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

Prezidentą Valdą Adamkų sveikina NATO Generalinis sekretorius Jaap de Hoop Scheffer jam  atvykus 
į vyriausiąją NATO įstaigą gruodžio 16 d. NATO

Visiems Vilties Draugijos nariams, 
D irvos skaitytojams, 

rėmėjams ir bendradarbiams linkime 

laimingų 2 0 0 5  metų!
Vilties Draugijos Valdyba ir Dirva

PAVOJUS LIETUVOS ARCHYVAMS 
-  DABARTINIAI SEIMŪNAI NORI, 

KAD TAUTA NESUŽINOTŲ 
KAS DIRBO SU KGB

PRAŠOMA A. BRAZAUSKĄ PAAIŠKINTI APIE RUSIJOS ŽVALGYBOS 
KARININKO BUVIMĄ IGNALINOS ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE

V ilnius , gruodžio 21 d. 
(ELTA). Konservatoriai prašo 
Ministrą pirmininką Algirdą 
Brazauską paaiškinti, ar Vy
riausybei žinoma apie buvusio 
KGB, vėliau - Rusijos užsienio 
žvalgybos karininko, viešnagę 
Lietuvoje, Ignalinos atominėje 
elektrinėje, jėgainės vadovo 
kvietimu ir kodėl neužkertamas 
kelias kadriniams Rusijos spe
cialiųjų tarnybų darbuotojams 
patekti į mūsų šalį.

Sekmadienį Lietuvos tele
vizijos laida “Savaitė” prane
šė, esą Vyriausybės kontro
liuojamos, strateginę reikšmę 
nacionaliniam saugumui tu
rinčios Ignalinos atom inės 
elektrinės (IAE) direktoriaus 
Viktoro Sevaldino kvietimu 
mūsų šalyje viešėjo kadrinis 
Rusijos specialiųjų tarnybų 
darbuotojas V. Alganovas.

“Savaitės” duomenimis, šis 
Rusijos pilietis į Vilnių atskri
do 2002 metų gegužės 21 die
ną. Tą pačią dieną bendrovė 
“Lietuvos energija” pasirašė 
sutartį su Rusijos “Inter RAO 
JES” ir perleido rusams teisę 
“sp ek u liu o ti” lie tu v išk a  
elektra Lenkijoje.

Tiek V. Sevaldinas, tiek 
“Lietuvos energijos” vadovas 
Rymantas Juozaitis televizijai 
neigė pažįstą V. Alganovą, 
nors šis yra “Lietuvos energi
jos” eksporto tarpininkės “In
ter RAO JES” valdybos narys.

“Savaitės” duom enim is, 
“Inter RAO JES” kuria planus, 
kaip Kruonyje kaupti nepa
klausią naktinę Smolensko, 
Kalinino atominių elektrą, o 
dieną parduoti ją kelis kartus

brang iau . N ors šiuo m etu 
Kruonio jėgainės privatizuoti 
neketinama, rusai esą ne kartą 
tikrino tokias galimybes per 
pokalb ius su p rem jeru  A. 
Brazausku.

“Liko neaišku, kokiais tiks
lais V. Alganovas lankėsi Lie
tuvoje, su kuo buvo susitikęs 
ir ar nedarė įtakos strategiškai 
svarbiems Lietuvos energetikų 
sprendimams ir susitarimams 
su Rusijos energetikais” , - 
teigiama Seimo Tėvynės są
jungos frakcijos seniūno pa
vaduotojo Jurgio Razmos pasi
rašy tam e la iške  M in istru i 
pirmininkui.

Laiške A. Brazauskas pa
prašytas atsakyti, kas Vyriau
sybei ir jos pavaldžioms insti
tucijoms žinoma apie minėtą 
V. Alganovo apsilankymą, jo 
turėtus kontaktus su Vyriau
sybės institucijų ar jai paval
džių įmonių atstovais, jo  inte
resai ir įtaka Vyriausybei svar
bių sprendimų energetikos sri
tyje. Konservatoriai taip pat 
pasiteiravo, kaip įvertinta IAE 
vadovų veikla “tarpininkaujant 
patekti į Lietuvos Respubliką 
kadriniams Rusijos spec. tar
nybų darbuotojams ir ar pa
tikrinta, kiek tokių iškvietimų 
būta”.

