjungai rodyti stabilumą už 
savo sienų.

Per paskutinį dešimtmetį 
Lietuva buvo užtikrinta, kad 
bendrijos plėtimasis yra ta jė 
ga skatinanti augimą ir keiti
mąsi Europos Sąjungoje. Lie
tuva nori tokios sąjungos, kuri 
yra įsipareigojus atvirų durų 
programai.

2002 metais Kopenhagoje 
Lietuva buvo pakviesta įstoti 
į Europos Sąjungą. Iš vienos 
pusės tai parodė teigiam ą 
krašto vystymąsi nuo nepri
klausomybės atstatymo 1990 
metais, gi iš kitos - fundamen
talų filosofinį lūžį pačioje Eu
ropos Sąjungoje, t.y. greitą jos 
perėjimą iš pastovios sąjungos 
į daugiau margą ir skirtingą 
struktūrą.

Narystė Europos Sąjungo
je duos progą Lietuvai ne tik 
pagerinti savo ekonominę ir 
administracinę sistemą, bet ir 
pagyvinti jos klestėjimą pasi
naudojant sąjungos fondais. 
Vien tik 2004-2006 metų lai
kotarpyje Lietuva gaus beveik 
3 milijardus eurų paramos iš 
Europos Sąjungos biudžeto 
bendrijos strategijoms krašte 
įgyvendinti. Tuo pačiu Lietu
vos narystės mokestis sieks 
apie 300 milijonų eurų, kas 
reiškia, kad kraštas pasipelnys 
iš narystės sąjungoje.

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.

Uždaviniai, kuriuos Lietu
va kaip narė Europos Sąjungoje 
turės atlikti, yra dvejopi. Pirma 
- Lietuva, kaip nauja narė, turės 
pasiruošti dalyvauti Sąjungos 
sprendimų vykdymo procese 
neužmirštant savo krašto inte
resų, ir antra - stiprinti Sąjungą 
politiškai tarptautinėje plotmė
je, ginant jos interesus sąlytyje 
su kitais kraštais Europoje bei 
pasaulyje.

Faktas, kad Lietuva yra ma
ža valstybė jokiu būdu neribos 
jos atsakomybės siekiant tų 
tikslų. Priešingai, Europos Są

Šokių diena Žalgirio stadione “Gyvybės žalias medis” Pasaulio lietuvių šventėje. V. Kliorio nuotr.

jungos sėkmė priklauso nuo 
kiekvienos narės valstybės no
ro ir ryžto prisidėti prie bendro 
gėrio kūrimo. Įstojimo derybo
se Lietuva parodė stiprų norą 
būti aktyvi ir viskuo priside
danti narė, taip kad su visomis 
kitomis kandidatėmis ji pasiekė 
puikiausius rezultatus.

Keturi pagrindiniai klausi
mai, dominavę įstojimo į Euro
pos Sąjungą derybas buvo: ins
titucijos, žemės ūkis, Ignalina 
ir Karaliaučius. Nors jie kartu 
yra skirtingi, bet galiausiai dė
mesio centre buvo arba repre
zentacija arba pinigai. Tad Lie
tuvos galimybės padidintoje 
Europos Sąjungoje bus matuo
jamos institucijų ir finansiniais 
matais.

Institucijos. Europos Są
jungos programos yra įgyven
dinamos per bendras instituci
jas. Per paskutinius 50 metų jos 
pamažu augo, tad savaime su
prantama, kad dabartinės narės 
gan atokiai žiūri į bet kokią ins
titucijų reformą šiame sąjungos 
p lėtim osi la ikotarpyje . Sis 
skirsnis įstojimo derybose bu
vo vienintelis, kur Lietuvos da
lyvavimas buvo ribotas.

Pagal Nicoje priimtą susita

rimą Lietuva turės 13 iš 732 
vietų Europos parlamente, kas 
yra beveik tiek pat, kiek turi 
vietų Airija, Suomija ir Dani
ja... Taryboje Lietuvos kvota 
yra 7 balsai iš 345, panašiai 
kaip Airija, Slovakija ir mūsų 
šiauriniai kaimynai Danija ir 
Suomija. Po vieną atstovą 
Lietuva turės Europos Komi
sijoje, Europos ir Audito teis
muose. Lietuva taip pat turės 
po 9 vietas Ekonominių ir So
cialinių reikalų komitete bei 
Regioniniame komitete. Virš 
viso to lietuvių kalba bus vie

na iš oficialių Europos Sąjun
gos kalbų.

Toks balsų padalinim as 
suteiks Lietuvai aktyvią rolę. 
Danijos ir Airijos patirtis Eu
ropos Sąjungos veikloje yra 
drąsinantis pavyzdys. Tad da
bar mūsų didžiausias uždavi
nys bus išrinkti geriausius ir 
efektyviausius atstovus, kurie 
gintų krašto interesus Europos 
Sąjungos institucijose. Tik to
kiu būdu institucijose nustaty
ti vienybės ir nediskriminaci- 
jos principai galės tapti politi
ne realybe.

Zemes ūkis. Lietuva turi 
žemės ūkio ekonomiją. Tai 
faktas kuris turi ir teigiamų ir 
neigiamų savybių. Iš vienos 
pusės ji turi puikias ekologi
niai švaraus ūkininkavimo tra
dicijas ir aukštos kokybės že
mės ūkio produkciją. Iš kitos 
pusės - per daug žmonių dirba 
žemės ūkio sektoriuje bei nau
dojasi senomis technologijo
mis, kurias paveldėjo iš sovie
tinių laikų. Dėl šių priežasčių 
šio sektoriaus ateitis yra labai 
jautri ir sukėlė daug priešingy
bių įstojimo į Europos Sąjun
gą derybose.

Tose derybose Lietuvos

žemės ūkio sektoriui buvo pa
siūlytas viliojantis finansinis 
paketas, susidarantis iš beveik 
725 milijonų eurų 2004-2006 
metų laikotarpiui. Dalis šio pa
siūlymo (152 milijonai eurų) 
bus skiriami ūkininkų reika
lams per įvairias kompensaci
jas, numatytas Europos Sąjun
gos Bendroje Žemės Ūkio pro
gramoje. Tačiau didžiausia da
lis, daugiau kaip 430 milijonų 
eurų, bus skirta kaimo vietovių 
plėtojimuisi. Tai įgalins Lietuvą 
pagerinti žemės ūkio sektorių 
ir padaryti jį našesniu.

Lietuva taip pat turės ir iš 
savo šaltinių finansuoti daugelį 
pasiūlytų program ų kad jos 
efektyviai atsilieptų į visą eko
nominį paketą. Tačiau daug pri
klausys ir nuo krašto adminis
tracinio pajėgumo priimti fi

nansinę pagalbą iš Europos 
Sąjungos. Tos yra pagrindinės 
valdžios rūpesčio sritys.

Ignalinos Atominės Elek
trinės uždarymas sukėlė daug 
kontroversijos įstojimo deba
tuose.

Pasižadėjimai, liečiantys tos 
elektrinės uždarymą, yra ben
dri, t.y. derybų metu Lietuva 
pasižadėjo uždaryti pirmą vie
netą iki 2005 m. ir antrą - iki 
2009 metų. Iš savo pusės Euro
pos Sąjunga pažadėjo ilgalaikę 
finansinę paramą padėti Lietu
vai jos pastangose uždaryti ir 
išimti iš apyvartos elektrinę - 
285 milijonus eurų 2004-2006 
metų laikotarpyje ir tolimesnę 
pagalbą po 2006 metų. Finansi
nė parama, šalia išjungimo pa
stangų, apims priemones aplin
kosaugos tobulinimui ir moder
nizavimui tradiciniams produk
cijos šaltiniams visame energi
jos sektoriuje. Europos Sąjunga 
taip pat sutiko su galimybe pa
dėti Lietuvai pastangose remti 
Ignalinos rajono pramonę ven
giant nedarbingumo ir kitų so
cialinių poteksčių ryšium su 
elektrinės uždarymu.

Sis elektrinės uždarymas 
yra svarbus daugeliu atvejų.

Vienas jų  yra gera galimybė 
pertvarkyti ir pagerinti visą 
energijos sektorių. Gi ilgalai
kėje perspektyvoje tai turėtų 
sustiprinti Lietuvą ir Europos 
Sąjungą, parodant bendrą pa
sitikėjimą kuriant gamtai sau
gią ir versluiui draugišką Bal
tijos jūros regioną.

Susisiekim as su K ara
liaučiumi. Si situacija jau tapo 
išspręsta, radus tinkamą kom
promisą, patenkinantį visas 
puses, nepažeidžiant Lietuvos 
valstybinių interesų. Lietuva 
pripažįsta Rusijos susirūpini
mą ateities transportu tarp Ka
raliaučiaus ir kitų Rusijos re
gionų ir tik Europos Sąjungai 
patikinus, kad jokie susitari
mai šioje srityje netrukdys bū
simai Lietuvos narystei Senge- 
no zonoje bei pažadėjus prisi
im ti finansinę atsakom ybę 
įgyvendinant specialias susi
siekimo sąlygas, Lietuva suti
ko priimti kompromisinį nuta
rimą.

