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SEIMUI PATEIKTAS 86 PARLAMENTARŲ SIŪLYMAS 
PRADĖTI APKALTĄ PREZIDENTUI

GKa/čdu švenčiu, 

laimingų 2 0 0 4  metui

V ilnius , gruodžio 18 d. 
(ELTA). 86 Seimo narių pasi
rašytas siūlymas pradėti Prezi
dento apkaltos procesą prista
tytas Seimo posėdyje. Apkal
tos teikimo iniciatorių atsto
vas, Seimo narys Raimondas 
Šukys pristatė Seimui iš 6 kal
tinimų sudarytos apkaltos mo
tyvus, išaiškino siūlymo pra
dėti apkaltą esmę ir pagrindus.

Pasak R. Šukio, visi pasi
rašę Seimo nariai vadovavosi 
Konstitucija ir Seimo statutu, 
įvertino Seimo laikinosios ty
rimo komisijos išvadas, ku
rioms didele balsų persvara jau 
pritarė Seimas, taip pat įverti
no prezidento pastaruoju metu 
sakytas viešas kalbas ir pareiš
kimus. “Visi pasirašiusieji po 
šiuo tekstu nori sužinoti tiesą”, 
pažymėjo parlamentaras.

R. Šukio žodžiais, “kaltini
mai išreikšti pakankamai ne
dviprasmiškai, palikti šių faktų 
neįvertintų nėra galimybių, to
dėl Konstitucijoje numatyta 
procedūra turi būti pradėta, vi
sos aplinkybės turi būti įvertin
tos ne tik Seime, bet ir Konsti
tuciniame Teisme”.

R. Šukys pripažino, jog 
tarp teisininkų būta diskusijų 
ir abejonių, ar dėl kaltinimo su
laužius priesaiką Seimas turi 
kreiptis į Konstitucinį Teismą. 
Tačiau, pasak jo, ir apkaltos 
teikimo iniciatorių, ir konstitu
cinės teisės specialistų nuo
mone, priesaika - neatsiejama 
Konstitucijos dalis. Nors Pre
zidento įstatymo nuostata, kad 
Prezidentui privalu stiprinti 
Lietuvos Respublikos nepri
klausomybę neįvardyta Kons
titucijoje, iš jos principų trak

tavimo, anot R. Šukio, “šis įsi
pareigojimas išplaukia”.

“Kadangi pagrindiniai prie
saikos principai yra Konstitu
cijoje, jos sulaužymas neatsie
jamas nuo įvertinimo, kad yra 
pažeista Konstitucija”, teigė R. 
Šukys. Pasak jo, į Konstitucinį 
Teismą reikėtų kreiptis ir tam, 
kad niekas nepagalvotų, jog 
Seimas balsuodamas vadova
vosi ne teisiniais argumentais, 
o politiniais sumetimais nuša
linti Prezidentą. Jo žodžiais, 
visuomenėje atsiradus esamos 
padėties vertinimų takoskyrai, 
Konstitucinio Teismo dalyva
vimas būtinas.

“Apkaltos procesas yra po
litinis, parlamentinis ir teisinis.

PUSĖ SPECIALIOSIOS KOMISIJOS 
NARIŲ BUS TEISININKAI

V iln ius , gruodžio 18 d. 
(ELTA). Lietuvos Prezidentui 
Rolandui Paksui pateiktų kalti
nimų pagrįstumą tirsiančioje 
specialiojoje komisijoje dirbs 
12 narių, iš jų  6 bus teisininkai.

Taip apsisprendė Seimas, 
pritaręs Seimo pirm. pirmojo 
pavaduotojo Česlovo Juršėno 
pateiktam nutarimo projektui 
“Dėl specialiosios tyrimo ko
misijos sudarymo”. Šią komi
siją galutinai ketinama sufor
muoti gruodžio 22 d. neeilinia
me Seimo posėdyje.

Seimas įgaliojo Seimo pir
m ininką A rtūrą Paulauską 
kreiptis į Teismų tarybą ir Ge
neralinę prokuratūrą, kad šios 
institucijos pasiūlytų ne ma
žiau kaip po 6 kandidatus į Sei
mo specialiąją komisiją. Vė
liau iš jų burtu keliu bus atrink-

Teisinę jo  pusę sudaro tai, kad 
apkaltos pagrindai, procedūros 
ir reglamentai yra Konstituci
joje ir Seimo statute. Teisinis as
pektas yra tai, kad specialioji 
tyrimo komisija dirbs vado
vaudamasi Baudžiamojo pro
ceso kodeksu. Procedūra ir pro
cesas vyks pirm ininkaujant 
Aukščiausiojo teismo pirmi
ninkui arba teisėjui. Tačiau ga
lutinį sprendimą priims Seimo 
nariai balsuodami. Kiekvienas 
vadovausis savo motyvais, są
žine, savo priesaikos duotais įsi
pareigojimais ir Konstitucija. 
Pagrindinis teisinis aspektas 
yra Konstitucinio Teismo daly
vavimas ir išvados šiuo klausimu 
pateikimas”, pabrėžė R. Šukys.

ti specialiojoje komisijoje dirb
siantys teisininkai.

Daugiausia diskusijų sukė
lė tai, kiek specialiojoje komi
sijoje turėtų dirbti teisininkų. 
Seimo Statutas numato, kad 
specialioji tyrimo komisija su
daroma iš Seimo narių, apkal
tos proceso iniciatorių atstovų, 
ir teisininkų, dirbančių teisme, 
tardymo sistemoje ar prokura
tūroje. Tokie teisininkai turi su
daryti nuo trečdalio iki pusės 
komisijos narių. Dirbdami ko
misijoje, jie turi lygias teises 
su kitais komisijos nariais, ta
čiau privalo griežtai laikytis po
litinio nešališkumo principo. 
Už 6 teisininkų atstovavimą 
komisijoje balsavo 60 Seimo 
narių, už 4 - 39 parlamentarai.

12 narių specialiojoje tyri
mo komisijoje turėtų dirbti 4

DIRVA DĖKOJA
Jau 88 metai, kai Dirva skleidžia lietuvišką žodį ir skiepija, 

ragina išlaikyti lietuvybę išeivijoje. Per tą daugybę metų stebėta 
ir pergyventa daugelį persilaužimų. Keitėsi Dirvos išorė, redak
toriai ir bendradarbiai. Tačiau niekuomet nesikeitė pagrindinė 
Dirvos paskirtis - neleisti lietuviams svetur prarasti savo tautinę 
tapatybę.

Artinasi Kalėdų ir Naujų Metų šventės. Atsisveikindami su 
2003-siais norime prisiminti ir širdingai padėkoti tiems, kurie 
šių metų bėgyje Dirvą rėmėte, nes be Jūsų piniginės paramos 
jokia spauda išeivijoje neišsilaikytų.

Didelė padėka Lietuvių Tautiniam Kultūros Fondui. Šis nedi
delis ir palyginti neseniai įsikūręs fondas jau yra daug prisidėjęs 
prie lietuviškos kultūros puoselėjimo - išleidęs svarbių ir įtakin
gų knygų, paskyręs daugybę stipendijų studijuojančiam Lietuvos 
jaunimui. Neužmiršta liko ir Dirva. Lietuvių Tautinis Kultūros 
Fondas paskyrė Tautinės minties laikraščiui 5,000 dol. - ačiū!

Atskrido, kaip tasai legendinis Kalėdų senelis, ir Lietuvių 
Fondo čekis 4,500 dol. sumoje su gražiu švenčių sveikinimu, 
kuriame primenama: “Vienas iš svarbiausių Lietuvių Fondo mi
sijos tikslų - remti lietuvišką išeivijos spaudą, kuri yra pagrindinė 
lietuviško žodžio, lietuviškos kultūros skleidėja.” Tai šventa tiesa 
- Lietuvių Fondas nuo pat savo įsikūrimo buvo ir yra kaip kraujo 
papildymas lietuviškiems kultūriniams veiksniams išeivijoje. 
Didelis dėkui už stambią ir labai reikalingą paramą.

Visada esame už paramą dėkingi A.L.T.S-gos skyriams ir 
Sąjungos Valdybai, ne mažesnis dėkui ir tiems Dirvos skaityto
jams, kurie suprantate sunkią savo laikraščio finansinę padėtį 
ir atskubate į pagalbą. Visos Jūsų aukos yra didžiai vertinamos 
ir labai reikalingos. Patarlė sako, kad lašas po lašo ir akmenį 
pratašo. Šiuo atveju doleris prie dolerio palaiko Dirvos gyvybę.

Giliausia padėka visiems aukotojams ir tikime, kad Nauji 
2004 metai bus tiek skaitytojams, tiek Dirvai - laimingi.

VILTIES D-JA 
DIRVOS leidėjai

apkaltos iniciatorių atstovai, 2 
frakcijų deleguoti nariai nuo 
Seimo pozicijos ir opozicijos 
ir 6 teisininkai. Ši komisija tirs 
R. Paksui pateiktų kaltinimų 
pagrįstumą ir rimtumą. Ji turės 
parengti išvadą dėl siūlymo 
pradėti apkaltos procesą. Siū
loma pavesti komisijai atlikti 
tyrimą ir pateikti išvadas iki 
2004 m. vasario 13 arba 17 d.

Pagal Seimo Statutą, Seimo 
komisijos posėdžiai, susiję su 
apkaltos procesu, yra uždari. 
Informaciją apie tyrimo eigą 
visuomenės informavimo prie
monėms pranešti turi teisę tik 
komisijos pirmininkas arba jo 
įgaliotas komisijos narys.

Jeigu komisija padaro išva

dą, kad yra pagrindo pradėti 
apkaltos procesą Seime, ji turi 
suformuluoti konkrečius kalti
nimus; nuspręsti, kas komisi
jos vardu palaikys kaltinimą ir 
kas atliks kitas kaltintojo funk
cijas Seime apkaltos proceso 
metu. Komisija gali paskirti 
iki 7 kaltintojų - Seimo narių.

Statutas numato, kad ap
kaltos procesui Seime pirmi
ninkauja AT Teismo pirminin
kas arba KT pirmininkas, ar 
kitas šių teismų teisėjas.

Asmuo, kuriam  taikoma 
apkalta, turi teisę bet kurioje 
apkaltos proceso dalyje, tačiau 
tik iki balsavimo pradžios, at
sistatydinti iš pareigų, pateik
damas pareiškimą raštu.
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■ VALSTYBĖS APDOVANOJIMAI TEISĖJAMS 
Vilnius, gruodžio 18 d. (ELTA). Lietuvos teismų 85-erių

metų sukakties proga už ilgametį nepriekaištingą darbą ir indėlį 
į teisės mokslo bei praktikos plėtojimą ordinais “Už nuopelnus 
Lietuvai” prezidentas Rolandas Paksas apdovanojo grupę teisė
jų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisė
jas Valentinas Mikelėnas apdovanotas Komandoro kryžiumi, 
buvęs ilgametis Klaipėdos miesto teismo ir Kauno miesto teismų 
bei Kauno apygardos teismo teisėjas Antaną Markūnas - Kari
ninko kryžiumi, Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų 
skyriaus pirmininkas Algimantas Smolskas - Karininko kryžiu
mi, Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pir
mininkė Laima Garnelienė - Riterio kryžiumi.

Sveikindamas apdovanotuosius, prezidentas R. Paksas prisi
minė didžiulio pasiaukojamo darbo pareikalavusį Lietuvos teis
mų sistemos kūrimą, jai pagrindus dėjusius žmones, tokius kaip 
pirmasis teisingumo ministras Petras Leonas, pirmasis Vyriau
siojo Tribunolo pirmininkas Antanas Kriščiukaitis, Vytauto 
Didžiojo universiteto rektorius Mykolas Riomeris ir daugelį kitų 
teisingumui ištikimai tarnavusių teisininkų.

Pažymėjęs, kad, gindami Konstitucijoje įtvirtintus principus, 
teisėjai savo veikla stiprina demokratiją ir valstybės pamatus, 
Lietuvos Prezidentas palinkėjo ir toliau ištikimai tarnauti tiesai 
bei teisingumui.

■ Prezidento laukia dar viena apklausa. Lietuvos ryto žinio
mis, prieš ateidamas pas prezidentą generalinis prokuroras A.Kli- 
mašauskas jau buvo informuotas apie VSD prašymą Generalinei 
prokuratūrai surengti dar vieną R.Pakso apklausą. Antrąkart tei
sėsaugininkams šalies vadovas turėtų paaiškinti, kaip galėjo atsi
tikti, kad jam  patikėta slapta VDSD pažyma pateko į viešumą.

■ Saugumas ir prokuratūra aiškinasi, kas paviešino slaptą 
pažymą. Lietuvos ryto žiniomis, dėl slaptos pažymos paviešini
mo VSD jau apklausė buvusią prezidento patarėją Dalią Kutrai- 
tę-Giedraitienę, buvusį atstovą spaudai Rosvaldą Gorbačiovą, 
sekretorę Daivą Kulbokaitę ir patarėją Edmundą Ganusauską.
■ Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas telefonu informavo 

prezidentą R. Paksą apie parlamente surinktus parašus inicijuoti 
jam  apkaltą. Prezidentas savo ruožtu “pasveikino” Seimą surin
kus 86 apkaltą remiančius parašus. “Dabar jam  sunku suvokti 
visas aplinkybes. Jis jaučiasi puolamas ir jo reakcija į viską, 
kas vyksta, yra gynybinė”,- taip A.Paulauskas komentavo prezi
dento atkaklumą neatsistatydinti.

■ “Mums labai svarbūs yra integracijos į ES procesai, tiek 
Parlamentas, tiek Vyriausybė iki gegužės 1 d. dar turi padaryti 
daugybę dalykų, ir mes šį didžiulį uždavinį stengiamės įvykdyti, 
Vyriausybė stengiasi nesikišti į skandalą, intensyviai dirba 
srityse, kurios priklauso jos kompetencijai” , - teigė premjeras 
Algirdas Brazauskas atsakydamas į Lietuvos radijo klausimus.

■ Artėjant Rolando Pakso apkaltos procesui Seime, išslap
tinta dar viena Saugumo departamento pažyma, kurioje teigiama, 
kad R. Paksas asmeniškai rūpinosi buvusio savo Vyriausybės 
susisiekimo ministro ir partijos bičiulio Gintaro Striauko verslo 
reikalais. Pažymoje detaliai aprašomos visos aplinkybės, kurio
mis saugumiečiai prieš kelis mėnesius užfiksavo paties preziden
to ir jo bičiulio statybos bendrovės “Restako” vadovo Algirdo 
Drakšo pokalbius. Joje pasakojama, kaip buvęs R.Pakso Vyriau
sybės susisiekimo ministras G. Striaukas mėgino įvairiais būdais 
užvaldyti bendrovės “Žemaitijos keliai” akcijas ir kaip jam talki
no ne tik A.Drakšas, bet ir prezidentas su savo patarėjais.

■ Netrukus politikai tars savo žodį apie 1999 m. sutartis su 
“Williams”, o teismas imsis nagrinėti su jų pasirašymu susijusias 
bylas. Svarbiausia iš keliolikos su bendrovės “Mažeikių nafta” 
turto grobstymu susijusių bylų teismą pasieks tik kitų metų pra
džioje. Politinį sutarčių su “Williams” įvertinimą netrukus žada 
padaryti speciali parlamento komisija.