Be to, Tėvynės sąjungos 
frakciją stebina, kodėl Vidaus 
reikalų ministerija ir jai paval
dus Migracijos departamentas 
nesiima reikiamų priemonių, 
kad “aktyviai veikiantys kad
riniai Rusijos spec. tarnybų 
darbuotojai būtų įtraukti į ne
pageidaujamų asmenų sąrašą 
ir negalėtų patekti į Lietuvos

Respubliką”.
Seimo nariai konservato

riai Rasa Juknevičienė ir Sau
lius Pečeliūnas savo ruožtu 
kreipėsi į Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininką Alvydą Sadecką, 
prašydami į artimiausią komite
to posėdį pakviesti pareigūnus, 
galinčius paaiškinti, ar “iš Len
kijos Respublikos už šnipi
nėjimą dar 1997 metais išvary
tas Rusijos specialiųjų tarnybų 
veikėjas V. Alganovas” 2002 
metais yra gavęs ilgalaikę Lie
tuvos vizą IAE vadovybės pra
šymu, kokie buvo jo  veiklos 
Lietuvoje tikslai ir kas buvo jo 
partneriai mūsų šalyje.

UKRAINOS PREZIDENTO
RINKIMUS STEBĖS 

LIETUVOS 
PARLAMENTARAI

V iln ius , gruodžio 21 d. 
(ELTA). Ukrainos Prezidento 
rinkimų antrojo turo perbal- 
savimą stebės šeši Lietuvos 
parlam entarai, kurie ketina 
apsilankyti Kijeve, Charkove, 
Donecke ir Odesoje.

Seimo valdybos sprendimu 
gruodžio 24-28 dienom is į 
Ukrainą vyks Seimo nariai Al
dona Balsienė, Jonas Cekuo- 
lis, Skirmantas Pabedinskas, 
Kazys Starkevičius, Emanue
lis Zingeris, Algirdas Sysas.

Parlamentarai A. Balsienė, 
S. Pabedinskas, K. Starkevičius 
ir E. Zingeris į Ukrainą vyks 
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Organizacijos kvie
timu, J. Cekuolis ir A. Sysas - 
Europos Tarybos Parlamenti
nės Asamblėjos kvietimu.

V iln ius , gruodžio 22 d. 
(BNS). Grupė žymių Lietuvos 
istorikų paskelbė kreipimąsi, 
kuriame reiškiamas nerimas 
dėl ketinimų riboti priėjimą 
prie šalyje saugomų sovietų 
specialiųjų tarnybų archyvų. 
"Savo praeitį linkę pamiršti 
veidmainiaujantys politikai ir 
jiems pritariantys valdininkai 
siekia palaipsniui izoliuoti 
visuomenę nuo nepageidauja
mos informacijos patekimo į 
viešumą", - teigiama istorikų 
pareiškime.

Pareiškimą pasirašė Vytau
to Didžiojo universiteto (VDU) 
Politikos mokslų ir diplomati
jos instituto direktorius Antanas 
Kulakauskas, Vilniaus univer
siteto Istorijos fakulteto de
kanas Zenonas Butkus, taip pat 
kiti VDU, Vilniaus universite
to, Šiaulių universiteto, Peda
goginio universiteto istorikai.

Pareiškimą pasirašė ir so
vietų specialiųjų tarnybų archy
vus tiriančio Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro generalinė direk
tore Dalia Kuodyte, šio cent
ro Genocido ir rezistencijos ty
rimo departamento direkto
rius Arvydas Anušauskas.

