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L IE T U V IŲ  T A U T IN Ė S  M IN T IE S  L A IK R A Š T IS

“Metų žmogaus” - Vilniaus mero pagerbime spalio 26 d.: neatpažinta moteris, Vilniaus meras Artūras 
Zuokas, Agnė Zuokienė, Stanley Balzekas, Jr., Sigita Balzekienė, LR ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas, LR genaralinis konsulas Chicagoje Arvydas Daunoravičius ir Stanley Balzekas III.

Laimos Jurkūnienės nuotr.

PREZIDENTAS RAGINA ATIDŽIAI 
STEBĖTI PADĖTĮ RUSIJOJE

Vilnius, spalio 30 d. (ELTA). Prezidentas Rolandas Paksas 
tikisi, kad įvykiai Rusijoje - “Mažeikių naftos” įmonę valdančios 
bendrovės “Yukos” vadovo areštas - nepaveiks pelningos 
Lietuvos įmonės veiklos. Šalies vadovas taip pat nelinkęs daryti 
skubotų išvadų, kraštutinių vertinimų, tačiau pabrėžia būtinybę 
atidžiai stebėti padėtį Rusijoje.

“Aš atidžiai stebiu šią situaciją, bet manau, kad kardinalūs 
vertinimai kol kas per ankstyvi”, sakė R. Paksas per Lietuvos 
radiją. Prezidentas santūriai vertino siūlymus stabdyti rusiško 
kapitalo atėjimą į Lietuvą ar mūsų šalies verslo pasitraukimą iš 
Rusijos.

Anot R. Pakso, kapitalas dabar yra tarptautinis ir teigti, kad 
jis esąs rusiškas, vokiškas, itališkas ir panašiai - nevisai tikslu 
ir teisinga. “Nemanau, kad dabar yra laikas stabdyti investicijas 
ar daryti kokius kitus kardinalius veiksmus”, sakė R. Paksas, 
kalbėdamas apie siūlymus verslui trauktis iš Rusijos.

Prezidentas neatmetė galimybės, kad labai kraštutiniai 
padėties kaim yninėje valstybėje vertinim ai yra susiję su 
artėjančiais rinkimais. “Aš pastebiu šį vėlų rudenį, kad jau yra 
prasidėjęs ankstyvas rinkimų pavasaris ir daugeliu atvejų 
politikų pareiškimai yra siejami su būsimais Europarlamento ir 
Seimo rinkimais” , sakė R. Paksas per Lietuvos radiją.

LIETUVOS PREZIDENTĄ PRIIMS JAV PREZIDENTAS AREŠTUOTOS “JUKOS” AKCIJOS
V iln iu s , spalio  29 d. 

(ELTA). Prezidentas Rolandas 
Paksas ir užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis susiti
kime aptarė artimiausių mėne
sių vizitus, reikšmingiausiu iš 
kurių laikomas pirmasis vals
tybės vadovo vizitas į Jung
tines Amerikos Valstijas.

Baltieji rūmai jau yra pa
tvirtinę, kad Lietuvos vadovas 
R. Paksas gruodžio 8 dieną su
sitiks su JAV Prezidentu Geor
ge W. Bush.

Kaip žurnalistams sakė A. 
Valionis, jau dabar aišku, kad 
JAV ir Lietuvos vadovų pokal
bio temos suksis “apie labai 
svarbų p o litin ių  k lausim ų

SIŪLO PERŽIŪRĖTI 
PREZIDENTO 
ĮGALIOJIMUS

V iln iu s , spalio  31 d. 
(ELTA). Tėvynės sąjungos pir
mininkas Andrius Kubilius ra
gina peržiūrėti Prezidento įga
liojimus. Pasak jo, prezidentas 
neturėtų dalyvauti Valstybės 
gynimo tarybos posėdyje, ku
riame bus nagrinėjami su VSD 
pateik ta inform acija susiję 
klausimai.

Tai jis pareiškė spalio 31 d. 
Seim e surengto je spaudos 
konferencijoje. “Didelių įga
liojimų, ypač skiriant atsakin
gus pareigūnus, sutelkim as 
viename asmenyje yra pavo
jingas” , - tvirtino A. Kubilius.

A. Kubiliaus žodžiais, nusi
kaltėliai ir tarptautinė mafija 
daro įtaką Prezidentūrai. “To
dėl turime kalbėti ne apie są
mokslą prieš Prezidentą, o apie

m azgą” . P lanuo jam a, kad 
susitikimo metu bus aptarta 
geopolitinė L ietuvos vieta 
regione šaliai įstojus į Europos 
Sąjungą ir kad pokalbyje atsi
spindės “geras ekspertinis” 
Lietuvos rytinių kaimynų pa
žinimas. A. Valionio žodžiais, 
JAV prezidentui R. Paksas taip 
pat turėtų perteikti Lietuvos 
požiūrį į transatlantinį ryšį, į 
Europą ir į NATO.

A. Valionio vertinimu, susi
tikimas su prezidentu George 
W. Bushu taps centrine vizito 
ašimi, tačiau bus ir daugybė ki
tų susitikimų, todėl vizitas į 
JAV turėtų būti “maksimaliai 
intensyvus”.

sąmokslą prieš Lietuvą, kuria
me dalyvauja nusikaltėliai ir 
Prezidentūra” . Jo nuomone, 
Prezidentas turėtų ne kaltinti 
ką nors sąmokslu, o atsiprašyti 
Lietuvos žmonių. “Tai, kas 
įvyko, yra kaina, kurią Lietuva 
moka už R. Pakso siekį laimėti 
rinkimus bet kokia kaina” , - 
teigė A. Kubilius. Jo žodžiais, 
Seimo komisija, kaip ir vadi
namojo Votergeito skandalo 
JAV atveju, turi atlikti tyrimą 
viešai, o jos darbas turi būti 
transliuojamas per televiziją.

A. Kubilius ragino Prezi
dentą nedelsiant viešai išaiš
kinti ir paskelbti VSD pateiktą 
medžiagą. Anot konservato
riaus, šios medžiagos rimtumą 
rodo vien tai, kad Prezidentas 
jos pagrindu jau nušalino nuo 
pareigų savo patarėją. “Slaptu
mo grifas turi būti nedelsiant 
nuimtas”, - sakė A. Kubilius.

Ministras neatmetė galimy
bės, kad R. Pakso vizitas Ame
rikoje neapsiribos Vašingtonu 
ir bus aplankytos dar kelios 
valstijos, nes numatomi susiti
kimai ir su JAV lietuvių bend
ruomene, ir su akademinės vi
suomenės bei verslo atstovais.

Tiksli vizito dienotvarkė 
dar nežinoma. Tačiau, A. Va
lionio žodžiais, vizitą stengia
masi suplanuoti taip, kad po jo 
R. Paksas suspėtų į gruodžio 
12-13 dienomis numatomą Eu
ropos Sąjungos valstybių ir vy
riausybių vadovų susitikimą, 
kuriam e turėtų būti baigta 
reng ti Europos Sąjungos 
Konstitucija.

PAŠALINTAS SAUGUMO 
REIKALŲ PATARĖJAS

V iln iu s , spalio  31 d. 
(ELTA). Prezidento patarėjas 
nacionalinio saugumo klausi
mais penktadienį kreipėsi į Ge
neralinę prokuratūrą, prašyda
mas ištirti kilusio skandalo ir 
įtarimų, esą Prezidentas ir jo 
aplinkos žmonės yra susiję su 
tarptautinėmis organizuotų nu
sikaltėlių struktūromis, organi
zatorius. R. Ačas šiuos veiks
mus vertina kaip provokaciją 
prieš save, siekiant pakenkti 
Lietuvos Respublikos Prezi
dentui ir bet kokia kaina su
stabdyti naujo VSD vadovo 
skyrimą. Atsižvelgdamas į su
siklosčiusias aplinkybes ir į pa
tarėjo nacionalinio saugumo 
klausimais R. Ačo prašymą, 
prez. R. Paksas penktadienį 
laikinai nušalino jį  nuo pa
reigų.

Spalio 30 d. (BNS). Rusijos generalinė prokuratūra areštavo 
bendrovėms “Yukos Universal Limited “ ir “Hully Enterprises” 
priklausančias naftos kompanijos “Jukos” paprastąsias akcijas, 
kurios sudaro apytikriai 53 proc. įstatinio kapitalo. Šios akcijos 
saugotos depozitinėse sąskaitose investiciniame banke “Trast” . 
Apie tai agentūrą Interfax informavo “Trast” artimi šaltiniai.

Kaip rašo Rusijos naujienų portalas “newsru.com”, Gene
ralinė prokuratūra patvirtino areštą, o jo orderyje sakoma, kad 
akcijos areštuotos, nes jos “faktiškai priklauso Michailui Cho- 
dorkovskiui.”

“Jukos” atstovas spaudai Aleksandras Šadrinas teigia, kad 
tokie veiksmai prieštarauja šalies Konstitucijai, kadangi areštuo
tos akcijos priklauso užsienio kompanijoms, kurių akcininkai, 
A.Šadrino teigimu, nesusiję su M.Chodorkovskiu.

Rusijos žiniasklaida areštą įvardina kaip vieną iš privatiza
vimo rezultatų peržiūrėjimo žingsnių.

Du “Jukos” akcininkai - Vladimiras Dubovas ir Leonidas 
Nevzlinas, kuriems atitinkamai priklauso po 7 ir 8 “Jukos” akcijų 
procentus, areštavus M.Chodorkovskį emigravo į Izraelį.

Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas kol kas nenori vertinti 
šio Rusijos generalinės prokuratūros sprendimo. “Prezidentas 
kol kas susilaiko nuo komentarų”, - sakė prezidento atstovas 
spaudai Rosvaldas Gorbačiovas.

LIETUVOJE SUSIKLOSTĖ 
PAVOJŲ KELIANTI SITUACIJA

Vilnius, spalio 31 d. (ELTA). Signalai, pasiekiantys visuo
menę iš uždarų posėdžių, rodo, kad Lietuvoje politinė situacija 
yra labai trapi ir pažeidžiama, kelianti pavojų politinei sistemai, 
teigia Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto direktorius Raimundas Lopata.

“Susiklosčiusi situacija yra beprecedentė per trumpą nepri
klausomybės laikotarpį, ir šiuo metu kyla esminis klausimas - 
ar vyks apkaltos procedūra” , - Eltai sakė R. Lopata. Anot jo, 
jeigu iš tikrųjų egzistuoja specialiųjų tarnybų pažyma, kurioje 
pateikti duomenys apie Prezidentūros ryšius su tarptautiniais 
nusikaltėliais, apie kurią žino siauras politikų ratas, kyla klausi
mas, kaip politikai su ta medžiaga pasielgs ir kaip elgsis prezi
dentas Rolandas Paksas.

R. Lopatos teigimu, pavojingiausia būtų, jei tokioje situacijo
je prasidėtų apeliacijos į tiesioginę demokratiją arba į tautą. “Eili
nį kartą turėtume situaciją, kokia buvo susiklosčiusi per paskuti
niuosius Prezidento rinkimus - vėl pradėtume kalbėti apie dvi 
Lietuvas. Jei šis scenarijus pasikartos - tai bus pats prasčiausias 
variantas”, - prognozavo politologas.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ MEDALIAI UŽ GERĄ TARNYBĄ

Vilnius, spalio 29 d. (ELTA). Irake tarnybą baigusius ir vėlų 
spalio 28 d. vakarą į Lietuvą sugrįžusius 43 LITCON 1 būrio 
karius ir 8 Krašto apsaugos savanorių pajėgų karius-logistus 
pasveikino ir medaliais “Už tarptautines misijas” apdovanojo 
krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius.

Iškilmingoje apdovanojimo ceremonijoje Algirdo mechani
zuotajame pėstininkų batalione Rukloje dalyvaus karių artimieji, 
krašto apsaugos sistemos, žiniasklaidos atstovai.

Iš Irako grįžę LITCON 1 būrio kariai tarnybą atliko kartu su 
danais Didžiosios Britanijos kontroliuojamame sektoriuje į šiau
rės rytus nuo Basros. Jie palaikė viešąją tvarką, patruliavo, sau
gojo svarbius infrastruktūros įrenginius ir objektus, ėjo tarnybą 
kontrolės postuose. Danijos karinės pajėgos lietuvius aprūpino 
šarvuočiais, transporto priemonėmis, taip pat teikė medicinos 
priežiūrą ir gydymą.

Spalio viduryje pakeisti šį būrį atvyko antrasis karių būrys - 
LITCON 2. Pasak Krašto apsaugos ministerijos, nauji atvykę 
kariai per dvi savaites perėmė misiją, baigiantys tarnybą draugai 
pasidalijo patirtimi.

Anksčiausiai, nuo balandžio mėnesio, tarnybą Irake pradėję 
8 logistikos specialistai aptarnavo krovinių srautus, skirstė hu
manitarinę pagalbą Talilo oro bazėje, esančioje 20 km į pietus 
nuo Nasirijos miesto pietryčių Irake.

Šiuo metu Irake taip pat tarnauja 45 LITDET 1 būrio kariai, 
tarnybą atliekantys Lenkijos karinio kontingento sudėtyje, bei 
du šalies kariškiai koalicijos partnerių štabe Bagdade.
■ NEPRITARIA NAFTOS GAVYBAI KINTUOSE

Klaipėdos apskrities viršininko administracija palaiko Kintų
bendruomenę, pasipriešinusią naftos gręžinio eksploatacijai 
Kuršių marių pašonėje.

Bendrovės “Minijos nafta” užsakymu šiemet buvo atlikta ir 
parengta naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje 
dalyje, Kintų objekte poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ją 
rengė Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų 
ir planavimo institutas. Nors mokslininkų išvados buvo teigia
mos, susipažinusi su ataskaita, Klaipėdos apskrities viršininko 
administracija pareiškė palaikanti Kintų bendruomenę, kuri prie
šinasi naftos gavybai Kuršių marių pašonėje.

Pasak Klaipėdos apskrities viršininkės Virginijos Lukošie
nės, numatomai naftos gavybai Kintuose Klaipėdos apskrities 
viršininko administracija pritarti negali dėl neigiamos visuome
nės nuomonės bei neigiamos vietos bendruomenės pozicijos 
šiuo klausimu. Tokį sprendimą taip pat lėmė ir tai, kad pritarus 
naftos gavybai galima sulaukti nepageidautinų socialinių pada
rinių. Bendrovė “Minijos nafta” savo licenciniame plote, api- 
mančiame dalį Klaipėdos ir Šilutės rajonų teritorijų, šiuo metu 
eksploatuoja 8 gręžinius. Vidutinė paros gavyba - 7 tūkst. statinių 
naftos. “Minijos nafta” išgauna daugiausiai naftos, palyginti su 
kitomis šalies naftos gavybos įmonėmis kartu paėmus.
■ PRAŠO TEISIŠKAI ĮVERTINTI

MERO A. ZUOKO PAREIŠKIMUS
Pasipiktinusi sostinės mero Artūro Zuoko viešais aiškinimais 

apie neskaidriai vykstančius žemės grąžinimo procesus, grupė 
vilniečių kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Pa
reiškime prašoma teisiškai įvertinti kai kuriuos mero A. Zuoko 
veiksmus. Praėjusią savaitę A. Zuokas surengė spaudos konfe
renciją prie Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio sklypo. Jos 
metu meras žurnalistams pareiškė, jog dėl valdininkų piktnau
džiavimo ir žemės spekuliantų gudrybių vilniečiai gali likti be 
žaliųjų miško plotų.

“Esame įsitikinę, kad šie A. Zuoko pareiškimai, kaip ir dau
gelis veiksmų dėl žemės grąžinimo, prieštarauja Viešųjų ir priva- 
čiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui. Valsty
bės politikas A. Zuokas pažeidžia šio įstatymo 3 str. nuostatas 
“dėl asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, prievolių” ir aki
vaizdžiai nesilaiko elementarių etikos principų”, - rašoma pareiš
kime. Jo autoriai kritiškai vertina per spaudos konferenciją vieno 
grąžintino sklypo teritorijoje pareikštus mero teiginius, kad grą
žintina žemė reikalinga darželiams, žaidimų aikštelėms, mokyk
loms. “Bandydamas supriešinti Vilniaus bendruomenę su žemės 
savininkais, apeliuodamas į vaikų interesus, A. Zuokas akivaiz
džiai meluoja ir yra nesąžiningas. Kaip meras jis negali nežinoti, 
kad tame pačiame Karoliniškių kraštovaizdžio draustinyje Vil
niaus miesto valdyba 2000 m. vasario 3 d. sprendimu patvirtino 
dviejų komercinių objektų statybą”, - teigiama pareiškime.