■ Generalinis prokuroras Antanas Klimavičius prisipažino 
neįvykdęs prezidentui R. Paksui duoto pažado - iki Naujųjų metų 
perduoti teismui su “Mažeikių nafta” susijusias bylas. A.Klima- 
vičius palankiai įvertino prezidento raginimus skubiai baigti šią 
bylą, nes spalio mėnesį sueis patraukimo baudžiamojon atsako
mybėn senaties terminas. Politinius sprendimus dėl sutarčių pasi
rašymo priiminėjusieji asmenys baudžiamąja tvarka neatsako, 
pažymėjo jis. Tai reiškia, kad negali būti nė kalbos apie 1999 m. 
šalies politinių lyderių atsakomybę. Tarp prisidėjusių prie su
tarčių su “Williams” “stūmimo”, kaip įtariama, yra tuometinis 
Seimo pirmininkas V. Landsbergis, ekspremjeras A. Kubilius, 
kiti konservatorių atstovai. “Baudžiamoji atsakomybė kyla įsta
tymams prieštaraujančias sutartis pasirašiusiems ir parafavu
siems asmenims”, - nurodė Antanas Klimavičius jis.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Gruodžio 7 d. Rusijoje įvy
ko Rusijos parlamento (Dū
mos) rinkimai, kurie parodė, 
kiek sustiprėjo prezidento Vla
dimir Putin politinė galia. Jis 
pasigyrė, kad daugiausia balsų 
gavo jo  vadovaujama “Vienin
goji Rusija” pavadinta politinė 
partija. Ji pravedė daugelį val
džioje dirbusių žmonių: politi
kų, verslininkų, ministrų. Bal
suotojai į parlamentą pravedė 
daug prezidento rėmėjų, sako
ma, jog “Vieningoji Rusija” 
gavo 37 procentus visų balsų. 
Pats Putin pabrėžė, kalbėda
mas apie rinkimus, kad balsa
vimas buvo laisvas, sąžinin
gas, viešas ir demokratiškas 
Parlamento pasikeitimas įvy
kęs po ketverių metų jo  prezi
dentavimo. Balsavimo eigą 
stebėjo pasiuntiniai iš Europos 
Tarybos ir iš Visuomeninės 
grupės Saugumo ir Bendradar
biavimo Helsinkio nutarimų 
vykdymui remti grupės. Sako
ma, kad bešališkų stebėtojų 
buvo Rusijoje apie 500. Pasi
taikė ir bešališkų papeikimų. 
Vienas Tėvynės partijos kan
didatas Dmitrij Rogozin, gavęs 
mažai balsų skundėsi, kad tie 
stebėtojai kišosi be jokio reika
lo į Rusijos vidaus reikalus. 
Kiti priekaištavo, kad balsavi
muose stipriai dalyvavo val
džios aparatas, televizijos ir 
kitos žiniasklaidos priemonės. 
Sitokį kišimąsi kritikavo ir da
lis stebėtojų, sakydami, kad 
Rusija dar toli atsilikusi nuo 
demokratinių Europos reikala
vimų, nuo Europos balsavimų. 
Prezidentas Putin pasakė per 
valstybinį radiją, kad rusų tau
tos simpatijas aiškiai parodė 
balsuotojai, jie parodė tai, ką 
tauta galvoja, atspindėjo politi
nio gyvenimo realybę.

Komunistų partija, vado
vaujama Genadij Ziuganov, 
Dūmoje laimėjo 12.7 nuošim
čių balsų, vos pusę tų balsų, 
kuriuos gavo 1999 metų balsa
vimuose. Tėvynės nacionalistų 
partija laimėjo 9 nuošimčius. 
Komunistai sugebėjo nugalėti 
Liberalų Demokratų partijos 
balsus. Partija gavo tik 11.6 
procento. Kaip žinoma, tai par
tijai vadovauja Vladimir Žiri- 
novskij, pagarsėjęs keistuolis.

RINKIMAI RUSIJOJ
Rusijos balsavimai parodė, 

kalbėjo Kremliaus vidaus rei
kalų ministras Boris Gryzlo, 
kad Rusija yra sveika ir jos ne
reikia gydyti. Ją tik reikia pa
žadinti. Rusijos Dūmoje tvirtai 
laikosi ir nemažai nepartinių, 
kurie kartu veikia su partija 
“Vieningoji Rusija” ir su nedi
delėmis partijėlėmis. Komu
nistų vadovas kaltino rinki
muose nelegalius žingsnius, 
kurie paaiškėję kai kuriuose 
miestuose. Prezidentas tuos 
kaltinimus ir kovas Čečėnijoje 
ignoravo savo komentaruose. 
Komunistų vadovas dar lau
kia, kad daug rėmėjų gali pe
reiti į jo  bolševikišką partiją iš 
Tėvynės partijos, jei jos nariai 
nebus gavę penkių nuošimčių 
visų balsų. Tarp tokių partijų 
yra vadinama Jabloko partija. 
Jos vadas Grigorij Javlinskij 
pasakė spaudai, kad “mes gy
vename Putino diktatūroje” .

Rusijos gyventojai nebuvo 
labai užsidegę balsuoti. Jie gy

Po rinkimų Rusijoje - nerimo balsai - kuriuose absoliučią valdžią 
laimėjo prez. V. Putin, kad negrįžtų autoritarizmo metai.

vena vienuolikoje laiko zonų, 
nuo Kamčatkos pusiasalio prie 
Ramiojo vandenyno iki Kara
liaučiaus prie Baltijos.

Balsavimo būstinės buvo 
labai saugomos. Pietinėje Ru
sijoje įvyko keli sprogdinimai. 
Mirtininkas susprogdino trau
kinį, kur žuvo 42 žmonės. Mask
voje Rusijos premjerui balsuo
jant, viena moteris metė į jį kiau
šinį, šaukdama, kad šie rinki
mai yra farsas. Ministras pirmi
ninkas Michail Kasjanov, nu
sivalęs švarką, pasakė žiūro
vams, kad “kiaušinių mėtymas 
irgi yra demokratinis elemen
tas”.

Kaip pranešė rusų spauda, 
Maskvos kalėjime atliko savo 
pilietinę balsavimo pareigą Mi- 
chail Chodorkovskij, vienas 
turtingiausių Rusijos žmonių. 
Jis kaltinamas pajamų mokes
čių nemokėjimu, sukčiavimu. 
Jis kalėjim e nuo spalio 25 
dienos.

Rusijai balsuojant parla
mento rinkimuose, Japonijos 
vyriausybė paskelbė, kad atei

nančių metų pradžioje Japonija 
pasiųs į Iraką vieną tūkstantį 
savo kareivių. Jie atsiveš Ira- 
kan savo tankus, šarvuotus au
tomobilius, lėktuvus ir du karo 
laivus. Japonų premjeras Juni
chiro Koizumi pripažino, kad 
japonų karių siuntimas į Iraką 
yra labai svarbus užsienio poli
tikos pakeitimas. Mes nežy
giuojame į karą, sakė premje
ras, mes tik einame prisidėti 
prie savo sąjungininkų ne tik 
žodžiais, bet ir darbais. Kai vy
ko Dykumos karas Persų įlan
koje, kalbėjo Koizumi, Japoni
ja  davė sąjungininkams 14 mi
lijardų dolerių, tačiau nedavė 
kareivių. Vėliau Japonija siun
tė savo karius prisidėti prie 
konfliktų, kuriuose dalyvavo 
Jungtinės Tautos. Tie konflik
tai baigėsi Jungtinių Tautų tai
kos priežiūra Timor salose, 
Kambodijoj ir kitur. Ten pasau
lis išbandė japonų širdis. Pa
saulis kalbėjo, kad jei žygis pa
vojingas, japonai duoda pini

gus, tačiau neduoda karių. 
Premjeras sakė, kad net 80 proc. 
japonų pasisakė prieš kariuo
menės siuntimą į tolimas šalis, 
tačiau prieš kelias savaites Ira
ke, Tikrit mieste iš pasalų buvo 
nušauti du Japonijos diploma
tai. Tas irgi prisideda prie Japo
nijos ministrų kabineto nutari
mo siųsti Irakui atsistatyti rei
kalingas jėgas.

-----Keliais sakiniais-------

• Prez. Bush priėmė Bal
tuosiuose rūm uose K inijos 
premjerą Wen Jiabao ir užtik
rino jį, kad Amerika darys ką 
gali įtikinti Taivanio vyriausy
bę, kad ji neskelbtų Taivanio 
nepriklausomybės ir nerengtų 
tuo klausimu jokių referen
dumų.

• Prancūzijos policija su
ėmė Ispanijos pasienyje du žy
mius ETA organizacijos, vaskų 
separatistų vadus, jų  karinės te
roro grupuotės veikėjus. Ispa
nijos vyriausybė patenkinta,

(Nukelta į 3 p.)
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2003 METŲ KALĖDOS

Mieli broliai, sesės, džiaugiuos proga galėdamas jus pasvei
kinti šioje dviguboje - Dievo meilės ir viltingos ateities šventėje.

Dievas savo meilę mums išreiškia įvairiais būdais: sukur
damas pasaulį ir jį patikėdamas mums, pašaukdamas mus į 
gyvenimą su laisva valia ir nemirtinga siela. Tačiau nuosta
biausiai Dievas meilę mums išreiškė leisdamas savo Sūnui 
prisiimti žmogišką prigimtį tapti mūsų Išganytoju ir broliu.

“Nebijokite Dievo, Dievo, kuris tapo žmogumi. Nebijokite 
Dievo paslapties, nebijokite jo  meilės, nebijokite nei savo žmo
giško silpnumo” (Jonas Paulius II).

Kiekvienas kūdikis gimsta, kad gyventų. Kiekvieno kūdi
kio tėvai viltingai tikisi, kad jis turės gražų ir laimingą gyveni
mą. Betliejaus gi kūdikis, žmogišką prigimtį prisiėmęs Dievo 
Sūnus, gimė, kad mirtų. Jis pats ir Mergelė Motina iš anksto 
žinojo, jog jo laukia prieš šimtmečius išpranašauta mirtis. Jė
zus gimė, kad pačiame amžiaus gražume savo mirtimi nugalė
tų mūsų mirtį, pelnytų žmonijai amžinos laimės gyvenimą.

Si Kalėdų nakties, Dievo meilės, paslaptis, yra tokia nesu
vokiamai didelė, jog daugelis žmonių nepajėgia jos priimti. 
Nors Kalėdas švenčiame jau 2003-čią kartą, tačiau kasmet 
šią paslaptį - Dievo Sūnaus įsijungimą į mūsų gyvenimą - iš
gyvename su šviežiu džiaugsmu ir nauja viltimi, tikėdami, 
kad rytojaus dieną pasaulyje pajusime daugiau Betliejaus Kū
dikio apreikštos meilės, tiesos ir socialinio teisingumo.

Kalėdos nėra vien istorinio įvykio džiugus paminėjimas. 
Kalėdos yra nuolatos besitęsianti dvasinė tikrovė. Įsikūnijęs 
Dievo Sūnus, per krikštą ir kitus sakramentus įsijungdamas į 
žmonių gyvenimą be paliovos plečia savo meilės, taikos tei
singumo karalystę, kuria naujas tautų kultūras, rašo naujos 
žmonijos istoriją. Dievo duotoje apreiškimo šviesoje, įsikūni
jimo paslaptyje mes galime suvokti tikrąją savo vertę, savo 
misiją pasaulyje bei savo silpnybes.

Po pirmųjų Kalėdų pasaulis nebėra toks pat. Žmonija, kaip 
visuma, nebegali nusigręžti nuo Dievo. Kaip vaivorykštė yra 
ženklas, jog Dievas nebebaus žmonių visuotiniu tvanu, taip 
Betliejaus Kūdikis yra užtikrinimas, kad žmonija nuo Dievo 
daugiau nebenusigręš. Po pirmųjų Kalėdų tėra galima tik 
asmeninė nuodėmė, tik paskirų žmonių nusisukimas nuo 
Dievo (A. Maceina).

Kalėdos universali visos žmonijos broliškos meilės ir vilties 
šventė. Ją švenčiame ne vien mes krikščionys. Ją, savo būdu, 
švenčia visas pasaulis. Net ir save netikinčiais laiką šią dieną 
stengiasi būti geresniais, vienokiu ar kitokiu būdu išreikšti 
meilę artimui. Nors daugelis bando Kristų išstumti iš viešojo 
gyvenimo, ypač iš mokyklų ir įstatymo leidimo, ir šiandien, 
gal būt labiau, negu bet kada pasaulis klaidžioja moralinės 
nakties tamsoje, tačiau Kalėdų žvaigždė mums viltingai pri
mena, kad žmonija nėra Dievo palikta savo pačios likimui, kad 
savo tarpe turime Emanuelį - Įsikūnijusį Dievo Sūnų. - “Aš 
esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos” (Mt. 28,29).

Sinajaus kalne Dievas, pateikdamas žmonijai laimingo gy
venimo taisykles, kalbėjo: “nedaryk kitam to, ko nenori, kad 
kiti tau darytų”. Šiandien, Kalėdose, mūsų Išganytoju ir Broliu 
tapęs Dievo Sūnus mus kviečia: “mylėkite viens kitą, kaip aš 
jus myliu”.

Džiugaus išgyvenimo Dievo meilės ir viltingų Naujųjų 
2004 metų linkiu jums visiems, mieli Broliai, Sesės Kristuje.

Paulius A. Baltakis, O.F.M.

V ilnius , gruodžio 19 d. 
(ELTA). Lietuvos socialistų 
partija pradėjo diskusijas dėl 
Komunistų partijos atkūrimo 
Lietuvoje ir jos galimo dalyva
vimo kitais metais vyksian
čiuose Europos Parlamento ir 
Seimo rinkimuose.

Socialistų partijos pirm i
ninkas Mindaugas Stakvilevi
čius spaudos konferencijoje 
Seime sakė manąs, kad Komu
nistų partija peržengtų 5 proc. 
barjerą, “jeigu sudarytų koali
ciją su pažangiais neparsidavu- 
siais politikais” . Pasak jo, Ko
munistų partija turėtų dalyvau
ti ne tik Seimo, bet ir Europos 
Parlamento rinkimuose, nes 
“šito labai nori Europos komu
nistinis ir kairysis judėjimas” .

“Mes sieksime tai padaryti, 
dabar tik diskutuojame, ko
kiais būdais tai įgyvendinti” , - 
sakė M. Stakvilevičius. Jis ne
atmetė galimybės, kad kai ku
rie socialdemokratai panorės 
kandidatuoti į Seimą ir naujoje 
koalicijoje.

Nors Lietuvoje Komunistų 
partija yra uždrausta, M. Stak
vilevičius sakė nematąs teisi
nių kliūčių šiai partijai atkurti.

“Juridiškai tai visiškai pa
prasta, nes įstatymu Komunis
tų partija neuždrausta Lietuvo
je. Yra tik 1991 m. rugpjūtį pri
imtas Aukščiausiosios Tarybos 
nutarimas dėl TSKP-LKP or
ganizacijų veiklos sustabdymo. 
Teisinių kliūčių nėra, bet jeigu 
nori šunį mušti, tai lazdą visuo
met rasi”, - pažymėjo M. Stak-

SOCIALISTAI DISKUTUOJA APIE 
KOMUNISTŲ PARTIJOS ATKŪRIMĄ LIETUVOJE

vilevičius. Jis prognozavo, jog 
gali būti trukdoma šiai partijai 
atsikurti, kad ji iki rinkimų ne
galėtų egzistuoti.

Iš Graikijoje vykusio Euro
pos komunistinio judėjimo kon
ferencijos sugrįžęs Socialistų 
partijos pirmasis vicepirminin
kas Vladimiras Troščenka sa
kė, kad Lietuvoje komunistinis 
judėjimas ir komunistų vardas 
yra lyg ir keiksmažodis, tačiau 
“Europoje tai nėra keiksma
žodis, žmonės pasitiki komu-

nistais”. “Socialistų partija la
bai aktyviai pradėjo diskusijas 
dėl Komunistų partijos legali
zavimo Lietuvoje. Mes kalba
me apie tai, kad reikėtų suvie
nyti žmones, kurie turi tikruo
sius kairiuosius idealus” , - sa
kė V. Troščenka. Pasak jo, tai 
yra tik diskusija partijos sky
riuose, rajonuose ir “žmonės 
palaiko šį judėjimą”. Socialis
tų partijos lyderių spaudos 
konferencijoje dalyvavo ir Sei
mo narys Julius Veselka.

LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKAI - IŠBANDYMŲ METAS

Apkaltos proceso metu Lietuvai kylant diplomatinės izolia
cijos pavojui, liberalcentristų nuomone, kaip kompensacija būti
nas itin sutelktas kitų institucijų - Vyriausybės, Užsienio reikalų 
ministerijos, Seimo ir politinių partijų - darbas. Pasak Liberalų 
ir centro sąjungos pirmininko pirmojo pavaduotojo Eugenijaus 
Gentvilo, šiuo metu reikalingas bendras jų  susitarimas, pavyz
džiui, memorandumas dėl veiksmų iki Lietuvos narystės ES ir 
NATO pradžios. Šiame memorandume, pasak jo, reikėtų užtik
rinti, kad Lietuva sugebės saugoti savo ir tarptautinių organiza
cijų paslaptis, kadangi dėl to yra iškilusių didelių abejonių. Po
litiko teigimu, dokumente būtina nurodyti, jog imamasi papil
domų veiksmų, kad Lietuva nebūtų kontrabandos, jos tranzito 
ir terorizmą remiančių bendrovių kūrimosi šalimi.