Pareiškimo autoriai teigia 
norintys atkreipti visuomenės

K. PRUNSKIENĖS 
DŽIAUGSMAS

Valstiečių ir Naujosios
demokratijos partijų sąjungos 
pirmininkė Kazimira Pruns
kienė džiaugėsi, kad jos parti
jai teko Klaipėdos apskrities 
viršininko pavaduotojo postas. 
Profesorė neslėpė, kad dėl jo 
teko pakovoti, tačiau šį postą 
patikėti žada ne savo partijos 
atstovams, o rinkimų į Seimą 
partneriam s uostam iesty je  
R usų a ljan su i. Tuo tarpu 
Kauno apskritį antrąkart val
dys socialdemokratai.

ir politikų dėmesį, jog Archyvų 
departamento parengtas Vy
riausybės nutarimo projektas 
"Dėl Lietuvos teritorijoje vei
kusių specialiųjų tarnybų do
kumentų, kuriuose yra agentū
rinės informacijos, sudarytų 
baudžiamųjų ir trėmimo bylų 
naudojimo taisyklių patvirti
nimo" pažeidžia "esminę pri
ėmimo prie archyvų teisę".

"Manome, kad negali būti 
jokiais motyvais ribojamos bet 
kokio tyrinėtojo ar tyrinėtojų 
grupės galimybės tirti bet ko
kius totalitarinių valstybių do- 
kumentus.(...). Priėjimo prie 
tokios informacijos ribojimas 
prieštarauja su demokratinė
mis vertybėmis suderintiems 
principams", - pažymima isto
rikų pareiškime.

A.Kulakauskas BNS teigė 
nesąs asmeniškai susipažinęs 
su parengtu nutarimo projek
tu, bet pasisako prieš patį prin
cipą riboti priėjim ą prie ar
chyvų.

Nuo kitų metų sausio 1 die
nos įsigalios naujos redakcijos 
Archyvų įstatymas, kuris nu
mato, jog priėjimas prie buvu
sių SSRS valstybės saugumo 
komiteto (KGB) Lietuvos SSR 
padalinio, Lietuvos SSR vi
daus reikalų ministerijos ir kitų 
Lietuvos teritorijoje veikusių 
specialiųjų tarnybų dokumen
tų, kuriuose yra agentūrinės 
informacijos, sudarytų bau
džiamųjų ir trėmimo bylų ribo
jamas 70 metų nuo jų  sudary
mo. Iki šiol įstatymai nenu
matė jokio ribojimo.

Tačiau Archyvų departa
mentas pareiškė, jog neketina 
nustatyti "jokių naujų ar griež
tesnių priėjimo prie šių doku
mentų apribojimų".

"Priėjimo prie dokumentų 
ribojimas nereiškia absoliutaus 
teisės susipažinti su dokumen- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Vyriausioji rinkimų komisija perves į valstybės biudžetą 
apie 850 tūkstančių litų, kurie susikaupė iš Seimo rinkimuose 
dalyvavusių, bet nelaimėjusių kandidatų ir partijų užstatų. Vien
mandatėse apygardose balotiravęsi kandidatai turėjo sumokėti 
1 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU), kuris siekė 
1146 litus, partijos - po 20 VMDU dydžio užstatą. Iš viso į Sei
mą vienmandatėse apygardose kandidatavo 602 asmuo, dau- 
giamandatėje apygardoje kandidatus buvo iškėlusios 17 partijų. 
Užstatas bus sugrąžintas į Seimą išrinktiems 71 vienmanda- 
tininkui ir 8 partijoms, surinkusioms daugiau kaip 5 proc. rinkėjų 
balsų.

Užstatas bus grąžintas Darbo partijai, Tėvynės sąjungai, Li
beralų ir centro sąjungai, Valstiečių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjungai, taip pat koalicijas sudariusioms Lietuvos so
cialdem okratų partijai ir N aujajai sąjungai bei Liberalų 
demokratų partijai ir Lietuvos liaudies sąjungai "Už teisingą 
Lietuvą". Užstatą prarado Lietuvos lenkų rinkimų akcija, 
Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga, partija "Lietuvos 
krikščionys demokratai", Nacionalinė centro partija, Respub
likonų partija, Lietuvos socialdemokratų sąjunga, Lietuvos lais
vės sąjunga, Tautinė partija "Lietuvos kelias", Lietuvių tau
tininkų sąjunga. Iš viso valstybės biudžetui Seimo rinkimai kai
navo 18 mln. litų.