Lietuvos atžvilgiu sutari
mas dėl susisiekimo į ir iš Ka
raliaučiaus buvo dar vienas 
žingsnis į priekį skinantis kelią 
ilgamečiui bendradarbiavimui 
Baltijos jūros regione. Tas ra
jonas yra ypatingai geroje geo
grafinėje erdvėje, galintis pil
nai pasinaudoti ES plėtimusi. 
Lietuva mato Karaliaučiaus 
rajono klestėjimą kaip nedalo
mą dalį ES ir Rusijos bendra
darbiavimo, ir kaip būsima na
rė yra pasiruošusi prisiimti ak
tyvų ir kūrybingą vaidmenį 
skatinant platesnę ir teigia
mesnę programą Karaliaučiui.

Grįžimui į vakarus teliko 
vos keli žingsneliai. Narystė 
NATO ir Europos Sąjungoje 
jau pasiekiami tikslai. Kai ku
rių skeptikų būgštavimas, kad 
Lietuva praras savo suvereni
tetą būdama Europos bendri
jos nare neturi pagrindo. Nei 
viena valstybė narė iki šiol ne
pareiškė noro iš tos bendrijos 
išstoti. Nei viena iš jų  iki šiol 
neprarado savo tautinio identi
teto. Sėkme, tapus pilnateise 
Europos bendrijos nare, tiki ir 
Lietuva. Bet kaip niekas neat
eina be sunkaus ir nuoširdaus 
darbo, taip ir geresnės pers
pektyvos Europos bendrijoje 
daug priklausys ir nuo mūsų 
pačių pastangų.

Neseniai prezidento Rolan
do Pakso spaudos tarnybos pa
skelbtame pranešime sakoma 
- “Lietuvai artėjant prie narys
tės E uropos Sąjungoje ir 
NATO bei susiduriant su nau
jais iššūkiais, būtina telkti vi
suomenę ir visas valdžios ins
titucijas bendram tikslui - sau
gios, klestinčios ir turtingos 
Lietuvos kūrimui”.

Tad tegul šis Lietuvos pre
zidento raginimas tenelieka 
neišgirstas nei vieno lietuvio.

(Pabaiga)
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Rugsėjo 9 dieną sustojo pla
kusi visuomenininkės Birutės 
Jasaitienės širdis, kuri ilgus 
metus buvo jautri bet kokios 
pagalbos prašiusiem s mūsų 
tautiečiams. Ji kovojo, bet pra
laimėjo sunkią kovą su vėžiu. 
Birutė spalio 2 d. būtų minėjusi 
savo 73-jį gimtadienį.

Gimusi Tauragėje, gyvenu
si Joniškyje, 1944 metais su tė
vais pasitraukusi į Vokietiją, 
ten baigusi gimnaziją, 1950- 
siais atvyko Amerikon, pra
džioje apsistojo Illinois sosti
nėje Springfielde, vėliau - Či
kagoje, kur gyveno ir dirbo iki 
mirties.

Iš profesijos mikrobiologė, 
darbavosi įvairiose ligoninėse 
atsakingose pozicijose. Tačiau 
jos dėmesio centre labiau buvo 
lietuviška veikla, kuriai ji au
kojo visą savo laisvalaikį, o išė
jus į pensiją - ji į ją  buvo pilnai 
pasinėrusi. Čikagos Marquette 
Parke veikianti “Seklyčia” bu
vo Birutės antraisiais namais, 
kur ji globojo nelaimingus vai
kus iš Lietuvos, rūpinosi vyres
nio amžiaus mūsų tautiečiais, 
padėdavo naujai į šį kraštą at- 
vykusiems nugalėti svetimame 
krašte užklupusias problemas.

Daugumas Birutę pažinojo 
kaip JAV Lietuvių Bendruo
menės Socialinių reikalų tary
bos pirmininkę (nuo 1990-jų), 
kurios žinioje buvo “Sekly
čios” pastatas, Lietuvos Vaikų 
Vilties reikalų vedėją (nuo 
1991 m.), besirūpinančią ser
gančiųjų vaikų iš Lietuvos glo
ba ir gydymu. Ji vadovavo Lie
tuvos Našlaičių Globos komi
tetui (nuo 1993 m.), įkūrė Lie
tuvos Partizanų Globos komi-

AMŽINYBĖN IŠKELIAVO BIRUTĖ JASAITIENĖ

Birute Jasaitienė 
1930-2003

tetą (1995 m.), vadovavo Al
mos (L ietuvos prezidento  
žmonos) fondui. Darbavosi 
BALFe, Pasaulio L ietuvių 
B endruom enės valdyboje, 
JAV LB Taryboje, buvo Kraš
to valdybos vicepirmininke.

Birutė rado laiko reikštis ir 
Putnamo seselių rėmėjų orga
nizacijoje (yra buvusi valdy
bos vicepirmininke), “Margu
čio” radijo programos vado
vybėje, dienraščio “Draugo”

taryboje ir kitur. Šioje vietoje 
nesiimsime jos visas turėtas 
pareigas išvardinti, nes vis tiek 
tai sunkiai būtų įmanoma pa
daryti.

Už savo darbus ir pasišven
timą ji susilaukė visą eilę di
desnių įvertinimo ženklų, ap
dovanojimų - LDK Gedimino 
3-jo laipsnio ordino, Šaulių 
žvaigždės (ji buvo ir aktyvi 
šios organizacijos veikėja). Či
kagos lietuvių moterų klubas

jai suteikė iškiliosios lietuvės 
moters vardą. Buvo apdovano
ta korp. “Giedra” premija, o 
dar visi neseniai - 2002 m. jai 
suteiktas Balzeko lietuvių kul
tūros muziejaus - “Metų žmo
gaus” apdovanojimas.

Šalia lietuvių tarpe pasi
reiškimų ir įvertinimų, ji ak
tyviai dalyvavo ir savo profesi
jos organizacijose bei ameri
kiečių veikloje, kur irgi yra su
silaukusi garbės ženklų, net ir 
Čikagos miesto apdovanojimų.

JOS BENDRAŽYGIŲ 
MINTYS

Čia norėtųsi pacituoti bent 
kelis sakinius iš velionės ben
dražygių atsiliepimų, kuriuos 
išgirdome iš jų lūpų, kai sužino
jome apie B. Jasaitienės mirtį.

Jos ilgametė bendradarbė, 
visuomenininkė ir žurnalistė 
Aldona Šmulkštienė sakė:

“Birutė - tai artimo meilės 
pavyzdys, nes ji dirbo savano
riškai, be atlyginimo, 7 dienas 
savaitėje. Jai buvo svetimas 
žodis “negaliu” . Man didelį 
įspūd į darė jo s kan trybė, 
korektiškumas, principingu
mas. Ji mokėdavo bendrauti su 
visais ir visiems daryti gera. 
Birutė visada sakydavo, jog ne 
aš padariau, bet mes padarėme. 
Ją gerai pažinojo ir naujai 
Amerikon atvykusieji tautie
čiai, kuriuos ji kantriai išklau
sydavo ir kiek tik galėdavo - 
padėdavo. Birutė buvo šviesi 
ir kilni asmenybė, kurios pa
vyzdžiai turėtų mus uždegti, 
paskatinti eiti panašiu keliu.”

JAV lietuvių veikėjas, vi
suomenininkas dr. Petras Ki

sielius apie velionę taip pa
reiškė:

“Tai buvo išskirtina asme
nybė, turėjusi didelį talentą vi
suom eniniuose darbuose ir 
reikaluose. Ji sugebėjo gerai 
tvarkytis įvairiose o rgan i
zacijose. Birutė turėjo gerą 
vardą visuomenėje, buvo efek
tinga teikti lėšas net 6-8 or
ganizacijose. Ji neturėjo tikrų 
priešų, sugebėdavo dirbti su 
visais, ypatingai finansiniai 
pajėgiais žm onėm is, kurie 
suteikdavo finansinę paramą 
įvairiems projektams. Mane 
stebindavo, kad Birutė kartais 
dėl šventos ramybės apsiim
davo kaltę net ir ten, kur jos 
nebūdavo galima įžiūrėti. Mes 
jos labai pasigesime.”

Beje, B irutės pasiges ir 
JAV LB Tarybos nariai. Birutė 
irgi rengėsi dalyvauti Tarybos 
suvažiavime Omahoje ir buvo 
paruošusi Socialinių Reikalų 
Tarybos, kuriai ji vadovavo, 
pranešimą šiam susirinkimui. 
Deja, ji to pranešimo negalėjo 
perskaityti.

Atsisveikinimas su a.a. Bi
ru te  įvyko rugsėjo  12 d. 
Petkaus koplyčioje Lemonte, 
o laidotuvės po šv. Mišių Mar
quette Parko liet. parapijos 
bažnyčioje šv. Kazimiero ka
pinėse Čikagoje rugsėjo 13 d.

Tegul jai būna lengva šio 
svetimo krašto žemelė, kuri 
priglaudė jos palaikus am
žinam  poilsiui. O jos a rti
miesiems - visų mūsų užuo
jauta. Kažin ar jos pareigas 
dabar galės taip gerai atlikti, 
kaip kad sugebėdavo a.a. B. 
Jasaitienė.

Edvardas Sulaitis

Pagydytų ir pasiruošusių namo grįžti vaikų grupė.

TAUTOS ŠVENTĖ LOS ANGELES MIESTE

VAIKŲ VILTIES
LOS ANGELES SKYRIUS 
(Atkelta iš 5 p.)

mą šiam kilniam darbui. Ir kiek 
daug, kad ir maža grupė, gali at
likti, kai yra aiškūs planai, kieta 
kontrolė, didelis pasiryžimas ir 
nuoširdus įsipareigojimas.