Pasak E. Gentvilo, Lietuva turėtų pademonstruoti pasirengi
mą imtis naujų regioninių iniciatyvų ES ir NATO viduje, pavyz
džiui, tokių kaip “Vilniaus dešimtukas”, ir pabrėžti pasirengimą 
imtis iniciatyvų už ES ir NATO ribų (Baltarusija, Užkaukazė).

E. Gentvilas penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje 
abejojo, ar apkaltos proceso metu Prezidentūra pajėgs visaver- 
tiškai vykdyti konstitucinius įgaliojimus užsienio politikos sri
tyje. “Užsienio politikai ateina maksimalių išbandymų metas”, 
sakė E. Gentvilas.

Seimo narys liberalcentristas Jonas Cekuolis pridūrė, kad ši 
situacija yra išbandymas Lietuvos diplomatijai, kokio ji seniai 
neturėjo. Pasak jo, mūsų partneriai Vakaruose mato ir supranta, 
kad tai nėra valstybės krizė, nes tai yra vienos institucijos arba 
netgi vieno asmens - Prezidento - krizė. Eltos inf.

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYK IŲ  APŽVALGA

Atkelta iš 2 p.

tačiau ETA jau daug sykių yra 
paliesta prancūzų saugumie
čių, bet vėliau vaskų teroristai 
vėl persiorganizuoja.

• Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak vėl pasiūlė Izraelio 
vyriausybei susitikti ir pasitarti 
Ženevoje dėl Izraelio-Palesti- 
nos taikos klausimų. Egiptas 
yra atšaukęs iš Izraelio savo 
ambasadorių, bus bandoma jį 
pakeisti, atgaivinant pilnus di
plomatinius ryšius. Tik dvi ara
bų valstybės yra palaikiusios 
su Izraeliu normalius ryšius.

• JAV kareiviai gruodžio 
13 surado netoli Tikrit buvusį 
Irako diktatorių S. Hussein.

• Nikaragvos teismas nutei
sė buvusį prezidentą Arnoldo 
Aleman 20 m. kalėjimo už suk
čiavimą ir pinigų pasisavinimą.

• Buvęs JAV vicepreziden
tas Al Gore paskelbė, kad iš 
devynių demokratų partijos 
kandidatų į JAV prezidento 
vietą stipriausias kandidatas 
yra buvęs Vermonto guberna
torius. Gore pasakė, kad demo
kratų partijai nereikėtų skaldy
ti savo balsų, o reikėtų visiems 
balsuoti už vieną. Spėliojama, 
kad Al Gore norėtų pats iškelti

savo kandidatūrą, tačiau ne 
ateinančiais m etais, bet po 
Howard Dean prezidentavimo.

• Irako valstybėje yra daug 
atliktinų darbų. Koalicijos ka
rinė vadovybė gruodžio 9 d. 
paskelbė, kad įvairių darbų 
kontraktoriai galės pelnyti dar
bus Irake, jei jie nebuvo prie
šingi, kaip Prancūzija, Kanada 
ar Vokietija Irako okupavimui 
ir laikinos vyriausybės sudary
mui. Įvairius darbus Irake ga
lės gauti tik JAV sąjungininkai.

• Prez. G.W. Bush pasira
šė istorinį įstatymą, kuris ap
saugos Medicare gaunančius 
vyresnio amžiaus amerikiečius 
nuo per didelių išlaidų vaistams. 
Vyriausybė skirs apie 400 bi
lijonus dolerių per ateinančius 
10 m. vaistų pirkimui. Tų vais
tų pirkimui skatinti bus ragina
mos privačios apdraudos ben
drovės. Gydytojų prirašomiems 
vaistams įsigyti teks palaukti 
iki įstatymo įsigaliojimo, kuris 
prasidės 2006 m. sausį.

• Turkija suėmė dar 30 te
roristų, kurie susprogdino Is- 
tambule kelias žydų sinagogas.

• Argentinos prezidentas 
Nestor Kirchnet pareikalavo, 
kad Didžioji Britanija atsipra-

šytų Argentinos už 1982 m. 
Falklands karą, kurio metu bri
tų karo laivai buvo ginkluoti 
atominiais ginklais. Britanija 
atsisakė tai padaryti, sakyda
ma, kad jos karo laivai nebuvo 
visai įplaukę į Pietų Amerikos 
vandenis ir Britanija, nors turė
jo  tokių ginklų, niekad ne
svarstė juos naudoti.

• Afganistane vėl pradėję 
veikti Taliban organizacijos 
ginkluoti vyrai paskelbė, jog 
JAV “netikėliai” bombomis 
apšaudė laukuose žaidžiančius 
afganų vaikus ir devynis jų  nu
žudė. Oro puolime žuvo ir vie
nas svarbiausių Taliban vadų.

• Afganistano vyriausybė 
bando sudaryti šalies kariuo
m enę. Kabule įvyko kelių  
šim tų naujos kariuom enės 
savanorių paradas. Afganų 
genčių vadai reikalauja kad 
būtų sušaukta genčių taryba 
“Loja Jirga” , kuri sudarytų 
kariuomenę, policijos jėgas. 
Taliban atsišaukimai teigia, 
kad toks suvažiavim as bus 
puolamas Taliban jėgų. Daug 
A fganistano vyrų atsisako 
klausyti prezidento Ham id 
Karzai, bet klauso karo minis
tro Fahim.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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RUSIJOS GRASINIMAI - DERYBŲ TRIUKAS?

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Valentinas Junokas, 
dešinėje, primena Lietuvos Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui, 
kad svarbiausias dalykas priimant į valstybės tarnybą turi būti to 
asmens sąžiningumas. Eltos nuotr.

MASKVA IR VILNIUS TARSIS 
DĖL KROVINIŲ TRANZITO

V ilnius , gruodžio 17 d. 
(ELTA). Rusijos grasinimai 
nuo stojimo į Europos Sąjungą 
taikyti naujai įstojusioms ša
lims patį nepalankiausią muitų 
režimą - ne daugiau kaip dery
bų triukas, ramina diplomatai.

Derybose su Europos Są
junga išsakyta nuostata dešim
čiai naujų ES valstybių taikyti 
au tonom inį m uitų  režim ą 
reikštų, kad įvežant prekes į 
Rusiją joms galiotų dvigubi 
muitų tarifai.

“Nuo stojimo į Europos Są
jungą Rusija turės taikyti Lie
tuvai tokį režimą, koks galioja 
Europos Sąjungos šalims - įsi
galioja partnerystės ir bendra
vimo sutartis tarp Rusijos ir 
ES, kuri nustato didžiausio pa
lankumo režimą. Jie privalo tą 
daryti pagal sutarties nuosta-

tas”, - išsakytą Rusijos grasini
mą kategoriškai atmeta Užsie
nio reikalų ministerijos Ekono
mikos departamento direkto
rius Raimundas Karoblis.

Jeigu grasinimas vis dėlto 
būtų įgyvendintas - Lietuvos 
ekonom ikai būtų suduotas 
skaudus smūgis. Mūsų šalies 
užsienio prekyba su NVS su
daro maždaug 40 proc.

“Praktiškai, matyt, sustotų 
Lietuvos gaminių eksportas į 
Rusiją. Tai būtų žiaurus veiks
m as”, - svarstė diplom atas, 
įvertindamas, kad tokia nuosta
ta būtų ne mažiau skaudi pačiai 
Rusijai.

Pasak R. Karoblio, Europos 
Sąjunga turi svertų, kurie padė
tų išvengti tokios galimybės, 
jei pasirodytų, kad Rusijos gra
sinimai yra pagrįsti.

“Mes netikime, kad Rusija 
taip darys, ir nemanome, kad 
tokios galimybės būtų. Tačiau 
galvojant, “kas būtų, jeigu bū
tų” , manau, ES imtųsi pačių 
griežčiausių veiksmų - tiek po
litinių, tiek ekonominių. Tai 
galėtų būti, pavyzdžiui, derybų 
dėl Rusijos narystės PPO stab
dymas, kadangi ES buvo di
džiausia rėmėja. Jeigu Rusija 
grubiausiai pažeistų sutartį - 
yra ekonominės sankcijos, to
kios, kaip prekybos produktų 
ribojimas. Šiuo atveju verti
nant ekonominę naudą ar jos 
nebuvimą, Rusija bet kuriuo 
atveju pralaimėtų” , - įsitikinęs 
URM pareigūnas. R. Karoblio 
manymu, Rusija veikiausiai 
bando pagreitinti derybas dėl 
kvotų, pavyzdžiui, dėl plieno 
ir kitų panašių prekių.

Maskva, gruodžio 18 d. (ITAR-TASS-ELTA). Maskva ir 
Vilnius ketina aktyviau tartis dėl krovinių tranzito į Kara
liaučiaus sritį sąlygų ir bevizio režimo greitojo keleivinio trau
kinio projekto. Tai po Rusijos ir Lietuvos politinių konsultacijų, 
kuriose dalyvavo dviejų šalių užsienio reikalų ministrų pavaduo
tojai, naujienų agentūros ITAR-TASS korespondentui pareiškė 
Rusijos URM atstovai. Rusijos delegacijai vadovavo Vladimiras 
Cižovas, Lietuvos - Justas Paleckis.

“Daugiausia dėmesio buvo skirta klausimui, kokių padarinių 
dvišaliams santykiams turės Lietuvos stojimas į Europos Sąjun
gą”, - sakė šaltiniai Rusijos diplomatijos žinyboje. Anot jų, part
neriai pademonstruotų pasirengimą išsklaidyti Rusijos susirū
pinimą, jeigu laiku pasirašytų ir ratifikuotų Lietuvos prisijungi
mo prie Rusijos ir ES partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties 
protokolą.

“Turėdama omenyje būsimą NATO plėtrą, Rusija pabrėžė, 
kaip svarbu, kad kuo greičiau įsigaliotų Įprastinių ginkluotųjų 
pajėgų Europoje sutarties adaptavimo susitarimas ir Lietuva pri
sijungtų prie šio dokumento, kad Aljansas, taip pat į jį stojančios 
šalys laikytųsi karinio santūrumo įsipareigojimų”, - pranešė Ru
sijos diplomatai.

Konsultacijose taip pat buvo apsvarstytos perspektyvos pasi
rašyti kai kuriuos dvišalius susitarimus, konkrečiai - dėl bendra
darbiavimo dujų, naftos pramonės ir elektros energetikos sferoje, 
dėl bendradarbiavimo realizuojant projektą “2 K”, pažymėjo 
Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovai.

Lordas George Robertson, NATO Generalinis sekretorius, baigdamas savo kadenciją, gruodžio 17 
dieną atsisveikino su bendradarbiais ir valstybių ambasadoriais. NATO nuotr.

LIETUVOS KAIMO VERSLUI - VALSTYBĖS IR ES PARAMA

“SUBTILAUS” PASIŪLYMO PREZIDENTUI 
AUTORIAI KOL KAS NEAIŠKŪS

Vilnius, gruodžio 19 d. (ELTA). Specialiųjų tyrimų tarnyba 
(STT) atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl bandymo papirkti 
Prezidentą Rolandą Paksą už tai, kad šis atsistatydintų. Kaip 
sakė penktadienį STT vadovas Valentinas Junokas, tyrimui 
pradėti nepakanka faktų.

Apie tai, kad už atsistatydinimą jam  buvo subtiliai pasiūlyta 
didžiulė pinigų suma, yra viešai kalbėjęs pats Prezidentas R. 
Paksas, apie tai skelbė žiniasklaida.

Ištirti šį faktą STT gruodžio 11 d. paprašė grupė Seimo narių.
STT vadovas pažymėjo, kad kol kas jo  tarnyba neturi 

pakankamai duomenų, kad dėl šio fakto pradėtų ikiteisminį 
tyrimą.

Anot V. Junoko, Prezidentas yra pareiškęs ir spaudoje, kad, 
atsiradus pakankamai įrodymų, jie bus pateikti.

“Dabar, matyt, buvo siūlyta taip subtiliai, kad praktiškai 
juridiškai pradėti dėl tų siūlymų baudžiamąjį persekiojimą 
neįmanoma”, - sakė V. Junokas. STT vadovas taip pat pažymėjo, 
kad tokie “subtilūs” pasiūlym ai, kurių jurid iškai įrodyti 
neįmanoma, yra dažni.

Prezidentas R. Paksas, kalbėdamas apie bandymus jį papirkti, 
nėra minėjęs nei asmenų pavardžių, nei aplinkybių.

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

V ilnius , gruodžio 18 d. 
(ELTA). Lietuvos kaimo sody
bose šiem et po ils iavo  per 
150,000 žmonių. Pernai jų  
skaičius nesiekė 100,000. 
Daugiausiai poilsiautojų pri
ėmė Aukštaitijos ir Žemaitijos 
ūkininkai, mažiau - Dzūkijos.

“Lietuvos kaimo turizmas 
pastaruoju metu tampa sava
rankišku verslu, kuris yra ypač 
gera atsvara turintiems neder
lingas žemes ūkininkams”, - 
sakė viešbutyje ‘’Crowne Pla
za Vilnius” surengtoje tarptau
tinėje konferencijoje ūkio mi
nistras Petras Cėsna. Jis pabrė
žė, kad užsiimti tokiu alterna
tyviu verslu skatina ir valstybė. 
Pernai kaimo turizmui pagal 
SAPARD ir PHARE progra
mas skirta apie 2 mln. litų.

Pagal šias programas jau fi
nansuojami keli stambūs pro
jektai. Šiemet įkurta 81 nauja 
kaimo sodyba.

Lietuvos kaimo turizmo aso
ciacijos prezidentė Regina Si- 
rusienė pažymėjo, kad PHARE 
programa labiau skirta smul
kiosioms investicijoms, ja dau
giau naudojosi Aukštaitija, Ute
nos apskritis. Lietuvai įstojus

į ES iš jos fondų kaimo turizmo 
verslininkai tikisi gauti apie 10 
mln. Lt. Lietuvos kaimo turiz
mo asociacija jau yra pasirašiu
si sutartis su Estijos, Latvijos, 
Cekijos, Slovėnijos, Ukrainos, 
Baltarusijos visuomeninėmis 
turizmo organizacijomis.

Valstybinio turizmo depar
tamento direktoriaus Alvičio 
Lukoševičiaus teigimu, pasta
raisiais metais vis sparčiau au
gantis kaimo turizmas tampa 
rimtu konkurentu kurortams 
bei viešbučiams ir gana pigia 
alternatyva poilsiautojams. Jau 
veikia Lietuvos kaimo turizmo

ir amatų informacinė sistema. 
Interneto tinklapyje išsamiai 
pristatomos ne tik sodybos, bet 
ir kaimo amatai, regiono lan
kytinos vietos.

A. Lukoševičius priminė, 
kad šiemet spalio mėnesį buvo 
priim tos Turizmo įstatym o 
pataisos, kuriomis kaimo tu
rizmo bei nakvynės ir pusryčių 
paslaugos priskirtos specialaus 
tipo apgyvendinimo paslau
goms. Todėl kaimo turizmo 
paslaugų teikėjai galės nau
dotis 5 procentų lengvatiniu 
pridėtinės vertės m okesčio 
tarifu.

Vaclovo Židonio etnografinė sodyba Anykščių rajone pritaikyta 
kaimo turizmui.

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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Čikagoje ir apylinkėse gyveną studentai, kuriems buvo įteiktos Lietuvių fondo stipendijos lapkričio 
8 d. pokylyje su Tarybos pirm. dr. Antanu Razma ir Stipendijų pakomisijos pirm. Sigita Balzekiene.

Vyt. Jasinevičiaus nuotr.

SOCIALDEMOKRATAI TAIKIAI POLITIKUOS
Lietuvos socialdemokratų 

partija visoje Lietuvoje pra
dėjo nepolitinę akciją “Lin
kime šiltų ir ramių švenčių” . 
Lietuvos prekybos centruose, 
autobusų, geležinkelio stoty
se ir kitose žmonių susibūri
mo vietose socialdemokratai, 
pasipuošę raudonais šalikė
liais, bendraus su piliečiais.