Ministro pirmininko Algirdo Brazausko nuomone, Lietu
voje 2004-ieji metai valstybei buvo naudingi, o Europai -  
unikalūs metai. Jo paties gyvenime, pasak A.Brazausko, kiek
vieną dieną būta ir juodo“, ir balto“. Tryliktosios Vyriau
sybės vadovas A.Brazauskas Vyriausybės rūmuose žurnalistus 
pasveikino su artėjančiomis šventėmis ir naujaisiais 2005 metais. 
“Metai, kuriuos mes baigėme su jumis, buvo tikrai labai pri
pildyti įvairių įvykių mūsų valstybės gyvenime”, - apžvelgęs 
besibaigiančiuosius kalbėjo A.Brazauskas. Premjeras priminė, 
kad lietuvių tauta šiemet išsirinko ir naują prezidentą, ir Seimą, 
turi naują Vyriausybę, netrukus pasikeis ir šalies apskričių 
viršininkai. Be to, Lietuva tapo ir Europos Sąjungos bei NATO 
nare. “Visa tai tilpo į vienerius metus ir labai praturtino mūsų, 
kaip naujos valstybės, atstačiusios Nepriklausomybę, gyve
nimą”, - kalbėjo premjeras.

Išskirtiniu įvykiu premjeras įvardijo pavasarį vykusį tuome
tinio prezidento Rolando Pakso apkaltos procesą. “Ką padarysi
-  valstybė gyvena savo gyvenimą. Žinoma, apkalta prezidentui
-  tai yra unikalus atvejis ir mūsų gyvenime, ir Europos gyve
nime. Bet valstybė išgyveno ir patvirtino dar kartą, kad mūsų 
įstatyminė sistema visa veikia ir apkaltos procedūros buvo at
liktos pagal bendruosius teisinius principus” , - džiaugėsi 
A.Brazauskas.

Kalbėdamas apie save, ministras pirmininkas negalėjo 
pasakyti, ar šie metai jam  buvo laimingi ir kokios dienos jį džiu
gino, kokios liūdino. “Neregistruoju šitų dienų. Ir juodų buvo 
daug, ir džiaugsmingų buvo daug. Visko buvo gyvenime. 
Nevedu tokio dienoraščio, kuriame apvesčiau juodai kurią nors 
dieną” , - su šypsena kalbėjo patyręs politikas. A.Brazauskas 
atskleidė, kad jo  šeima prieš artėjantį Kūčių vakarą nesilaiko 
krikščionybės propaguojamo pasninko. Pasak premjero, Kalė
das, kaip ir kiekvienais metais, jis ketina švęsti namuose. Vėliau 
žurnalistai pasiteiravo, ko pats premjeras A.Brazauskas pagei
dautų iš Kalėdų Senelio. “Nežinau pats, ką man gali atnešti”, - 
su šypsena prisipažino ministras pirmininkas.

Vyriausybės vadovas Algirdas Brazauskas tvirtų garantijų 
dėl Vyriausybės veiklos neduoda. Susitikime su TS frakcija, jos 
atstovams priminus nuskambėjusį Darbo partijos pirmininko 
Uspaskicho pasisakymą, kad prieš 2006 metų pabaigoje pla
nuojamus savivaldybių rinkimus Vyriausybės pastovumui gali 
iškilti grėsmė, Brazauskas pareiškė to nebijąs. “Taip, galimai 
Vyriausybės griūčiai esu pasiruošęs”, - patikino naujosios Vy
riausybės vadovas.

Koalicine parlamento dauguma pritarė Vyriausybės pro
gramai, nepaisydama opozicijos perspėjimų, kad pats progra
mos pateikimas ir ministrų kabineto pristatymas Seime vykdy
tas su pažeidimais. Opozicija neatmeta galimybės, kad ji dėl 
procedūrinių pažeidimų gali kreiptis į Konstitucinį Teismą, kves
tionuodama Vyriausybės teisėtumą.