Pareiškimo autorių požiūriu, viešai išsakydamas savo neigia
mą poziciją žemės Vilniuje grąžinimo klausimu, A. Zuokas iške
lia save virš įstatymų ir teismų, nes žemės grąžinimo klausimai 
tebenagrinėjami teismuose, ir Vilniaus miesto Savivaldybė yra 
viena iš ginčo šalių. Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

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

Algirdas Pužauskas

Popiežius Jonas Paulius II 
spalio 21 d. įvesdino į Kardi
nolų kolegiją 30 naujų Bažny
čios kardinolų iš 22 kraštų. Jų 
tarpe yra kardinolų vyresnio 
amžiaus, virš 80 metų, kuriems 
nebus leista balsuoti renkant 
naują popiežių. Tik 135 kardi
nolai galės dalyvauti konkla
voje, naujo popiežiaus rinki
muose, nors Kardinolų kolegi
joje dabar bus 194 asmenys. 
Vatikane ir visoje Italijoje 
vyksta spėliojimai kas gali būti

JONAS PAULIUS DIDYSIS
arkivyskupą kardinolą Dionigi 
Tettamanzi arba 61 metų Vene
cijos kardinolą Angelo Scola, 
minimas 69 metų Genujos Tar- 
cisio Bertone, Vatikano valsty
bės sekretorius, 76 metų Ange
lo Sodano. Bažnyčios princų 
tarpe yra iškilių veikėjų, kaip 
jaunas Vienos arkivyskupas, 
58 metų Christoph Schoen
berg. Kurijos reikalų specialis
tai teigia, kad tarp galimų kan
didatų reikia 74 metų Kolum
bijos kardinolą Dario Castril- 
lona Hoyosa ir Honduro Tehu- 
sigalpos 61 metų arkivyskupą 
Andres Rodriguez Maradiega. 
Minimi Italijos spaudoje yra 
66 metų Argentinos Buenos 
Aires arkivyskupas Jorge Ma
ro Bergoglio ir Brazilijos Sao 
Paulo arkivyskupo Claudio 
Hummeso pavardės.

Afrikos kontinentas, kur 
seniai vyksta kovos tarp isla
mo ir krikščionių, turi įtakingą 
kandidatą, 74 metų Nigerijos

Popiežius moka lenkų, vokie
čių, prancūzų, italų, rusų portu
galų, anglų kalbas. Ispaniškai 
jis išmoko jau tapęs popiežiu
mi. Savo popiežystės dienomis 
jis aplankė 102 valstybes. Ke
lionėse praleido 582 dienas. 
Popiežius Jonas Paulius, aps
kaičiuota, nukeliavo 721,196 
m ylias, yra paskelbęs 476 
šventuosius ir 1,314 palaimin
tųjų. Dabartinis popiežius yra 
paskelbęs 14 enciklikų, sušau
kęs 15 vyskupų suvažiavimų, 
paaukštinęs 231-ną kardinolą 
šalyse, kurios niekada kardino
lų neturėjo, kaip Sudane ar Ga
noje. Jo buvo kardinolais pa
aukštinti trys dvasiškiai Škoti
joje.

Popiežius buvo dviem šū
viais peršautas 1981 gegužės 
13. Tai įvyko Vatikane. Jo gy
vybė buvo išgelbėta po šešių 
valandų operacijos Romos Ge- 
melli ligoninėje. Popiežius ap
lankė turką, kuris norėjo jį nu-

Popiežius Jonas Paulius II sveikinasi Vatikane su Canterbury arkivyskupu Rowan Williams iš Anglijos.
Vatikano nuotr.

išrinktas nauju popiežium . 
Laikraščiai pabrėžia, kad jau 
praėjo 455 metai, kai popiežiu
mi tapo ne italų tautybės kardi
nolas. Ligų prispaustas dabar
tinis Bažnyčios vadovas pasi
žymėjo darbštumu ir savo ke
lionėmis po viso pasaulio šalis. 
Reuters žinių agentūros žinio
mis, Amerikos kardinolas Theo
dore McCarrick pasakė repor
teriams, kad jo manymu popie
žius Jonas Paulius įeis istori
jon, kaip “Jonas Paulius Didy
sis”, atlikęs daug sunkių darbų 
nuo 1978-jų spalio 16 dienos, 
kada Krokuvos arkivyskupas 
Karol Wojtyla buvo išrinktas 
Katalikų Bažnyčios vadovu, 
pasaulis sužinojo apie jo išrin
kimą po trijų balsavimų.

Italų spauda, net ir nereli
giniai laikraščiai jau siūlo į po
piežiaus vietą 69 metų Milano

kardinolą Francizo Arinze, ku
ris Vatikane vadovauja Dieviš
kosios pagarbos ir Sakramentų 
kongregacijai.

Dabartinis popiežius gimė 
kaip Karol Wojtyla Lenkijoje 
1920 metų gegužės 18 d. Wa- 
dowicų Karol ir Emilia Woj- 
tyla šeimoje. Jo tėvas buvo 
Lenkijos kariuomenės seržan
tas. Jaunas jo  sūnus buvo ga
bus mokslui. Studijavo ir gavo 
doktoratą Vokietijos Mainz 
universitete, baigė Lubline 
universitetą, Krokuvos Jogai- 
laičių un-tą, kur gavo teologi
jos doktoratą, baigė Romoje 
Pontifical Angelicum studijas 
filosofijoj, tapo filosofijos 
daktaru, studijavo pogrindyje 
slaptoje seminarijoje, rengėsi 
kunigystei, tapo pagalbiniu 
Krokuvos vyskupu, karo me
tais dirbo chemijos fabrike.

žudyti, kalėjime ir, išsikalbėjęs 
su juo, atleido jo nuodėmes. Po 
šio atentato popiežiaus sveika
ta pradėjo blogėti, atėjo sunki 
Parkinsono liga. Popiežiaus 
sveikata pablogėjo ir po 1994 
kojos lūžio.

Sakoma, kad popiežius pa
liko savo ženklą ant dabartinės 
Kardinolų kolegijos. Padidėjo 
kardinolų skaičius iš Afrikos. 
Jau galima tikėtis, kad naujojo 
popiežiaus rinkimuose nemažą 
vaidmenį turės balsuotojai iš 
juodųjų tarpo. Tarp naujų kar
dinolų yra Bažnyčiai užsitar
navę: vietnamietis, australas, 
Gvatemalos, Meksikos, Japo
nijos, Nigerijos dvasiškiai. Jis 
padarė istorinį katalikų vadovo 
žingsnį, aplankydamas žydų 
sinagogą 1986 metais. Po trijų 
metų jis užmezgė formalius 

(Nukelta į 3 p.)
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LIETUVOS “KOMUNARAI”

Lietuvos kaimynė Gudija, dabar vadinama Baltarusija, 
vis laukia svečių iš užsienio, kad jos vyriausybę pagirtų už 
socialistinę santvarką, nors tie svečiai - retenybė. Vakarų žur
nalistai vis dar prasiskverbia sužinoti, kokią pažangą yra pa
dariusi Lukašenkos valdoma valstybė. Jo įsakymu ten ren
giama programa krašto propagandai stiprinti. Visos ministe
rijos, spauda, radijas, televizija, kino filmai privalo tarnauti 
socializmo laimėjimams girti ir opozicijai dergti. Opozicijos 
organizatoriai areštuoti, jie negali naudotis radiju, televizija, 
uždaryti jų  laikraščiai.

Minsko vyriausybei labai svarbu, kad atvykę svečiai padė
tų pralaužti Vakarus, pašalintų izoliaciją ir sulauktų investici
jų. Prez. Lukašenka pradėjo girti ir Europos Sąjungą. Daugelis 
valstybės įmonių Baltarusijoje vegetuoja. Darbininkai ne
gauna atlyginimų, kolūkiai paskendę skolose. Lukašenka 
įsakė įmonėms teikti pagalbą kolūkiams. Jeigu verslininkas 
nepadeda kolūkiui, tai jam  esą ne vieta Baltarusijoje. Nebe 
paslaptis, kad valdžios įstaigos turi skelbti tik gerus vyriausy
bės valdymo duomenis ir visos tos programos turi būti patvir
tintos Lukašenkos paskirtų patikėtinių. Todėl nuolatos per 
televiziją rodomas “sumanusis” prezidentas ir vis kas nors 
sako kalbą, girdamas jį.

Nuo šio liaupsinimo neatsiliko ir Lietuvos “komunarai” , 
atvykę į Minską. Jie buvo filmuojami ir jų  susižavėjimo pa
reiškimai socialistine tvarka skelbiami visame krašte. Lietu
vos parlamentarų - Broniaus Bradausko, Vydo Baravyko, Vy
tauto Einoriaus ir Vladimiro Orechovo vizitą Baltarusijos ži- 
niasklaida pateikė kaip faktą, kad Lietuva pripažįstanti Balta
rusijos (neteisėtai) sudarytą Parlamentą ir visą vyriausybę. 
Gi Lietuvos parlamentarai Baltarusijos vadovams sakėsi esą 
ryšių palaikymo su jais pionieriai. Jiems buvo parodyti keli 
ūkiai netoli Minsko, kaip puikiai jie tvarkomi ir kaip gerai 
verčiasi.

Sugrįžusius “keturis komunarus” į Vilnių su plakatais ir 
raudonomis vėliavomis pasitiko jaunieji liberalai. Apie vi
sas minėtas Baltarusijos režimo blogybes iš “komunarų” nete
ko išgirsti. Pro rausvus akinius viskas kitaip atrodo - džiaugėsi 
Baltarusijos laimėjimais, Minske juodino Lietuvą, o Lietuvos 
Seimo vicepirmininkas ir bendrapartietis Česlovas Juršėnas 
tvirtina čia nematąs nieko blogo. Tačiau Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas ir Užsienio reikalų ministras Antanas Va
lionis pasmerkė šių keturių seimūnų nepagarbą Lietuvai bū
nant užsienyje. Demokratiniame pasaulyje kitoje valstybėje 
esant nekalbama blogai apie savo kraštą. Savo partijos narių 
nepasmerkė ir Ministras pirmininkas A.M. Brazauskas.

Kai buvo balsuojama už rezoliuciją tūkstančiams gyvento
jų  sugrąžinti iki šiol vis negrąžinamą žemę, tai tik 26 Seimo 
nariai terado reikalą dalyvauti balsavime. Tuo įstatymu nori
ma panaikinti toje srityje esanti netvarka. Už rezoliuciją “Dėl 
piliečių nuosavybės teisių atkūrimo į žemę ir žemės refomos 
teisėtumo” balsavo 22 Seimo nariai, 2 buvo prieš ir 2 susilai
kė. Lietuvos Seime šiuo metu yra 137 nariai. Tačiau nežiūrint 
tokio neatsakingo Seimo narių požiūrio į savo pareigas valsty
bei, kitų metų biudžete numatyta Seimui skirti 9,472 milijono 
litų daugiau nei šiemet.

S. Tubėnas

LIETUVOS PREZIDENTAS KATEGORIŠKAI ATMETĖ VISUS 
BANDYMUS SUSIETI JĮ SU NUSIKALSTAMU PASAULIU

V iln iu s , spalio  30 d. 
(ELTA). Lietuvos Respublikos 
prezidentas Rolandas Paksas 
teigė šokiruotas, kad, siekiant 
apginti kai kurias interesų gru
pes, rizikuojama valstybės au
toritetu, žmonių saugumu.

Tai jis pareiškė spalio 30 d. 
skubiai atvykęs į LRT vakari
nių žinių laidą “Panorama” .

“Šiandien buvo pabandyta 
Jus įtikinti, esą Jūsų išrinktas 
Prezidentas yra susijęs neaiš
kiais ryšiais su nusikalstamo
mis grupuotėmis. Esu apstul
bintas ir šokiruotas, kad, sie
kiant apginti kai kurias interesų 
grupes ir bijantis bet kokių per
mainų, ant politinio lošimo sta
lo klojamas valstybės autorite
tas, žmonių saugumas ir visų 
Jūsų ateitis” , - kalbėjo prezi
dentas.

“Kategoriškai neigiu ir at
metu prasimanymus. Neabejo
ju, kad atsakingi mūsų valsty
bės pareigūnai sugebės nusta
tyti, kas yra tiesa, o kas - tik 
bet kokias padorumo ir sveiko 
proto ribas peržengę politiniai 
žaidimai” , - tvirtino R. Paksas.

Prezidentas sakė, jog, susi
pažinęs su tik ketvirtadienio 
vakare gauta Valstybės saugu
mo departamento pažyma, su
stabdė patarėjo nacionalinio 
saugumo klausimais Remigi
jaus Ačo įgaliojimus, ir jis įsta
tymo nustatyta tvarka kreipsis 
į teisėsaugos institucijas dėl 
jam  mestų kaltinimų.

“Šitokių veiksmų imamasi 
vizitų į Europos Parlamentą, 
Berlyną, Vašingtoną ir Briuselį 
išvakarėse. Tai rodo, jog tai ga
li būti iš anksto gerai suplanuo
ti veiksmai, siekiant sumenkin
ti Prezidento autoritetą, net ne-
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diplomatinius ryšius su Mask
va, priėmė Vatikane tuometinį 
Sovietų Sąjungos vadą Gorba
čiovą. Popiežius atsiprašė už 
Katalikų Bažnyčios praeityje 
padarytas klaidas, už Galileo 
pasmerkimą.

------Keliais sakin iais-------

• Jungtines Tautos balsavo 
paskirdamos naujus Saugumo 
Tarybos narius. Naujieji nariai: 
Brazilija, Alžyras ir Filipinai. 
Kartu su Rumunija ir Benin šios 
šalys tarnaus taryboje iki 2005 
m. Jos pakeis Bulgariją, Kame
rūną, Ginėją, Meksiką ir Siriją.

• Prez. George Bush grįžo 
iš trumpos kelionės po Azijos 
šalis, sustodamas Havajuose. 
Jis susitiko su II-jo Pasaulinio 
karo 10 veteranų, kurie išliko 
per japonų puolimą. Preziden
tas palygino jį su teroristų puo
limu 2001 metų rugsėjo 11.

• Palestinoje arabai nužudė 
du jaunus palestiniečius, kurie

galvojant apie pasekmes vals
tybei ir jos piliečiams.

Pažymų paviešinimas, ne
pateikus jų  Prezidentui, gali 
būti įvardyti kaip sąmokslas” , 
- teigė prezidentas R. Paksas.

Jis atsiribojo nuo visų spa
lio 30 d. mestų bandymų susie
ti jį su nusikalstamu pasauliu. 
“Esu tikras, kad netrukus visi 
šios istorijos užsakovai bus 
įvardyti”, - sakė šalies vadovas 
per televiziją.

Kaip jau pranešėme, spalio 
30-osios vakare Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas in
formavo prezidentą Rolandą 
Paksą apie tai, kad stabdoma 
Valstybės saugumo departa
mento (VSD) vadovų kaitos 
procedūra ir inicijuojama par
lam entinė kom isija turim ai 
medžiagai ištirti.

Seimo pirmininkas A. Pau
lauskas Prezidentą taip pat su
pažindino su iš VSD gauta 
slapta medžiaga. Apie medžia
gos turinį Seimo pirmininko 
atstovas spaudai Arvydas Zi- 
linskas nekalbėjo, pabrėžda
mas, kad ji yra susijusi su vals
tybės paslaptimi.

Tuo tarpu LNK žinių tarny
ba teigė, kad slaptoje informa
cijoje pateikiami duomenys 
apie Prezidentūros žmonių ry
šius su nusikalstama struktūra 
asociacija “XXI vek” (“XXI 
amžius”).

Šiuo metu Seime yra pradė
ta Mečio Laurinkaus atleidimo 
iš VSD generalinio direkto
riaus posto ir Gintaro Bagdono 
skyrimo į šias pareigas proce
dūra. Pagal Lietuvos Konsti
tuciją saugumo tarnybos va
dovą Seimo pritarimu skiria ir 
atleidžia Prezidentas.

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYK IŲ  APŽVALGA

buvę Izraelio saugumo šnipai 
ir informatoriai. Slaptame teis
me jie buvo nuteisti ir nužudyti 
šūviais į galvą.

• Kalifornijos gubernato
riumi išrinktas aktorius Arnold 
Schwarzenegger pakvietė savo 
štabo viršininke ilgametę vals
tijos darbuotoją Patricia Cla- 
rey, kuri buvo Kalifornijos gu
bernatoriaus Pete Wilson kan
celiarijos vadovė.

• Demokratas senatorius 
Joseph Lieberman žurnalis
tams pasakė esąs vienintelis kan
didatas, kuris nugalės balsavi
muose prezidentą G. Bush. 
Nors jis esąs žydas, arabai nie
ko jam  negalį prikišti.