Didelė pagarba ir padėka me
cenatams, aukotojams, kurie su
daro pajamų nugarkaulį ir kurių 
vardai aukso raidėmis išrašyti 
garbės lentose. Mūsų senoliai

sakydavo, kad sienos suremia- 
mos iš sunkių rąstų, o šiaudas 
prie šiaudo stogą dengia. Tai 
tie bevardžiai aukotojai, kurie, 
be kitų progų, sklidinai pripil
do šv. Kazimiero parapijos sa
lę “koldūnų baliuje”, koldūnų, 
kurių tūkstančius pagamina ir 
paaukoja patsai Jonas Navic
kas, pirmininkės vyras ir ge
riausias jos patarėjas ir padė
jėjas. Kiekvienas susirinkusių 
paaukotas doleris ir kiekviena

Rugsėjo 7 dieną Šv. Kazi
miero parapijos aikštėje pakel
tos vėliavos, po to šv. Mišios, 
kurių metu klebonas Stanislo
vas Anužis gražiai paminėjo 
Vytautą Didįjį ir ragino visus 
Tautos Šventėje dalyvauti. Lau
ke temperatūra siekė šimtą. 
Gerai vėdinama salė greitai 
prisipildė ir akademija, kaip 
retai, pradėta laiku. Dienos nuo
taiką išryškino šventės prave- 
dėjas rež. Petras Maželis, aka
demiją atidarydamas šiais žo
džiais: “Susirinkome paminėti 
Tautos šventę, kurią Lietuva iš
braukė iš savo švenčių sąrašo.

šimtinė ir yra tie šiaudeliai, 
kurie šiltai ir saugiai uždengia 
mecenatų Kalifornijoje pradė
tą ir Vilniuje suręstą Nudegi
mų centrą. Taigi, pirmininkės 
Danguolės Navickienės žo
džiais, Los Angeles Tautinių na
mų pasėta sėklelė jau auga į 
medį. Ir kol ši veikli ir pasi
šventusi grupė geraširdžių 
žmonių nenuleis rankų, tasai 
medis išaugs ir išsiplės į ža
liuojantį gojų. Dieve padėk!

Užgrūdinta išeivija kovingos ir 
laisvės ištroškusios tautos šven
tės paminėti nenustoja. Skau
du, kai žodis TAUTA pradeda
mas vadinti “nacija”, o žodis 
tautinis tampa “nacionalinis”. 
A r ne TAUTA sukilo  D ai
nuojančiai revoliucijai? Ar ne 
beginklė TAUTA gynė Televi
zijos bokštą ir Seimo rūmus? 
Ar ne Tautos nutiesė Baltijos 
Kelią? Karalių M indaugo ir 
Vytauto žemėje gyvena ir gy
vens TAUTA, sukūrusi valsty
bę, kurios vardas LIETUVA.”

Įneštos vėliavos, sol. Anta
nas Polikaitis, visiems prita
riant, sugiedojo Amerikos him
ną. Klebonas Stanislovas Anu
žis sukalbėjo invokaciją, dėko
damas Viešpačiui už laisvę ir 
prašydamas vesti ir globoti, su
stiprinti tautos dvasią, pažadin
ti patriotizmą. Prašė palaimos 
išeivijai, Los Angeles tautinin
kams ir ypatingai jaunimui, 
kad išliktų ištikimi Dievui ir sa
vo Tautai, brangintų gražią lie
tuvių kalbą ir sektų tėvų bei 
protėvių pavyzdžiu.

Atidžiai išklausytas mėgia
mas ir visada laukiamas šios

dienos prelegentas garbės gen. 
konsulas Vytautas Čekanauskas.

Vėliavas išnešus - meninė 
dalis. Rež. Algimantas Žemai
taitis jau seniai žinomas savo 
sodriu balsu ir išraiškiu dekla
mavimu. Jau kelintą kartą susi
rinkusius žavi ir jo  atžalynas - 
dukra Daina ir sūnus Saulius. 
Salėje galėjai išgirsti dulkelės 
skrydį - taip sukauptai žiūrovai 
klausėsi šių trijų žodžio meni
ninkų meistriškai ir itin jautriai 
perduodamą mūsų gražiąją lie
tuvių kalbą. O ir medžiaga bu
vo tobulai parinkta. Aktorių lū
pomis ir sakytum - širdimis, pra
bilo B. Brazdžionio sukurtos “Do
vanos iš Kunigaikščių Mies
to”, galingasis Mindaugas - K. 
Bradūno “Morėnų Ugnys”, Sa
piegos monologas iš B. Sruo
gos “Kazimieras Sapiega” ir 
jautrusis J. Aisčio “Daina” .

Sugiedojus Lietuvos Himną, 
dar ilgai pabendrauta, pasi
džiaugta ir pasivaišinta. Ačiū vi
siems, prisidėjusiems prie Tau
tos šventės pasisekimo. Šventę 
ruošė, kaip ir kasmet, A.L.T.S- 
gos Los Angeles skyrius.

Rūta Šakienė
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVA IR RUSIJA INCIDENTĄ PASIENYJE
PAVADINO POLITINIU CHULIGANIZMU
Vilnius, rugsėjo 15 d. (ELTA). Lietuvos užsienio reikalų 

ministerija, reaguodama į Kenos geležinkelio pasienio kontrolės 
punkte protestavusių septyniolikos Rusijos piliečių elgesį, pa
brėžė, kad toks incidentas neatspindi gerų kaimyninių Lietuvos 
ir Rusijos santykių dvasios. Lietuvos URM laukia ikiteisminio 
tyrimo rezultatų ir siūlo šį incidentą sukėlusius asmenis įtraukti 
į nepageidaujamų asmenų sąrašą. Ministerijos pranešime pri
tariama Rusijos URM pareiškimui, kuriame teisinio pagrindo 
neturintis išpuolis pavadintas politiniu chuliganizmu, siekiant 
populiarumo prieš rinkimus į Rusijos Valstybės Dūmą.

Septyniolika Rusijos nacionalbolševikų partijos atstovų į Ke- 
nos geležinkelio pasienio kontrolės punktą atvykusiame tranziti
niame traukinyje Maskva-Karaliaučius antrankiais ir grandinė
mis prisirakino prie traukinio vagone esančių turėklų, žodžiu 
skelbė nepasitenkinimą galiojančia tranzito tvarka, skandavo šū
kius dėl “laisvo Kaliningrado tranzito”. Dalis jų ant rankų ryšėjo 
raiščius su sovietine simbolika, turėjo kitos panašios atributikos. 
Agresyviai nusiteikusi asmenų grupė rodė nepagarbą Lietuvos 
valstybei ir joje galiojančiai tvarkai, įžeidinėjo traukinį tikrinu
sius pasieniečius, nepakluso jų reikalavimams, priešinosi. Kai ku
rie protestuotojai demonstratyviai suplėšė tranzito dokumentus.

Kilus šiam incidentui ir Lietuvos pasieniečiams gražiuoju 
nepavykus įtikinti minėtos grupės nutraukti savo veiksmus, bu
vo nurodyta atkabinti vagoną nuo sąstato. Protestuotojams toliau 
nepaklūstant pasieniečių reikalavimams ir nesiliaujant įžeidi
mams valstybės ir pareigūnų atžvilgiu, Vilniaus rinktinės specia
liosios paskirties būrio pareigūnai 17 asmenų jėga išlaipino iš 
traukinio. Besipriešinantys pažeidėjai buvo surakinti antran
kiais. Vienas iš jų  sąmoningai bandė susižaloti ir trenkė galva į 
grindinį, tačiau suteikus pirmąją pagalbą rimtesnių pasekmių 
išvengta. Dėl minėto incidento traukinys iš Kenos geležinkelio 
stoties išvyko vėluodamas valanda ir dvidešimčia minučių. 17 
Rusijos piliečių sulaikyti ir apklausiami VSAT Vilniaus rinktinės 
Kenos geležinkelio užkardoje.

IEŠKOMA PASKATŲ
LIETUVOS IR KINIJOS BENDRADARBIAVIMUI
Pekinas, rugsėjo 15 d. (ELTA). Lietuvai tapus visateise ES 

nare, paskatų Kinijos ir Lietuvos bendradarbiavimui atsiras ge
rokai daugiau. Tuo patikino Kinijoje su oficialiu vizitu viešintį 
Seimo pirmininką Artūrą Paulauską Kinijos Liaudies Atstovų 
Susirinkimo pirmininkas Wu Bangguo.

Šiemet Lietuvoje viešėjusi Kinijos Liaudies Atstovų Susirin
kimo Pirmininko pavaduotoja Uyunqimg informavo Lietuvos 
Seimo vadovą, kad Kinija svarsto Lietuvos siūlymus dėl turizmo 
plėtojimo. Pokalbiuose su Kinijos valdžios atstovais A. Paulaus
kas pasiūlė oficialia sutartimi konkretizuoti mūsų bendradarbia
vimą transporto srityje. Lietuvos Seimo vadovas priminė, kad 
beveik prieš pusę šimtmečio Kinijos kūno kultūros institutų 
dėstytojus ir aspirantus dvejus metus krepšinio paslapčių mokė 
Justinas Lagunavičius. “Taip gerai mokė, kad šiandien Kinijos 
Liaudies Atstovų Susirinkimo rūmų vidiniame kieme yra įrengta 
puiki krepšinio aikštelė”, - pažymėjo Seimo pirmininkas. Šis 
ekskursas į abiejų šalių bendradarbiavimo istoriją tapo proga 
Kinijos parlamento vadovams kartu su kolegomis iš Lietuvos 
pasidžiaugti naujaisiais Europos krepšinio čempionais.