Valdančioji koalicija vienu didžiausių laimėjimų ir progra
mos privalumų laiko tai, kad dokumente neliko radikaliausių 
Darbo partijos sumanymų pakeisti valstybės politinę sis- 
temą.Tam tikrai galima pritarti. Tačiau atrodo, kad tai - vienas 
iš nedaugelio šio dokumento kūrėjų nuopelnų. Atidžiau pavar
čius programą, galima surasti, jog daug kur nesueina galai, ko
mentuoja “Lietuvos ryto” laiko ženklai.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Irako buvęs d ik tatorius 
Saddam Hussein dar nebuvo 
teisiamas, nors įvairios žinios 
nagrinėja teismo galimybes ir 
įvairius pasirengim us. Jau 
metai praėjo, kai Saddam buvo 
suimtas, pasislėpęs negiliai 
iškastoj paslėptoje vietoje, 
kurią labai mažai kas težino. 
Irako laikinoji vyriausybė, sto
ka demokratiško valdymo, vis 
atideda Saddamo teismą. Ge
rai užmaskuota buveinė leidžia 
diktatoriui daržininkauti. Jis 
turėjo hernijos operaciją, ėmė 
rašyti kalėjime eilėraščius, ku
riuos paskaitęs pavadino kū
rybą “nesąm onėm ”. Liepos 
m ėnesį svarb iausias Irako 
kalinys pasakė, kad teismo 
galima laukti už mėnesio, kiti 
minėjo tris mėnesius ar ilgiau. 
Irako valstybės saugumo pa
tarėjas al Ruv Mouwafak al 
Rubaye pasakė, kad šis svar
biausias kalinys bus svarbiau
sias teisiamasis ir mes turime 
teismą laikyti svarbiu įvykiu

Irako kurdai registruojasi balsavimui sausio 30 d., kad galėtų išrinkti 
275 asmenų asamblėją, kuri turėtų paruošti krašto konstituciją ir 
tada išrinkti nebe laikinąją valstybės vyriausybę. AP

—  Keliais sakiniais-----

• Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas Rehnquist gauna 
thyroid liaukos vėžio radiaciją 
ir švitinimą, todėl jam  teko 
atidėti kai kuriuos teism o 
sprendimus. Jei teisėjui tektų 
mirtį ar atidėti savo darbą, 
prezidentui Bushui tektų gar
bė paskirti pirmąjį šios kaden
cijos naują teisėją.

• Netoli Aliaskos krantų 
prie Anchorage prakiuro ne
valytą naftą vežęs laivas. Pa
krančių sargybos laivai stengė
si sustabdyti pakrančių ir jūros 
teršimą. Prakiuro Malaizijos 
prekinis sojos pupelių gabeni
mo laivas ir naftos tanklaivis 
buvo užterštas, žuvo daug

HUSSEINO TEISMAS
Irako  is to rijo je . R eikės j į  
nuteisti gal kalėjimu iki gyvos 
galvos, ar šimtą sykių mirties 
bausm e, ką siūlo daugybė 
žmonių. Saddam liepos mėne
sį turėjo susitikimą su teismo 
atstovais. Dabar jau renkami 
kaltinam iej i dokum entai. 
Amerikos iždas jau išleido įro
dymams rinkti per dvejus me
tus 75 milijonus dolerių. Irako 
vyriausybė privalo pravesti 
balsavimus iki sausio 30 die
nos. Atrodo, kad prieš tai reikės 
surašyti ir pravesti Konstituci
jos priėmimą ir tada įsivest 
teismo procedūrą ateinančių 
metų gruodžio mėnesį. Iki to 
laiko, kaip apskaičiavo “Asso
cia ted  P re ss”, Irake žuvo 
1,296 amerikiečiai kariai. Vien 
Anbar provincijoje žuvo aš- 
tuoni jūros pėstininkai. Teismo 
tribunolas kruopščiai renka 
kaltinamąją medžiagą. Nuken
tėjusių nuo diktatoriaus rankų 
advokatai nenoriai kišasi į 
Saddamo gynybos reikalus. 
Sunitų ginklo būriai puldinėja 
koalicijos jėgas.