A kcijos tikslas - prieš 
šventes pamiršti politinį su
sipriešinimą, palinkėti ramių 
šventų Kalėdų ir gerų Naujųjų 
metų.

Socialdemokratų rinkimų

štabo vadovas Gediminas Kir
kilas neabejoja, kad tokiuose 
improvizuotuose susitikimuose 
su žmonėmis nebus išvengta ir 
politinių diskusijų, tad teks de
rinti politiką su Kalėdomis.

“Politikoje negali būti vien 
pyktis. Šios akcijos tikslas - 
kalbėti apie politiką taikiai”, 
sakė apie vieną iš akcijos tikslų 
G. Kirkilas. Kitas, anot jo, tiks
las - iš pirmų lūpų išgirsti, ką 
žmonės mano apie valdžią.

Žmonių mintims praskaid
rinti akcijoje socialdemokratai 
dalys skrajutes, kuriose iš-

spausdinti socialdemokratų ly
derio Algirdo Brazausko pati
kinimai, kad partija nežarsto 
tuščių pažadų, šventiniai lin
kėjimai. Skrajutėje taip pat 
glaustai pateikiami 2001-2003 
m. partijos nuveikti darbai ir 
2004-ųjų planai - didinti atly
ginimus, pensijas, socialines 
pašalpas. Taikius socialdemo
kratų pokalbius apie politiką, 
gyvenimą ir šventes su gy
ventojais taip pat turėtų pa
įvairinti karšta erškėtrožių ar
bata ir firminiai partijos sal
dainiai.

NAUJA POLITINĖ PARTIJA

Neseniai įsteigta politinė partija “Lietuvos kelias” reikalauja 
nuosekliai didinti pensijas ir sveikatos apsaugos finansavimą. 
Prie Seimo trečiadienį surengtame mitinge šios partijos atstovai 
išplatino siūlymą kasmet didinti pensijas tiek procentų, kiek auga 
bendrasis vidaus produktas (BVP), kol “pagrindinės ir papil
domos pensijos dalių suma pasieks Europos Sąjungos pensijų 
vidurkio lygį”.

“Lietuvos kelio” atstovai teigia pasigendą teisingumo ir 
aktyvios socialinės politikos, kuri atitiktų Europos socialinės 
chartijos reikalavimus.

“Nors yra giriam asi, kad padidės mokytojų, dėstytojų 
atlyginimai, tačiau ir vėl užmirštamos kitos gyventojų grupės. 
A. Brazausko vyriausybės pažadai šiek tiek padidinti pensijas 
tikrai nepadės pensinio ir ikipensinio amžiaus žmonėms iškopti 
iš beviltiško skurdo”, rašoma “Lietuvos kelio” kreipimesi.

Mitingo organizatorių požiūriu, valdžia taip pat nesilaiko 
Konstitucijos 19 ir 55 straipsniuose įrašytų nuostatų dėl sveikatos 
ir gyvybės apsaugos.

Kaip Eltai mitingo prasmę aiškino “Lietuvos kelio” pir
mininko pavaduotojas Algimantas Zabulionis, pensininkai atsi
dūrė ties skurdo riba ir už jos, o Vyriausybė nesiima kardinalių 
priemonių gerinti jų  gyvenimą.

“Ministras Pirmininkas sako, kad 2004 metų biudžetas 
socialiai orientuotas. Kodėl 2002 ir 2003 metų biudžetai nebuvo 
socialiai orientuoti? Kodėl finansų ministrė sako, kad žmonės 
turi laukti kainų šoko, kuris juos įvarys į karstą?” - piktinosi 
“Lietuvos kelio” politikas.

Anot A. Zabulionio, BVP augimą atitinkantį pensijų didinimą 
turi garantuoti įstatymas. Jo požiūriu, A. Brazausko vado
vaujamos Vyriausybės sprendimas dėl socialiai orientuoto 
biudžeto sudarymo artėjant rinkimams yra populistinis.

Vienas pirmųjų kalbėtojų per mitingą buvo Lietuvos laisvės 
lygos vadovas Antanas Terleckas.

2003 m. birželio 23 d. Teisingumo ministerijoje įregistruotas 
“Lietuvos kelias” žada siekti konstitucinių vertybių įtvirtinimo, 
socialinio stabilumo, ekonominės plėtros, dvasinės kultūros 
pažangos ir stiprinti valstybingumą narystės ES sąlygomis.

Eltos inf.

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

• padidinti Lietuvos parti
nės o rgan izac ijo s sta tusą  
SSKP, nes jis dabar prilygsta 
kraštų ir sričių organizacijų 
statusui, tame tarpe atstovau
jant SSKP CK; leisti savisto
viai spręsti partinėms organi
zacijoms organizacinius, kad
rų, finansų biudžeto klausi
mus. Tai aktualu taip pat prof
sąjungų, komjaunimo, kūry
binėms ir kitoms visuomeni
nėms organizacijoms;

• būtinas oficialus SSRS 
Vyriausybės politinis įvertini
mas 1939-1940 m. SSRS-Vo- 
kietijos ir su Pabaltijo valsty
bėmis sutarčių ir paskelbimas 
sąjunginėje spaudoje buvu
sius prie SSRS-Vokietijos ne
puolim o pakto slaptuosius 
protokolus. Parengiant spau
dai šiuos dokumentus, turi da
lyvauti mūsų mokslininkai;

• “Pravdos”, “Izvestijų” ir 
kituose laikraščiuose išskirti 
puslapius, Centrinėje televizi
joje - kasdienines laidas są
junginių respublikų gyveni
mui nušviesti ir parengiamas 
vietinių žurnalistų ir TV stu
dijų. Kur kas daugiau dėmesio 
tiems klausimams turi būti 
skiriama “Vremia” programoje;

(1988 - 1990 M.) 
XXXIII

• tikslinga suteikti sąjungi
nėms respublikoms teisę labiau 
plėtoti tiesioginius tarptauti
nius ryšius ekonomikos, kultū
ros, mokslo, sporto, ekologijos 
srityse, atidaryti konsulines at
stovybes, aktyviai panaudoti 
respublikos atstovus diplomati
nei tarnybai pasiuntinybėse to
se šalyse, kurių teritorijoje gy
vena daug tėvynainių, sudaryti 
Lietuvos atstovams daugiau 
galimybių dalyvauti vyriausy
binių organizacijų veikloje, 
daugiau įjungti jų  į sąjunginių 
delegacijų sudėtį, vykstančių 
užsienin. Lietuvos KP CK 
sekretorius A. Brazauskas”

Iš pirmo žvilgsnio raštas pa
lieka nelabai malonų įspūdį. 
Pirmiausia dėl savotiško dvi
veidiškumo: siūloma Krem
liaus šeimininkams pritarti lie
tuvių tautos keliamiems reika
lavimams, kad “perėmus ini
ciatyvą”, išlaikius LKP “vado
vaujančią” jėgą (ji niekada to
kia ir nebuvo; jos “vadovau
jantis” vaidmuo iki tol buvo pa
laikomas smurtu, prievarta). 
Bet tai ir savotiškas “scenari
jus”. Buvusių įvykių seka pa
tvirtina mintį, kad M.Gorba

čiovas kurį laiką tarsi juo va
dovavosi. Iš rašto aiškėja, ko
dėl LKP CK sveikino Sąjūdį, 
sudarė sąlygas jo  veiklai. Nes 
tikėjosi, jog jis bus tik pagalbi
ninkas įgyvendinant “pertvar
kos” idėjas. Devyniolikta są
junginė partinė konferencija 
įpareigojo respublikų partines 
organizacijas eiti “su masėmis, 
būti priekyje jų”. Sąjūdis - tai 
visa doroji lietuvių tauta. Kita 
vertus, daug LKP narių, tarp 
jų  ir LKP CK, sąžiningai įsi
traukė į Sąjūdžio veiklą. Net 
kaip rašyta ir kai kuriuose par
tijos komitetuose buvo įsikū
rusios Sąjūdžio grupės. Tarp 
pirmųjų jų  reikalavimų daž
niausi buvo leisti rinkti LKP 
CK sekretorius ir biuro narius, 
viešai aptarus jų  kandidatus 
partinėse organizacijose.

Ar galima kaltinti Sąjūdį 
dėl tokio “broliavimosi su 
LKP CK”? Iš šių dienų pozi
cijų ir užmiršus, kokiomis są
lygomis buvo sodinami tie 
laisvės daigeliai, gal ir taip. 
Bet tomis dienomis, jeigu Są
jūdis būtų nepareiškęs noro 
prisidėti prie SSKP CK “per
tvarkos idėjų” įgyvendinimo, 
jo  lyderiai būtų buvę papras

čiausiai areštuoti, organizacijos 
išvaikytos. Analogiška buvo ir 
LKP CK taktika.

Tačiau Lietuvos žmonės, kar
tu ir daugelis partinių organiza
cijų buvo nebe tos, kokios buvo

Priesaika. Savanorių eisena prie Aukščiausiosios Tarybos. Vilnius, 
1991.03.11.

prieš “pertvarką”, - neteko gir
dėti, kad kuri nors būtų ap
svarsčiusi ir anksčiau minėto 
LKP CK plenumo nutarimą, o 
tuo labiau išreiškusi viešą pri
tarimą jam . (gus daugiau)
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PASAULIS VEJASI PELNĄ ATSTATANT IRAKĄ
Prieš prasidedant karui Ira

ke pasaulyje buvo karštai gin
čijamasi, ar toks karas ten tik
rai reikalingas ir ar pateisina
mas. Karas vis tik prasidėjo ir, 
nors amerikiečių karių aukų 
skaičius kasdien didėjo, prezi
dentas Bush sakė, kad gegu
žės 1 jis jau pasibaigė. Dabar 
reikia atstatyti Irako infra
struktūrą - kelius, jėgaines, 
vandens, dujų ir naftos tink
lus, ir t.t. Ginčai vėl kyla, o 
kas tuos pelningus darbus 
gaus atlikti?

O kad jie gali būti labai 
pelningi, galima spręsti ir iš 
to, kad pvz. jau dabar JAV gar
si bendrovė Halliburton, ga
vusi sutartį be jokių varžybų, 
ir kurios vadovu yra buvęs da
bartinis Amerikos viceprezi
dentas Dick Cheney, yra trau
kiama atsakomybėn dėl virš- 
kainių. Kas ją  kaltina? Net 
pats Pentagonas, ir, žinoma, 
keliolika demokratų senatorių 
ir kongresmanų. Ir kaip nekal
tinsi, jei kontraktorius perka 
benzino galoną už 1.18 dol., 
o pristato kariuomenei sąskai
tą už 2.27 dol. ar daugiau. Sen 
Frank Lautenberg (D-N.J.) 
reikalauja, kad Kongresas tai 
pradėtų tirti.

Ne vienas amerikietis tur
būt juto tam tikrą pasitenkini
mą, kai prezidentas Bush nu-

Aleksas Vitkus

tarė, jog Amerika neleis Pran
cūzijos, Vokietijos, Rusijos ir 
kitų kraštų, kurie neprisidėjo 
prie JAV vedamo karo, pramo
nininkams varžytis dėl tų 18,6 
milijardų dol. vertės Irako at
statymo sutarčių. Kai gruodžio 
5 d. apie tai oficialiai pranešė 
gynybos pasekretorius Paul 
Wolfowitz, jis bandė aiškinti, 
kad toks nutarimas buvęs pa
darytas tik todėl, kad būtų ap
saugoti svarbūs JAV saugumo 
interesai.

Kadangi sutartys finansuo
jamos ne kieno kito, o tik ame
rikiečių mokesčių mokėtojų 
pinigais, Wofowitz, kaip dip
lomatas, negalėjo tai viešai pa
sakyti, bet galvojo taip: “Aha, 
nepadėjote mums kariauti Ira
ke, nereikia jūsų, kai dalina
masi pelningomis Irako atsta
tymo sutartimis”. Tą užslėptą 
mintį suprato ir amerikiečiai ir 
užsienis. Lietuvis gaspadorius 
paprastai pasakytų: “Kaip tu 
man, taip aš tau” .

Nei Rusija, nei Prancūzija, 
nei Vokietija nė piršto nepaju
dino Amerikai padėti, kad pa
šalinus Saddam Hussein nuo 
valdžios ir bandant sukurti tai
kingą, ir demokratišką Iraką.

Prieš keletą savaičių Bush pa
siū lė Jung tinėm s Tautom s 
perimti ten didesnę rolę ir pa
g re itin ti Irako  n ep rik lau 
somybės atstatymą. To juk no
rėjo tos trys valstybės. Bet nė 
viena nepajudėjo su karine ar 
ekonomine pagalba ir po to.

Ar ne tas pats atsitiko, kai 
spalio mėnesį įvykusioje Mad
rido konferencijoje susirinkę 
75 valstybių atstovai, visus su
dėjus, “nesuaukojo” nė vieno 
m ilijardo dol., kai Amerika 
davė 87 milijardus dol. Kiek 
gauta iš Vokietijos ir Prancū
zijos? Absoliutus nulis! Bėda 
yra ta, kad už viską mokės vi
dutinis amerikietis. Nesant už
sienio rangovų konkurencijos, 
visi didieji 26 atstatymo ir ko
munalinio patarnavimo projek
tai kainuos daug brangiau.

Prezidentas Bush buvo kri
tikuojamas, kai jo  administra
cija skubos keliu pasirinko ke
lias didžiąsias Amerikos staty
bos firmas, tai pavadindama 
“ribota varžyba”. Karas buvo 
tik prasidėjęs, tai gal reikėjo 
skubėti. Bet dabar tos konku
rencijos reikia, nors tai ir sulė
tintų visą procesą. Amerika ža
da suteikti progą dalyvauti Ira
ko atstatymo darbe ir kitoms 
valstybėms, kurios yra prisidė
jusios prie karinės koalicijos. 
Ar to pakaks?

Deja, ne. Amerika turėtų 
nuryti savo nepasitenkinimą, 
pasipiktinimą ir garbę, ir dar 
kartą bandyti įtraukti prancū
zus, vokiečius ir rusus. Kaip? 
Jie, žinoma, vis tiek kariauti 
nenorės. Tai pasiūlyti jiems 
teisę varžytis dėl sutarčių, bet 
tuo pačiu reikalauti, kad už tai 
jie dovanotų dalį, o gal ir visą 
Irako skolą jiems, kuri smukdo 
dabartinę Irako ekonomiką. 
Tos Irako skolos Prancūzijai, 
Vokietijai ir Rusijai ir atsirado, 
kai jos visos trys su dideliu 
malonumu varė pelningą biznį 
su tuo pačiu kruvinu tironu 
Saddam Hussein, kurį Ameri
ka jau nuvertė, bando atstatyti 
Iraką, tuo tarpu kai kitos di
džiosios valstybės sėdi ant 
kranto, ir patogiai laukia kol 
viskas sunormalės, ir jos vėl 
galės varyti biznį, jei ne su 
Saddam, tai bent su naujuoju 
Iraku. Svarbiausia, Amerika 
turi jiems neduoti nieko, kol ir 
iš jų  ko nors negaus. “Tegu 
ranka ranką plauna” , - kaip sa
ko lietuviškas priežodis.

Tačiau neatrodo, kad kuri 
nors valstybė sutiks tų Irako 
skolų atsisakyti. Rusijos gyny
bos ministras Sergej Ivanov 
jau spėjo pareikšti, kad “mes 
visai neplanuojame nurašyti 
tuos 8 milijardus dolerių, ku
riuos Irakas yra mums skolin
gas”. Panašiai kalba ir kiti, gal 
tik kiek diplomatiškiau. Rusi

jos užsienio reikalų ministras 
Igor Ivanov taip bylojo: “Poli
tinė Irako situacija turėtų būti 
sprendžiama sujungiant visas 
ekonomines jėgas kartu, o ne 
jas skaldant”.

Vokietijos kanclerio Ger
hard Schroeder spaudos atsto
vas tokią JAV politiką pavadino 
nepriimtina, sakydamas, kad 
“turėtume žiūrėti į ateitį, o ne į 
praeitį” . Prancūzijos atstovas 
abejojo, ar JAV turi tarptautinę 
teisę taip elgtis. Net ir Ameri
kos kaimynė Kanada buvo iš
jungta iš to pelningo biznio, 
nors yra išleidusi jau 300 mili
jonų dol. Afganistane. Kaden
ciją baigiąs Kanados ministras 
pirmininkas Jean Chretien vis 
dėlto pasigyrė, kad Bush jam 
žadėjo leisti Kanados bendro
vėms varžytis dėl tų visų trokš
tamų sutarčių. Lietuva taip pat 
turi teisę dėl jų  varžytis, nors 
neteko girdėti, ar Lietuvos įmo
nės bandė laimėti, ar gal net ir 
nesurado norinčių dirbti pavo
jingose Irako zonose.