• Izraelio vyriausybė atme
tė JT reikalavimą sustabdyti 
sienos tarp Palestinos ir Gazos 
miesto statybą. Už sienos, kuri 
tęsiasi jau 90 mylių, nugriovi
mą balsavo 144 šalys, 12 susi
laikė nuo balsavimo ir keturios, 
jų  tarpe JAV, balsavo prieš. Iz
raelio lėktuvai ir malūnsparniai

Užsienio žiniasklaida pra
neša apie skandalą Lietuvoje. 
“Lietuvos prezidentas Rolan
das Paksas ketvirtadienį pa
neigė turėjęs ryšių su nusikals
tam u pasauliu  ir pavadino 
valstybės saugumo tarnybų 
pranešimą sąmokslu prieš jį”, 
praneša naujienų agentūra 
Reuters. Apie R. Paksui pa
reikštus įtarim us reportažą 
spalio 31 rytą rodė ir Jungtinės 
Karalystės televizija BBC.

“Atsiriboju nuo visų šios 
dienos bandymų susieti mane 
su nusikalstamu pasauliu”, - 
ketvirtadienio pranešime tvir
tino prezidentas. Tai, kad apie 
saugumo tarnybų pranešimą 
R. Paksas nebuvo informuotas 
iš anksto, jo  teigimu, “gali būti 
pavadinta sąmokslu”.

Parlamento Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
vadovas Alvydas Sadeckas 
agentūrai Reuters teigė, kad šį 
klausimą tirs speciali komisija, 
tačiau  daugiau kom entarų  
nepateikė.

“Šie kaltinim ai yra gana 
rim ti ir turi būti išnagrinėti 
pačiu aukščiausiu lygiu” , - 
agentūrai Reuters sakė prezi
dento atstovas Rosvaldas Gor
bačiovas, pridūręs, kad R. Pak- 
sas penktadienį popiet šaukia 
Valstybės gynybos tarybos 
posėdį.

L ietuvos R espublikos 
Konstitucijos 74-asis straips
nis numato, kad, Prezidentui 
šiu rkšč ia i pažeidus K ons
tituciją, sulaužius priesaiką 
arba paaiškėjus, jog padarytas 
nusikaltim as, Seim as trijų  
penktadalių visų narių balsų 
dauguma gali pašalinti jį  iš 
užimamų pareigų.

daužė Gazos pabėgėlių sto
vyklą, žuvo 11 žmonių.

• Prancūzija, Vokietija ir 
Britanija prikalbino Irano vy
riausybę įsileisti tarptautinius 
inspektorius prižiūrėti Irano 
branduolinius reaktorius ir ura
no gryninimo įmones, kad būtų 
galima patikėti, kad Iranas ne
ketina įsigyti atominių ginklų.

• Šiaurės Korėja spalio 20 
vėl iššovė (jau ketvirtą šiais me
tais) vidutinio nuotolio raketą, 
įrodydama pasauliui, kad Ko
rėjos Liaudies respublika pa
sirengusi įsigyti branduolinę 
atgrasinimo priemonę. Š. Ko
rėja pasitraukia iš Branduoli
nių ginklų neplatinimo sutar
ties. Azijoje tai didina įtempi
mus. Japonija jau pakėlė į erd
vę šnipinėjimo erdvėlaivius. Ki
nija, Pietų Korėja ir JAV bando 
naudoti diplomatinį spaudimą.

• Malaizijos premjeras pa
sakė, kad pagal Koraną, jei 
priešas siūlo taiką, musulmo
nai privalo atsakyti teigiamai.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Vilniaus mero - “Metų žmogaus” pagerbimo šventėje: iš kairės LR generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus pirm. Stanley Balzekas, Jr., Agnė 
Zuokienė, Vilniaus meras Artūras Zuokas, LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas.

Laimos Jurkūnienės nuotr.

DIPLOMATAI JAU SULAUKĖ 
NEIGIAMŲ TEISMO SPRENDIMŲ

V iln iu s , spalio  30 d. 
(ELTA). Vilniaus apygardos 
administracinis teismas atmetė 
visų penkių buvusių diplomatų 
skundus, kuriais tarnybos nete
kę pareigūnai ginčijo atleidi
mo teisėtumą.

Teismas paskelbė esant ne
pagrįstais buvusio Lietuvos 
ambasados Baltarusijoje antro
jo  sekretoriaus Ričardo Ra
moškos ir buvusio generalinio 
konsulo Sankt Peterburge Gin
taro Ronkaičio skundus.

Teismas paskelbė atmetąs 
kaip nepagrįstus buvusio Kon
sulinio departamento direkto
riaus Gedimino Siaudvyčio ir 
buvusio Lietuvos ambasados 
Baltarusijoje patarėjo Lino Va- 
lentukevičiaus skundus.

Nors buvę diplomatai pro
ceso metu laikėsi skirtingos 
gynybos taktikos, esminiai jų 
reikalavimai sutapo. Penki iš 
septynių po vizų skandalo atsi
statydinusių pareigūnų prašė 
teismo panaikinti užsienio rei
kalų ministro Antano Valionio 
liepos 24 d. įsakymus, grąžinti 
į darbą ir priteisti pinigines 
kompensacijas už priverstinės 
pravaikštos laiką. Jie įrodinėjo, 
kad tik formaliai atsistatydino 
savo noru, o iš tiesų esą buvę 
priversti taip pasielgti panau
dojus psichologinį spaudimą.

Teismo motyvai atmetant 
buvusių diplomatų skundus 
taip pat panašūs.

Atsisakydamas patenkinti 
skundus teismas pabrėžė nenu- 
statęs, kad prieš atleidžiamus 
pareigūnus būtų naudotas psi
chologinis spaudimas. Atmes
damas tokius buvusių diplo
matų R. Ramoškos bei G. Ron- 
kaičio skundų argum entus, 
teismas konstatavo nesant įro
dymų, kad ministras A. Valio
nis pareigūnams grasino net 
baudžiamuoju persekiojimu, 
kaip bandė įrodinėti atleistieji 
pareigūnai. Teismo požiūriu, 
būdami pakankamai išsilavinę 
asmenys, jie galiausiai turėjo

suvokti tai, kad baudžiamasis 
persekiojimas nėra ministro 
kompetencija. Todėl teismas 
priėjo prie išvados, kad atsista
tydinimo prašymus diplomatai 
parašė laisva valia ir apgalvo
tai, o vėliau nepasinaudojo ga
limybe atsiimti juos per tris 
dienas. Į teismą dėl esą netei
sėto atleidimo R. Ramoška 
kreipėsi tik po 30 dienų.

A tleistiesiem s diplom a
tams nepalankūs Vilniaus apy
gardos administracinio teismo 
sprendimai dar gali būti skun
džiami Vyriausiajam adminis
traciniam teismui. Buvę diplo
matai linkę išnaudoti ir šią ga
limybę, o kai kurie kalba net 
apie Europos žmogaus teisių 
teismą. “Mes svarstome gali
mybę kreiptis į aukštesnės ins
tancijos teismą ir bandysim 
ieškoti teisybės tenai. Gal atsi
žvelgs į visas aplinkybes, į ku
rias šis teismas neatsižvelgė”, 
- sakė R. Ramoška.

Tačiau U žsienio reikalų 
ministerijai teisme atstovau
jan tis  advokatas Virgilijus

Kaupas sakė sunkiai įsivaiz
duojąs kitokius Vyriausiojo 
administracinio teismo spren
dimus, nes pirmosios instanci
jos teismas savo sprendimus 
parėmė išsamiais ir pagrįstais 
motyvais. “Jei gaus pareiškėjų 
skundus, Vyriausiasis admi
nistracinis teismas, manau ver
tins visus įrodymus, kurie yra 
surinkti byloje. Naujų įrody
mų pateikti aukštesniam teis
mui įstatymas iš esmės nebe
leidžia. Taigi tie įrodymai, ku
rie yra iki šios dienos surinkti 
ir kuriuos jau įvertino apygar
dos administracinis teismas, 
galės būti dar kartą ištirti ir 
įvertinti” ,- sakė V. Kaupas.

Liepą, kilus skandalui dėl 
galimų korupcinių ryšių, atsi
statydinimo pareiškimus para
šė 7 diplomatai. Penki iš jų  po 
kelių  savaičių apsisprendė 
kreiptis į teismą, o buvęs kon
sulas Sovetske Saulius Turskis 
bei Lietuvos ambasados Ru
sijoje antrasis sekretorius Se
mionas Dančenka bylinėtis su 
ministerija nepanoro.

AR MOTINOS, NETEKUSIOS SOVIETŲ ARMIJOJE 
VAIKŲ, NĖRA NUKENTĖJUSIOS

Lietuvos karių atminimo sąjunga, jungianti okupacinėje so
vietų kariuomenėje žuvusiųjų tėvus, siekia nukentėjusių asmenų 
statuso. Apie tai organizacijos atstovai kalbėjosi susitikime su 
Lietuvos prezidentu Rolandu Paksu.

Lietuvos prezidento patarėja Dalia Kutraitė-Giedraitienė šią 
problemą įvardijo retoriniu klausimu: “kas galėtų pasakyti, kad 
mamos, netekusios savo vaikų, nėra nukentėjusios nuo okupaci
nio režimo”. Anot patarėjos, jei yra įstatymai, kuriuose nurodyti 
asmenys, nukentėję nuo okupacinio režimo, tai tikriausiai ir 
žuvusių sovietų kariuomenėje artimieji turėtų turėti tokį statusą.

Sis klausimas sprendžiamas ne pirmus metus. Šiuo metu ruo
šiamasi Seime svarstyti naują Asmenų, nukentėjusių nuo 1939
1990 m. okupacijų, teisinio statuso įstatymo projektą. Valstybės 
vadovas paprašė išsiaiškinti, ar yra galimybės į šį įstatymą 
įtraukti ir žuvusiųjų sovietų okupacinėje kariuomenėje tėvus.

Lietuvos karių atminimo sąjungos pirm. Gražinos Buzienės 
duomenimis, sovietinėje armijoje žuvo apie 1,660 žmonių. 
Pasak jos, skaičiai nėra tikslūs, nes juose fiksuoti tik per paskuti
niuosius du okupacijos dešimtmečius žuvę kariai. “Mums būtų 
kaip moralinė duona tas nedidelis dalykas - statuso turėjimas. 
Jis parodytų, kad valstybė žino ir rūpinasi mūsų bėdomis” , - 
sakė po susitikimo su šalies prezidentu G. Buzienė.

“YUKOS” AKCIJŲ AREŠTAS NETURĖTŲ
RIMTAI ATSILIEPTI “MAŽEIKIŲ NAFTAI”

Vilnius, spalio 30 d. (ELTA). Ketvirtadienį Rusijos valdžios 
sprendimas areštuoti naftos kompanijos “Yukos” kontrolinį 
akcijų paketą neturėtų rimtai atsiliepti šios bendrovės valdomos 
“Mažeikių naftos” veiklai. Tokį pirmąjį vertinimą Eltai išsakė 
ūkio ministras Petras Čėsna, paprašytas pakomentuoti naujausias 
žinias iš Maskvos apie “Yukos” bylą.

“Lietuvos Vyriausybė turi ramiai, solidžiai reaguoti į tokias 
naujienas. Manau, kad nors “Yukos” akcijos areštuotos, kompa
nija veiks toliau. Akcininkų kaita bet kada įmanoma, taip gali 
būti ir su “Yukos” , dalis jos akcijų gali būti parduota užsienie
čiams. Neturėtume dėl to labai jaudintis - bent šiandien nėra 
požymių, kad naujausi įvykiai, susiję su “Yukos”, gali rimtai 
atsiliepti “Mažeikių naftos” gamybinei veiklai”, - sakė P. Čėsna.

“Yukos” akcijų priklausomybė ir teisė balsuoti kompanijos 
akcininkų susirinkime po šių, “Yukos” vertinimu, neteisėtų 
veiksmų (akcijų arešto - ELTA) nepasikeitė. Platesnių komentarų 
negaliu pateikti, nes laukiu informacijos iš Maskvos”, - Eltai 
komentavo “Yukos” atstovybės Lietuvoje vadovas Tomas Gižas.

“Yukos” valdo 53.7 proc. “Mažeikių naftos” akcijų, Vyriau
sybė - 40.66 proc. Vienos didžiausių ir strategiškai svarbių šalies 
įmonių pagrindinės savininkės jau yra įpusėjusios derybas su 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB), norinčiu įsigy
ti 10-15 proc. “Mažeikių naftos” akcijų ir ketinančių finansuoti 
įmonės tolesnę modernizaciją.

“Yukos” yra pagrindinė naftos tiekėja “Mažeikių naftos” per
dirbimo gamyklai. Be to, šis Rusijos koncernas naudoja Būtingės 
terminalą naftos eksportui į Vakarus. “Šiandien nafta įmonę ir 
terminalą pasiekia įprastu režimu. Su “Yukos” turime ilgalaikius 
naftos tiekimo kontraktus. Komentuoti naujienų iš Maskvos ne
galiu, nes neturiu pakankamai informacijos”, - sakė “Mažeikių 
naftos” komunikacijos tarnybos vadovas Giedrius Karsokas.

Didžiausia Rusijos naftos kompanija “Yukos” pastaruoju me
tu yra atsidūrusi Rusijos teisėsaugininkų akiratyje, o jos vadovas 
Michailas Chodorkovskis šiuo metu yra uždarytas kardomojo 
kalinimo įstaigoje.

SAUGUMO DEPARTAMENTO VADOVAS 
TARNAUJA VALSTYBEI

Vilnius, spalio 30 d. (ELTA). Prezidentas Rolandas Paksas 
atmeta politikų kaltinimus, esą Mečį Laurinkų iš Valstybės sau
gumo departamento jis atstatydinąs savo iniciatyva. Valstybės 
vadovas taip pat pabrėžia, kad naujo šio institucijos vadovo kan
didatūra buvo pasirinkta remiantis profesionalumo, o ne populia
rumo kriterijais. Interviu Lietuvos radijui prezidentas R. Paksas, 
be kitų klausimų, aptarė ir VSD vadovų kaitą.

Seimas šią savaitę po pateikimo jau pritarė Prezidento dekre
tams, kuriais siūloma atleisti M. Laurinkų iš VSD vadovų ir į jo 
vietą skirti Krašto apsaugos ministerijos žvalgybos ir kontržval
gybos skyriaus vadovą pulkininką leitenantą Gintarą Bagdoną. 
Svarstant klausimą Seime kai kurie politikai teigė esą M. Laurin
kus atleidžiamas Prezidento iniciatyva.

“Mečys Laurinkus manęs paprašė, kad po 5 metų darbo VSD 
vadovo poste norėtų šiek tiek ramesnio darbo, jei galima taip 
pavadinti darbą ambasadoriaus poste, ir aš, be abejo, sutikau”, 
sakė duodamas interviu Lietuvos radijui R. Paksas.

M. Laurinkus į VSD vadovo postą buvo paskirtas 1998 me
tais, konservatoriams turint daugumą Seime.

Kalbėdamas apie G. Bagdono kandidatūrą R. Paksas pabrėžė, 
kad jos pasirinkimą lėmęs profesionalumas.

Anot valstybės vadovo, tai vienas iš nedaugelio atvejų 
Lietuvoje, kai būtent į tokias pareigas skiriamas profesionalas, 
o ne vienai ar kitai politinei jėgai ar politikui prijaučiantis asmuo.

“Aš manau, kad Saugumo departamento vadovas turėtų tar
nauti valstybei ir dirbti pagal įstatymus, o tai ir sąlygoja šitas 
mano pasirinkimas”, sakė R. Paksas.

Prezidentas nesutiko ir su pasigirdusių svarstymų, esą G. 
Bagdonas yra beveik nežinomas visuomenei, pagrįstumu. 
“Žvalgybininkai ir panašių struktūrų vadovai - tai ne šou 
žvaigždės, ne aktoriai ir artistai, kurie rodosi kiekvieną kartą 
televizijos ekrane. Tai žmonės, kurie dirba savo darbą ir jiems 
nebūtinai būti matomiems. Reikia, kad jų  darbo rezultatai būtų 
matomi”, sakė R. Paksas.

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

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

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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LIETUVIU FONDAS RYŽTASI 
SUTELKTI 20 MILIJONU

Edvardas Šulaitis

Artėja naujas didžiausios 
išeivijoje lietuvių finansinės 
organizacijos Lietuvių Fondo 
veiklos sezonas. Jis oficialiai 
prasidės per jos rudeninį po
būvį, kuris yra rengiamas lap
kričio  8 d. PL Centre Le- 
monte.