New Yorke aktyviai veikia 
“Human Rights Watch” . Tai 
Hassan lojalistai. Amerikos 
jėgų vadas, karo aviacijos ge
nerolas Richard pasakė, kad 
Saddamo era pasibaigė, tačiau 
žmonės turi įprasti į naujus 
laikus ir todėl partizaninės ko
vos gali užsitęsti. Minėtos or
gan izacijo s a tstovė H ania

paukščių. Salia naftos nuken
tėjo ir lengvesnis dyzelis.

• K om unistine K inija  
paskelbė, kad su Centrine Azi
ja  pasirašyta nauja sutartis, 
kuri ves prie Kaspijos jūros 
panaudojimo prie Tadžikistano 
statomai naftos vamzdžių lini
jai. Kinijai labai reikia naujų 
kelių ir naftos linijų. Sovietų 
sąjunga jau bandė prisijungti 
prie nafta turtingų kaimyninių 
šalių. Be to Kinijai pateks ir 
kaviaru turtingi jūros keliai.

• Kinijos prezidentas Hu 
Lintao pirm ą sykį aplankė 
Aids liga užsikrėtusius Kinijos 
piliečius ir paskelbė komunistų 
partijos dienraštyje, kad vals
tybei teks pradėti karą prieš

Mutu pareiškė spaudai, kad 
Tribunole nenoriai veikia ne 
tik kaltinamieji, bet ir teisėjai 
bei liudininkai, kurie dar bijo 
Saddamo keršto ir jo šalininkų 
veiklos. Amerikos sąjunginin
kai nutarė padidinti savo ka
riuomenės skaičių Irake. Visi 
bus labai užsiėmę planavimu, 
ginklų organizacija, bombo
mis, slėptuvėmis ir teroristų 
puolimais. Žurnalistai pabrė
žia, kad Saddam turi advokatų 
visame pasaulyje. Sakoma, 
kad H assan turi advokatų: 
teisininkų Belgijoje, Britani
joje, Prancūzijoje, Irake, Jor
dane, Libane, Libijoje, Tunise.

Liepos 1 d. kaltinamasis 
Saddam susitiko su keliais gy
nėjų atstovais. Iš jų svarbiausia 
yra Saddamo žmona Sajida. Ji 
įrodinėjo, jog Saddamo atstovai 
įrodinėjo pasim atym e, kad 
Amerika ir Irako puolimas pats 
laužo įstatymus tarptautine pras
me. Jį reikia tuoj paleisti ir atly
ginti buvusią vyriausybę už Ira
ko vyriausybės skriaudą. Niekas 
nemini Irako šijitams padarytų 
nuostolių ir pralieto kraujo per
sekiojant šijitus ar Irako kurdus.

Irake keli žymūs buvę kali
niai, dabar pradėję dalyvauti 
bado streikuose. Pats Saddamo 
svarbiausias kalintojas yra Ira
ko Tautinės Kongreso partijos 
pirmininkas Salem Chalabi. 
Vyriausybėje jam  atstovauja 
premjero Ahmad Chalabi dėdė 
Ahmad Chalabi. Jis pasakė 
spaudai, kad su Husseino teis
mu yra dar kas nežinoma. Kalė
jime Saddam reguliariai gauna 
laiškus per Raudonąjį Kryžių. 
Ta organizacija reguliariai per
duoda ir diktatoriaus laiškus. 
Kalėjime Saddam turi 12 ant 15 
pėdų dydžio narvą, kuriame 
Saddam dusyk per dieną spor
tuoja, laisto darželį. Premjeras 
Chalabi, atsiliepdamas į kalti
namojo buvusio vicepremjero 
Tariq Aziz skundus, atsiliepė, 
kad kas bus su Saddamo teismu 
tik vienas Dievas ir Amerikos 
administracija težino.