ATITAISYMAS
Dirvos gruodžio 9 d. laidoje 

Los A ngeles K ariuom enės 
šventės aprašyme išleista pre
legento žurn. Karolio Mil- 
kovaičio pavardė. Korespon
dentė Rūta Sakienė K. Milko- 
vaičio už klaidą atsiprašo.

R. Šakienė

-------------------------------- --------------------------------

Kariuomenėje tarnavo vi
sas karo tarnybai tinkamas 
krašto jaunimas ir visai tautai 
kariuomenė buvo sava, arti
ma, gerbiama, aprūpinta. Nie
kas tada neabejojo ir žinojo, 
kad ji mūsų valstybei reikalin
ga. Todėl 1940 m. birželio 14 
d. sovietinio ultimatumo be
sąlyginis priėmimas ir baisi 
okupacijos griaunamoji jėga 
buvo visos Lietuvos, ypač ka
riuomenės, tragedija. Prisie-

LKRKA vadovybė Kaune. Iš k.: ats. vyr. ltn. S.Vaitulionis, ats. mjr. A.Tamulaitis, ats. kpt. A.Saulius, 
ats. vrš. P.Kancevičius, ats. plk. ltn. J.Kliauza, ats. vrš.Z. Ambraziejus, ats. mjr. A.Pranskūnas, ats. 
gr. E.Milašius, ats. vyr. ltn. M.Mikalauskas, ats. vyr. ltn. P.Liašuk ir j. srž. J.Liesis. LKRKA nuotr.

NEUŽMIRŠKIME MŪSŲ KARIUOMENĖS

kusi ginti šalies laisvę ir nega
lėdama savo priesaikos vykdy
ti, ji tik pasyviai, bet su pagieža 
širdyje galėjo stebėti, kaip įsi
veržę okupantai nebaudžiami 
plūsta Lietuvos keliais, trypia 
jos šventą, sunkiai iškovotą že
mę. Raudonųjų padaryta me
džiaginė bei moralinė skriauda 
buvo neišmatuojama, nes buvo

Karolis Milkovaitis

IV

pažeistos visos laisvo žmo
gaus principinės nuostatos! 
Lietuvos kariuom enė buvo 
įjungta į okupanto Raudonąją 
armiją. Karininkams, kurie ne
buvo pašalinti ar nubausti, rei
kėjo rinktis, ar palikti Lietuvos

karius ir pasitraukti iš tarnybos, 
ar būti kartu su eiliniais. Dau
gelis pasiliko, bet Lietuvai duo
tos priesaikos nesulaužė.

Generolas Stasys Raštikis 
apie Lietuvos karininkų padėtį 
sovietų okupacijos metu savo 
atsiminimuose rašė: “Rikiuotės 
karininkai, pasinaudodami ver
tėjų rolėmis, dažnai išgelbėda
vo savo kareivius nuo didesnių 
baudų, išversdami visai kitaip 
bolševikams nepalankius ka
reivių pareiškimus, klausimus 
ar replikas.”

Karininkai, po sovietinio ul
timatumo negavę įsakymo gin
ti valstybę, patys slaptai pradė
jo telktis į pasipriešinimo telki
nius. Mat, pradžioje nebuvo tin
kamai įvertinta okupanto klas
ta. Humanistinėje dvasioje iš
ugdyti Lietuvos karininkai ne
įvertino čekistinės valstybės bru
talumo. Masiniams karininkų 
areštams okupantai panaudojo 
pratimus poligonuose, kursus 
Maskvoje ir kitas priemones. 
Kartu su to paties likimo latvių 
ir estų karininkais lietuviai atsi
dūrė sovietiniuose konclage- 
riuose, kiti buvo kalinami Rusi
jos kalėjimuose. Vienus sušau
dė, kitus kankino katorginiu 
darbu ir badu.

1941 m. išvengę represijų

karininkai, prasidėjus karui, la
bai aktyviai dalyvavo Birželio 
sukilime, vėliau - antinacinia- 
me pasipriešinime, Jie bandė 
atkurti Lietuvos kariuomenę, 
organizavo Lietuvos vietinę 
rinktinę, Tėvynės apsaugos 
rinktinę. Daugelis karininkų, 
prasidėjus antrajai sovietinei 
okupacijai, įsijungė į ginkluotą 
rezistenciją. Tai ištisa lietuvių 
tautos laisvės kovų epopėja, 
pilna drąsos, pasiaukojimo ir 
didelių netekčių.

Išeivijoje atsidūrę karinin
kai išsaugojo laisvojo Lietuvos 
piliečio orientaciją, aktyviai 
dalyvavo lietuvių kultūrinėje ir 
politinėje veikloje, stiprino vil
tį, kad okupacija laikina ir Lie
tuva atkurs Nepriklausomybę.

Mūsų to meto ginkluoto
sios pajėgos - nesakau kariuo
menė, bet ginkluotosios pajė
gos, padalintinos į tris vienodai 
svarbias grupes: į savanorius, 
į tikrąją - pašauktinę kariuo
menę ir į partizanus.

Savanorių kilmės istorija 
yra labai aiški. Jaunuoliai ir se
nesnieji, palikę namus ir šei
mas, skubėjo į surinkimo punk
tus, kad organizuotai galėtų 
pastoti kelią į Lietuvos žemę 
besiveržantiems priešams.

Jie 1918-1920 m. įstoję ir su
darę ginkluotus vienetus pir
mieji pakėlė ginklą prieš Lie
tuvos priešus.

(Bus daugiau)
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(^Kalėdų ir
■■̂Naujųjų ^Metų proga
sveikiname DIRVOS skaitytojus, 

bendradarbius bei rėmėjus ir 
V dėkojame visiems

prisidėjusiems prie DIRVOS 
išsilaikymo. Visi žinote, kad išeivijos 
spauda pergyvena lemiamus laikus, 
todėl ir šių švenčių metu prašome 

mūsų nepamiršti.
VILTIES D-JA 

D IRVO S leidėjai

Algirdas Vitkauskas, “Eco Quest” prekybos atstovas, kvietė visus pagerinti sveikatą Kalėdų mugėje 
Lemonte, IL. Br. Juodelio nuotr.

IŠ SPORTO DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMO
S

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos vadovybė suvažiavo į 
Clevelande esančius Lietuvių 
namus. Priešpaskutinį lapkričio 
šeštadienį kelios dešimtys ak
tyviausiųjų Sąjungos narių, at
stovaujančių Kanados ir JAV 
lietuvių sporto klubus, rinkosi 
į istoriškai lietuvių labiausiai ap
gyvendintą Clevelando miesto 
centrinį rajoną.

Oficialią dalį pradėjo ŠAL 
FASS Centro Valdybos pirmi
ninkas Rimantas Dirvonis iš Či
kagos, kuris pasveikino visus da
lyvius ir palinkėjo darbingo su
važiavimo. Taip pat buvo trum
pai prisimintas 2002 m. Cleve
lande vykęs kasmetinis organi
zacijos susirinkimas, kurio pro
tokolo pagrindiniai punktai, pa
geidaujant suvažiavimo daly
viams, pagarsinti. ŠALFASS va
dovas perdavė baigusio kaden
ciją LR prezidento, buvusio 
ŠALFASS pirmininko, Valdo 
Adamkaus sveikinimą. Susi
rinkimo prezidiumo nariais ta
po ilgamečiai Sąjungos veikė
jai iš Toronto (Kanada): Sigitas 
Krašauskas ir Mindaugas Lek- 
nickas.

Priimta dienos darbotvarkė, 
kurioje net 18 skirtingų klausi
mų, o pirmiausia svarstoma at
einančių metų sporto varžybų 
programa bei kalendorius.

R. Dirvonis keliais žodžiais 
papasakojo apie ką tik Čika
goje “Lituanikos” sporto klubo 
surengtas 2003 m. jaunučių 
krepšinio pirmenybes, kuriose 
dalyvavo net 30 komandų iš 
JAV ir Kanados. Artimiausiu 
metu, 2004-ųjų pradžioje Pran
cūzijoje vyks Pasaulio lietuvių 
kalnų slidinėjimo žaidynės. At
sirado naujai kultivuojama spor
to šaka - lenktynės kalnų dvira
čiais, pirmąsias varžybas pla
nuoja pravesti Toronto “Auš
ros” lietuvių sporto klubas.

Daugiausia diskusijų sukėlė 
praėjusią vasarą Clevelande vy
kusių 53-ųjų Sąjungos organi
zuotų žaidynių įvertinimas ir

sekančių varžybų 2004 m. pa
vasarį vietos numatymas. Ka
dangi praeitą gegužį vykusiose 
varžybose po ilgesnės pertrau
kos gausiai dalyvavo Rytų pa
krantės komandos, pasiūlyta 
sekančias žaidynes rengti JAV 
Šiaurės rytuose. Galbūt pavyk
tų surengti krepšinio ir tinklinio 
varžybas Connecticut, o stalo te
niso ir šachmatų New Yorke? 
Klausimas paliekamas svarsty
ti abiejų Rytų pakrantės lietu
viškų sporto klubų valdybose.

Tuo tarpu Detroito “Kovo” 
atstovai sutiko surengti virš 35 
metų amžiaus vyrų krepšinio 
pirmenybes sekančių metų ba
landžio  m ėnesį. ŠALFASS 
Centro valdybos generalinis 
sekretorius Algirdas Bielskus 
priminė apie kai kurių klubų 
metinės registracijos mokesčio 
vėlavimą, tuo pačiu prašyda
mas p risidėti prie išeivijos 
sportinio judėjimo.

Buvo patvirtinti kandidatai 
į organizacijos garbės narius - 
Toronto “Aušros” sporto klubo 
įkūrėjas vyskupas Paulius Balt
akis ir žinoma sporto darbuo
toja Kalifornijoje, dabar - Wa- 
shingtone, Elvyra Šikšniūtė- 
Vodopalienė.

2003 m. iškiliausiu darbuo
toju pasiūlytas čikagietis dr. 
Donatas Siliūnas - vienas iš 
ŠALFASS-gos valdybos narių

ir ASK “Lituanicos” veikėjų, 
kuris negalėjo šiame suvažia
vime dalyvauti.

Beje, į šį suvažiavimą iš 
Čikagos, išskyrus pirminin
ką, nebuvo atvažiavęs nė vie
nas valdybos narys. Vienas iš 
jų  - Lietuvos garbės konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza jau 
praėjusį pavasarį buvo prane
šęs, jog nematydamas valdy
boje šiek tiek darbingesnės 
nuotaikos, pasitraukia iš va
dovybės.

Tai, žinoma, labai liūdnos 
naujienos sportu besidomin
čiai mūsų visuomenės daliai. 
O taip pat toks vadovybės ne
veiksmingumas nieko gero 
nebežada sportuojančiam  
jaunimui.

Reikia manyti, kad žmo
nės, kuriems buvo patikėtas 
ŠALFASS-gos likimas susi
pras, ir vėl bus atgaivintas 
platus lietuvių sportinis judė
jimas, kokį matėme prieš 40 
metų. Ypatingai dabar, kai tu
rime gausų būrį sportininkų 
neseniai atvykusių iš Lietu
vos, sąlygos ir galimybės yra 
nemažos.

Šį pranešim ą rengian t 
naudotasi ŠA LFASS-gos 
Rytų Sporto apygardos vado
vo Lauryno Misevičiaus in
formacija.

E. Sulaitis

ventų Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga sveikiname visus 
išeivijos lietuvius ir nuo
širdžiai linkime šventiško 
džiaugsmo, ramybės ir tai
kos. Tebūnie naujieji metai 
sveiki, ryžtingi, paženklinti 
bendro darbo darna, tarpu
savio sutarim u ir p a s i
šventimu lietuvybės kelią 
betiesiant.

Clevelando Sv. Jurgio Parapijos Taryba 
Klebonas kun. Juozas Bacevičius

Aušra Babickienė 
Dr. Anthony Bacevice 
Rūta Degutienė 
Stephen Krislo//. pirmininkas 
Algis Martinėmis 
Algirdas V. Matulionis 
Peter Rekstis

C H I C A G O , IL

* Dr. Antanas ir Ale Razmos spalio pabaigoje apsilankė 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centre. Jie atvežė didelį lobį - 
labai vertingą Lietuvių kalbos žodyno komplektą, naudingų 
informacinių leidinių bei periodikos. Ypač įdomus ir retas 
rinkinys - KGB Lietuvoje naudotų pažymėjimų, garbės raštų, 
asmens bylų pavyzdžių komplektas, kuris papildys Lietuvių 
genocido tyrimo centro Amerikoje eksponatus. Taip pat A. ir 
A. Razmos susipažino su daugeliu LTSC bendradarbių ir aptarė 
LTSC tolimesnius darbus ir užmojus.

* Vytauto Didžiojo Universiteto doktorantė Ramunė 
Matikonytė ir Pittsburge studijuojanti archeologiją Jennifer 
Robbins - Mullin lapkričio 12-15 d. dirbo Pasaulio lietuvių 
archyve, ieškodamos medžiagos apie teatrinį lietuvių gyvenimą 
išeivijoje po Antrojo pasaulinio karo. Tyrinėtojos domėjosi 
rašytojo A. Škėmos fondu, to laiko periodiniais leidiniais.

LTSC inf.

KORP! NEO-LITHUANIA 
VYRIAUSIOJI VALDYBA

nuoširdžiai sveikina visus korporantus-es 
bei jų šeimas išeivijoje ir Lietuvoje 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Linkime geros sveikatos, šeimyninės laimės 
bei sėkmės darbe Lietuvos gerovei.

Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdyba
Eduardas Modestas 

Daiva Meilienė 
Algis Augaitis 

Vita Girdvainienė
Vaclovas Mažeika

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $40, 

PUSEI METU - $25, 
PIRMA KLASE - $63, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $115.00
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LIETUVA IR PASAULIS
ŠVEDIJOS PARLAMENTAS PRITARĖ ES PLĖTRAI
Gruodžio 18 d. Švedijos Riksdagas vieningai pritarė Lietuvos 

ir dar devynių Vidurio bei Pietryčių Europos šalių stojimo į 
Europos Sąjungą sutarčiai. Prieš balsavimą vykusioje diskusijoje 
kalbėję daugumos Riksdage esančių politinių jėgų atstovai 
trečiadienį vadino istorine diena.

Stebėti diskusijų buvo pakviesti Švedijoje akredituotų d. 
užsienio šalių ambasadoriai.

Pagal šių metų balandžio mėnesį Atėnuose pasirašytą ES 
plėtros sutartį nuo kitų metų gegužės mėnesio dabartinis 
penkiolikos valstybių blokas turėtų pasipildyti dešimčia naujų 
narių: Lenkija, Vengrija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Lietuva, 
Latvija, Estija, Kipru ir Malta.

Kaip primenama Užsienio reikalų ministerijos pranešime, 
iš dabartinių ES narių plėtros sutartį jau ratifikavo Danijos, 
Vokietijos, Portugalijos, Prancūzijos, Ispanijos, Didžiosios 
Britanijos, Belgijos, Italijos ir Austrijos parlamentai.

G.ČEKUOLIS PRADĖJO
AMBASADORIAUS PRANCŪZIJOJE DARBĄ
Gruodžio19 d. Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Giedrius 

Čekuolis įteikė kredencinius raštus Prancūzijos prezidentui 
Jacques Chirac. Po raštų įteikimo ceremonijos J.Chirac ir am
basadorius aptarė dvišalius Prancūzijos ir Lietuvos santykius, 
kalbėjo apie tolimesnį abiejų šalių bendradarbiavimo plėtojimą 
išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.

Pasak Užsienio reikalų ministerijos pranešimo, susitikime 
taip pat dalyvavo Prancūzijos Europos reikalų ministrė Noelle 
Lenoir. Buvusį “misterį NATO” G.Čekuolį vadovauti Lietuvos 
ambasadai Prancūzijoje šalies prezidentas Rolandas Paksas 
paskyrė nuo spalio 9 dienos.