Neseniai šios organizacijos 
narius pasiekė LF Tarybos 
pirm. dr. Antano Razmos ir 
Valdybos pirm. Povilo Kiliaus 
pasirašytas laiškas, o taip pat

Dr. Antanas Razma, Lietuvių fondo 
Tarybos pirmininkas.

ir Pelno skirstymo komisijos 
pirm. Kęstučio Ječiaus infor
macija apie atliktą jos darbą. 
Siame dokumente yra daug 
skaitlinių, o bendra suma rodo, 
kad šiemet lietuviškiems rei
kalams jau buvo paskirta net 
774,108 dol. (tam tikra suma 
dar buvo paskirstyta spalio 25 
d., tačiau jos negalima skelbti, 
iki kol nebus patvirtinta gruo
džio 2 d. įvykstančiame LF 
Tarybos susirinkime).

LF naujo veiklos 
sezono (jau 41-jo, 
proga kreipėm ės į 
šios organizacijos 
sumanytoją ir svar
biausiąjį jos darbų 
tęsėją, šiuom etin į 
Tarybos pirm. dr. A. 
Razmą, norėdami pa
tirti apie dabartinius 
LF planus, džiaugs
mus bei rūpesčius.

Kaip ir visada, 
taip ir dabar, dr. A. 
Razma yra optimis
tiškai nusiteikęs. Jis 
pradžioje pabrėžė, 
kad LF vadovybė 
yra pasiryžusi su
telk ti 20 m ilijonų 
dolerių kapitalą, kad 
ateityje lietuviškiems

reikalams būtų galima skirti ne 
milijoną, kaip kad dabar daro
ma, bet bent po du milijonus 
dolerių. Žinant, kad dabar LF 
narių įnašai jau viršija 14 mi
lijonų dolerių sumą, tai užsi
brėžtas tikslas nėra nepasie
kiamas - galvoja dr. A. Razma, 
kartu pasidžiaugdamas ir di
džiuliais Alphonse Sarausko ir 
Juozo Ručio palikimais (jų ben
dra suma siekia 4 mil. dolerių).

Kalbėdami apie naują veik
los sezoną padiskutavome ir 
apie LF rudens pobūvį, kurio 
metu bus įteiktos ne vien tik 
stipendijos studentams, bet ir 
jau trečioji iš eilės Lietuvių 
Fondo dr. Antano Razmos var
do premija. Šiemet ji buvo pa
skirta Kauno Medicinos uni
versiteto Biomedicininių tyri
mų instituto vadovui, prof. 
Arimantui Dumčiui.

Dr. A. Razma pažymėjo, 
kad jau yra suplanuota ir 2004 
m. premija, kuri bus skiriama 
iškiliausiam visuomenininkui. 
Šios kom isijos (ją, kaip ir 
anksčiau, sudarys 6 asmenys 
- 3 iš Lietuvos ir 3 iš užsienyje 
gyvenančiųjų). Pirmininku pa
kviestas savo kadenciją nese
niai baigęs PLB Valdybos 
pirm . Vytautas K am antas. 
2005 m. premija turėtų atitekti 
kultūrinės srities darbuotojui 
ar darbuotojams.

LF Tarybos pirm ininkas 
pasidžiaugė iki šiol pastebimu

Prof. Arimantas Dumčius darbo metu operacinėje.

LIETUVIŲ FONDO LAUREATAS
Lietuvių fondo dr. A ntano Razmos vardo 2003 metų 

Mokslinės medicinos nedalomą 25,000 dol. premiją laimėjo 
prof. Arimantas Dumčius, kuris vadovauja Kauno Medicinos 
universiteto Biomedicininių tyrimų institutui. Premija bus įteikta 
L ietuvių fondo tradiciniam e pokylyje lapkričio 8 dieną, 
šeštadienį, Pasaulio lietuvių centro Didžiojoje salėje. Stalus 
kviečiame užsisakyti skambinant į LF raštinę tel. 630-257-11616.

St. Džiugas

LF pasisekimu ir veiklos rezul
tatais. Jis tik šiek tiek nuogąs
tavo, kad kai kurių JAV Lietu
vių Bendruomenės pareigūnų 
varoma akcija prieš Lietuvių 
Fondą gali pakenkti užsimotų 
planų vykdymui. Dr. A. Razma 
pareiškė, jog kai kurių asmenų 
prieš LF nukreipti pasisakymai 
yra nesuprantami ir į juos bent 
iki šiol nebuvo oficialiai rea

guota. Tačiau jis  neatm etė 
galimybės, kad ateityje bus 
padarytas trumpas atsakymas. 
Jis pareiškė, kad į pagrindi
nius kaltinimus Lietuvių Fon
dui atsakė Vaclovas Kleiza 
Drauge (2003 m. spalio 22 d.) 
tilpusiame laiške “Kas kaltas”.

Dr. A. Razma kviečia visus 
tautiečius dalyvauti rudeni
niame pokylyje.

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)

XXVI

“M atėm e ant grindinio 
parblokštus žmones. [...] Tvir
tiname, kad niekas iš badau
jančių ir su jais buvusių žmo
nių nesipriešino milicijos pa
reigūnams ir kareiviams nei 
žodžiais, nei veiksmais. Matė
me sužvėrėjusius veidus ir 
smurtą tik iš kareivių ir milici
jos karininkų pusės.”

G.Jurgelevičius, Žemuti
nės pilies archeologinių kasi
nėjimų sargas, taip parašė pro
kuratūrai: “Naktį, rugsėjo 29 
d., 5 val., išgirdau, kaip į ar
cheologinių kasinėjimų terito
riją įbėgo nemaža žmonių mi
nia. Pro langą pamačiau, kad 
tai šalmais, skydais ir gumi
nėm lazdom apsišarvavę mili
cininkai bei keli karininkai, 
ėmė daužyti guminėm lazdom 
archeologinių kasinėjimų ty
rimams naudojamus įrengi
nius (konvejerius, bakus, trans
porterius). Vienas karininkas 
sušuko: “Vot on!” Būrys mili
cininkų šoko ant jaunuolio, 
pasislėpusio tranšėjoje, ir ėmė 
jį mušti. [...] Jie mušė jį su su
žvėrėjusiu įkarščiu. Vaikinas 
ėmė garsiai rėkti. Jie jį stvėrė 
ir ėmė vestis. Vedė du milici-

Sąjūdžio organizuotas mitingas “Laisvę Lietuvai”, atvykus į Lietuvą 
SSKP CK generaliniam sekretoriui. Vilnius, 1990.01.11.

ninkai už parankės, kiti, eidami 
iš paskos, mušė jį per galvą, nu
garą, sprandą. [...] Vaikinui par- 
kritus, milicininkai spardė ko
jomis, šaukdami: “Vstavaj!” 
Paskui pakėlė ir įmetė į ką tik 
atvažiavusį didelį dengtą gele
žinį furgoną [...]”

Okupacinės valdžios repre
sijos prieš taikius demonstran
tus sukėlė pasipiktinimą vi
soje Lietuvoje, nuskambėjo 
per pasaulį. Sąjūdžio Iniciaty
vinės grupės nariai dėl to krei
pėsi į respublikos prokurorą
L.Sabutį, kad būtų nustatyti ir

nubausti smurtininkai. Į pro
kuratūrą, LKP CK, į Vilniaus 
vykdomąjį komitetą plaukė 
pasipiktinimo laiškai - pavie
niai ir kolektyviniai. Štai 30 
Vievio paukštyno darbuotojų 
taip rašo LTSR VR ministrui 
S.Lisauskui, LKP CK ir LSSR 
AT: “1988 m. rugsėjo 28 d. 
Vilniuje Jūsų vadovaujamos 
milicijos daliniai žiauriai susi
dorojo su taikaus mitingo da
lyviais. [...] Jokie įstatymai, 
jau nekalbant apie paprastą 
žmoniškumą, negali pateisinti 
beginklių žmonių žalojimo,

moterų mušimo. [...] Riaušes iš
provokavo Jūsų žmonės, Jūs 
pirmieji pavartojote jėgą[...] 
Jūs norite suskaldyti tik prasi
dedantį tautos vienijimąsi. Vėl 
atgaivinti stalinistines represi
jas. Nepavyks! Mes [...] reika
laujame Jūsų atsistatydinimo.”

Vilniaus universiteto Mate
matikos fakulteto darbuotojai ir 
studentai į valdžios įstaigas ra
šo: “Mes [...] esame pasipiktinę 
ir protestuojame prieš LSSR 
vidaus reikalų ministerijos pa
reigūnų veiksmus š.m. rugsėjo 
mėn. 28-29 d.d. [...] Diskusijų 
pakeitimas lazdomis - silpnu
mo įrodymas. Mes reikalauja
me:

1. Paskelbti pavardes tų, ku
rie įsakė mušti žmones, susirin
kusius į taikią demonstraciją.

2. Pripažinti šią Vidaus rei
kalų ministerijos surengtą ope
raciją antikonstitucine.”

Vilniaus medicinos mokyk
los dėstytoja ir moksleiviai (iš 
viso 120 parašų) rašė LKP CK 
sekretoriui R.Songailai, LSSR 
AT Prezidiumo pirm ininkui 
V.Astrauskui, LTSR Ministrų 
tarybos pirmininkui V. Saka
lausku i, LSSR p rokuro ru i 
L.Sabučiui: “Mes [...] pasisa
kome prieš prievartos panaudo
jimą. [...] Vidaus reikalų mi
nistro pavaduotojo M.Misiuko- 
nio argumentai “bananų” nau
dai, pateikti spaudoje ir televi
zijos laidoje, neįtikinantys. [...]

Mūsų nuomone, neprisidės 
prie valdžios vyrų autoriteto ir 
prievarta badaujančių Gedimi
no aikštėje žmonių atžvilgiu. 
Negalima neigti badaujančių 
intencijos humaniškumo ir iš 
jų  tyčiotis.

Tikėdami, kad konkrečias 
1988 09 28-29 d. situacijas iš
siaiškins kompetentingi asme
nys, mes reikalaujame, kad bū
tų apsvarstyta, ar gali likti savo 
postuose tie valdžios atstovai, 
kurių sprendimai ir nurodymai 
padėjo šias situacijas sukurti. 
Šie asmenys, mūsų nuomone, 
parodė visišką savo nekom
petentingumą, jei ne daugiau. 
[...] Kas įprato viską spręsti tik 
komanduojant ir vartojant jė 
gą, tas kitaip elgtis jau nesuge
ba. Mums nereikia moderni
zuoto stalinizmo. [...] Mes ne
pritariame valdžios galvose
nai, kad geriausias ir vieninte
lis argumentas oponentams - 
uždrausti mitingus. Ar tai nėra 
politinis bejėgiškumas? Juk tai 
reiškia nepasitikėjimą visuo
mene, kurioje gyvename [...].”

Tačiau LKP CK ir visa oku
pacinė valdžia stengėsi patei
sinti smurtą. Spalio 2 d. LKP 
CK “T iesos” la ik rašty je  
(N r.228) buvo paskelb tas 
Vilniaus vykdomojo komiteto 
straipsnis “Vilniečiai atsako 
už savo miesto garbę.”

(Bus daugiau)
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BUVO SUSIRINKĘ ---- C IC E R O ’ IL-------  PAMINĖJO AMŽIAUS
KASSELIO (VOKIETIJOJE) GIMNAZIJOS MOKINIAI DEIMANTINĘ SUKAKTĮ

Rugsėjo 20 d. Ciceroje bu
vo sukviestas Kasselio lietu
vių gimnazijos buvusių mo
kinių suvažiavimas, jau antras 
Čikagoje ar jos apylinkėse 
(pirmasis įvyko 1962-siais).

Atsilankė arti 60 žmonių, 
atvykusių iš įvairių JAV mies
tų. Buvo kviesti ir mokytojai, 
tačiau jų  atvyko tik viena - 
Aldona Baukienė iš St. Peters- 
burgo, Floridos.

Sis suvažiavim as buvo 
pradėtas m išiom is Jėzuitų  
koplyčioje už mirusius Kas- 
selio gimnazijos mokytojus ir 
mokinius. Jas atlaikė neseniai 
iš Vilniaus į Čikagą darbuotis 
persikėlęs kun. Antanas Gra
žulis, kuris čia pakeitė kitą jė 

zuitų kunigą Kazimierą Amb
rasą, perkeltą darbui į Lietuvą.

Po jų  buvo persikelta to
lim esnei program ai į Klas 
restorano salę Ciceroje. Pro
gramai vadovavo buvusi Kas- 
selio gimnazijos mokinė, da
bar Draugo dienraščio vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė. 
Ji išvardino dešimtis mokinių 
bei mokytojų pavardžių, kurie 
jau iškeliavo amžinybėn.

Iš Floridos atvykęs Vilius 
Juška prisiminė praeities die
nas ir apdovanojo susirinkimo 
organizatorius. Taip pat kalbė
jo vienintelė mokytoja A. Bau- 
kienė, buvęs Vilniaus Jėzuitų 
gimnazijos direktorius kun. A. 
Gražulis, Kasselio gimnazijos

I-sios abiturientų atstovas Ju
lius Lintakas ir kt.

Buvo pasivaišinta skania 
vakariene po kurios liko laiko 
ir pabendrauti tarpusavyje ka
dangi ši gimnazija veikė 1945
49 metų laikotarpyje, tai dau
gumas suvažiavimo dalyvių 
nebuvo jauni žmonės, tačiau 
nemaža dalis iš jų  dar plačiai 
besireiškia lietuviškoje veiklo
je. Daugelis iš jų buvo nesima
tę ne vieną dešimtmetį, tad čia 
kalbų netrūko. O fotografai ga
lėjo įamžinti susirinkimo aki
mirkas, kurios ilgai primins šį 
renginį. Nežinia, kada vėl bus 
proga susirinkti ir ne vienas gal 
tokio suvažiavimo jau nesu
lauks. Edvardas Sulaitis

Ciceroje, IL, jau 54 metus gyvenantis žurnalistas Edvardas 
Sulaitis spalio 15 d. atšventė savo amžiaus deimantinę sukaktį.

Šia proga jis buvo pagerbtas po lietuviškų pamaldų lietuvių 
pastatytoje šv. Antano parapijos bažnyčioje tos parapijos pastate 
įvykusiame sekmadieniniame tautiečių suėjime spalio 19 d.

Čia apie jį kalbėjo ne vien tik Ciceroje, bet ir visoje Amerikoje 
plačiai žinomas veikėjas dr. Petras Kisielius, kuris pažymėjo, 
kad su sukaktuvininku atvyko į šį kraštą tuo pačiu laivu 1949-jų 
rudenį. Jis išskaičiavo kai kuriuos jo  atliktus darbus šio krašto 
lietuviams. Kalbėtojas pasveikino ir su neseniai paskelbtu 
apdovanojimu - Žurnalisto premijos laimėjimu.

Apie tai išsitarė ir JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė 
Marija Remienė, kuri pakvietė į šios ir kitų premijų įteikimo iš
kilmes, rengiamas lapkričio 15 d. PL Centre, Lemonte, IL. Pažy
mėtina, kad JAV LB Kultūros Taryba kasmet skiria 6 premijas, 
kurių mecenatas yra Lietuvių Fondas.

Sukaktuvininką taip pat sveikino ir sekmadieninių susirin
kimų vadovės (su pinigine dovana) ir kiti. Kalbėjo ir pats jubilia
tas, padėkojęs visiems tautiečiams už šį pagerbimą.

Koresp.

B A L T IM O R E , MD

KREPŠINIO TURNYRAS
Pirmas 2003-2004 rytinio krepšinio turnyras įvyko spalio 

18 dieną Baltimore, Maryland. Šis turnyras buvo vien tik vyrų 
turnyras. Dalyvavo Connecticut Ąžuolas, New York LAK, New 
Jersey Statyba, Philadelphia Aras, Baltimore Vilkas ir Wash
ington, D.C., Vėjas.

Pirmą vietą laimėjo Connecticut Ąžuolas; antrą - Baltimore 
Vilkas ir trečią Philadelphia Aras.

Po turnyro įvyko smagus linksmavakaris Baltimorės lietuvių 
klube. Buvo galima įsigyti skanių lietuviškų valgių, pašokti 
linksmų šokių ir bendrai smagiai praleisti vakarėlį.

Turnyrą ir vakaronę puikiai suorganizavo Vytas Brazauka. 
Jam prisidėjo ne vien tik nariai iš sporto klubo, bet ir kiti vie
tiniai sporto mėgėjai.

Sekantis rytinio Pakraščio rajoninis krepšinio turnyras įvyks 
gruodžio 27, Philadelphia. Kviečiame visus krepšinio klubus - 
iš visų valstybių - atvažiuoti į šį prestižinį turnyrą. Po turnyro 
Philadelpijos lietuvių namuose įvyks smagus žiemos kar
navalas. Tai laukiame visų.