ŽIV epidemiją. Jei valstybė 
nesiims kietos sveikatos prie
žiūros, epidemija užkrės per 10 
metų iki 10 milijonų sergan
čiųjų.

• Filipinuose Maragun-
don saloje po smarkaus lietaus 
ir žemių nuošliaužų žuvo 340 
žmonių, dar daugiau žmonių 
dingo audroje.

• L ietu vos orn ito logų  
draugija išsirinko praėjusiu 
metų paukščių baltąjį gandrą. 
Tų paukščių skaičius nesikei
čia, nežiūrint audrų, gyvenimo 
sąlygų.

• Vakarinėje Japonijoje
uraganas palietė pastatus ir 
ryžių laukų potvynius, žuvo 77

(Nukelta į 3 psl.)
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LIETUVOJE NAUJAS ARCHYVŲ 
ĮSTATYMAS DVELKIA STALINIZMU

Norėtume rašyti kalėdinės nuotaikos rašinį, bet tą “geros 
valios” šventinę kalėdinę nuotaiką drumsčia naujos Lietuvos 
Vyriausybės potvarkiai ir Seimo įstatymai.

Nauja Lietuvos archyvų įstatymo redakcija, nustatanti 70 
metų senaties terminą - draudimą visiems norintiems susi
pažinti su archyvuose esančiais KGB dokumentais, yra 
nedemokratiška ir dvelkia stalinizmu, tvirtina istorikai Juo
zas Tumelis ir Arvydas Anušauskas. “Ar taip nebus sustab
dyti rezistencijos, kokios nebuvo visoje pokario Europoje, 
tyrimai? Ką šis įstatymas gina - auką nuo budelio ar budelį 
nuo aukos? Toks pasitvarkymas primena stalininę ir hit
lerinę archyvų politiką. Nenustebčiau, jei nuo archyvų būtų 
pereita ir prie knygų, nors tai būtų nepalyginamai sunkiau” , - 
Lietuvos radijo laidoje kalbėjo J. Tumelis.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo cen
tro departamento direktorius A. Anušauskas savo ruožtu 
pažymėjo, jog šiuo įstatymu lyg ir deklaruojamas tęstinumas 
su SSRS, kadangi juo iš esmės įsipareigojama saugoti sveti
mos valstybės - SSRS - paslaptis. Jo žodžiais, teisę susipažinti 
su represijas vykdžiusios svetimos šalies represinių organų 
dokumentais turi turėti visi Lietuvos piliečiai. “Kiekvienas 
įstatymas turi atitikti tam tikrą dvasią. Kai kalbama apie 70 
metų terminą, įstatymas prasilenkia su demokratinės valsty
bės interesais ir dvasia. Toks terminas atitinka Rusijos po
reikius - kaip tik Rusijoje numatytas 70 ar 75 metų terminas. 
Rusijai tai galbūt aktualu, bet mūsų požiūris turėtų būti ki
toks. Demokratinėje valstybėje teisę susipažinti su represijas 
vykdžiusių struktūrų dokumentais turi turėti visi”, - tvirtino 
A. Anušauskas.

Bet naujojo Teisingumo ministro Gintauto Bužinsko 
požiūriu, įstatymo numatytas būdas susipažinti su KGB do
kumentais nepažeidžia demokratijos normų. Jo žodžiais, su 
baudžiamosiomis ir trėmimo bylomis gali susipažinti tose 
bylose esantys asmenys bei turintys notaro patvirtintą jų 
raštišką sutikimą kiti asmenys. Anot ministro, ši procedūra 
buvo reikalinga dėl visuomenės susiskaldymo ir pilietinio karo 
pavojaus. “Tiesą nustato ir kaltumą pripažįsta teismas. 
Norėčiau priminti žmonėms, kad negalima teisybės atstatyti 
neteisėtais būdais. Vėl atsistotume ant pilietinio karo ribos. 
Septyniasdešimties metų termino nesuabsoliutinkime. Mūsų 
visuomenė ir taip yra pakankamai susiskaldžiusi” , - sakė G. 
Bužinskas.