LIETUVOS POLITIKAI DŽIAUGIASI
ESTIJOS REFERENDUMU
Vilnius, rugsėjo 15 d. (ELTA). Lietuvos politikai, atstovau

jantys tiek valdančiajai daugumai, tiek opozicijai, džiaugiasi 
Estijoje vykusio referendumo rezultatais, kuriame ryškia balsų 
persvara ši šalis pasirinko stojimą į Europos Sąjungą. Seimo 
Socialdemokratinės koalicijos frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė 
sakė, kad mūsų kaimynų estų pergalė labai reikšminga visoms 
Baltijos šalims. Jos nuomone, Lietuvos patirtis rengiant referen
dumą ir mūsų rezultatai taip pat turėjo įtakos Estijos gyventojų 
apsisprendimui.

Opozicinei Tėvynės sąjungos frakcijai atstovaujantis Seimo 
narys Vytautas Landsbergis sėkmingus referendumo rezultatus 
laiko džiugia naujiena. “Mums būtų labai bloga naujiena, jeigu 
Estija liktų kryžkelėje arba politiškai pažeidžiama, nepabaigusi 
savo apsisprendimo”. Pasak jo, tada su nerimu lauktume Latvi
jos referendumo dėl narystės ES. V. Landsbergio nuomone, da
bar galime ramiai laukti, kad ir Latvija sėkmingai pabaigs visą 
mūsų bendrą apsisprendimą būti su Vakarų demokratijomis. 
Politikas nedramatizavo to fakto, kad Estijoje laimėta ne tokia 
didele balsų persvara kaip Lietuvoje. V. Landsbergio nuomone, 
tai tik detalės, svarbu, kad einama teisinga kryptimi.

LGITIC inf.

Vilniuje buvo sutikta nauja knyga “JAV lietuviai” . Nuotraukoje žinyno rengėjai ir svečiai: Gabrielius 
Žemkalnis, Brutenis Veitas, Pranas Lapė, Arūnas Pemkus; stovi redaktorius dr. Antanas Balašaitis, 
Vytautas Spečiūnas, Birutė Žalakienė, Danutė Rimšienė, Vilija Kneitienė ir Leidybos instituto 
direktorius Rimantas Kareckas. A. Žižiūno nuotr.

LIETUVAI PATS LAIKAS ATNAUJINTI BENDRADARBIAVIMĄ 
SU PIETŲ KAUKAZO VALSTYBĖMIS

Jerevanas, rugsėjo 15 d. 
(ELTA). Lietuvai, kitais metais 
tapsiančiai visateise Europos 
Sąjungos ir NATO nare, pats 
laikas atnaujinti tvirtus bendra
darbiavimo ryšius su Pietų Kau
kazo valstybėmis. Tai viešė
damas su oficialiu vizitu Armė
nijoje pareiškė Lietuvos Pre
zidentas Rolandas Paksas.

Po susitikimo su Armėnijos 
Prezidentu Robertu Kočarianu 
surengtoje spaudos konferen
cijoje Lietuvos vadovas pateikė 
galimas tokio bendradarbia
vimo formas. Pasak jo, galimas 
dvišalis bendradarbiavimas tarp 
Armėnijos ir Lietuvos, galimas 
ir regioninis bendradarbiavimas 
pagal formulę “Trys plius trys”. 
Toks bendradarbiavimas jungtų 
Baltijos ir Pietų Kaukazo vals
tybes.

Lietuvos Prezidento teigi
mu, galima ir tokia bendrada
rbiavimo forma - Armėnija ir 
Lietuva, kaip visateise Europos 
Sąjungos nare. Toks bendra
darbiavimas, R. Pakso teigimu, 
reikštų Armėnijos bendradar
biavimą su visa Europa, išėjimą 
į jos rinką.

Armėnijos prezidentas Ro
bertas Kočarianas pasveikino 
Lietuvą su krepšininkų triumfu 
Europos čempionate ir teigė, 
kad savos komandos palaiky
mas Jerevane taip pat galėjo su
vaidinti reikšmingą vaidmenį.

Pirmadienį Jerevane buvo 
surengta su oficialiu vizitu Ar
mėnijos sostinėje viešinčio Lie
tuvos prezidento R. Pakso ir Ar
mėnijos vadovo spaudos konfe
rencija. Joje neapsieita ir be 
klausimų apie krepšinį.

ELTA primena, kad stebėti 
tiesioginės transliacijos iš Eu
ropos krepšinio čem pionato 
sekmadienio vakarą buvo susi-

Lietuvos Prezidentas pa
brėžė regioninio bendradar
biavimo svarbą. Jo teigimu, 
Baltijos valstybių, Vilniaus 
dešimtuko bendradarbiavimas 
labai padėjo Lietuvai siekiant 
strateginių tikslų - narystės 
NATO ir ES.

Armėnija nedeklaruoja sie
kių tapti ES ir NATO nare. 
Žurnalistų  paklaustas apie 
valstybės planus šioje srityje, 
Armėnijos Prezidentas Rober
tas Kočarianas kalbėjo tik apie 
Armėnijos siekį suderinti savo 
valstybės teisinę bazę su Euro
pos Sąjungos normomis.

“M es dabar nekalbam e 
apie stojimą į ES. Mes dabar 
kalbam apie kitą siekį - valsty
bėje vykstančiomis reformo
mis pasiekti ES standartų. Mes 
suprantame, kad dabar prie ES 
durų - didelė eilė” , - teigė R. 
Kočarianas. Armėnijos vado
vas pažymėjo, kad jo šaliai bus 
labai naudinga patirtis, kurią 
sukaupė Lietuva, rengdamasi 
narystei ES.

Armėnijos Prezidentas su
tiko, kad efektyviau tokį kelią 
galima įveikti bendradarbiau-

jan t regionams. Jis taip pat 
pabrėžė, kad ES turėtų pareng
ti savo strategiją Pietų Kauka
zo valstybių atžvilgiu.

Mes labai norėtume, kad 
Pietų Kaukazo valstybės pa
tektų į tiesioginių ES interesų 
zoną.

Spaudos konferenc ijo je  
abiejų valstybių vadovai taip 
pat kalbėjo  apie būtinum ą 
p lėsti ekonom inį, kultūrin į 
dviejų valstybių bendradar
biavimą.

Tikimasi, kad gerą postūmį 
šia kryptimi duos Jerevane su
rengtas Lietuvos ir Armėnijos 
verslo forumas.

Jerevane pasirašyti ir keli 
Lietuvos bei Armėnijos susi
tarimai. Tai susitarimas dėl tei
sinės pagalbos ir teisinių san
tykių  c iv ilinėse, šeim os ir 
baudžiam osiose bylose, re- 
adm isijos su ta rtis  ir su s i
tarim as dėl bevizio režim o 
diplom atam s. Šias sutartis 
pasirašė Lietuvos užsienio rei
kalų m inistras Antanas Va
lionis, jo  kolega Vartanas Os- 
kanianas ir teisingum o m i
nistras Davidas Arutunianas.

ARMĖNIJOS PREZIDENTAS SVEIKINO LIETUVĄ

rinkę visi Lietuvos delegacijos 
nariai, kartu su Prezidentu at
vykę į Armėnijos sostinę vers
lininkai, žurnalistai. Kongreso 
viešbučio Jerevane holas naktį 
iš sekmadienio į pirmadienį 
buvo tapęs lietuvių džiūgavi
mo centru.

Spaudos konferencijo je 
Armėnijos prezidentas sakė 
žinąs, ką reiškia krepšinis Lie
tuvai. “Tai gyvenimo būdas, 
tai religija. Aš suprantu,kas tai 
yra, ir iš visos širdies sveikinu 
su puikia pergale” , - sakė R. 
Kočarianas. Jis taip pat paste
bėjo, kad su prezidentu R. 
Paksu jį jungia bendra meilė 
sportui. Kalbėdamas apie tai,

kad Jerevanas galėjo suvai
dinti svarbų vaidmenį Lietuvai 
laimint krepšinio čempionate, 
Armėnijos vadovas prisiminė 
vieną istoriją. Pasak jo, prieš 
porą m etų vykstan t labai 
atsakingam mačui tarp Didžio
sios Britanijos ir Argentinos, 
Argentinos valstybės vadovas 
taip pat viešėjo Jerevane ir šia
me mieste stebėjo tiesioginę 
varžybų transliaciją. Tuomet, 
kaip sakė R. Kočarianas, irgi 
nugalėjo Argentina.

“Jei valstybės vadovas žiūri 
mačą Jerevane, jo  komanda 
visada laimi” , - sutiko su Ar
mėnijos Prezidentu R. Paksas.
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KULTŪROS PUSLAPIS

Doloresa Kazragytė

ATSISVEIKINIMAS
(Liurdas III)

Paskutinė diena. Iškeliavau 
grotos link. Eidama sugalvo
jau, kad reikia pasidairyti pla
čiau, toliau nuo grotos, nuo 
centro. Sakė, yra kažkur kalvo
se krioklys, yra koplyčios, yra 
muziejai.