Rimas Gedeika

Po koncerto Šv. Juozapo darbininko bažnyčioj Klaipėdoj. Vargonininkės padėjėja, kun. Mindaugas 
Alekna, muz. sol. Lilija Turūtaitė, Vytautas Mašalas, choro ir orkestro dirigentė Birutė Šidlauskienė, 
kun. Ferdinandas Žilys.

C H IC A G O ’ IL

A.ZUOKAS ČIKAGOJE TAPO 
METU ŽMOGUMI

Spalio 26 d. Čikagoje Vil
niaus merui Artūrui Zuokui 
įteiktas Metų žmogaus apdova
nojimas. Balzeko lietuvių kul
tūros m uziejus ir Č ikagos 
miestų-seserų programos ko
mitetas šį titulą A. Zuokui su
teikė “už ypatingai gerą vado
vavimą ir atsidavimą Vilniaus 
miestui bei jo  žmonėms”.

Kaip teig iam a V ilniaus 
miesto savivaldybės praneši
me, Metų žmogaus apdovano
jim as suteikiam as jau  37-ą 
kartą.

Pagerbdamas Vilniaus me
rą Metų žmogaus apdovano
jimu, muziejaus prezidentas 
Stanley Balzekas tikisi, kad A. 
Zuoko pavyzdys paskatins ki-

tus jaunus lietuvių bendruo
menės vadovus aktyviai prisi
dėti prie modernios Lietuvos 
bei jos sostinės kūrimo, Lietu
vos kaip šiuolaikiškos ir pa
trauklios valstybės įvaizdžio 
įtvirtinimo.

Apdovanojimas A. Zuokui 
įte ik tas Č ikagoje , penkių  
žvaigždučių viešbutyje “The 
Peninsula Hotel” . Renginyje 
dalyvavo žymūs Lietuvos bei 
JAV verslo ir kultūros veikėjai, 
politikai, Kongreso nariai.

Alvydas Tenys (Philadelphia Aras) veržiasi prie krepšio pro New 
Jersey Statybos gynėją varžybose spalio 18 d.

Rimo Gedeikos nuotraukos Varžybos tarp New Jersey Statyba ir Washinton, D.C., Vėjas.
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Juozas Bacevičius.

TOS MINTYS TINKA VISIEMS
Pirmoji Clevelando lietuvių 

katalikų Sv. Jurgio parapija 
įsteigta 1901 m., tebeveikia ir 
dabar. Peržengusi į antrąjį šimt
metį, gal kiek pasikeitė. 21-ąjį 
šimtmetį ir kitos lietuvių para
pijos šiame krašte sulaukė pasi
keitę. Kartais užgirstame liūd
nus pavienių lietuvių išsireiški
mus bei nelauktus pranašavimus.

Vasarai baigiantis skaitėme 
Sv. Jurgio parapijos biuletenyje 
Asmenines klebono mintis. Čia 
norim e jas perduoti Dirvos 
skaitytojams, tos mintys tiktų 
ir kitų miestų lietuviams.

“Metams bėgant, ypač kada 
kviesdavau finansiniai padėti 
svarbiems parapijos pataisy
mams, žmonės klausdavo ma
ne, ir esu tikras ir jus, kodėl mes 
čia dar laikomės? Parapija su
mažėjo, mūsų pastatai yra rei
kalingi pataisymų ir neatrodo, 
kad kas nors čia vyksta. Aš ilgai 
svarsčiau tuos klausimus, ir no
rėčiau pareikšti kelias priežas
tis. Prieš keletą metų vėlai va
kare man kažkas paskambino, 
kad turi iš Lietuvos atvykusias 
gydytis motiną ir dukrą. Jos ne
turėjo pas ką apsistoti. Ar galiu 
aš joms padėti? Aš patariau at
gabenti motiną ir dukrą pas ma
ne. Jos atvyko 11 val. vakaro, 
o aš suradau vieną iš parapijie
čių, sutinkantį jas nemokamai 
priimti į namus neribotam lai
kui. Nuo mūsų Šalpos centro ati
darymo 1983 m. mes parūpino
me pakankamai maisto 1.2 mi
lijonų patiekalų mūsų apylin
kės gyventojams - parapijie
čiams ir ne parapijiečiams. Me
tų metais mes padėjome mūsų 
parapijos nariams mokėti šildy
mo / šviesos sąskaitas bei su ki
tais sunkumais, kada jiems nie
kas negelbėjo. Keletą kartų pa
dėjome šeimoms su mokslapi- 
nigiais - užtikrindami, kad mū
sų vaikai gautų katalikų švieti

mą. Mes bendravome su bend
ruomenės grupėmis bei diece
zija, siekdami pagerinti mūsų 
apylinkę ir bendraudami su ki
tomis parapijomis - teikdami re
liginius ir visuomeninius patar
navimus tiems, kurie buvo to rei
kalingi. Priedui mes parūpina
me sakramentinius patarnavi
mus mūsų nariams - kasdieni
nes ir savaitgalio Mišias, išpa
žintis, sutuoktuves ir laidotu
ves. Mes įstengėme paliesti tiek 
žmonių gyvenimų, kad niekas 
kitas to įstengtų. Mes tai daro
me neieškodami viešumos bei 
bendruomenės pagyrimo. Ir tai 
yra tik keli pavyzdžiai, dėl ku
rių mes čia laikomės. Nebuvo 
mūsų paskirtis turėti geriausią 
chorą arba globoti koncertus bei 
bendrauti su turtuoliais, nors 
mes ir tai darėme. Mūsų paskir
tis - tarnauti Dievo žmonėms, 
ypač tiems, kurie jau nebeturi 
kur kreiptis. Tai nėra vien mano 
kaip klebono paskirtis, tai yra 
mūsų visų paskirtis. Jūs, mieli 
Šv. Jurgio parapijiečiai, darėte 
šiuos pasiaukojimus ne tik fi
nansiniai, bet asmeniškai - kad 
tie darbai būtų mūsų parapijos 
vykdomi. Ir tik jūsų talka mes 
tęsime šiuos darbus ateityje.”

Šv. Jurgio parapijos klebo
nas kun. Juozas Bacevičius yra 
aštuntas nuo 1901 m. Jis gimė 
1950 m. C leveland Heights 
mieste ir buvo pakrikštytas šio
je parapijoje. Visus mokslus nuo 
pradžios mokyklos iki semina
rijos baigė šiame mieste arba 
apylinkėse. Kunigu įšventintas 
1977 m. 1979 m. buvo nuvykęs 
į Romą lietuvių kalbos studi
joms. Nuo 1980 m. jis buvo Šv. 
Jurgio parapijos - klebono asis
tentas, parapijos administrato
rius ir 1988 m. paskirtas klebo
nu. Jis ir jo  plati giminė visados 
priklausė ir rėmė Šv. Jurgio pa
rapiją.

C L E V E L A N D , O H

PILĖNU TUNTE
Clevelando Pilėnų tun- 

tininkas išsiuntinėjo skau
tams ir jų  tėvams pranešimą 
apie pradėtus veiklos metus. 
2003 - 2004 m. Pilėnų skautų 
tunto vadijos nariai:

vsl. Vytas Apanavičius - 
iždininkas, s. Andrius Bel- 
zinskas - vilkiukų būrelio va
dovas, v.s. Remigijus Bel- 
zinskas - Pilėnų tuntininkas, 
s. D anutė B elzinskienė - 
rankdarbių vadovė, s.v. kand. 
Vėjas Belzinskas - skautų 
draugininko pavaduotojas, 
s.v. Tomas Belzinskas - va- 
dijos narys, ps. Linas Biliū
nas - vilkiukų draugininkas, 
ps. Andrius Dunduras - tunto 
ūkvedys, kun. v.s. Gediminas 
Kijauskas, SJ - dvasios va

Neringos tunto skaučių laužas R. ir V. Degučių sodyboje buvo užbaigtas tradicine Ateina naktis...

JURGINĖS PADANGĖJE
Spalio 18-19 d. savaitgalį Clevelando Šv. Jurgio parapijoje buvo pravesti rinkimai keturių 

narių parapijos tarybon. Iš šešių kandidatų tapo išrinkti: Aušra Babickienė, Stephen Kristoff, 
Algirdas Matulionis ir Birutė Vedegienė. Jų kadencija prasidės 2004 m. sausio 1 d. Nuo ateinančių 
metų pradžios šioje taryboje bus aštuoni nariai. Kasmet pusė jų  būna perrenkami.

Spalio 25-26 d. savaitgalį buvo paskiepyti nuo gripo 60 Šv. Jurgio parapijos narių. Jurginė 
dėkoja dr. Ant. Bacevičiui už jo  suteiktą patarnavimą parapijiečiams. Tikimės, kad visi šią 
žiemą bus sveikesni.

Lapkričio 1-2 d. Jurginėje Mišiose prisiminti mirusieji. Vėlinių aukų vokeliuose įrašyti 
vardai bus prisimenami per visas lapkričio mėnesio Mišias.

Atskuba Jurginės Rudens šventė, kuri bus lapkričio 16 d., sekmadienį. Parapija dabar dairosi 
talkininkų, kurie lapkričio 15 d., šeštadienį, paruoštų ir išvalytų Jurginės salę Rudens šventei. 
Galintieji padėti šioje talkoje, prašomi kreiptis į kleboną kun. Juozą Bacevičių, Steve Kristoff 
arba Algį Matulionį.

Visus Jurginės parapijiečius ir bičiulius kviečiame grąžinti jų  gautas Rudens šventės loterijos 
bilietų šakneles, kad jos patektų į dovanų paskirstymą Rudens šventėje.

•v. Jurgio parapijos gegužinės stalai rugsėjo 7 dieną buvo nukrauti gausiais “kiniečių” loterijos 
uždėliais (dovanomis).

das, s. Algis Miškinis - skautų 
draugininkas ir s.v. vsl. Mikas 
Rukšėnas - vadijos narys.

Rugsėjo 29 d. vakaro laužas 
su Neringos t. sesėmis dėl blo
go oro buvo atšauktas, bet ne
užmirštas. Spalio 13 d. vakarą 
Rūtos ir Viktoro Degučių so- 
dybon suvažiavo gausus skau- 
tijos ir jos bičiulių būrys. Tas 
laužas atžymėjo 2003-2004 m. 
skautiškos veiklos pradžią.

Jau praeityje liko Neringos 
ir Pilėnų iškyla į Allegheny Na
tional Forest girią bei iškyla 
orientavimosi pratyboms.

Vienetų sueigos Dievo Mo
tinos parapijos patalpose vyks
ta kiekvieną pirmadienį.

Gruodžio 14 d ., sekma-

Gerardas Juškėnas

dienį, bus tradicinės skautų vy
čių Kūčios.

2004 m. kovo 14 d., sekma
dienį, bus Clevelando skautijos 
Kaziuko mugė.

2004 m. balandžio 25 d., 
sekm adienį, iškilm inga Šv. 
Jurgio šventės sueiga.

Gegužes 17 d., pirmadienį, 
2004 m. veiklos užbaigimo 
sueiga.
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LIETUVA IR PASAULIS
LAIŠKAS JAV VALSTYBĖS SEKRETORIUI
Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas 

spalio 23 d. JAV Valstybės departamente susitiko su šios šalies 
Valstybės sekretoriaus padėjėjo pavaduotoja Siaurės ir Baltijos 
valstybėms Heather Conley ir perdavė jai Lietuvos užsienio rei
kalų ministro Antano Valionio laišką JAV Valstybės sekretoriui 
Colin Powell.

Jame ministras teigia labai vertinantis spalio 15 d. Wash- 
ingtone viešai paskelbtą JAV bendradarbiavimo su Siaurės Eu
ropos ir Baltijos valstybėmis iniciatyvą “Sustiprinta partnerystė 
Siaurės Europoje” (e-PINE). Laiške Lietuvos vardu sveikinamas 
JAV vaidmens Baltijos jūros regione stiprinimas. Naujoji inicia
tyva vertinama kaip suteikianti naujos kokybės JAV Siaurės 
Europos iniciatyvai bei plėtojanti 1998 metais pasirašytą JAV 
ir Baltijos valstybių chartiją.

“e-PINE iniciatyva yra gyvas mūsų bendrų vertybių bei visa
pusiško bendradarbiavimo tęstinumo ir plėtros patvirtinimas,” 
- sakoma laiške. Ministras taip pat pabrėžė, kad e-PINE atvers 
naujas galimybes regioniniam bendradarbiavimui ir leis išplėsti 
demokratinių valstybių draugijos geografiją toliau į rytus.

A.Valionis patvirtino Lietuvos pasiryžimą dalytis savo sėk
minga demokratinės plėtros ir euroatlantinės integracijos patirti
mi su suinteresuotais partneriais už NATO bei ES ribų ir tokiu 
būdu kartu su JAV prisidėti prie demokratijos, pastovumo, eko
nomikos klestėjimo užtikrinimo Rusijoje, Ukrainoje, Baltaru
sijoje, Moldovoje ir Pietų Kaukazo valstybėse.

A. Valionis taip pat padėkojo C.Powell už asmeninį indėlį į 
transatlantinės integracijos procesų sėkmę bei Amerikos nuo
latinę paramą Lietuvos politiniams siekiams.

NAUJAS VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIETIS
JAV sostinėje Washingtone Vilniaus miesto meras Artūras 

Zuokas spalio mėn. 30 d. Vilniaus miesto garbės piliečio liudiji
mą įteikė žymiam JAV politologui ir filantropui Z.Bžezinskiui.

Ceremonijos, kuri įvyko LR ambasadoje, metu meras padė
kojo Z.Bžežinskiui už jo  paramą Lietuvai siekiant narystės 
NATO. “Jūsų vardas ir simpatijos Lietuvai mums atverė ne vie
nas duris Washingtone. Todėl norime patikinti Jus, kad Vilniaus 
miesto durys Jums visuomet yra ir liks atviros. Esu tikras, kad 
mums tapus NATO nare, Jūs ir toliau išliksite Lietuvos draugu 
ir jos interesų gynėju JAV”, sakė A.Zuokas.

Sprendimą dėl miesto garbės piliečio vardo suteikimo spalio 
mėn. 15 d. priėmė Vilniaus miesto Taryba.

A.Zuokas viešėjo JAV, kur spalio 26 d. Čikagos Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje jam  buvo įteiktas garbingas Metų 
žmogaus apdovanojimas. Vilniaus meras taip pat susitiko su 
Čikagos meru R.Daley, su Guggenheimo muziejaus New Yorke 
direktoriumi T.Krens. Washingtone A.Zuokas susitiko su JAV 
senatoriais ir kongresmenais, o lapkričio mėn. 1 d. buvo garbės 
svečiu JAV-Baltijos Fondo (US Baltic Foundation) Metų ren
ginyje, kur pasakė kalbą.

A. KUBILIUS RAGINA VYRIAUSYBĘ
“YUKOS” AKCIJŲ IŠPIRKIMUI
Opozicinės Tėvynės sąjungos vadovas Andrius Kubilius 

Seime surengtoje konferencijoje ragino valdžią nepasiduoti iliu
zijoms, kad “Mažeikių naftai” viskas klosis gerai, bei ruoštis 
galimam “Yukos” kompanijos sunaikinimo arba pasidalinimo 
atvejui. “Tokiu atveju Lietuva turi būti pasiruošusi išpirkti dabar 
“Yukos” valdomas akcijas” , - teigė A. Kubilius.

Komentuodamas Eltai Rusijos verslo magnato Michailo 
Chodorkovskio sulaikymą, Vilniaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų instituto direktorius Raimundas 
Lopata sakė, kad šis įvykis pirmiausia svarbus dėl tikėtinų pada
rinių Rusijos vidaus ir užsienio reikalams, o ne Lietuvos ūkiui. 
“Nemanau, kad dėl to nustos tekėti nafta”, - sakė politologas.

A. Kubilius spaudos konferencijoje pareiškė, jog Vyriausybė 
ir Seimas dabartinėmis aplinkybėmis turi įvertinti pavojaus Lie
tuvos nacionaliniam saugumui mastą, “jei Lietuvos energetikoje 
aktyviai dalyvaus rusiškas kapitalas”. Pasak jo, Vyriausybė turė
tų galvoti apie “Lietuvos dujų” akcijų pardavimo “Gazprom” 
pristabdymą, kol situacija Rusijoje nebus aiškesnė.

EU RO PO S TA RY BO JE - N A UJA S LIETUV O S  
ATSTOVAS. Strasbūre skiriamuosius raštus Europos Tarybos 
generaliniam sekretoriui Walter Schwimmer įteikė naujasis 
nuolatinis Lietuvos atstovas prie ET Neris Germanas. Tai jau 
trečiasis šalies diplomatinis atstovas prie šios organizacijos. Po 
raštų įteikimo ceremonijos įvykusiame pokalbyje prisimintas 
sėkmingas Lietuvos pirmininkavimas ET Ministrų komitetui 
2001 metų lapkritį - 2002 metų gegužę.