LIETUVOS PARLAMENTARAI IZRAELYJE
PAJUTO “ŽYMIAI ŠVELNESNĮ TONĄ”
Jeruzale , gruodžio 19 d. (ELTA). Šią savaitę Izraelyje 

viešintys Lietuvos parlamentarai pokalbiuose su šios šalies 
vadovais teigė pajutę “žymiai švelnesnį toną”.

“Jų tonas žymiai sušvelnėjo. Vizito metu nė vieno karto 
neišgirdome kaltinimų lietuvių tautos adresu”, - sakė Eltai 
Izraelyje viešintis Seimo tarpparlamentinių ryšių su Izraelio 
valstybe grupės pirmininkas Gediminas Dalinkevičius. Pasak 
jo, su Izraelio Kneseto pirmininku Reuven Rivlin ir kitais šios 
šalies valdžios atstovais buvo kalbama ne tik apie dvišalius 
parlamentinius santykius, bet ir apie tam tikras istorines 
problemas, kaip holokaustas, turto grąžinimas.

G. Dalinkevičiaus teigimu, Izraelio parlamento vadovas 
nekaltino visos Lietuvos, bet akcentavo būtinybę nustatyti 
tragiškų įvykių kaltininkus. Jeruzalėje viešintis Seimo Žmogaus 
teisių komiteto pirmininkas sakė, jog susitikimuose buvo 
pabrėžiama, kad istorikai, teisininkai, išsamiai ištyrę doku
mentus, turės konkrečiai nustatyti asmenis, kurie personaliai 
atsakingi už kolaboravimą su naciais, dalyvavimą holokauste.

Izraelio valdžios sluoksniuose privataus turto grąžinimo 
klausimas yra keliamas, kaip Eltai sakė G. Dalinkevičius, labai 
nuosaikiai ir atsargiai, puikiai suprantant, kad mūsų valstybė 
yra prisiėmusi nemažai įsipareigojimų savo piliečiams ir nėra 
pajėgi visų jų įvykdyti. “Jie tai puikiai supranta”, - teigė parla
mentaras. Dėl visuomeninio religinio turto grąžinimo turime 
tartis, anot jo, su žydų organizacijomis ir tas procesas vyksta. 
“Atsisėdę prie bendro stalo turime priimti sprendimą, kuris 
tenkintų abi puses” , - pažymėjo G. Dalinkevičius.

Parlamentaras teigė manąs, kad jo ir parlamentaro Valerijaus 
Tretjakovo vizitas Izraelyje padėjo “pakloti kelius naujiems ir 
ilgalaikiams šalių santykiams”.

G. Dalinkevičiaus teigimu, Izraelyje Lietuvos Seimo nariams 
buvo parodytas ypatingas dėmesys - net pusę dienos juos globojo 
Izraelio Kneseto pirmininkas R.Rivlin. Vizito metu Lietuvos 
delegacija susitiko su Izraelio - Lietuvos tarpparlamentinių ryšių 
grupės nariu Omri Sharon, Kneseto Užsienio reikalų ir gynybos 
komiteto nare Naomi Blumenthal. Parlamentarai kalbėjosi ir 
su išeiviais iš Lietuvos - Lietuvos žydų asociacijos nariais.

ELTA primena, kad šių metų rugsėjį Lietuvoje viešėjo Izra
elio parlamento pirmininko R.Rivlin vadovaujama delegacija.

TIK SU NAUJAIS PASAIS
Nuo sausio 1 d. Rusijos piliečiai, tranzitu vykstantys iš Kara

liaučiaus į kitą RF dalį ir atgal per Lietuvą, galės naudotis supa
prastintais kelionės geležinkeliu dokumentais tik turėdami naujo 
pavyzdžio pasus. 1974 m. pavyzdžio SSRS piliečio pasas, net 
jei jame yra spaudas, patvirtinantis Rusijos pilietybę, nebus pri
imamas supaprastintiems kelionės geležinkeliu dokumentams 
įforminti. Sprendimas priimtas pagal Rusijos ir Lietuvos sutartį.

LGITIC inf.

Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas savo vizito Čikagoje metu su žmona Agne, kairėje, ir Aušrine
Veličkaite. Z. Degučio nuotr.

ŠVENTINIS SVEIKINIMAS JAV LIETUVIAMS
Mieli Amerikos lietuviai,
Metų sandūra yra puiki proga susimąstyti apie nueitą kelią, pasiekimus bei darbus ir išban

dymus, laukiančius mūsų ateityje.
Praėję metai buvo sėkmės metai Lietuvai: JAV Senatas vienbalsiai ratifikavo Lietuvos ir kitų 

6 Vidurio Europos valstybių Prisijungimo prie Aljanso protokolus, 9 iš 10 referendume balsavusių 
Lietuvos piliečių pasisakė už mūsų valstybės narystę ES, Lietuva ir toliau stiprino patikimos 
sąjungininkės ir atsakingos tarptautinės bendrijos narės įvaizdį, mūsų šalies ekonomika augo 
sparčiausiai Europoje, didėjo užsienio investicijos, gražėjo miestai. Visa tai pasiekėme bendromis 
Lietuvos žmonių ir užsienio, ypač Amerikos, lietuvių pastangų, patirties ir bendro darbo dėka.

Tačiau ateityje laukiantys darbai nėra lengvesni. LR ambasada JAV toliau sieks stiprinti 
strateginę partnerystę su JAV, plėsti prekybinius dviejų valstybių santykius, skatinti turizmą ir 
investicijas į Lietuvą, populiarinti Lietuvos vardą Amerikoje. Turime sujungti savo jėgas ir patirtį 
sėkmingam bei efektyviam šių tikslų pasiekimui. Tikimės ir tolesnio glaudaus Ambasados ir 
lietuvių bendruomenės JAV bendradarbiavimo.

Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone sveikina Amerikos lietuvius artėjančių Šv.Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga.

Tegul įžiebta Kalėdų stebuklo ugnis šildo Jus visus ateinančius 2004-uosius metus. Linkime 
šviesių, turiningų ir laimingų Naujųjų Metų! Ambasadorius Vygaudas Ušackas

2003 m., gruodžio 8 d.
Sv. M. Marijos Nekalto prasidėjimo šventė
BROLIAI IR SESERYS KRISTUJE,
“Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir suburtų sau nuskaistintą 

tautą, uolią geriems darbams.” (Tit. 2:14)
Artėjant Kalėdų šventėms, mes pradedame jas švęsti Kūčių vakariene, laužydami ir dalindami 

vieni kitiems duoną ir linkėjimus. Tai prasminga katalikiška tradicija įdiegta į mūsų lietuvišką 
kultūrą. Ji gyvai išryškina, jog Viešpats mūsų tarpe ir tęsdama išganymo istoriją, mus padrąsina 
toliau įgyvendinti mūsų krikščioniškąsias atsakomybes Dievui ir artimui.

Su pagarba priimu Lietuvos Vyskupų Konferencijos užsienio lietuvių katalikų sielovados 
delegato pareigas ir tęsiu J.E. vysk. Pauliaus Baltakio, O.F.M. veiklą. Esame visi jam  dėkingi, 
įvertindami visas jo pastangas bei atsiekimus ir rūpestį vadovaujant užsienio lietuvių katalikiškoje 
sielovadoje.

Darbo laukas yra platus, nes mes lietuviai esame pasklidę per visą pasaulį, bet sudarome 
“vieningą Pasaulio lietuvių bendruomenę”
(Lietuvių charta 1.). Žvelgdamas į ateities 
darbus ir augančiam  užsienio lietuvių 
skaičiui, įvertinu užsienyje gyvenančių 
lietuvių pastangas. Matau, kad reikalinga 
toliau remti katalikiškas-lietuviškas parapi
jas, misijas, lituanistines mokyklas, organi
zacijas, jaunimo stovyklas, bei veiklą, kuri 
padeda mums giliau įprasminti Evangelijos 
dvasią, stiprinti katalikišką identitetą, bei 
išlaikyti lietuvių tautos gyvavimą.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie lydite 
maldomis ir aukomis man perimant šias 
naujas pareigas.

Linkiu Jums palaim intų šv. Kalėdų 
lydinčių į Naujuosius 2004 metus...

Prel. Edmundas J. Putrimas
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Stasys SANTVARAS

K alėdų ( S onetas

Ar būtų man geriau be pragaro gaisrų 
Ir be dangaus arkangelinių chorų? — 
Nemėgstu dvasios sutemų ir jos sausrų, 
Grimstu į gelmę ilgesingų norų.

Regiu vilionių pilį ant baltų kalnų,
Pakalnėj upė kalba amžina slinktim, -
Ir aš kopiu į kalną, aš giedriuoju paupiu einu,
Lyg aukso karūna, aš dabinuos viltim!...

Kodėl gi, Džengis Kane, tu mane žudai,
Tu atėmei ir pragarą, ir dangų, - 
Dėl ko užkliūna tau širdy degą žiedai? -

Aš trokštu amžinai sėdėt po Dievo langu, 
Klausyt, kaip giriom lekia ilgesio dainų aidai, 
Palikit man svajonę - mano sapną brangų!...

Dail. Mikas Šileikis. Pirmasis sniegas

Lietuvių fondo dr. A.Razmos vardo mokslinės medicinos premijos 
laureatas prof. dr. Arimantas Dumčius, dešinėje, kartu su vienu iš 
LF steigėjų - dr. A. Razma po premijos įteikimo Lemonte.

E.Sulaičio nuotr.

“DOVANOK ŽODĮ LIETUVIŠKĄ”
Rengiantis kitąmet minėti lietuviškos spaudos lotyniškais 

rašmenimis atgavimo 100-metį, Lietuvos institutas kartu su Švie
timo ir mokslo ministerija vykdo akciją “Dovanok žodį lietuviš
ką” . Jos tikslas - pasaulio aukštųjų mokyklų baltistikos kated
roms bei lituanistikos centrams padovanoti lietuviškų leidinių.

Nuo spalio mėnesio akciją savo knygomis rėmė ir didelės, 
ir mažos Lietuvos leidyklos, mokymo įstaigos ir mokslo institu
tai. Kalėdų proga lietuviškos knygos, žodynai bei mokomoji li
teratūra lietuvių kalba bus išsiųsti beveik į 30 pasaulio vietų.

Tai vienas iš Lietuvos instituto programos “Lietuvių kalba 
pristato Lietuvą” renginių. Programos siekis - populiarinti lie
tuvių kalbą, telkti ja  besidominčius, aktyvinti lietuvių kalbos 
mokymą užsieniečiams, taip pat ja  siekiama palaikyti kontaktus 
su lituanistikos ir baltistikos centrais užsienyje bei Lietuvoje.

Pasak Lietuvos instituto direktorės Karinos Firkavičiūtės, 
besimokantieji lietuvių kalba, ypač užsienyje, nuolat susiduria 
su naujesnės lietuviškos literatūros stygiumi. “Šiais metais, vyk
dant programą, sumanėme centrams bei aukštosioms mokyk
loms, kuriose mokama lietuvių kalbos, padovanoti grožinės bei 
metodinės literatūros lietuvių kalba”, - sakė K. Firkavičiūtė.

Akciją remia leidyklos Alma Littera, Vaga, Baltos lankos, 
Lietuvos rašytojų sąjungos ir Vilniaus dailės akademijos leidyk
los, Charibdė, Algarve, TEV, Kronta, Vilniaus universitetas, 
Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos muzikos akademija, 
Lietuvos teisės universitetas, Klaipėdos jūreivystės ir Vilniaus 
technikos kolegijos, Lietuvių kalbos, Lietuvių literatūros ir 
tautosakos, Filosofijos, kultūros ir meno institutai, Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas ir kt.

O. KORŠUNOVO “ROMEO IR DŽULJETOS” 
GASTROLĖS BRETANĖJE

Oskaro Koršunovo teatras 
grįžo iš gastrolių Prancūzijoje. 
Bretanės regiono Nanto miesto 
teatre”CRDC/le lieu unique” 
gruodžio 12-14 dienomis vil
niečiai prancūzų žiūrovams tris 
kartus rodė spektaklį “Įstabioji 
ir graudžioji Romeo ir Džulje- 
tos istorija”.

Kaip Eltai sakė O. Koršu
novo teatre, šis sėkmingas pa
sirodymas Prancūzijoje buvo 
lyg kompensacija už vasarą ne
įvykusią spektaklio premjerą 
Avinjono festivalyje. Gastrolės 
Bretanėje buvo numatytos spa
lį, tačiau dėl vis besitęsiančio 
ilgalaikio scenos darbuotojų 
streiko vėlavo porą mėnesių. 
Gastrolėse dalyvavo abi spek
taklio sudėtys - 17 aktorių. O. 
Koršunovo režisuotą spektaklį 
Nante žiūrėjo ir svečiai iš Olan
dijos, Danijos, Belgijos teatro

festivalių, kvietę vilniečius 
da-lyvauti juose.

Spektaklio “Įstabioji ir 
graudžioji Romeo ir Džulje- 
tos istorija” pasaulinė prem
jera šią vasarą įvyko Berlyne, 
o Vilniuje jis pirmą kartą pa
rodytas spalio pabaigoje. Po
puliariausio William Shake
speare dramos veikalo pasta
tyme Džuljetos vaidmenį at
lieka Rasa Marazaitė ir Rasa 
Samuolytė, Romeo - Gytis 
Ivanauskas ir Giedrius Savic
kas. Kitus vaidmenis sukūrė 
aktoriai Eglė M ikulionytė, 
Dalia Michelevičiūtė, Vaido
tas Martinaitis, Saulius My
kolaitis, Dainius Kazlauskas, 
Dainius Gavenonis, Arūnas 
Sakalauskas, Remigijus Vil
kaitis ir kt. Spektaklio sceno
grafiją sukūrė dailininkė Jū
ratė Paulėkaitė, elektroakus-

M. PITRĖNAS LAIMĖJO 
PRESTIŽINĮ DIRIGENTŲ KONKURSĄ

Jaunosios kartos lietuvių dirigentas Modestas Pitrėnas laimė
jo pirmąją vietą ir aukso medalį Lenkijoje, Katovicuose, vyku
siame prestižiniame 7-jame Grzegorz Fitelberg tarptautiniame 
dirigentų konkurse.

Konkurse varžėsi 31 dirigentas iš įvairių pasaulio šalių: Len
kijos, Japonijos, Lietuvos, Čekijos, JAV, Graikijos, Šiaurės Ko
rėjos, Šveicarijos, Serbijos ir Juodkalnijos, Armėnijos ir kt. Iš 
viso paraiškas dalyvauti konkurse buvo pateikę 100 dirigentų.

Pirmosios vietos laimėtojai - M. Pitrėnas ir serbas Aleksan
dras Markovičius laimėjo aukso medalius ir lygiavertes premijas 
po 47 tūkst. zlotų (beveik 34 tūkst. Lt). Antroji vieta šių metų 
konkurse nebuvo skirta, o trečiąją ir bronzos medalį pelnė čekų 
dirigentas Markas Ivanovičius.

Nuo 1979 m. kas ketverius metus rengiamas G. Fitelber kon
kursas yra vienas iš trijų prestižiškiausių Lenkijos muzikos kon
kursų šalia Frederic Chopin pianistų konkurso Varšuvoje ir Hen
ryk Wieniawski smuikininkų konkurso Poznanėje.

29 metų M. Pitrėnas yra Lietuvos filharmonijos dirigentas, 
Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos simfoninio 
orkestro įkūrėjas ir meno vadovas. Nuo 1998 m. M. Pitrėnas 
diriguoja trims Lietuvos orkestrams, vadovauja savo įkurtam 
Vilniaus kameriniam chorui “Psalmos”. Eltos inf.

tinę muziką - kompozitorius 
Antanas Jasenka.

Gruodžio 28 ir 29 dienomis 
“Įstabioji ir graudžioji Romeo 
ir Džuljetos istorija” bus rodo
ma Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre.

Pasak O. Koršunovo teatro 
literatūrinio skyriaus vedėjo 
Ervino Koršunovo, kitų metų 
pavasarį trupė išvyksta į trečią 
kartą rengiamą ilgalaikį turą po 
Prancūziją. Kovo 8 - balandžio 
16 dienomis 8 šalies miestuose, 
tarp jų - Strasbūre, Lilyje, Šer- 
būre, Valensijoje ir kt., bus ro
domas spektaklis “Įstabioji ir 
graudžioji Romeo ir Džuljetos 
istorija” . Techniškai itin sun
kiose gastrolėse dalyvaus 23 
trupės nariai.