Jokio debesėlio. Karšta. 
Praeinu vartus. Praeinu invali
dų aikštę, praeinu baltąją karū
nuotąją Marijos skulptūrą aikš
tės vidury. Einu pro vonių teri
toriją: keista - šiandien visai ne
daug žmonių. Pačios kojos pa
suko į šoną. Prie šaltinio. Prie 
vandens. Tokia dovana! Kaip 
galiu nepriimti? Panirau su pa
laima ir džiaugsmu. Išėjau švy
tinti.

O dabar, tariau sau, lipsiu į 
tą kalvą už upės, atsisėsiu ant 
žolės, suvalgysiu savo riestai
nius su jogurtu ir drošiu ieškoti 
to krioklio. Užlipau. Sėdžiu ant 
žolės. Valgau. Ir... Perkūnėli 
mieliausias! Lyg prie šešioliki
nės prisistato juodabarzdis vy
riškis su šortais ir kalbina. 
Prancūziškai! Aš nė mur-mur 
nei prancūziškai, nei angliškai. 
Nutariau ištarti vokiškai: “Aš 
nesuprantu!” Ir... užmiršau. 
Sakau: “Ich spreche nicht” (Aš

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

nekalbu!) Tas kažką burb
telėjo. “Nueis, - galvoju, - su
prato”. Ale ne! Atsisėdo šalia 
manęs už kelių metrų ir vėpso. 
Riestainis springsta gerklėj. 
Negeras tas tipas, kažkoks 
tamsus. Atsistojau ir nuėjau. 
Atsidūriau prie upės. Žings
niuoju pakrante. Eisiu, ma
nau, atsisėsiu ant akmenų, 
“pamedituosiu”. Stovi dėdulė. 
Tiesiog dieduliukas. Kokių 65 
metų. M ažutėlis, liesas, su 
“kepka” . Sportiškas. “Sprit- 
nas” diedukas. Ir vėl... (po 
perkūnais!) kalbina mane. 
Prancūziškai! “Nein! Nein!” - 
sakau nervingai, - ich verstehe 
nicht” (aš nesuprantu!). “Ko 
čia kabinėjasi prie vienišų mo
terų?! - pykstu. - Kaip prie 
Kauno marių... “Atsisėdu prie 
upės ir rimstu žiūrėdam a į 
vandenį. Ir tik žvilgt “kreiva 
akim” į šoną - dieduliukas sto
vi už nugaros ir spokso. Vaiz
duoju, kad nematau. “Susi
mąsčiusi” žiūriu į vandenį. Ir 
vis žv ilg t “kreiva ak im ” , 
žvilgt. Stovi! Gal tu manai, 
dieduk, kad aš ruošiuosi nusi
skandinti? Ar nematai, kad 
vandens iki kelių, vien akme-

Povilas Kilius ir Antanas Razma įteikia dovaną nuo Lietuvių fondo J. Valaičiui - P. Domšaičio paveikslą.

nys kyšo? Ko tu nori? Ar neisi 
šalin?! Atsisuku, o jis man: 
“Espanjolo?!” “Ne espanjolo, 
ne! Eik tu šalin!” - sakau lietu
viškai ir pakilusi greit lekiu pa
krante prie grotos į centrą, kur 
minia ir žvakės, kur Marija.

S toviu a ikštė je . R im stu 
žvelgdama į baltąją Karalienės 
skulptūrą. Ir juntu tarytum sa
kytų: “Taip tau ir reikia, mano 
vaikeli. Geriau niekur neik nuo 
manęs. Tik čia gausi, ko tau rei
kia”.

“O, Motinėle, - atsakau jai 
šypsodamasi, - ačiū Tau, kad 
“parvarei” mane kaip paklydu
sią avį. Ko man lipti į tuos kal
nus? Būsiu tik prie Tavęs” .

Sėdžiu sau musulmoniškai 
parietusi kojas prie grotos ant 
žemės. Šiandien čia daug žmo
nių. Jaunų daug. Pasidėję di
džiules kuprines meldžiasi su
klupę. Viena mergaitė švelniai 
padėjusi galvą savo Romeo ant 
peties. O pati daili kaip Mado
na. Po Marijos uola priveža in
validę vežimėlyje. Be kojų ir 
vienos rankos. Pakėlusi galvą, 
ištiesusi tą vieną ranką bando 
pasiekti uolą. Negali. Tiesia, 
tiesia ranką. Toli iki uolos. 
Žmonės aplenkia vežimėlį ir 
eina su savo prašymais, malda
vimais.

Mano Madona pramerkusi 
akis žvelgia ton pusėn. Kažką 
pasako vaikinui, abu pakyla ir 
eina prie vežimėlio. Pagyve
nęs žmogus, stūmęs vežimėlį, 
nusišypso, visi trys sukimba ir 
pakelia invalidę su vežimėliu. 
Invalidė liečia uolą, deda ran
ką prie kaktos, prie širdies ir vėl 
prie uolos, kalba, šypsosi. Ji 
la im inga. Jaun ie ji mano! 
Gerieji! Romeo ir Madona - 
būkite laimingi! Ir jūs.

Paskutinė valanda. Temsta. 
Žvakių apšviesta Marija tary
tum gyva žvelgia iš savo “liz
delio”. Norėčiau paverkti. Juk 
atsisveikinu. Padovanočiau ir 
aš Tau savo ašaras. Niekaip ne- 
siverkia. Net juokas ima. “Ma
tai, - sakau, - neišeina nieko. 
Tai ką aš galiu Tau padovanoti, 
geroji m ano?” Staiga švyst 
mintis: o kodėl man neprabėgti

dar Kryžiaus kelio? Spėsiu! 
Tai ir bus dovana.

Lekiu prie didžiojo kry
žiaus. Žmonių - nė vieno. Visi 
sėdi kavinėse, vakarieniauja. 
Ir aš taip daryčiau, jei tik turė
čiau pinigų. Žinom a, taip. 
Kaip gerai, kad jų  neturiu, ir 
einu aukštyn, aukštyn... į kal
ną. Viena. Giedu. Meldžiuosi. 
Kaip noriu. Kaip moku. Kaip 
išeina.

Ateinu prie trečiojo Kris
taus suklupimo. Ir... ta ranka. 
Ta ranka, kurios tada nepalie
čiau. Žinau, jog tai skulptūra, 
žinau - tai metalas, daiktas. 
Paliečiu šaltus pirštus.

Kažkur Ten, kitose sferose, 
kituose danguose, erdvėse, bu
veinėse, - žinau, paliečiau Ta
vo ranką, Kristau. Aš ją palie
čiau. Nes labai to norėjau. La
bai tikėjau. Labai mylėjau. 
Prašau, mylėk Pasaulį! Prašau, 
atleisk mūsų niekybę. Mūsų 
netobulumą.

Niekas geriau už ašaras ne
nuvalo sielos. Jokia išpažintis. 
Jokia malda. Tik ašaros. Anks

Audrius Ivanauskas - Daktaras Kazimieras ir Estera Sužiedėlienė 
- Mokytoja Kastutė prieš pasirodant scenoje A. Gustaičio komedi
jos “Sekminių vainikas” spektaklyje Bostone gegužės 3 d.

čiau niekinau tokį “sentimen
talumą”. Dabar sakau: nebijo
kite vieni paverkti.

Vėluoju. Lekiu kalnu že
myn - dunda visas slėnis. Tokia 
tyla - kaip nedundės. Lekiu kaip 
šešiolikinė. Parlekiu suplukusi 
prie grotos: “Priimk tokią ma
no dovaną, Marija. Aš myliu 
Tave! Tegul juokiasi visas pa
saulis, bet aš myliu Tave!”

Jau tamsu. Liurdo “žemiš
koji” pusė paskendusi elektri
fikacijos žaižaravime. Prie sta
liukų pilna žmonių, kepsnių 
kvapai, kavos, vyno aromatai, 
bendravim o šurm ulys, ju o 
kas... Viskas gerai. Tebūna 
žmonės ramūs ir laimingi. Te
būna sotūs ir patenkinti. Negali 
gyvenimas būti vien kančia. 
Kažkas turi būti jaunystės, gro
žio, laim ės, turto, kelionių 
spektaklyje. Tebūna jų  pjesės 
laiminga pabaiga.

P.S. Šią naktį gims tas, ku
ris pasakė: “Aš atėjau, kad 
žmonės turėtų Gyvenimą; kad 
apsčiai jo turėtų”.

Su šv. Kalėdom!

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Rugsėjo 7 dieną Sv. Jurgio parapijos Clevelande metinėje gegužinėje jaunimas su šypsenomis patarnavo 
prie vaišių stalo. G. Juškėno nuotr.