LR ambasados JAV ir LGITIC inf.

Prieš pokylio pradžią visi galėjo susipažinti su šių metų “Metų žmogumi” Artūru Zuoku. Iš k: Vilniaus 
meras Artūras Zuokas, “Vilties” d-jos pirm.Algirdas V. Matulionis ir Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus pirm. Stanley Balzekas, Jr. Laimos Jurkūnienės nuotr.

UNESCO VADOVAS PAKVIESTAS Į LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMĄ

Vilnius, spalio 30 d. (ELTA). 
Seimo pirm ininkas Artūras 
Paulauskas pakvietė UNESCO 
Generalinį direktorių Koichiro 
Matsuura 2004 metais gegužės 
mėnesį dalyvauti lietuviškos 
spaudos lotyniškais rašmeni
mis atgavimo 100-mečio minė
jimo renginiuose Vilniuje.

P rim indam as L ie tuvai 
reikšmingą UNESCO Genera
linės konferencijos 32-osios se
sijos sprendimą, kuriuo lietu
viškos spaudos lotyniškais raš
menimis atgavimo šimtmetis 
įtrauktas į UNESCO 2004
2005 metų reikšmingų sukak
čių kalendorių, parlamento va
dovas tikisi, jog K. Matsuura 
galės šia proga dalyvauti iškil
mingame Seimo posėdyje.

“Jūsų dalyvavim as būtų

Rusijos parengtas 2K pro
jektas negarantuoja ekonomi
nės naudos Klaipėdos uostui, 
todėl turi būti tobulinamas.

Apie tai susitikime su Rusi
jos M inistru pirmininku M i
chailu Kasjanovu pabrėžė Lie
tuvos Vyriausybės vadovas Al
girdas Brazauskas. Pasak jo, 
Rusijos krovinių dalis Klaipė
dos uoste sumažėjo iki 6 proc., 
ir tai neatitinka abiejų šalių pre
zidentų 1999 m. Deklaracijos 
dvasios. Premjeras paragino A. 
Kasjanovą parengti dvišalį su
sitarimą dėl Panemunės-So- 
vetsko pasienio kontrolės punk
to statybos ir modernizavimo 
bei naujo tilto per Nemuną sta
tybos. Rusijos Vyriausybės va
dovas iškart pavedė transporto 
ministrui Sergejui Frankui ben
dradarbiauti su Lietuvos puse 
rengiant tokį susitarimą.

Susitikime M. Kasjanovas 
kėlė greitojo traukinio, krovi
nių tranzito į Karaliaučių ir ka
rinio tranzito klausimus. Lie-

naudingas ne tik mūsų tautos 
atstovams - parlamentarams, 
bet taip pat būtų įdomus ir 
toms institucijoms bei parei
gūnams, su kuriais pagal vizi
to programą sutiktumėte susi
tikti”, - rašoma A. Paulausko 
kvietime.

“Šiuolaikinėje visuom e
nėje tokio pobūdžio sukaktis 
primins išskirtinį vienos iš Eu
ropos tautų patyrimą - kaip 
galima politinio draudimo są
lygomis išplėtoti informacinių 
ryšių tinklą, kad lotyniškoji 
kultūra ir lietuvių ryšys su Eu
ropos kultūra išliktų. Aktyvi 
mūsų pirmtakų, iškovojusių 
teisę legaliai vartoti kalbą, 
veikla lėmė, kad dabar galime 
dalytis kultūros ir mokslo lai
mėjimais su kitomis tauto-

mis” , - teigiama Seimo pirmi
ninko kvietime. Seimo nutari
mu 2004-ieji yra paskelbti Kal
bos ir knygos metais.

Vyriausybei pasiūlyta kitų 
metų biudžete numatyti lėšų 
Lietuviškos spaudos lotyniš
kais rašmenimis atgavimo 100- 
mečio minėjimo komisijos su
darytos ir patvirtintos progra
mos įgyvendinimui remti. Pro
grama sudaro galimybę išplė
toti lietuvių kalbos vartojimą per 
šiuolaikiškas technologijas, 
plačiau pristatyti Lietuvos kul
tūros laimėjimus, paskatinti su
sidomėjimą naujausiais knygo
tyros darbais, susigrąžinti iš už
sienio, atnaujinti tautines verty
bes, skirti daugiau dėmesio is
torinių šaltinių, kitų paminklų 
išsaugojimui arba sukūrimui.

RUSIJOS PARENGTAS 2K PROJEKTAS NEGARANTUOJA 
EKONOMINĖS NAUDOS KLAIPĖDOS UOSTUI

tuvos Prem jeras pažadėjo  
svarstyti Rusijos siūlymus, 
kartu pabrėždamas, kad dalis 
šių klausim ų jau  tenka ES 
kompetencijai.

A. Brazauskas savo ruožtu 
teiravosi, kokios perspektyvos 
sulaukti dvišalių sutarčių dėl 
investicijų skatinimo ir apsau
gos įsigaliojimo. M. Kasjano- 
vo tvirtinimu, Rusijos Vyriau
sybė remia šių sutarčių ratifi
kavimą, jas ratifikuoti Dūmo
je tikimasi dar šįmet. A. Bra
zauskas taip pat iškėlė klausi
mą dėl Lietuvos gyventojų in
dėlių , la iky tų  buvusiam e 
“V niešekonom banko” Vil
niaus skyriuje, grąžinimo, ir 
gavo Rusijos Premjero patiki
nimą, kad ši problema bus 
sprendžiama.

Kalbėdami apie naftos tel
kinį D-6 Premjerai sutarė ben
dradarbiauti rengiant avarijų 
likvidavimo planą, aplinkos 
stebėjimo programą, taip pat 
susitarta parengti dvišalę su-

tartį dėl avarijų padalinių likvi
davimo ir žalos atlyginimo.

Aptariant ekologinius klau
simus, A. Brazauskas pasiūlė 
atkreipti dėmesį į Nemuno ba
seino taršą, išskirdamas Kara
liaučiaus srities Nemano ir So
vetsko celiuliozės gamyklų 
veiklą. M. Kasjanovas patvirti
no Rusijos suinteresuotumą 
kartu siekti švaresnės Nemuno 
baseino aplinkos ir siūlė į šį 
bendradarb iav im ą taip  pat 
įtraukti Baltarusiją. Eltos inf.

■ Ispanija - trecioji Sąjun
gos nare, “palaiminusi” ES 
plėtrą. Spalio 14 d. Ispanijos 
Senatas vienbalsiai pritarė Lie
tuvos ir dar devynių Europos 
valstybių stojimo į ES sutar
čiai, 2003 m. balandžio 16 d. 
pasirašytai Atėnuose. Ispanija 
tapo trečiąja iš 15 ES narių, 
parlamente ratifikavusių Stoji
mo į ES sutartį, atveriančią 
Sąjungos duris 10 kandidačių, 
tarp jų  ir Lietuvai.
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KULTŪROS PUSLAPIS

TALENTO PERGALĖ

BALF'o m etinio vajaus 
koncertas, Clevelando Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos salėje, 2003.10.18. 
Koncerto menininkės: Lijana 
Kopūstaitė-Pauletti (sopranas, 
Lyric Opera, Chicago) ir Gintė 
Cepinskaitė-Bistras (fortepi
jonas, Cleveland). Rengėjai: 
Clevelando BALF’o skyriaus 
valdyba. Klausytojų šimtinė.

Liudesiu prisotinta pirmoji 
koncerto dalis buvo skirta aš- 
tuonioms lietuvių kompozito
rių dainoms ir vienai arijai. 
Lauktų repertuarinių staigme
nų ši dalis nepabėrė. Keista, 
kad į programą buvo įtrauktos 
tokios, jau gana “pavargusios” 
ir “ugnį, vandenį ir varines triu- 
bas” perėję dainos kaip Ar aš 
tau, sese, nesakiau (S. Šim
kus), Ne margi sakalėliai (J. 
Tallat-Kelpša) ir Oi, užkilokit 
vartelius (B. Dvarionas). Taip 
norėjosi ko nors šiandieniškes- 
nio, įdomesnio, muzikiniai su
dėtingesnio...

Pradžioje atsargių klausy
tojų katutės aidėjo gan vėsokai, 
bet jie greit buvo priversti pri
sipažinti, kad solistės nuošir
dus ir įtikinantys interpretaci
niai sugebėjimai buvo neišven
giamai akivaizdus. Lijana Pau- 
letti, galima sakyti, dainavo ne 
žodžius, bet jų  prasmę, išlais
vindam a liaudies poetų žo
džiuose įkalintas mintis. Jono 
Švedo Vai, nekukuok, Vlado Ja- 
kubėno ypač “gamtiška” Plau
kia antelė, trumpa K. Belazo 
Obelys su gerai nuskambėjusia 
pirmąja vakaro aukštąja gaida, 
Balio Dvariono Dalios arija iš 
jo  operos Dalia (koncertuose 
taip pat dažnai pasitaikanti, ku
rią solistė giliai išgyveno, nors 
aukštoji gaida, galėjo buti lais
vesnė), Vytauto Klovos rau
danti Rūta žalioji, A. Raudoni
kio naujesniais atspalviais žė
rinti ir iš krantų besiliejančia 
meile viliojanti Švelnumas dai
nininkės buvo “išsemtos” be
veik iki dugno, ir klausytojai, 
jos pastangų atgaivinti, staiga 
“praregėjo” . Nuostabiausia, 
kad solistė, dėl sužeistos kojos 
pėdos, visą koncertą išdainavo 
sėdėdama! Tokios neįprastos 
aplinkybės dainininkei statė ki
tus, sunkesnius reikalavimus, 
kuriuos ji pilnai patenkino. Tai 
buvo savotiška profesionalumo 
pergalė, galbut vienintelis toks 
atvejis lietuvių koncertinėje 
scenoje.

Pianistė Gintė Bistrienė bu
vo ištikima solistės bendradar- 
bė-palydovė, ryškiau savo su
gebėjimais šioje dalyje atsi
skleidusi kaip akompaniatorė 
Algimanto Raudonikio dainoje 
Švelnumas, ir kaip solistė ro
mantiškai svajingame ir dauge
liui gerai žinomame R. Schu
mann kuriny Traumerei.

Vytautas Matulionis

Jei lietuvių kompozitorių 
dainose Lijana Pauletti apsiri
bojo santuriu lietuvišku jaus
mingumu, tai antroje koncerto 
dalyje ji atsiskleidė kaip su
brendusi, savimi pasitikinti 
pasaulinės muzikos atlikėja, 
kuriai nesvetimi jokie muziki
niai laikotarpiai. Trumpoje, lė
toje soprano arijoje iš J.S. 
Bach kantatos M agnifica t 
(Quia respexit humilitatem  
ancillae suae; ecce enim ex 
hoc beatam me dicent - Nes jis  
pažvelgė į nuolankią savo tar
naitę. Štai nuo dabar palai
minta mane vadins visos kar
tos) sodrus solistės balsas alsa
vo ne tik nuolankumu Dievo 
valiai, bet ir džiaugsmu esant 
taip paženklinta. Banguojan
čioje melodijoje, šioje J.S. 
Bach “odėje džiaugsm ui” , 
ypač glaudžiai susijusioje su 
tekstu ir akompanimentu, so
listė ir pianistė buvo neatski
riamos.

Autobiografinėje arijoje 
Mi chiamano Mimi (Mane va
dina Mimi) iš operos La Bohe- 
me (G. Puccini), kurioje Mimi 
atveria savo sielą poetui Ro
dolfo, dainininkė taip pat atsi
vėrė ir klausytojams. Jos Mi
mi, nuo kuklaus pasitenkini
mo savo vienišu gyvenimu 
ankštame palėpės kambarėly, 
iki beribio džiaugsmo prašvi
tus pirmajai pavasario saulei, 
buvo visur įtikinam a, nors 
aukštieji melodijos lankai pra
šėsi daugiau lygiai plaukian
čio lyrizmo.

Geriausia, vaidybiniai ir 
balsiniai, šio vakaro arija buvo 
Cio-Cio-San arija Un bel di 
vedremo - Vieną gražią dieną 
pamatysiu, iš G. Puccini ope
ros Madama Butterfly kurioje 
Cio-Cio-San iš anksto džiau
giasi leitenanto Pinkerton su
grįžimu, įsivaizduodama jų 
susitikimą. Atrodo, kad Lijana 
Pauletti su šia arija ir šia role 
yra gerai susipažinusi, ją išna
grinėjusi, į ją “įaugusi”. Besi
keičiant jausmams, atitinka
mai keitėsi ir balso spalvos ir 
judesiai ir veido išraiška. Po 
neišvengiam ai didėjančios 
įtampos, nesuvaldomas Cio- 
Cio-San džiaugsmas išsiliejo 
gražaus garso potvyniu. Tiksli 
baigminė aukštoji gaida buvo 
lengvai pasiekta, stipri, apvali, 
visus ją pagimdžiusius jaus
mus sujungianti į vieną besą
lyginiai pasiaukojančios mei
lės šauksmą.

Siete canciones populares 
espanolas - Septynios ispanų 
liaudies dainos (Manuel de 
Falla): El pano moruno, 
Seguidilla murciana, Asturia- 
na, Jota, Nana, Cancion, Po

lo, solistę parodė visai kitoj 
šviesoj. Visi šie ispaniškos 
meilės aistra žėruojantys (net 
ir lopšinė Nana) įvairių to kraš
to sričių vaizdeliai iš solistės 
lupų sklido labai “ispaniškai”
- tikrai nelengvas, bet šiame va
kare sėkmingai išspręstas už
davinys lietuviškai prigimčiai.

Paskutinis koncerto progra
mos kurinys, Elenos Siciliana 
(dar vadinama ir bolero) iš G. 
Verdi operos I  Vespri Siciliani
- Les Vepres Siciliennes - (Sici
lijos mišparai) - Merce, diletti 
amiche (Ačiū, mieli draugai) - 
pareikalavo iš solistės pilnos bal
so skalės, lankstumo, net dra
ma nuspalvinto džiaugsmo. Šiuos 
sunkius reikalavimus daininin
kė išpildė su kaupu. Balsui jau 
gerai apšilus, ji painiuose arijos 
klystkeliuose nepasimetė, ne
pavargo ir neapvylė.

Įkaitusiems klausytojų del
nams neatlaidžiai pageidau
jant, solistė dar pridėjo W. A. 
Mozart Alleluja iš jo  moteto 
Exsultate, jubilate (1773). Tie
siog sunku patikėti, kad šis 
nuostabus, nemirtingasis Alle- 
luja buvo parašytas septynio
likmečio jaunuolio garsiajam 
Romos castrato Venanzio Rauz- 
zini. Tai buvo tikrai maloni staig
mena, atskleidusi solistės neei
linius koloraturinius sugebėji
mus. Nepaprastu greičiu pai
niai vingiuojančios šio kurinio 
puošmenos solistei jokių sun
kumų nesudarė. Kvėpavimas 
buvo beveik nepastebimas, bal
sas pasigėrėtinai skaidrus, aukš
tosios gaidos švytinčios. Vien dėl 
to buvo verta ateiti į šį koncertą.

Talentas gali buti ir dovana, 
ir palaima, ir prakeikimas, ir 
kančia, ir didelė atsakomybė. 
Anksčiau ar vėliau, visi tikri 
menininkai su šiomis talento 
savybėmis susiduria, kartais jas 
skaudžiai išgyvendami. Aki
vaizdu, kad Lijanos Pauletti 
sėkmės pagrinde gludi įgimtas 
muzikalumas. Ant šių pamatų 
stovi gražus, sodrus, lankstus, 
raiškus, plačios skalės, saikin
gai bei protingai naudojamas 
balsas, tvirtai atremtas į gerai 
išvystytą kvėpavimą. Toks de
rinys sudaro įspudį, kad dai
nuojama be matomų pastangų, 
laisvai, naturaliai, atpalaiduo
jant dainininkę nesuvaržytam, 
prasmingam vaidybiniam jude
siui siekiant dainos meno pil
naties. Šiame koncerte pirmą 
kartą girdima, Lijana Kopustai- 
tė-Pauletti padarė puikų įspudį. 
Linkėtina, kad toks jis ir išliktų.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

Solistė Lijana Kopustaitė-Pauletti (sopranas).

KOMPAKTINĖJE PLOKŠTELĖJE - 
NAUJAUSIA LIETUVIŲ MUZIKA

Muzikos informacijos ir leidybos centras išleido penktąją 
naujausią lietuvių kompozitorių kūrybos apžvalgą “Zoom In 
2” - dvigubą kompaktinę plokštelę, kurioje surinkti kelių pasta
rųjų metų premjeriniai ir studijiniai šiuolaikinės muzikos įrašai.