Šįmet O. Koršunovo teatro 
jubiliejinis, penktasis, sezonas 
žada būti ilgesnis negu papras
tai ir tęstis iki gegužės pabai
gos. Numatomos kito pusme
čio premjeros - spektaklis “Vie
natvė dviese” pagal Sigito Pa- 
rulskio pjesę ir kompozitoriaus 
G in taro  Sodeikos m uziką, 
spektaklis-akcija “Dievas yra 
DJ” pagal Falką Richterį ir O. 
Koršunovo režisuota šiuolai
kinė opera “Oratio” pagal Vo
kietijoje gyvenančio jaunosios 
kartos lietuvių kompozitoriaus 
Vykinto Baltako muziką.

Kitų metų vasarį numatoma 
atnaujinti ilgokai nerodytą Ma
riaus Ivaškevičiaus režisuotą 
spektaklį “M alyš” . Anksčiau 
vaidinusią aktorę Tatjaną Liu- 
tajevą spektaklyje turėtų pa
keisti kita aktorė.

Jubiliejinį sezoną planuoja
ma užbaigti mažuoju festivaliu 
- gegužės pabaigoje žiūrovai 
galės pamatyti visus dabar ro
domus O. Koršunovo teatro 
spektaklius. Eltos inf.
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Atodrėkio varvekliai. G. Juškėno nuotr.

K A IM Y N Ų  S P A U D O J E

“JURA, PADĖK”
Kai Lietuvoje vyksta prezi

dento apkaltos procesas, Lat
vijos laikraštis “Telegraf” at
spausdino pasikalbėjimą su 
“Avia Baltika” bendrovės sa
vininku J. Borisovu, kurio dalį 
pateikiame skaitytojams.

- Pone Borisovai, pasak  
oficialių duomenų Pakso rin
kiminei kompanijai jū s  sky
rėte tik 400 tūkstančių dole
rių. Negi prezidento postas 
taip pigiai kainuoja? A r vis 
dėlto jūsų indėlis kur kas di
desnis?

- Net Lietuvos žurnalistai 
taip tiesiai manęs neklausė. 
Prašau atleisti, bet aš neatsaky
siu. Aš net neatsimenu. Bet 
kiek daviau - visi mano.

- Pasak specialiųjų tarny
bų, tarp jūsų su Paksu buvo 
susitarimas kaip jis  tuos pini
gus turės atidirbt...

- O ką norėtumėte iš manęs 
išgirsti? Ar jūsų šalyje tokių 
dalykų kas nors klausia? Ko aš 
norėjau iš prezidento?! Daug 
ko norėjau! Norėjau 140 jo rin
kimų programos punktų įvyk
dymo! O tie pinigai, kuriuos 
jam išskyriau, tai yra niekis ly
ginant su tuo, ką jam  skyriau 
iš savo galvos. Pagrindinį vad- 
menį šiuo atveju suvaidino ne pi
nigai, o mano patirtis ir žinios.

- O kodėl nusprendėte  
remti būtent R.Paksą?

- Todėl, kad horizonte ne
buvo kitų teisingų politikų.

- Manote, kad V. Adamkus 
- neteisingas politikas?

- Žinoma! Kas jame teisin
go, jei jis bedieviškai meluoja 
ir man kelia baudžiamąsias by
las? Yra jo administracijos prieš 
mane sukurptas dokumentas ir 
nusiųstas į prokuratūrą. Šio do
kumento pagrindu prieš mane 
buvo iškelta baudžiamoji byla. 
Vėliau byla buvo nutraukta, 
nes nebūta pagrindo. Kas gi tei
singo buvusiame prezidente, 
jei jis taip sakant pardavė vi

sas Lietuvos nacionalines ver
tybes? Juk ir ta pati “Mažeikių 
nafta”. Juk tai buvo su jo palai
minimu atlikta.

- Ir vis dėlto bet kuris vers
lininkas tikisi, kad investicijos 
sugrįš - ar tai būtų investicijos 
į gamybą, ar politiką. Tiesą 
sakant, sunku patikėti, kad jūs  
palaikėte kandidatą į prezi
dentus tik iš įsitikinimų.

- Per paskutinius penkerius 
metus prieš mane buvo iškel
tos penkios baudžiamosios by
los. Ir be kita ko visos jos buvo 
keliamos prezidentūros lygme
nyje. Štai Latvijoje beveik pu
sė piliečių yra rusai, o Lietuvo
je jų - tik 10 procentų. Ir visoms 
politinėms jėgoms - konserva
toriams ir visokiems kitokiems 
- buvo patogu visas bėdas vers
ti ant rusų galvų: štai jis šnipas, 
agentas, jis dėl visko ir kaltas. 
Aš juk nuo nieko neslepiu, kad 
esu rusas, kad baigiau karo 
akademiją, kad esu Rusijos pi
lietis...

Ir kada su Adamkaus palai
m inim u praėjusiais m etais 
prieš mane buvo sufabrikuota 
eilinė baudžiamoji byla, man 
neliko kitos išeities. Keliama 
byla ir tęsiama 6 mėnesius. Ir 
buvo paleistos antys, kad pa
laikau ryšius su teroristais. Ką 
man daryti? Aš kreipiuosi į 
Paulauską, jis gi buvęs mano 
advokatas. Artūrai, sakau, jo- 
majo, daryk ką nors. Nedaro. 
Na, toliau su smulkmenomis 
nepasakosiu... Ir štai atsirado 
Paksas: “Jura, padėk”. O man 
neliko kitos išeities, kaip tik or
ganizuoti jo  prezidentinę kam
paniją ir nuversti tą prezidentą, 
kuris trukdo man dirbti ir kelia 
prieš mane kriminalines bylas. 
Neturėjau kitos išeities.

- O kur ir kaip susipažinote 
su Paksu?

- Na, aš lakūnas, jis lakū
nas. Taip ir susipažinome ma
no mokykloje. Porą metų mes 
pažįstami, galbūt net ir ilgiau.

Galiu apie jį pasakyti tik viena 
- jis nori savo šalies klestėjimo.

- Vadinasi, kažkam tai ne
patiko?

- Kažkam nepatiko. Tiems, 
kas skaudžiai pralaimėjo rinki
mus. Tiems, kam patinka šian
dieninis gyvenimas, neturtas.

- Pas mus Latvijoje dauge
lis mano, kad Paksą “išdavė” 
amerikiečiai, kurie negali at
leisti, jo g  rinkimuose prarado 
“savą” prezidentą Adamkų. O 
kaip jū s manote?

- Tokių, kuriems šis skan
dalas yra naudingas, yra labai 
daug. Visų pirma, tai žiniasklai- 
dai. Jiems naudingas bet koks 
skandalas - tiražas tuojau pat 
išauga keleriopai. Amerikie
čiams naudinga? (Linkčioja). 
Visiem aplink šalį skandalas 
jos viduje visada naudingas.

- O ko siekia Lietuvos spe
cialiosios tarnybos?

- Valstybės saugumo depar
tamento direktorius Mečys Lau
rinkus - pagrindinis visų pro
vokacijų autorius - pavaldus 
prezidentui ir Seimui. O jeigu 
prezidentas pasitrauks, tuomet 
jo pareigas eis Seimo pirminin
kas - Paulauskas. Na, labai jau 
norisi žmogui bent porą mėne
sių pabūti prezidentu. Manau, 
Paulauskas iškasė sau politinę 
duobę. Žinau, kad jo populiaru
mo reitingai taip kris, kad nie
kada nebepakils. Labai jau jis 
reiškiasi. Viskas, ką Valstybės 
saugumo departamentas rašo 
apie mano ryšius su Rusijos nu
sikalstamu pasauliu, tarptauti
niu terorizmu, apie spaudimą 
prezidentui - visiška nesąmonė. 
Bet! Operatyvinės informaci
jos viešinimas - tai jau krimi
nalinis nusikaltimas.

Ir VSD vadovas, paviešinęs 
šią informaciją, sąmoningai pa
žeidė įstatymą. Vien tam, kad 
įkaitus aistroms visi pamirštų 
nuo ko viskas prasidėjo. O da
bar, kadangi skandalas nepa
vyko, bus aiškinamas, kas tą in
formaciją paviešino ir dėl ko. 
Prezidentas buvo kaltinamas

NAUJAS SAVAITRASTIS LIETUVOJE
Edvardas Šulaitis

Jau praėjo tie metai, kada Lietuvoje nauji leidiniai išeidavo 
gal kas savaitę. Tačiau, deja, gana daug iš jų  ir užsidarydavo, 
nespėję sulaukti pirmo gimtadienio.

Dabar laikai jau iš pagrindų pasikeitė ir sunku rasti tokį entu
ziastą, kuris norėtų rizikuoti išleisti naują laikraštį, nes tas yra 
surišta su galimu pinigų praradimu.

Todėl smagu buvo gauti naują “pozityvios minties savait
raštį” - Laikas. Anksčiau kai kuriuos jo rašinius yra tekę skaityti 
internatiniuose puslapiuose, o dabar atėjo ir “gyvas” laikraštis 
- Nr. 9, paženklintas 2003 spalio 31 d. data.

Šio savaitraščio vyr. redaktorė Sigita Jacinevičienė-Balta 
duonė yra kaip tik ir jo  leidimo bendrovės - UAB “Aguomina” 
direktorė. Beje, ši žurnalistė yra dirbusi ir “Gimtojo krašto” re
dakcijoje, o vėliausiu metu - buvo “žurnalistų žinių” redaktore.

Laikas - 24 psl. leidinys, kol kas dar neturintis komercinių 
reklamų, nors jame didelėmis raidėmis yra pranešama, kad “pri
imami reklaminiai ir asmeniniai skelbimai”.

Gana daug (8 psl.) yra skiriama televizijos programoms ir 
jose rodomų filmų aprašymams. Įdomu, kad įvairūs nusikaltimai 
bei patrauklios istorijos čia neranda vietos. Be jau minėto “TV 
lango”, matome politikos, ekonomikos, verslo, visuomenės, kul
tūros, pasaulio puslapius.

Visuomenei skirti puslapiai pašvęsti religinei tematikai. Čia 
Povilas S. Krivickas supažindina su 2002 m. New Yorke mirusiu 
ir Lietuvoje palaidotu prelatu Antanu Leonardu Rubšiu, kuris į 
lietuvių kalbą išvertė viso Šventojo Rašto Senąjį Testamentą. 
Taip pat čia apie Vėlines rašo brolis Arūnas Peškaitis, OFM.

Lietuvos politinį ir visuomeninį gyvenimą diskutuoja rašyto
jas Valentinas Sventickas, o Linas V. Medelis pažvelgia į spaudą 
ir supažindina kaip ji traktuoja mirusiuosius tautiečius (čia ran
dame pavyzdžių ir iš Kanadoje leidžiamų Tėviškės žiburių).

Čia minimame savaitraščio numeryje yra du Osvaldo Aleksos 
paruošti rašiniai pagal užsienio spaudą (vienas iš jų “Ar civiliams 
naudingi karai”, kitas “Europos ateitis ‘užrakinta’ Estijoje?”)

Vienas puslapis skirtas diskusijai “ar kultūra gali būti progi
nė”, čia yra dviejų žmonių nuomonės “pro ir contra”. Pusė pusla
pio paskirta “savaitės šypsenai”.

Šiaip jau savaitraščio turinys - gana rimtas ir nežinia, kiek 
Lietuvoje dar likę tokios medžiagos mylėtojų. Žinant, kad ir 
didieji Lietuvos dienraščiai, norėdami pataikauti skaitytojui, turi 
skelbti politines ar kitokias sensacijas, neskaitant kriminalinių 
nusikaltėlių aprašymų, kartais galima suabejoti išprususių skai
tytojų didesniu būriu.

Beje, nė mintelės laikraštyje reklamos - tai reklamos šiam 
leidiniui. Viena sako “bus laikas - bus ir vaikas - suraskite savo 
šeimoje jiems vietos”. O kita - “Laikas žinias paverčiame min
timis”. Norėtųsi tikėti, kad šis leidinys nenumirs kaip daugelis 
kitų prieš jį.

ryšiais su mafija, slaptos infor
macijos nutekinimu nusikals
tamoms struktūroms... Dabar 
vienintelis likęs argumentas - 
pilietybės skyrimas man. Visa 
kita išgaravo. Nėra jokio duo
menų nutekėjimo, jokios ma
fijos, jokių pažeidimų nėra. 
Prieš mane netgi nutraukia
mos visos baudžiamosios by
los, grąžinami pasai...

- Kaip manote, tai suokal
bis prieš Rolandą Paksą ar vis 
dėlto prieš Jurijų Borisovą?

- Tai suokalbis prieš Lietu
vos tautą.

- Specialiosios tarnybos 
pateikia telefoninių pokalbių 
įrašus, kuriuose Paksą vadi
nate “politiniu lavonu”.

- Politikas pats save padaro 
lavonu. Pats. Ir jei nagrinėtu- 
me šį pokalbė, tai jei aš taip ir 
sakiau, tai turėjau omenyje, 
jog jis savo politiniais veiks
mais daro save politiniu lavo
nu. Tai skirtingi akcentai. Ką, 
neaišku? Na, sudėtinga mane 
suprasti, turiu tris aukštuosius

išsilavinimus... Skandalo esmė 
labai aiški. Vadinasi, reikia nu
šalinti prezidentą. Pagrindo tam 
nėra jokio. Jokio! Dabar visi su
griuvo ant žmogaus, prasidėjo 
psichologinis spaudimas. O da
bar viskas pajudėjo priešinga 
kryptimi, kas paviešino, kodėl 
paviešino, kokiu pagrindu... Lau
rinkus pakėlė triukšmą, proku
ratūra jo reikalauja dokumentų, 
o jis neduoda. Baudžiamoji by
la prieš mane iškelta, o pagrin
do nėra. Sako, kad aš kažko iš 
prezidento reikalavau. O prezi
dentas per apklausą pareiškė, 
kad pretenzijų man neturi, kad 
aš jo nešantažavau. Viskas, nu
kentėjusiojo nėra, o baudžia
moji byla yra. Pagrindinis tiks
las - neprileisti manęs prie pre
zidento. Juk per mano patari
mus jis tapo prezidentu!

Aš juk jam  ne tik pinigais 
padėjau! Šiandien mano sukur
tomis priešrinkiminėmis tech
nologijomis jau naudojamasi ir 
Rusijoje! Pinigų bus tada, kai 
yra galva.



DIRVA • 2003 m. gruodžio 23 d. • 11

RENGINIŲ KALENDORIUS
2004 metai
VASARIO 15 d., sekmadienį, 1 v.p.p. - Nepriklausomybes 

šventės minėjimas Dievo Motinos parapijoje. Pagrindinė 
kalba - International Services Center vykdomasis direktorius 
Algis Rukšėnas. Meninė programa - jaunimo tautinių šokių 
grupė ŠVYTURYS ir etnografinis ansamblis JORĖ.

Minėjimą rengia JAV LB Clevelando Apylinkės valdyba ir 
ALT-o Clevelando skyrius.