LEIDINIAI APIE DIPLOMATIJĄ IR 
DIPLOMATUS

II
Antanas Dundzila

Lietuvos diplomatija
XX amžiuje
Tai 1998 lapkričio 3-4 Vil

niuje vykusios tarptautinės 
konferencijos atspausdinti pra
nešimai. (Datos ir Vilniaus šiam 
sakiniui knygoje reikėjo ieško
ti, šiaip taip suradau psl. 7...) 
Konferencija buvo skirta “Lie
tuvos diplomatinės tarnybos 
80-mečiui ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministro Stasio Lozorai
čio vyresniojo 100-osioms gi
mimo metinėms” paminėti. Po 
pratarmės bei sveikinimų (V. 
Adamkus, A. Brazauskas, A. 
Saudargas) yra 19 pranešimų, 
viso apimančių 230 puslapių. 
Viename pranešime užsiminta, 
kad prelegentui buvo skirta 15 
minučių; tai reiškia, kad net ir 
trumpesni pranešimai nebuvo 
ištisai skaitomi. Konferencija 
pavadinta, turbūt, tarptautine 
todėl, kad vieną iš pranešimų 
latvis skaitė angliškai (ne rusiš
kai, valio!). Leidinį spaudai pa
ruošė Vytautas Žalys, Raimon
das Lopata ir Česlovas Laurina
vičius. Kas sudarė konferenci
jos programos komisiją - nepa
žymėta. Pratarmėj teigiama, 
kad konferencija buvo kvies
tinė, o temiškai suskirstyta į dvi 
dalis: L ietuvos diplom atija 
1918-1990 ir diplomatijos veik
la po 1990.

Visi trys “sveikinimai” buvo 
per ilgi, mokslinės (?) konfe
rencijos atidarymui netinkami. 
Užuojautą tenka reikšti konfe
rencijos dalyviams, jei, darbo
tvarkės sąskaiton, tie trys svei
kinimai (viso 10 psl., daugiau 
negu kai kurie pranešimai...) 
ištisai skaityti... Suprantama, 
kad gražu ir reikšminga, kai su
sirinkusius pasveikina politinio 
gyvenim o viršūnės. Tačiau 
reiktų suprasti, kad sveikinimas 
nėra įvadinė prakalba arba so

vietiniams laikams tipiškuose 
partijos suvažiavimuose “nuo
dėmių” išskaičiavimas. Taigi 
“sveik in im uose” skaitėm e 
visko: A. Brazauskas rado rei
kalą plauti Sleževičiaus ne
švarius marškinius..., kritikuo
ti ambasadorių vairuojamus 
automobilius..., lėšų ministeri
jos pastato atnaujinimui nebu
vimą... ir kt. O A. Saudargas 
savo sveikinimo žodyje skaitė 
ilgoką dr. S.A. Bačkio 1991 
m. laišką ir iš vis užmiršo... 
pasveikinti susirinkusiuosius.

Žvelgiant į pranešimus, 
konferencija buvo įdomi. V. 
Žalys savo ilgokame praneši
me “Stasys Lozoraitis - Lietu
vos užsienio reikalų minist
ras”, išryškino S. Lozoraičio 
(tėvo) pastangas kreipiant Lie
tuvos užsienio politiką nauja 
linkme, atsisakant konfronta- 
cinės politikos. Tai buvo ban
dymas sunormuoti santykius 
su Lenkija, taip vadinamas 
“naujas kursas”, dar reiškia
mas posakiu “Nepriklausomy
bė svarbiau už Vilnių”. Savo 
pranešimą prelegentas grindė 
net 96 išnašomis iš lietuvių, 
britų, vokiečių, lenkų ir tik da
bar atsiveriančių rusų šaltinių. 
Šiuo konferencijos pranešimu 
Lenkijos 1938 m. ultimatumas 
Lietuvai pagaliau yra visuo
menei išaiškintas bent iš Lie
tuvos diplomatijos pusės. V. 
Žalio pranešimas buvo pats il
giausias, viso net 50 knygos 
psl.

Savo duomenimis įdomus 
Z. Butkaus “Stasys Lozoraitis 
sovietų diplomatų akimis” , 
kurį papildo A. Kasparavi
čiaus “Kauno ir M askvos 
‘džentelmeniškas polonezas’ 
Varšuvai” . Pasirodo, 1926 
Maskvoje pasirašant nepuoli
mo sutartį, M. Šleževičius taip

pat suderėjo “džentelmenišką 
susitarimą”, kurį sovietai trak
tavo kaip slaptą, žodinį proto
kolą, 1931 m. dar šiek tiek 
abiejų šalių pataisytą. Kaune 
apie šį “susitarim ą” (“susi
tarimas” tekste visur rašomas 
kabutėse) žinojo vos keletas 
aukščiausių valstybės pareigū
nų. Trumpai drūtai, už galimą 
paramą tarptautinėje plotmėje 
(skaitykite: problemas su Len
kija dėl Vilniaus ir Vokietija 
dėl Klaipėdos), Lietuva sutiko 
leisti Sov. Sąjungai kištis į 
krašto valdymą. Šie ir, be abe
jo, kiti užkulisiai pasidarė lie
tuviams prieinami, nes Mas
kva šiuo metu yra atslaptinusi 
savo užsienio politikos archy
vus iki 1935 m. Šis “susitari
mas” čia mums didelė naujie
na, mūsų šiandieninėje spau
doje irgi nekelta. Ji duoda šiokį 
tokį pagrindą 1940 sovietų kal
tinimui dėl Lietuvos pastangų 
link Baltijos valstybių santar
vės. Užkulisių epizodai stebi
na: pvz., 1934 sovietų pasiunti
nys Kaune M. Karskis J. Tūbe- 
liui aiškino, kad “S. Lozoraitis 
privaląs laikytis ‘džentelme
niško susitarimo’” (psl. 86); 
1935 prezidentas Smetona sa
vo užsienio reikalų ministrą S. 
Lozoraitį prieš M. Karskį “ap
gynė” (psl. 89).

Toliau seks įspūdžiai apie 
kai kuriuos pranešimus tele
grafiniu stiliumi. Visų praneši
mų čia nesuminėsiu. Kai kurių 
ir nereikia minėti.

Trumpas J. Skiriaus prane
šimas “Diplomatas Bronius 
Kazys Balutis ir lietuvių pabė
gėliai britų okupacinėje Vokie
tijos zonoje 1945-1950 me
tais” - savo tema šviežias, daly
kiškas ir, ypač išeivijai, įdo
mus.

A. Bubnys su savo “Provo- 
kiška Lietuvos atkūrimo vizija 
(1940-1944)” ir toliau plaka 
Lietuvos pasiuntinį Berlyne 
Kazį Škirpą už jam  primetamą 
provokiškumą. Tokia pažiūra 
ignoruoja K. Škirpos iš akių 
niekada neišleistą nepriklauso

mybės atstatymo tikslą, apie 
kurį autorius vos vos užsime
na. Eiliniam gimnazistui čia 
tiktų toks namų darbas: paimti 
pranešimo paskutinius saki
nius iš psl. 145, juose pakeisti 
“provokiškas” į “prosovieti
nis”, toliau “nacionalsocializ- 
mą” į “komunizmą”, “Vokieti
ją” į “Sovietų Sąjungą” ir visa 
tai pritaikyti A. Brazausko bio
grafijai... Lyginant su K. Škir
pa, A. Brazauskas iki pat ne
priklausomybės paskelbimo 
būtų jei ne okupanto kolabo
rantas, tai bent sovietofilas.

Įdomus, negirdėtas I. Vaiš
vilaitės pranešimas apie Lie
tuvos diplomatinės atstovybės 
Romoje pastato likimą. (Jo pa
baigoje yra užuomina, kurią 
cituoju: “VLIKo atstovas Itali
joje, šiaip jau aktyvus, bet ir 
labai ambicingas veikėjas, irgi 
nuolat lankėsi Italijos užsienio 
reikalų ministerijoje, bandy
damas įtikinti, kad ne S. Lozo
raitis, bet VLIKas iš tikrųjų at
stovauja Lietuvai.” Kažin, kas 
jis toks?)

Antroje knygos dalyje V. 
Landsbergis kalba apie Lietu
vos diplom atiją 1990-1992 
metais sklandžiai, dalykiškai, 
be pretenzijų į mokslinį prane
šimą.

Įdomiausia Č. Stankevi
čiaus pranešim o dalis apie 
1990-1992 derybas su Rusija 
yra dėl kariuomenės išvedimo. 
Autorius palieka skaitytoją al
kaną, nes pranešime minimas 
derybų punktas dėl žalos atly
ginimo vis tik neišaiškintas.

Gėlė su 3 mėlynais arba violetiniais žiedlapiais ir 6 gauruotais kuo
keliais. Lotyniškai vadinama - Tradescantia Ohiensis; šiame krašte 
vadinama - Ohio Spiderwort. Lietuviško pavadinimo dar neužtikau, 
bet pažodžiui būtų: “Ohio vorinė gėlė”. G. Juškėno nuotr.

A. Bičkausko atsiminimai 
iš pirmųjų nepriklausomybės 
metų Maskvoje - naujovė bent 
išeivijai.

Knygos pabaigoje patal
pintos santraukos anglų kalba 
su viena išimtimi: kadangi lat
vio pranešimas buvo angliš
kai, tai jo  santrauka išversta į 
lietuvių kalbą! Kai kurių san
traukų “santraukomis” vadinti 
negalima, jos ilgoki, po kelis 
puslapius besidriekiantys raši
niai. Rekordinė yra V. Žalio 
pranešimo “santrauka” - net 2- 
1/2 psl. ! I. Vaišvilaitės san
trauka apie pastatą Romoje irgi 
rekordinė - tik vienas sakinys, 
23 žodžiai... Taigi, trūksta ba
lanso, Lietuva dar vis nemoka 
bent angliškai kalbančiam pa
sauliui ruošti santraukų. Anglų 
kalba taisyklinga, tačiau vieto
mis netobula. Nors šis leidinys 
ir ne konferencijos darbų po
būdžio, pasigedau prelegen
tams trumpų biografijų.