Pasak leidėjų, 2001-aisiais, ir ypač 2002 m. festivalių “Gai
da”, “Jauna muzika”, Vilniaus festivalio užsakymų dėka atsirado 
nemaža ryškių kurinių, kurie sulaukė dėmesio ir buvo teigiamai 
įvertinti. 2001 metais geriausiu metų kuriniu buvo išrinkta No
medos Valančiūtės kompozicija “Nymphaeum”, 2002 m. tokio 
pat įvertinimo sulaukė Remigijaus Merkelio “Septintas dangus”, 
SarUno Nako “Aporija”. Sėkmingiausiu praėjusių metų kameri
niu opusu buvo tituluojama ir Jurgio Juozapaičio “Jaura”. Viena 
populiariausių ir dažniausiai atliekamų praėjusių kelerių metų 
kompozicijų tapo Broniaus Kutavičiaus “Aštuonios Stasio mi- 
niatiUros” .

Iš jaunųjų kompozitorių kurinių į rinktinį leidinį įtraukti Vy
tauto V. Jurgučio “Telogenos” ir Ramintos Serkšnytės “Aisber
gas”, iš Vilniaus festivalio šiuolaikinės muzikos projektų - Min
daugo Urbaičio “Siaurės Jeruzalės knyga” bei Osvaldo Bala
kausko ketvirtoji simfonija. Pastarojo kurinio studijinis įrašas 
pagamintas tik šįmet, nors jo premjera Vilniaus festivalyje įvyko 
1998-aisiais.

Dvigubas albumas atspindi ir sėkmingiausius pastarųjų kele- 
rių metų atlikėjų projektus: įsimintiną “Gaidos ansamblio” de
biutą, Davido Geringo ir jo  mokinių violončelių seksteto “Geri- 
celli” koncertą festivalyje “Gaida”, Rutos ir Zbignevo Ibelhaup- 
tų fortepijoninio dueto programas, talentingo ir veiklaus “Kaska
dų trio” koncertų serijas Lietuvoje ir užsienyje. Naujajame leidi
nyje svarbus vaidmuo tenka ir Lietuvos nacionaliniam simfoni
niam orkestrui. Albumas parengtas bendradarbiaujant su Lietu
vos kompozitorių sąjunga, Lietuvos radiju, festivaliu “Maerz 
Musik/Berliner Festspiele” ir Lietuvos nacionaline filharmonija.

*  Marijampolės apskrities 
administracija iš Lietuvos na
cionalinio dailės muziejaus 
perėmė Vilkaviškio rajone, 
Paežeriuose, esančius dvaro ru- 
mus. Nutarta šiuose dar XVIII 
amžiaus pabaigoje statytuose 
rumuose įsteigti Suduvos re
giono kulturos centrą.

METAMS - $40, 
PUSEI METŲ - $25, 

PIRMA KLASE - $63, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $115.00

*  K laipėdos vaikų krizių  
centras, Vaikų teisių apsaugos 
tarnyba ir jaunimo sveikatos 
centras “Bendraamžiai” rengia 
visą mėnesį truksiančią akciją, 
kurios tikslas - keisti žmonių 
požiurį į gatvės vaikus. Klai
pėdiečiai raginami nedalyti 
pinigų elgetaujantiems vaik
ams ir neskatinti jų  rinktis 
gatvės gyvenimo. Praeiviams 
lankstinukus dalijantys akcijos 
organizatoriai siulo stabtelėti 
prie pinigų prašančio vaiko ir 
pasikalbėti su juo, o jei jis tik
rai turi problemų - patarti jam 
kreiptis arba ir palydėti į ati
tinkamas tarnybas.
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Įspūdingas Pasaulio lietuvių Dainų šventės momentas, kai dirigentų rankose sužibo šventinės liepsnos.
Vyt. Kliorio nuotr.

KIEK JUMS UŽTRUKTU 
UŽDIRBTI 6 MILIJONUS?

Aleksas Vitkus

Pagaliau pasibaigė kasme
tinis rudeninis Amerikos pami
šimas dėl beisbolo, kai Flori
dos komanda Marlins nuga
lėjo New Yorko Yankees, 4 
rungtynės prieš 2, ir taip tapo 
amerikiečių vadinama “pasau
lio čempione”. Prieš tai Mar
lins dar laimėjo (4 rungtynės 
prieš 3) ir prieš Čikagoje, o taip 
pat ir visoje Amerikoje, popu- 
lianą komandą Cubs, kuri nuo 
1908 m. nėra pasiekusi tokio 
laimėjimo, o nuo 1945 m. nėra 
net iškovojusi teisę dalyvauti 
baigminėse rungtynėse. Taip 
jau nuo pat Il-o pasaulinio karo 
pabaigos visi Čikagos beisbolo 
sirgaliai, kaip ir kasmet, tik vėl 
kantriai atsidūsta: “Palauksim 
kitų metų”.

Kodėl apie tai dabar prisi
menu? Na, taip jau pasitaikė, 
kad dar prieš prasidedant tam 
beisbolo pamišimui, Cubs sa
vininkai iš Colorado koman
dos Rokies “nusipirko” žaidėją 
Tony Womack. Jei nežinote, 
kas jis toks, nesvarbu. Tik tikri 
beisbolo pasekėjai žinotų, kad 
jis yra 33 metų, aukščiausioje 
lygoje žaidžia jau devyni me
tai, jo “batting average” yra ne
blogas, bet ir nelabai imponuo
jantis .274 ir t.t. Kitaip sakant, 
jis vertingas žaidėjas, bet ne 
vienas iš didžiųjų žvaigždžių, 
kuris būtų renkamas į garsiųjų 
beisbolo “Hall of Fame”.

Kas patraukė mano dėmesį, 
tai buvo jo  sutarta alga. Skaitai 
žmogus kartais apie trilijonus 
siekiančią Amerikos vyriausy
bės skolą, apie prezidento  
Bush iš Kongreso prašomus 87 
milijardus dolerių tęsti karą 
Irake, apie šimtų milijonų ver
tus laimikius valstybinėse lote
rijose, apie advokatų “iškovo
tus” milijonus įvairiausiose 
bylose (Phillip Morris, ir pan.), 
ir negali tų milijoninių skaičių 
net reikiami įsivaizduoti. Kad 
suprasti žaidėjo Womack algos 
dydį, bandysiu palyginti su tuo, 
ką galiu geriau pats pergalvoti.

Kadangi esu, ar tikriau sa
kant buvau, inžinierius, tai pa
lyginimui paimkime tariamą 
jauno inžinieriaus atvejį. Saky
kime, toks inž. Petraitis pradė
jo  savo profesinį darbą būda
mas 25 metų. Sulaukęs 65 me
tų, jis išėjo į pensiją, taigi dirbo 
ištisus 40 metų. Pirmuosius pen
kis metus jis gaudavo 50,000 
dol. algą, paskui tapo skyriaus 
vedėju su 80,000 dol. metine 
alga. Taip praėjo gal 10-20 me
tų. Atėjo diena, kai jam pasiūlė 
inžinerijos departamento virši
ninko vietą, su viceprezidento 
titulu. Jo alga persirito per 
100,000 dol. slenkstį. Karjeros 
pabaigoje, gal paskutinius pen
kis metus, jis jau valdė visą 
bendrovę, išdidžiai nešioda
mas užtarnautą jos prezidento 
vardą.

Nedaug iš mūsų galėtų to
kia profesinio darbo istorija 
pasigirti. Bet kai mūsų taria
mas, jau pensininkas, inž. Pet
raitis paskaičiavo, jis per visą 
savo gyvenimą uždirbo ma
žiau, negu Tony Womack, ku
ris pagal Chicago Tribune laik
raštį vien per šiuos metus gavo 
6 milijonus dolerių! Kad mūsų 
inžinierius per visą gyvenimą 
negalėjo uždirbti tiek, kiek 
beisbolo žaidėjas Womack už
dirbo per metus, mane privertė 
stabtelėti ir pagalvoti. Kažkas 
lyg ir netvarkoje.

Uždarbių statistika
Su kompiuterio pagalba in

ternete nužengiau į uždarbių 
statistikos tinklalapį (www. 
payscale.com), kur radau, jog 
pvz., Čikagoje dirbančio žmo
gaus vidutinis atlyginimas šie
met buvo 54,150 dol. Ką tai 
reiškia? Tas žmogelis turės 
dirbti apie 110 metų, kad už
dirbtų tiek, kiek šįmet uždirbo 
Tony Womack. Bet jei jūs už
dirbate tik 26,299 dol. į metus, 
o tai yra vidutinis uždarbis vi
soje Illinois valstijoje, jums su
silyginti su Womack metine 
alga reikėtų dirbti net 228 me

tus. Kitaip sakant, turėjote pra
dėti dirbti jau vos ne nuo Ame
rikos nepriklausom ybės pa
skelbimo (1776), ar, lietuviš
kais mastais žiūrint, jau nuo 
pirmo Lietuvos-Lenkijos pada
linimo (1772). Ne visi Ameri
koje ar Illinois valstijoje pasie
kia ir vidutinio uždarbio lygį. 
Todėl paprastam raštininkėliui 
reikėtų 289 m., nekvalifikuo
tam darbininkui - 298 m., krau
tuvės, kaip pvz. Jewel ar Domi
nick’s kasininkei - net 407 me
tų, kad pavytų tik vienus metus 
dirbusį beisbolininką.

O jei paimti kokio restorano 
padavėją, tai reikėtų net 457 
metų darbo, kad ji užsidirbtų 
ką Tony Womack uždirbo per 
vieną beisbolo sezoną. Ak, 
vargšė, ji juk turėtų pradėti sa
vo vargingą padavėjos gyveni
mą dar net negimus Šekspyrui 
(1564), ar, pagal lietuvišką is
toriją, dar lietuviams nesuėjus 
su Lenkija per Liublino uniją 
(1569).

Aš nenoriu kritikuoti šio 
beisbolininko. Vien tik faktas, 
kad jis žaidžia aukščiausiose 
beisbolo žaidimo lygose, rodo 
jį esant geru sportininku, ir ver
tu neblogo atlyginimo. Bet šeši 
milijonai žaliųjų? Dabartiniais 
laikais, greito ir patogaus susi
siekimo bei plačios žiniasklai- 
dos dėka, patys iškiliausieji bet 
kokio sporto, filmų, teatro, 
operos, koncertų, meno ar bet 
kokios kitos visuomenės susi
domėjimo šakos dalyviai tam
pa pasaulinio garso įžymybė
mis. Tai ir priveda prie to, kad 
uždarbio plyšys tarp pačių ge
riausiųjų ir tik šiaip sau gerų 
vis didėja.

Iš kitos pusės žiūrint, Wo
mack tuos milijonus bent už
dirba savo darbu, prakaitu ir ta
lentu. O ką reikėtų sakyti apie 
m ilijardierius, kuriem s net 
dirbti visai nereikia? Garsiųjų 
Wal-Mart krautuvių įsteigėjo 
Sam Walton turtų penki pavel
dėtojai nedirba. Ir jei preziden
tui Bush pavyks pravesti įstaty
mą dėl biržos akcijų dividendų 
neapmokestintumo, jie vien iš 
to taip sutaupys kasmet po vie
ną milijardą dolerių.

Vilniaus vidurinės internatinės mokyklos “Lietuvių namai” 
moksleivių literatūriniame konkurse sis rašinys buvo vienas iš 
nugalėtojų, kuriuos premijuoja čikagiečiai Vanda ir Vaclovas 
Mažeikos.

KĄ MAN REIŠKIA 
GYVENTI PRASMINGAI?

Gyventi prasmingai man reiškia - gyventi DORAI.
Visais laikais filosofai ginčijosi, ar reikia gyventi padoriai ir 

atsakyti už tai, ką darai. Skaičiau, jog vienas graikų filosofas 
klausė, kas atsitiktų, jei visi gyventų dorai ir būtų viskuo 
patenkinti. Tai nebūtų idealus pasaulis, nes žmonės prarastų 
savitumą ir taptų vienodi. Toks pasaulis, kuriame žmogus turėtų 
iš anksto jam  paskirtą vietą (be teisės ieškoti, rinktis ir pasirinkti) 
būtų kalėjimas be grotų...

Nenorėčiau sutikti su tokiais samprotavimais. Geriau gyventi 
dorai, tada pasaulis bus geresnis. Idealus žmogaus elgesio 
kodeksas yra Dešimt Dievo įsakymų. Jame sudėtos ne tik 
taisyklės, bet ir gyvenimo būdas, kurio mes visą laiką siekiame. 
Tačiau kodėl žmogus kartais blogai elgiasi? Gal todėl, kad jam 
reikia sužinoti, kad yra blogis. Juk blogį daug sunkiau, o kartais 
ir visai neįmanoma, atpažinti, nes jis yra ne daiktas, o veiksmas. 
Žmogus vadinamas blogu ne todėl, kad jis toks yra, o todėl, kad 
blogai elgiasi. Jei žmogus ir netiki į Dievą, bet laikosi įsakymų, 
jis yra geras.

Šiuolaikiniame pasaulyje nėra viskas gerai. Kai kurie žmonės 
jaučiasi vieniši. “Mylėk savo artimą kaip pats save” , - sakė 
Dievas. Bet ne visi nuoširdžiai užjaučiame ir padedame. Ne 
visada juk žmogui reikia tik pinigų ar kitų materialinių vertybių. 
Pinigai - ne blogis, tik žmogaus kvailum as ir godumas. 
Nesuprantu, kaip galima atimti žmogaus gyvybę dėl pinigų. 
Žinau, kad tie “popieriai” yra labai vertingi. Bet ta “vertė” negali 
būti lyginama su žmogaus gyvybe. Man nepriimtinas paaiški
nimas: tokie laikai... Manau, geras ar blogas elgesys nepriklauso 
nuo laiko, o dažniausiai nuo asmenybės. Juk kiekvienas žmogus 
yra geras, bet kartais jis tai pamiršta ir nemato kitų žmonių 
skausmo.

Manau, jog visi žmonės yra lygūs iš prigimties. Bet kai kurie 
galvoja, kad odos spalva, amžius, lytis ar kiti išskirtiniai bruožai 
yra pakankamos priežastys apriboti kitų žmonių teises. O iš 
tikrųjų niekas negali niekinti kito žmogaus, jam  grasinti arba 
sunaikinti.

Taigi gyventi prasmingai man reiškia - mylėti žmogų, laikytis 
Dievo įsakymų, niekada nesakyti “ne” prašančiam pagalbos. 
Norėčiau išmokti užjausti, padėti ir įrodyti, jog net ir blogiausia 
situacija turi optimistinį sprendimą. Vidinis džiaugsmas yra pats 
geriausias atlygis už gerą darbą.

Laimingas ne tik tas, kuris gauna, bet ir tas, kuris duoda.
Valerijus Selivanovas, 9 klasės mokinys

Vienadienė lelija (Day-lily - Hemerocallisfulva). Birželio-rugpjū
čio mėnesiais jų gausybė žydi pakelėse arba prie namų.

G. Juškėno nuotr.

payscale.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
LAPKRIČIO 15 d., 9 v.r. įvyks susikaupimo diena Dievo 

Motinos parapijoje. Praves kun. Labasauskas. Rengia Ateities 
Klubas.

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

L A IŠ K A S  R E D A K C IJ A I

LIETUVA PRO “RUŽAVUS AKINIUS”
Užsienio lietuvių dažnas lankymasis Lietuvoje paskutinių 

metų bėgyje žymiai pagyvėjo.
Sis žingsnis sveikintinas, nes lankymasis tėvynėje duoda 

progos pažinti kitus iš arčiau, užmegzti naujus ryšius, vertinti 
atsikūrusią Lietuvą iš neutralios pusės ir realiai pamatyti 
teigiamus ir neigiamus aspektus.

Daugelis lietuvių, kurie lankosi tėvynėje, yra objektyvūs. 
Pagiria kur reikia ir papeikia kur reikia.

Tačiau yra dalis mūsų tautiečių, kurie lankydamiesi Lietuvoje 
viską mato per ružavus akinius. Tokie tautiečiai grįžę į Ameriką 
giria viską “susiriesdami”. Jie nemato jokių nusikaltimų, ir jeigu 
jie yra, tai sako, kad amerikiečių “išmislas” .