N E W  Y O R K , NY

* Gruodžio 9 dieną suėjo 100 metų, kai gimė įžymus profe
sorius Juozas Brazaitis. Jis gimė Marijampolėje, baigė ten gim
naziją, studijavo literatūrą Kauno universitete, Kauno Aušros 
gimnazijoje mokė lietuvių kalbą ir literatūrą nuo 1927 iki 1943. 
Buvo Kauno universitete lietuvių literatūros bei tautosakos pro
fesorius, tautosakos komisijos prie švietimo ministerijos narys, 
Kauno valstybinio dramos teatro repertuaro komisijos narys; 
Lietuvių Katalikų Mokslų Akademijos narys. Lietuvoje reiškėsi 
visuomeninėje veikloje - Ateitininkų Sendraugių sąjungos pir
mininkas, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos 
pirmininkas. Spaudoje pradėjo rašyti nuo 1921 metų, dirbo 
Lietuvos dienraštyje XX Amžius, pogrindiniame 0 Laisvę, nuo 
1952 Darbininke. Nuo Lietuvos okupacijos laikų dalyvavo 
rezistencinėje-politinėje veikloje. Laikinosios vyriausybės švie
timo ministeris ir ėjo ministerio pirmininko pareigas 1941; 
VLIKo politinės komisijos pirmininkas 1943-44; Lietuvių Fron
to atstovas VLIKe su pertraukomis nuo 1945-1951. Vykdomo
sios Tarybos informacijos tarnybos ir užsienio reikalų tarnybos 
valdytojas. Skyrium išėję raštai - Literatūros teorija, Visuotinė 
literatūros istorija I, II, Naujieji skaitymai; literatūros studija 
apie Vaižgantą, suredagavo Donelaičio Metus, Pietario Lapės 
gyvenimą ir mirtį, Algimantą, Lazdynų Pelėdos Klaidą, Mairo
nio Pavasario balsus. Politinę literatūrą: In the Name o f the 
Lithuanian People, Ein kleines volk wird ausgeloscht; sure
dagavo Living in Freedom, Appeal to the United Nations on 
Genocide 1951. Jis buvo aktyvus akademiškai, kūrybiškai, poli
tiniai ir Lietuvoje, ir Vokietijoje, ir Amerikoje. Pagal Kazį Am- 
brozaitį, Brazaitis buvo kilni asmenybė. Pagal Paulių Jurkų, jis 
buvo nepaprasto iškalbingumo, turėjo fenomenalią atmintį. Jis 
visą laiką rūpinosi tiktai Lietuva ir lietuvybės išlaikymu užsie
nyje. Cituoju: “Dabar, pasitraukus iš VLIKo, mes turime pereiti 
į lietuvybės stiprinimo ir jos išlaikymo darbą, nes ši sritis jau 
senai apleista.” Baigiame Brazaičio prisiminimą jo  žodžiais: 
“...esu optimistas, nes tikiu, jog Lietuvą Dievas apveizdi ir gina 
ir, norėdamas apginti, išvedė iš Lietuvos profesorius, redakto
rius, politikus, kunigus, nes tikiu, jog tarp išvežtųjų iš Lietuvos 
bus viena Loto šeima, dėl kurios Apvaizda buvo pažadėjusi ne
bausti Sodomos ir Homoros... Mūsų radijo komentaras - mes 
džiaugiamės, kad galime didžiuotis tokiais žmonėmis, kurie visą 
gyvenimą dirbo dėl Lietuvos, aukojo savo laiką, energiją, savo 
meilę ir pasišventusiai dirbo lietuvybės labui. Ne daug tokių 
žmonių mūsų visuomenėje liko. Dr. Giedrė Kumpikaitė

• Ambasadoriaus pagalba. Vienuolika Lietuvos jūrininkų, 
daugiau kaip pusmetį laikomų JAV kalėjimuose ir įtariamų ga
benus didelę narkotikų kontrabandą, atsisakė prisipažinti kalti 
esą ir pasirengę stoti prieš prisiekusiųjų teismą. Ilgą laiką Ameri
kos teisminėse instancijose ir tėvynėje niekas nesirūpino jų  liki
mu, kol įgulos narių iš Lietuvos artimieji kreipėsi pagalbos į 
Seimo narį Vaclovą Stankevičių. Jam pavyko įtikinti valstybines 
institucijas, kad jūrininkai, kurių dauguma - eiliniai, gali būti 
aplinkybių, kuriose atsidūrė dėl laivo savininko kaltės, įkaitais. 
Kai Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas apsilankė 
Valstybės departamente ir pareiškė susirūpinimą Lietuvos pilie
čių likimu, požiūris į juos pasikeitė.

A. f  A.

STEFANIJAI STASIENEI
mirus,

velionės vyrui, mūsų mielam bendradarbiui
HENRIKUI, dukroms INGRIDAI, TERESEI, 

MATILDAI, UGNELEI ir jų šeimoms 
reiškiame užuojautą ir kartu liūdime.

RELIGINĖS ŠALPOS 
CLEVELANDO SKYRIUS

DIRVAI
AUKOJO

Lietuvių Tautinis 
Kultūros Fondas ............... 5,000

Lietuvių Fondas (Lithuanian 
Foundation, Inc.) ..............4,500

R.Dreher, Laramie, WY ....... 60
F. Klimaitis, Cleveland, OH ... 60
G. Stankūnas, Cos Cob, NY ... 60
A. Ignatonis, Naperville, IL ... 48 
D.Kasaitis, Baltimore, MD ... 40
B. Klovas, Beverly Shores, IN .. 35 
V.Trumpjonas, Naperville, IL .. 35 
T.Sperauskas, Glen Cove, NY . 30 
D.Gatautis,

Kalėdinė eglė Lietuvos sostinėje, Rotušės aikštėje.

Cleveland Hts., O H ............ 25
N.Phillips, Strongsville, OH ... 25 
Lietuvių Respublikonų

Sąjunga, IL .......................... 25
G.Leonas, Bradford, NH ...... 20
R.Sakienė, Glendale, CA ...... 20
E.Laniauskas, Mentor, OH .... 20 
Z.Dučmanas, Wickliffe, OH .. 10 
E.Ambražiūnas,

S. Monica, CA ...................... 10
A.Balasevičius,

Richmond, O H .......................10
R.Baltušis, Cleveland, OH .... 10
P.Bielinis, Cleveland, OH ..... 10
A.Cesnavičius,

Richmond, N Y ......................10
T.Kašiuba, Brooklyn, NY .... 10

L A IŠ K A I R E D A K C IJ A I

S.Mackevičius, Omaha, NE ... 10 
V.Šeštokas, Los Angeles, CA .. 10

GERBIAMA DIRVOS REDAKCIJA,
Illinois lietuvių respublikonų lygos valdyba sveikina Jus ir 

Jūsų skaitytojus ir linki Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų 
Metų.

Dirvos redakcijai linkime tolimesnės sėkmės ir ištvermės 
gražiai informuojant lietuvių visuomenę. Dirvos paramai 
siunčiame 25 dol čekį.

Su pagarba Anatolijus Milūnas, pirmininkas
Illinois lietuvių respublikonų lyga

S.Juodvalkis, Cleveland, OH ... 10
D. Jakas, Norristown, PA ...... 10
V.Vaškys, Philadelphia, PA ... 10
J.Orentas, Glen Oaks, NY ..... 10
V.Bagdonavičius, Phila., PA ... 5
E. Balanda, Cleveland, OH ..... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

KOKIO PREZIDENTO REIKIA LIETUVAI
Išeivijos lietuviams skaitant Lietuvos laikraščius, reikia susi

imti galvą, klausant rėksnių sukelto R. Paksui skandalo.
Štai Seimo pirmininko A. Paulausko ir premjero A. Bra

zausko žodžiai: R. Paksas turi atsistatydinti dėl jo  nederamų 
ryšių skandalo, nelaukiant apkaltos.

Tuo tarpu kitos penkios Lietuvos partijos susivienijo ginti 
skandalo sukompromituoti prezidentą R. Paksą.

Štai R. Pakso gynėjai: Lietuvos laisvės sąjungos vadovas 
Vytautas Šustauskas, liaudies sąjungos pirmininkas Julius Ve
selka, respublikonų partijos vadovas Kazimieras Petraitis, gyve
nimo logikos partijos pirmininkas (tokios partijos dar negirdėjau) 
Vytautas Bernatonis ir tautos pažangos partijos (irgi naujai išpe
rėta partija) pirmininkas Edigijus Klumbys.

Šių penkių pontijų žodžiai: Jūsų ekscelencija, neatsistatydin
kite, jūs išduosite visus tuos, kurie už jus balsavo, ir paliksite 
Lietuvą vėl maudytis tame korupcijos, kyšininkavimo, melo ir 
istorinės išdavystės liūne.

Baigiant, noriu pacituoti moteriškių pasisakymą į prezidentinį 
skandalą.

Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės Dangutės Mikutienės 
ir Socialdemokratės Birutės Vėsaitės pasisakymo žodžiai: jeigu 
valstybei vadovautų moteris, tokio skandalo nebūtų. O jeigu ji 
ir būtų patekusi, tai jau dešimt kartų būtų atsistatydinusi ir 
nesukusi čia visiems galvos.

Taigi siūlau ir Amerikos lietuviams nesukti galvų kaip ten 
bus su tuo R. Paksu.

Paklausykite moteriškų galvų. Vytautas Šeštokas,
Los Angeles, CA

ŠIMTAMS VAIKŲ - 
ŠVENTINĖ DIENA

Pirm ųjų  šalies po litikų  
žmonos artėjančių švenčių pro
ga nudžiugino 700 socialiai 
remtinų vaikų iš visos Lietu
vos. Pilnutėlėje Nacionalinio 
dramos teatro didžiojoje salėje 
vaikų namų auklėtiniai, skur
džiai gyvenančių ar daugiavai
kių šeimų vaikai, neįgalieji žiū
rėjo naujausią Juliaus Dautarto 
spektaklį vaikams “Pelenė”, o 
teatro fojė jų  laukė įvairios 
staigmenos. Per spektaklio per
trauką 5-12 metų amžiaus vai
kams liaudies tradicijų teatro 
“Antis” aktoriai pasakojo apie 
lietuviškų Kalėdų tradicijas, 
vaišino mineraliniu vandeniu 
“Akvandus”, o po spektaklio 
vaikų laukė Kalėdų Senelis ir 
Bobutė su vertingomis dova
nomis - leidyklos Alma littera 
knygomis bei saldumynais.
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Žiemos deimantai prie Washington Blvd. (Clev.Hts, Oh).
G. Juškėno nuotr.

KAUNO RAJONE SULAUKTA PIRMŲJŲ TRYNUKŲ
Gruodžio pradžioje Kauno rajone, Ringauduose, gyvenančiai 

Sandros ir Valdo Žemaičių šeimoje gimė trys berniukai - bene 
pirmieji trynukai Kauno rajone.

Kauno klinikose su naujagimiais dar esančią mamytę pasvei
kino Kauno rajono meras Leonardas Gineika. Laimingai mamai 
palinkėta sveikatos ir ištvermės, įteikta gėlių ir Kauno rajono 
savivaldybės skirti 1,5 tūkst. litų. 35-erius metus Kauno rajono 
civilinės metrikacijos skyriuje dirbanti Aldona Baltrušaitienė 
sakė neprisimenanti, kad rajone būtų gimę trynukai.

27 metų Sandrai ir 35-erių Valdui tai pirmagimiai. Sandra ir 
Valdas Žemaičiai prisipažino, jog iki paskutinės minutės tikėjęsi 
sulaukti dvynukų. Tik prieš pat gimdymą paaiškėjo, kad pasaulį 
išvys trys berniukai. Dvynukų Sandros giminėje yra buvę - dvy
nukus augina mamos sesuo. Trynukų mama sakė, kad dviem 
berniukams vardai jau išrinkti: Paulius ir Vilius, trečiasis - dar 
be vardo. Visi berniukai jaučiasi gerai, jų  mamytė - taip pat.

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)

PRIEŠ NUKREIPTA 
PATRANKA

Dzūkai įrodė esantys ne
abejingi savo krašto likimui ir 
griežtai pasisakantys prieš ke
tinimus statyti hidroelektrines 
Nemuno aukštupyje.

Prie Aplinkos ministerijos 
piketavę praeityje garsaus Per
lojos kaimo bendruomenės at
stovai atsivežė istorinę patran
ką, kurios vamzdį nukreipė į 
ministerijos langus, bet sakė 
šįkart jos neužtaisę, mat tikisi 
geranoriško ministerijos po
žiūrio į Dainavos kraštui iški
lusį pavojų.

Apie užmačias statyti hid
roelektrinę perlojiškiai prieš 
metus sužinoję iš spaudos ir 
Dzūkijos nacionalinio parko 
direkcijos, tačiau tikslios infor
macijos ar ekspertų išvadų 
apie tai, kas blogiausio galėtų 
atsitikti užtvenkus Dzūkijos 
upes, sakė turintys per mažai. 
Perlojiškiai neabejojo, kad ne
pataisomai nukentėtų Merkio 
ichtiologinis draustinis, Mer
kinės piliakalnis, būtų suduo
tas skaudus smūgis populia
riam vandens turizmui Nemu
nu ir Merkiu.

Piketuotojai išsireikalavo, 
kad jų  atstovą - Perlojos kaimo 
bendruom enės p irm in inką 
Vincą Kupčinską - priimtų ap
linkos ministras Arūnas Kun
drotas.

Prieš savaitę Seimo narys 
Gediminas Jakavonis subūrė 
Dainavos krašto bendruome
nės gynimo iniciatyvinę grupę, 
kuri kreipėsi į dzūkus, kvies
dama išsakyti nuomonę dėl ke
tinimų statyti hidroelektrines 
Nemuno aukštupyje.

“A plinkos m inistras A. 
Kundrotas patvirtino, kad šiuo 
metu atliekama poveikio ap
linkai vertinimo studija. Pagal

ĮVAIRENYBĖS

įstatym us, prieš priim dam a 
sprendimą, Aplinkos ministeri
ja  turi atsižvelgti ir į visuome
nės nuomonę”, - sakė parla
mentaras G. Jakavonis.

Dainavos krašto bendruo
menės gynimo iniciatyvinėje 
grupėje, be politikų, susibūrė 
visuomenei gerai žinomi dzū
kai: dirigentas profesorius Pet
ras Bingelis, teatro režisierius 
Jonas Jurašas, aktoriai Tomas 
Vaisieta ir Neringa Varnelytė, 
dainininkai Vytautas Babravi
čius ir Alvydas Jegelevičius, 
kultūrologas Vygandas Capli- 
kas, literatūrologė Petronėlė 
Cesnulevičiūtė, žurnalistai, fo
tomenininkai ir verslininkai.

Dainavos krašto bendruo
menės gynimo iniciatyvinės 
grupės teigimu, hidroelektrinių 
atsiradimas Nemuno aukštupy
je neigiamai paveiktų 6 Dzū
kijos nacionalinio parko draus
tinius, suniokotų 4 gamtos pa
minklus, 2 botaninius drausti
nius Alytaus rajone, be to, su
naikintų vieną iš vertingiausių 
Europoje išlikusių istorinių- 
kultūrinių kraštovaizdžio an
samblių - Merkio ir Nemuno 
upių santaką bei garsųjį Merki
nės piliakalnį.

“SENOLIŲ KALĖDOS” 
SUPAŽINDINO SU 

ČIGONŲ IR TOTORIŲ 
ŠV. KALĖDŲ 
PAPROČIAIS

Lietuvos čigonų bendrija 
“Cigonų laužas” ir čigonų an
samblis “Roma de drom” Vil
niaus mokytojų namų svečius 
supažindino su neįprastomis 
savo kalėdinėmis tradicijomis, 
dainomis ir šokiais.

Labiausiai lietuvius nuste
bino čigonų maisto gaminimo 
tradicijos bei jų  kulinariniai 
pomėgiai. Per Kalėdas čigonai 
tradiciškai valgo ežiukus, ku
rių mėsa, pasak jų pačių, pri
mena vištieną. O prie šio patie
kalo, jų  manymu, puikiai dera 
iš avies kraujo gaminamas vy
nas.

Susirinkusieji stebėjosi, 
kad jie su čigonais turi nema
žai panašių kalėdinių papročių 
- čigonai taip pat per Kūčias 
visa šeima susėda prie stalo, 
padengto šienu, ir ramiai šven
čia, linkėdami vienas kitam ra
mybės ir susitaikymo.

Cigonų pasirodymas - tai 
vienas iš jau antrus metus Vil
niaus mokytojų namuose orga
nizuojamų muzikinių pažinti
nių vakarų “Senolių Kalėdos”, 
skirtų supažindinti su įvairių 
pasaulio tautų senaisiais kalė
diniais papročiais.

Į panašų renginį kviečia ir 
Lietuvos totoriai. Jie supažin
dins ne tik su didžiųjų žiemos 
švenčių papročiais, bet ir su ra
madano tradicijomis. Susirin
kusiesiems šoks ir dainuos to
torių etnografinis ansamblis 
“Alija”.

Pasak renginio organizato
rių, tokie susibūrimai padeda 
neužsiskleisti savo tautos tra
dicijose, o leidžia pažinti spal
vingus ir dažnai neįprastus kitų 
tautų švenčių papročius.

Praėjusiais metais per “Se
nolių Kalėdas” apie savo tra
dicijas pasakojo  L ietuvos, 
Latvijos ir Estijos folkloro ži
novai.

Pagal Eltos ir BNS 
pranešimus

mailto:TAUPA@AOL.COM