Šiaip gi knyga gražiai iš
leista, iliustruota, maloni imti 
į rankas. Kaina nepažymėta bet 
Vilniuje ją  pirkau už 40 lt. - iš
vertus į JAV dolerius, tai labai 
pigu. Kiek keista, kad nėra 
įprastos bibliografinės metri
kos. Knygos viršelyje, tiesa, 
suminėtos šios įstaigos: Lietu
vos Respublikos Užsienio rei
kalų ministerija, Lietuvos isto
rijos institutas ir VU Tarptau
tin ių  santykių  ir po litikos 
m okslų institu tas, leidykla 
“Vaga” .

(Bus daugiau)
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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 1 d. ir 2 d., Algimanto Kezio fotografijų 
“LIETUVA - architektūriniai fragmentai” paroda Dievo Motinos 
parapijos auditorijoj. Šeštadienį 6:00 v.v. iki 9:00 v.v. ir sekma
dienį 11:00 v.r. iki 2:00 v.p.p. Rengia Korp! Giedra.

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

LIETUVA LAIMĖJO EUROPOS 
KREPŠINIO PIRMENYBES

Edvardas Šulaitis

SANDAROS ORGANIZACINĖ VEIKLA
Rugsėjo 9 d. įvyko Amerikos Lietuvių Tautinės Sandaros 

darbuotojų posėdis, kurį kvietė organizacijos pirmininkas Julius 
Kuzas. Buvo iškelti svarstymui pasiūlymai, kurių eigoje buvo 
padaryti šie nutarimai:

Naujojoje Sandaros valdyboje dabar yra: Julius Kuzas - pir
mininkas, Emma Petraitis - sekretorė, Hildė Kuzienė - iždininkė. 
Valdybos nariai - Dalia Bobelienė, Ramūnas Buntinas, Vytautas 
Bildušas, Viktoras Motušis, Casimir Oksas, Wm. Robert Sebas
tian, Vyto Uznys.

Posėdyje buvo paskirti ir Tautinės Lietuvių Sandaros atstovai 
į Amerikos Lietuvių Tarybą ir Valdybą: Vytautas Bildušas, Ra
mūnas Buntinas, Jonas Daugėla, dr. Jonas Genys, Antanas Ku- 
čys, Viktoras Motušis, Casimir Oksas. Į ALTO valdybą: Casimir 
Oksas ir Vytautas Bildušas. Į iždo globėjus - Viktoras Motušis.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sandara yra fraternalinė Ame
rikos lietuvių piliečių organizacija ugdymui fraternalinės dvasios 
ir Amerikos demokratijos savo narių tarpe. Sandara buvo viena 
iš pirmųjų Amerikos lietuvių organizacijų, kurios steigė ALTĄ. 
Ateinančiais metais Sandara minės savo 90-ties metų sukaktį.

V.B.

METINIS VISUOTINIS 
ŠALFASS-GOS SUVAŽIAVIMAS

Metinis visuotinis ŠALFASS-gos suvažiavimas įvyks 2003 
m. lapkričio 22 d., šeštadienį, Clevelando lietuvių namuose, 877 
East 185-th Street, Cleveland, Ohio, USA. Telefonas - 216-531
2131. Suvažiavimo pradžia - 11:00 val. ryto.

Pagal ŠALFASS-gos statutą, suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja sporto klubų rinktieji atstovai, sporto klubų 
pirmininkai ar jų įgaliotiniai, ŠALFASS-gos rinktieji bei skirtieji 
pareigūnai ir ŠALFASS-gos garbės nariai.

Patariamuoju balsu kviečiami dalyvauti sporto darbuotojai, 
fizinio auklėjimo mokytojai, sporto veteranai, lietuviškų orga
nizacijų bei spaudos atstovai ir visi lietuvių sportiniu judėjimu 
besidomintieji asmenys.

Smulkios inform acijos pranešam os sporto klubam s ir 
ŠALFASS pareigūnams. Organizacijos ir asmenys norintieji 
gauti smulkesnių informacijų ar pateikti pasiūlymų, prašomi 
kreiptis į ŠALFASS-gos Centro Valdybos pirmininką Rimantą 
Dirvonį, 20 Kane Court, Willowbrook, IL 60527-2263, USA. 
Tel. 630-789-0529. Faksas: 312-432-7104. E-mail: rdirvonis 
@hotmail.com

Sporto klubai, ŠALFASS-gos pareigūnai ir sporto darbuo
tojai prašomi visu rimtumu atsižvelgti į mūsų sportinio gyve
nimo gyvybinius reikalus ir pasistengti suvažiavime gausiai 
dalyvauti. ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

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

Dienraščio Lietuvos rytas savaitinio leidinio Krepšinis viršelyje - 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė dar prieš pergales Švedijoje, 
atnešusias Lietuvai Europos pirm enybių auksą po 64 metų 
pertraukos.

Lietuvos krepšinio rinktinė 
padovanojo lietuviams didelę 
šventę, kurią mūsų tautiečiai 
pradėjo švęsti šeštadienį, kai 
buvo laimėtas pusfinalio susi
tikimas prieš prancūzus Euro
pos krepšinio pirm enybėse 
Švedijoje. O kai sekmadienį 
ten buvo laimėtas auksas, lie
tuvių džiaugsmas išsiliejo per 
kraštus pačioje Švedijoje, į 
kurią buvo nuvykę daugiau ne
gu trys tūkstančiai aistruolių, 
Lietuvoje ir užsienyje, kur tik 
lietuviai gyvena.

Džiaugsmo banga dar lie
josi ir pirmadienį, kai iš Švedi
jos grįžusius vyrus Kauno San
takoje pagerbė tūkstantinė 
žmonių minia, išreiškusi padė
ką už į namus parsivežtą auk
są, kuris į Lietuvą pateko po 
ilgos pertraukos.

Rugsėjo 14 diena atnešė 
Lietuvai 9 taškų pergalę, mūsų 
vyrams laimėjus 93-84 prieš 
Ispaniją. Daug mūsų tautiečių 
šią pergalę matė Lietuvoje, 
Amerikoje ir kai kuriose kitose 
valstybėse televizorių ekra
nuose ir pav. Čikagoje jau 3 
valandą po pietų pradėjo švęsti 
šį retą laimėjimą, kurio reikėjo 
laukti net 64 metus, kada 1939 
metais Lietuvos rinktinė antrą 
kartą iš eilės buvo laimėjusi 
pirmenybes.

Visi Lietuvos dienraščiai ir 
interneto svetainės tuoj pat po 
pergalės talpino sporto mėgėjų 
džiaugsmingus komentarus. 
Pirmadienio Lietuvos spauda 
dėjo skambias antraštes. Iš jų, 
bene, įdomiausios buvo Lietu

vos ryto, kuris pirmojo pusla
pio viršuje atspausdino: “Lie
tuva, tu krepšinio didvyrių že
me”, o apačioje: “Žinia šaliai 
ir pasauliui: po 64 metų lietu
viai vėl stipriausi Europoje”.

Lietuvos žinios rašė su tokia 
antraštė: “Lietuvos krepšinin
kai - Europos karaliai”, o Kau
no diena - “Europos krepšinio 
auksas grįžta į Lietuvą”.

Šis dienraštis toliau savo 
straipsnyje apie šį svarbų įvykį 
taip rašė: “Pagaliau ilgai lauk
tas triumfas! Sekmadienį Šve
dijos sostinėje Stokholme Lie
tuvos vyrų krepšinio rinktinė, 
jau  užsitikrinusi kelialapį į 
2004 metų Atėnų vasaros olim
pines žaidynes, 33-iojo Euro
pos čempionato finale rezulta
tu 93:84 įveikė Ispanijos ko
mandą ir iškovojo aukso me
dalius.

Tai lietuviams - trečiasis 
Senojo kontinento čempionų 
titulas. Tokia sėkme džiaugtasi 
tik tolimais 1937-aisiais Rygo
je ir 1939-aisiais Kaune.

“Persirengimo kambaryje 
aš prašiau žaidėjų prisiminti 
1937 ir 1939 metus, kai Lietu
va laim ėjo Europos auksą. 
Mums atsirado galimybė tai 
pakartoti”, - po pergalės pusfi
nalyje prieš Sidnėjaus olimpia
dos vicečempionę Prancūzijos 
kom andą sakė mūsų šalies 
rinktinės vyriausiasis treneris 
Antanas Sireika.

Lietuviai Stokholme buvo 
neįveikiami - jie, pademonstra
vę galingą komandinį žaidimą, 
patikimą gynybą bei efektingą

DIRVAI
AUKOJO

R.Dreher, Laramie, W Y .........50
K.Bendoraitis, G erm any........ 30
Z.Raulinaitis,

Manahawkin, N J ................. 30
J. Rosales, Miami F L ................25
A.Pechulis,

Santa Monica, CA ...............20
K. Šventoraitis,

Woodhavn, N Y .................... 20
A.Indreika, Chicago, I L .........20
V.Mažeikienė, Park Ridge, IL . 17
A. Liutkus, Cleveland, O H ....  15
V.Bergas,

W. Hyannisport, M A ..........10
B. Čyvas, Cleveland, O H .......  10
P.Molis, Shrewsbury, M A ..... 10
O.Skardis, Euclid, OH ...........  10
A.Skridulis, Daytona B., FL .. 10 
L.Stepaitis, Arlington H., IL .. 10 
N.Von Kiparski, Montvl. OH .. 10 
VJuozokas, Newington, CT .. 10
V.Brakas, Wlby, OH ................ 5
E.Lawrence, Sylmar, CA ..........5
J.Povilaitis, Omaha, NE ........... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

IEŠKAU MOTERS
gaminti koldūnus 

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

: P A  T  R I A
WILL BE OPEN SUNDAY •  

Sept. 28, 2003
from 11:00 am. to 2:00 pm. 