Štai prieš akis turiu tris Lietuvoje leidžiamus dienraščius: 
Lietuvos rytą, Lietuvos žinias ir Respubliką. Visi trys dienraščiai 
rašo apie tą patį dalyką. Iš straipsnių turinio verta pasakyti, kad 
tai yra neišgalvotas įvykis, kuris skamba maždaug šitaip:

Praėjusį savaitgalį Alytuje, jau anksčiau pagarsėjusiame 
name Žiburio gatvės No. 5, nuo žiaurių vaikinų nukentėjo 16 ir 
17 metų merginos. Jos abi buvo spardomos, mušamos, pjudomos 
pitbulterjerų veislės šunimi. O viena iš merginų 17-niolikametė 
buvo ir išžaginta.

Pareigūnai, kurie tiria šio žiauraus elgesio priežastis, negali 
surasti kaltininkų. Vykdomas tyrimas, kuris tęsis ilgai ir vėliau 
gal visai bus nutrauktas. O panašūs įvykiai kartojasi ir toliau.

Baigdamas noriu paklausti šio straipsnio skaitytojų. Kokia 
būtų jūsų reakcija, stebint šiuos įvykius iš arti Lietuvoje.

Vytautas Šeštokas

i » . — ••
i H  4

Illinois valstijos Cook apskrities iždininkė Maria Pappas tarp merginų kurios demonstravo Giedrės 
Vaičekauskaitės iš Lietuvos projektuotus rūbus. Šitas įvykis buvo dalis TOPS-Treasurer's Outreach 
Program. Priekyje Giedrė Vaičekauskaitė, centre Maria Pappas su šuniuku Kuokla ir Rasa. Stovi iš 
k: Ilona, Jurga, Eglė, Lina, Audra, Marita, Andriana.

Patria Imports
We Sell Koldūnai 
Gourmet Deli Meats & Breads 
Imported Condiments & Foods 
Wines, Beer & Waters 
Candies, Gifts and More!
794 East 185th St. •  216-531-6720

ĮV A IR IO S  Ž IN IO S

■ Lietuviai - viena nemyli- 
miausių tautų lenkams. Per
pastarąjį dešimtmetį beveik du 
kartus sumažėjo lietuviams 
simpatijų nejaučiančių lenkų - 
nuo 40 iki 20 proc., tačiau lie
tuviai Lenkijoje vis dar paten
ka į nemylimų tautų septintu
ką, rodo tyrimas.

Varšuvos viešųjų reikalų 
instituto duomenimis, Lenki
jos gyventojai labiausiai ne
myli čigonų - tokią nuomonę 
pareiškė net 60 proc. apklausos 
dalyvių. Ukrainiečių ir žydų 
nemėgsta 50 proc., rusų ir bal
tarusių - 40, vokiečių - 30 proc. 
lenkų. Paskutiniai tarp nemyli
mųjų yra lietuviai.

Tuo tarpu Lietuvos sociolo
gų apklausa rodo, jog lietuviai 
iš savo artimiausių kaimynų 
labiausiai sim patizuoja lat
viams ir lenkams.

Lenkijos sociologai paste
bėjo, kad lenkų požiūris į kitų 
tautybių žmones pastebimai 
keičiasi. Priešiškai nusiteiku
sių kitų tautų atžvilgiu Lenki
jos piliečių skaičius nuo 1993 
m. sumažėjo 20-30 proc., ta
čiau nepasikeitė lenkų antipati
jos žydams.

Manoma, kad šiam požiū
rio į kitas tautybes gerėjimui 
teigiamą poveikį daro besiple
čiantys lenkų kontaktai su pa
sauliu bei užsieniečių pagausė
jimas pačioje Lenkijoje.

Šiemet vykusio visuotinio 
gyventojų surašymo metu nu
statyta, kad Lenkijoje gyvena 
apie 5 tūkst. pabėgėlio statusą 
turinčių asmenų ir 40 tūkst. 
imigrantų, kurie dirba ir gyve
na legaliai.

Tuo pat metu paskaičiuota, 
jog nelegaliai Lenkijoje dirba 
nuo 150 tūkst. iki pusės milijo
no užsieniečių.

■ J. K ronkaitis patikino, 
kad kariuomene nesivels į 
skandalą. Spalio 31 d. Lietu
vos kariuomenės vadas gene
rolas majoras Jonas Kronkaitis 
patikino prezidentą R. Paksą, 
jog kariuomenė nesivels į “tuos 
reikalus”, kitaip tariant, skan
dalą, kilusį po prezidentui ir jo 
aplinkos žmonėms mestų kal
tinimų dėl ryšių su tarptautinė
mis nusikaltėlių struktūromis.

Pirmojoje spalio 31 dienos 
pusėje dar prieš Valstybės gy
nimo tarybos posėdį kariuo
menės vadas susitiko su prezi
dentu ir vyriausiuoju ginkluo
tųjų pajėgų vadu. Pasak paties 
J. Kronkaičio, susitikime pre
zidentas j į  supažindino su 
“paskutinių dienų įvykiais, pa
reiškė, kad kaltinimai gali su
daryti grėsmę valstybei, ir pa
prašė kariuomenę nesivelti į 
šiuo dalykus” .

“Čia nėra kariuomenės rei
kalo, nėra kariuomenės vaid
mens ir kariuomenė neįsivels”, 
- sakė J. Kronkaitis. Kariuo
menės vado nuomone, susi
klosčiusi situacija nėra naudin
ga valstybei.
■ Lietuvoje ragina legali

zuoti komunistų partiją. Vil
niuje viešintis Europos Parla
mento narys, Graikijos komu
nistų partijos atstovas Efstra- 
tios Korakas piktinasi, jog Lie
tuvoje yra uždrausta Komunis
tų partija, o jos vadovai - įka
linti. “Manau, jog Komunistų 
partijos legalizavimas yra vie
nas svarbiausių demokratines 
teises ir laisves užtikrinančių 
veiksnių ne tik Lietuvoje, bet 
ir kitose šalyse”, - spalio 30 d. 
Seime surengtoje spaudos kon
ferencijoje sakė E.Korakas.

Lietuvoje komunistų parti
jos veikla buvo uždrausta praė
jusio dešimtmečio pradžioje, 
kai jos veikėjai aktyviai talkino 
sovietinėms jėgoms, bandžiu
sioms sutrukdyti atkurti Lietu
vos nepriklausomybę ir atsi
skirti nuo tuometinės Sovietų 
Sąjungos.

Graikijos komunistas taip 
pat piktinosi Lietuvos komu
nistų partijos vadovų įkalini
mu. “Negalima nesipriešinti 
Komunistų partijos vadų įka
linimui, kai tuo pačiu metu 
jūsų šalyje gyvenantys nacių 
kolaborantai yra laisvi ir gauna 
dideles pensijas” , - sakė sve
čias. E.Korakas ketino aplan
kyti Vilniuje kalėjime esantį

DIRVAI
AUKOJO

J.Petronis, Los Angeles, CA .. 76
M.Motiejūnas, Euclid, O H .... 60

S.Savukynas, Suffern, N Y .... 24

E. Liutkus, Naples, F L ............20

F. Baldauskas,
Cuyahoga F., O H ................. 10

VJanukaitis, Detroit, MI ....... 10
V.Šeštokas, Los Angeles, CA .. 10 
B.Šimkus, Santa Monica, CA .. 10 

V.Jankus, Delran, N J ................ 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

buvusį prosovietinės Lietuvos 
komunistų partijos vadą My
kolą Burokevičių, kuris už an
tivalstybinę veiklą nuteistas 
kalėti, į laisvę turėtų išeiti kitų 
metų pradžioje.

M.Koraką į spaudos konfe
renciją atlydėjo marginalios 
Lietuvos socialistų partijos va
dovas Mindaugas Stakvilevi
čius ir aiškaus ideologinio pa
mato neturinčios Lietuvos liau
dies sąjungos “Už teisingą 
Lietuvą” pirmininkas Seimo 
narys Julius Veselka.

Nors M.Korakas yra Euro
pos Parlamento narys, jis pa
žymėjo, jog Graikijos komu
nistai pasisako prieš dabartinę 
ES nuo pat jos įkūrimo pra
džios. “Mes manome, jog šį 
sąjunga sukurta stiprinti val
dančiosios klasės valdymą, 
suvienyti kapitalo jėgas prieš 
liaudies judėjimą”, - pareiškė 
jis. Pasak jo, bus siekiama 
suvienyti Europos komunistų 
ir kairiųjų radikalų jėgas, kad 
ES taptų “ne kapitalistine”.

Pagal BNS, Eltą, www.delfi.lt

HOUSE FOR SALE
Euclid ranch,

2 bedrooms, full bath, 
utility room, large 
unfinished attic

$79.990 no agents 
Call: Jim Kalin 
440-238-3463

http://www.delfi.lt
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KLAIPĖDIŠKIUS 
DŽIUGINS 100 SAKURŲ

Klaipėdą pasiekė 100 iš Te
kančios saulės šalies atvežtų ir 
uostamiesčiui dovanotų japo
niškų vyšnaičių. Jos miestą pa
puoš pavasarį. Gegužės mėne
sį rausvais žiedais žydinčius 
medelius numatoma pasodinti 
trijose miesto vietose. 10 vyš
naičių bus sodinama Danės 
skvere, prie paminklo “Arka”, 
20-30 - prie Krikščioniškojo 
fondo aukštosios mokyklos 
Kretingos gatvėje. Daugiausia 
medelių, apie 60-70, turėtų su
žaliuoti laukymėje tarp Žvejų 
rūmų ir Naujosios Apaštalų 
bažnyčios. Tačiau dėl pastaro
sios teritorijos detalaus plano 
rengimo procedūrų sakurų so
dinimo šventę Taikos prospek
te, matyt, teks atidėti vėles
niam laikui. Pasak Savivaldy
bės kraštovaizdžio specialistės 
L. Norkienės, specialiuose in
duose laikomi medeliai perso
dinimo gali laukti ir iki kito ru
dens. Sakuras Klaipėdai dova
nojo Japonijos tarptautinė sa- 
kurų asociacija, siekianti ne
tradicinėmis formomis prista
tyti Japonijos kultūrą ir skatinti 
tautų bendradarbiavimą.

RUDENĮ IR LIETŲ 
MYLINTYS STUDENTAI

Uostamiestyje vykstančius 
“Studentų mėnesio” renginius 
papildė jau  tradiciniu tapęs 
vakaras “Rudens beieškant...”. 
Kūrybingas jaunimas rinkosi 
skaityti eilių, dainuoti dainų 
bei džiaugtis rudeniu bei lietu
mi. Ypatingas studentų litera
tūros, muzikos bei poezijos va
karas “Rudens beieškant...” 
Klaipėdoje rengiamas antrą 
kartą. Sis renginys skirtas kū
rybingiems studentams. Ro
m antiškoje aplinkoje buvo

ĮVAIRENYBĖS

skaitomi studentų eilėraščiai, 
dainuojamos lyrinės dainos, o 
vienas iš jų atliko kelis origina
lius kūrinius netradiciniu ins
trumentu - “dambleriu”. Orga
nizatoriai sako, jog renginyje 
dalyvauja tie studentai, kurie 
myli rudenį ir lietų, mėgsta 
įdomiai ir romantiškai leisti 
laisvalaikį. O romantika, anot 
studentų, - garantuota, mat va
karas vyko burlaivyje “Meri
dianas” . “Studentų m ėnesį” 
uostamiestyje bus surengtas ir 
dar vienas kūrybinis vakaras - 
“Linksmųjų ir išradingųjų klu
bas”. Jame Klaipėdos aukštųjų 
m okyklų studentai parodys 
humoristines programas, at
stovaus savo aukštosioms mo
kykloms, įrodys, kad moka 
džiaugtis ir linksmintis kartu. 
Per 33 dienas, tiek truks “Stu
dentų mėnuo” , bus surengta 
apie 40 renginių. Šiuo metu 
Klaipėdoje studijuoja daugiau 
nei dešimt tūkstančių aukštųjų 
mokyklų studentų.

NUSIŽUDĖ
DOKTORANTAS

Kauno klinikų neurochirur- 
gai sukrėsti: nusižudė jų  tris
dešimt ketverių metų kolega 
Linas Jagminas. Kauno medi
cinos universiteto doktorantū
roje studijavęs L.Jagminas bu
vo kilęs iš medikų šeimos. Jo 
tėvas - to paties Neurochirur
gijos klinikos Stuburo ir peri
ferinių nervų chirurgijos sky
riaus, kuriame budėdavo dok
torantas, neurochirurgas, ma
ma - Klinikų oftolm ologė, 
neurologo specialybę pasirin
ko ir jaunesnysis velionio bro
lis. Nors, pirminiais duomeni
mis, velionis nepaliko jokio at
sisveikinimo raštelio, pagrin
dinė versija - neurochirurgas 
nusižudė. Tragedijos aplinky

bės mįslingos: jam  į namus 
kažkas paskambino, pokalbis 
neurochirurgą suerzino, ir jis 
pasakė namiškiams, kad eina 
į garažą. Ten tėvai ir aptiko 
leisgyvį sūnų. Greitosios pa
galbos medikų pastangos at
gaivinti kolegą buvo bergž
džios.

KUR DINGO PINIGAI
Lietuvos farmacijos sąjun

gos prezidentui Eduardui Tara
sevičius teko aiškintis, kur iš
leido beveik 1 mln. litų. Prof. 
E. Tarasevičius aplaidžiai tvar
kė sąjungos buhalterinę aps
kaitą. Finansinės operacijos, 
kuriose “cirkuliavo” beveik 1 
mln. litų, nebuvo pagrįstos do
kumentais. Išnagrinėjęs bau
džiamąją bylą tai nustatė Vil
niaus 2 - asis apylinkės teis
mas. Jis pripažino E.Tarase- 
vičių kaltuir skyrė 3,1 tūkst. 
litų baudą. E.Tarasevičius yra 
vienas iš trijų profesorių, kurie 
neseniai pasirašė triukšmą su
kėlusį kreipimąsi į Prezidentą. 
Jam e kritikuojam as naujas 
kompensuojamųjų vaistų kai
nynas ir atkreipiamas dėmesys 
į išskirtinį palankumą didžiau
sioms farm acijos kom pani
joms. Pasak Lietuvos farmaci
jos sąjungos Kauno krašto 
pirm. Astridos Tamošiūnienės, 
kalbos apie tariamus milijonus 
neturi pagrindo ir yra gerokai 
išpūstos.

“150,000 DOLERIŲ
VERTĖS KNYGA”

“Baltų lankų” leidykla iš
leido dviejų šaunių vaikinukų 
Tomo Bielskio ir Ryčio Vit
kausko ne šiaip knygą, o “ 150 
000 dolerių vertės knygą” ! 
Knygos autoriai šiemet baigė 
Vilniaus licėjaus bakalaureato 
klasę, įstojo į garsius JAV uni-

Rudenėjančio Vilniaus panorama - Šv. Jonų bažnyčia ir varpinė, 
tolumoje - Vilniaus televizijos bokštas. Ž. Beliausko nuotr.

versitetus ir gavo knygos pava
dinime nurodyto dydžio stipen
diją. Viską patyrę savo kailiu, 
jie kviečia norinčius studijuoti 
JAV pasinaudoti jų  patirtimi. 
Pasak žurnalisto Ferdinando 
Kauzono, “stebina ir džiugina 
gebėjimai suformuoti tokį tiks
lų “kompasą”, leidžiantį surasti 
labiausiai atitinkantį tavo po
linkius ir poreikius universi
tetą, ir parašyti tokį tikslų sto
jimo į jį “scenarijų”, kuriame 
numatyta kiekviena smulkiau
sia detalė.”

PREMJERO 
MEILĖS DAINOS

Būdamas verslininku, jis iš
rašinėjo čekius, kaip politikas 
jis rašė kalbas. Dabar Silvio 
Berlusconi grįžo prie vienos 
pirmųjų savo meilių: dainų ra-

šymo. Italijos ministras pirmi
ninkas išleido savo meilės dai
nų kompaktinę plokštelę. Mili
jardierius premjeras, kai buvo 
jaunas, kruiziniuose laivuose 
uždarbiavo atlikdamas senti
mentalias dainas. Jis teigia, kad 
dainų rašymas jam  teikia dau
giau džiaugsmo nei vadovavi
mas frakcinei koalicijai. Dabar 
S. Berlusconi politika nepaten
kinti m inistrai galbūt atlyš 
klausydami švelnių jo  dainų 
tekstų. Pavyzdžiui: “Be tavęs 
mano diena tuščia, o naktis 
liūdna” arba “Niekada nepalik 
manęs vieno, lik su manimi 
čia.”. Arba šių: “Pasakyk, kad 
tuo viskas nesibaigia, kad ne
nori tiesiog šitaip sutrypti mū
sų keistos m eilės. Pasakyk 
man, kad sugrįši pas mane”.

Pagal BNS, Eltą, www.delfi.lt

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)

http://www.delfi.lt
mailto:TAUPA@AOL.COM