794 East 185th St.
• • • • • • • • • • • • • • • •

improvizacinį krepšinį, laimė
jo  visas šešias rungtynes, par- 
klupdę ne vien olimpinius vi
cečempionus prancūzus, bet ir 
pasaulio čempionus serbus.

Europos čempionais tapo 
Giedrius Gustas, Mindaugas 
Žukauskas, Arvydas Macijaus
kas, Saulius Štombergas, Ra
m ūnas Š iškauskas, D arius 
Songaila, Donatas Slanina, Eu- 
relijus Žukauskas, Kšyštofas 
Lavrinovičius, Šarūnas Jasike- 
vičius, Dainius Šalenga ir Vir
ginijus Praškevičius.

Prie komandos vairo stovė
jo  vyriausiasis treneris A. Si- 
reika bei jo  asistentai Gintaras 
Krapikas, Valdemaras Chomi
čius ir Donnas Nelsonas.

Naudingiausiuoju čempio
nato krepšininku buvo pripa
žintas Š. Jasikevičius. Jis kartu 
su S. Štombergu išrinkti į sim
bolinį geriausių žaidėjų penke
tuką.”

Reikia pažymėti, kad Lie
tuvos naudai finaliniame susi-

(Nukelta į 12 p.)

hotmail.com
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Gegužinėje “Po stogu” ALTS Los Angeles skyriaus sekr. Gražina Raibienė, nuolatinė įgudusi loterijos 
stalo tvarkytoja.

LIETUVA LAIMĖJO 
EUROPOS KREPŠINIO 
PIRMENYBES 
(Atkelta iš 11 p.)

tikime prieš Ispaniją daugiau
sia (21) taškų pelnė Arvydas 
Macijauskas, o po jo  su 18 taš
kų ėjo centras - aukštaūgis Eu- 
relijus Žukauskas; su dešimčia 
taškų prisidėjo S. Jasikevičius 
ir D. Songaila. Nors Ispanijos 
žvaigždė iš NBA lygos Paul 
Gasolis įmetė 36 taškus, bet to 
nepakako laimėjimui, nes Lie
tuva išplėšė pergalę ne pavie
nių žaidėjų pasireiškimais, bet 
komandiniu žaidimu ir neturė
dama savo eilėse nė vienos 
žvaigždės, pasipuošė auksu. 
Tą faktą ypatingai iškelia viso 
pasaulio žiniasklaida, kuri Lie
tuvai negaili kom plimentų, 
nors kai kurių valstybių spauda 
prisipažįsta, kad nesitikėjo 
lietuvių pergalės.
Žvilgsnis į 1939-sius metus 

Pasaulio spauda, rašydama 
apie Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės laimėjimą Švedijoje,

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)

nepamiršta senųjų laikų, kai 
Lietuva buvo laimėjusi auksą 
1937 metais Rygoje ir 1939- 
siais Kaune. Ir Lietuvos laik
raščiai, kurie anksčiau kažka
da nelabai norėdavo tų laimėji
mų minėti, irgi jais pradėjo di
džiuotis. Jie taip pat yra sužy
mėti ir Europos krepšinio va
dovybės - “FIBA E urope” 
internetinėje svetainėje, taigi ir 
mūsiškiams sunku to nematyti.

Daugelio iš mūsų dar at
mintyje užsilikusi Lietuvos 
vyrų pergalė Kaune. Rungty
nės tada prasidėjo gegužės 22 
d. ką tik pastatytoje sporto ha
lėj ir pirmosios rungtynės, pa
našiai kaip ir šiemet, lietuvius 
suvedė su latviais, kurie buvo 
laim ėję pirm ąsias Europos 
krepšinio pirmenybes. Ir labai 
keista, kad ir jos, kaip ir šiemet 
buvo laimėtos labai sunkiai - 
tik vieno taško persvara 37-36. 
Lemiamą metimą paskutinėje 
rungtynių m inutėje padarė 
JAV olimpinės komandos na
rys Pranas Lubinas.

Tolimesni susitikimai buvo 
lengvesni ir lietuviai krepši
ninkai, kurių eilėse pirmuoju 
smuiku grojo iš Amerikos at
vykusieji tautiečiai, įveikė Es
tiją  33-14, Lenkiją 46-18, 
Prancūziją 47-18, Vengriją 78
15, Suomiją rekordine pasek
me - 112-9 ir paskutinę dieną 
Italiją 48-15. Varžėsi 8 valsty
bių rinktinės ir buvo rungty
niaujama taškų sistema. Dau
giausia taškų lietuviams pelnė 
P. Lubinas - 96, V. Budriūnas 
ir M. Ruzgys - po 75.

Įdomu, kad mūsų kaimynai 
latviai po šios Lietuvos vyrų 
pergalės tarptautinei krepšinio 
federacijai įteikė skundą, kad 
Lietuvai atstovavo per aukštas 
žaidėjas. P. Lubinas pagal da
bartinius standartus su 198 cm. 
ūgiu būtų gana žemas centro 
puolėjas. Tačiau federacija, 
nors simboliškai latvius pri
pažino “riboto” ūgio nugalė
tojais, tą vėliau iš statistikos 
išbraukė ir dabar ten figūruoja 
vien tik Lietuvos vardas.

JAV LB SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Bendruomenės XVII-os Tarybos pirma sesija įvyko 

rugsėjo 12-14 dienomis, Omaha, NE. Omahos bendruomenė yra 
nedidelė, gal 360 žmonių, 17 trečiabangių, bet ji labai vieninga, 
darbšti ir nuoširdi. Sesija buvo puikiai suorganizuota iki mažiau
sios detalės. Garbės svečias LR ambasadorius V.Ušackas buvo 
sutiktas aerodrome vietinių bendruomenės narių su gėlėmis ir 
mergaičių tautiškais rūbais. Viešbutis buvo pačiam centre miesto, 
gražus, moderniškas. Prie registracijos stalo priiminėjo bendruo
menės moterys - visos gerai pasiruošusios ir labai malonios. 
Salėje irgi buvo viskas puikiai apgalvota - prie kiekvienos vietos 
parkeriai, bloknotai, vandens, saldainių. Bet kuriuo metu buvo 
galima gauti ir mineralinio vandens, ir kavos arba arbatos.

Penktadienį, per susipažinimo vakarą, Omahos lietuvių bend
ruomenės ponios visus vaišino namie pagamintais skaniais val
giais bei tortais. Jaunimas patarnavo prie baro. Pirmo vakaro 
programą pravedė Omahos LB pirmininkė Danguolė Antanėlytė- 
Hanson. Ji kalbėjo apie Omahos LB visuomenę ir parodė jų  ben
druomenės narių sukurtą filmą. Tą patį vakarą kalbėjo ir ambasa
dorius Ušackas, Krašto Valdybos pirmininkas Algimantas Gečys 
ir Tarybos Prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė.

Šeštadienį sesija prasidėjo amb. Ušačko ir Nebraskoje labai 
populiaraus kongresmano Doug Bereuter, kuris atstovauja Ne- 
braską nuo 1978 metų, ir yra buvęs Amerikos delegacijos į NATO 
pirmininkas, taip pat Nebraskos senatoriaus Ben Nelson sveikini
mais. Jie abu yra Baltic Caucus nariai ir geri lietuvių tautos drau
gai. Iškilmingoje vakarienėje dalyvavo ir buvęs Omaha bur
mistras Harold Daub su ponia.

Sekmadienio mišias kun. P. Stravinskas aukojo už a.a. Birutės 
Jasaitienės vėlę. Ji buvo ilgametė LB Socialinių reikalų tarybos 
vedėja, ir pasišventusiai dirbo lietuvybei. Jos laidotuvės vyko 
tą patį savaitgalį.

LB Tarybos Sesijoje dalyvavo 59 Tarybos nariai, 26 naujai 
išrinkti. Iš mūsų apylinkės dalyvavo Raimundas Slizys, Laima 
Sileikytė-Hood, Ramutė Cesnavičienė, dr. Giedrė Kumpikaitė, 
Giedrė Stankūnienė, Rimantas Bitėnas, Julius Vėblaitis.

Buvo perrinktas Tarybos Prezidiumas, kurį sudaro Regina 
Narušienė, Gediminas Damušius, Jūratė Budrienė, Birutė Vilu- 
tienė, Birutė Vindašienė. Buvo išrinkta nauja Krašto Valdybos 
pirmininkė - Vaiva Vėbraitė iš CT. Taip pat buvo išrinktos ir 
kitos komisijos. Sesijos tema buvo “Kas toliau?”.

Daug buvo diskusijų apie Lietuvos progresą, priėmimą į 
NATO, į jos būsimą įstojimą į ES; daug organizacinių klausimų, 
bet viena tema, kuri mums atrodo svarbi, ir vėliau bandysime 
apie ją papasakoti plačiau, yra ta, kad mes visą dėmesį skiriame 
Lietuvos lietuviams ir beveik visai ignoruojame pirmos ir mūsų 
imigracijos žmones.

Giedre Kumpikas
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