Naująjį susipažinimo su KGB dokumentais principą trum
pai nusakė Lietuvos archyvų departamento generalinio direk
toriaus pavaduotojas Viktoras Domarkas: “Kiekvienas asmuo 
turi teisę bandyti gauti priėjimą prie šitos informacijos”.

Pasak teisingumo ministro, “įstatymai keičiasi, idant galėtų 
naujai reguliuoti pasikeitusią visuomeninių santykių sferą”.

Mus stebina tokie aiškinimai ir sutinkame su J. Tumeliu: 
“Šios pataisos daugiau negu stebina. Ką šiuo įstatymu nori
ma paslėpti nuo visuomenės? Ar tai sovietines okupacijos 
įteisinimas? Ar kolaborantų globa valstybės mastu reikalin
ga Lietuvai?”. O gal tai reikalinga Maskvai minint jos karo 
pabaigą?

Naujasis Archyvų įstatymas įsigalioja nuo ateinančių metų 
sausio 1 d. S. Tūbėnas

PROF. VYTAUTAS LANDSBERGIS SIŪLO PASIDOMĖTI 
KAI KURIŲ VIRŠININKŲ PRAEITIMI

V iln ius , gruodžio 20 d. 
(ELTA). Europos Parlamento 
narys Vytautas Landsbergis 
ragina patikrinti spaudoje pa
sirodžiusius duomenis, kad 
Valstybės saugumo departa
mento vadovas Arvydas Po
cius galimai yra buvęs KGB 
rezervo karininkas.

“Man atrodo, ir turbūt apie 
tai ir rašyta, kad jis buvo KGB 
karininkas” , - sakė pirmadienį 
spaudos konferencijo je  V. 
Landsbergis, atkreipdam as 
dėmesį į “Valstiečių laikraš
ty je ” gruodžio m ėnesį pa
sirodžiusią publikaciją.

Europarlamentaro nuomo
ne, valstybės institucijos negali 
palikti tokių publikacijų be re
agavimo. Žurnalistams papra
šius plačiau pakomentuoti tai, 
V. Landsbergis sakė, kad gal
būt ir galėsiąs papildyti, “jeigu 
reikės arba jeigu nesiims to 
klausimo valstybės instituci
jos”.

V. Landsbergis skeptiškai 
įvertino Valstybės saugumo 
departamento pateiktą atsa
kymą Seimo pirmininkui Artū-

(Atkelta iš 2 psl.)
žmonės, daug sugriauta pasta
tų, padaryta nuostolių ryžių 
laukams.

• Kinijos anglių kasykloje 
sprogus dujoms žuvo 15 dar
b in inkų , 32 darb in inkam s 
pavyko išsigelbėti.

• Statistika Lietuvoje pa
rodė, kad vis daugiau Lietuvos 
vaikų gimsta ne santuokoje 
gimusių vaikų. Pernai tokių 
vaikų gimė 30 procentų. Tokių 
neregistruotų vaikų skaičius 
2003 metais tęsė toliau moks
lą ir siekė 810,000.

• JAV prezidentas George 
W. Bush viešėdamas Kanado
je, pragino greitai ir taikiai iš
spręsti Ukrainos rinkimų krizę, 
rasti tokį sprendimą, kuris at
spindės ukrainiečių liaudies va
lią be smurto ir be pasikėsi
nimų.

• Lapkričio mėnesį JAV 
darbininkų rinkoje padidėjo be
darbių skaičius. Daugiausiai 
nukentėjo vyriausybės sekto
rius, atleista 21,970 žmonių.

• Peru sostinėje įvyko Lo
tynų Amerikos prezidentų su
važiavimas. Bandoma įsteigti 
prekybos ir kultūrinę bendriją. 
Ji apimtų 17 milijonų kvadra
tinių kilometrų politinį susi
v ien ijim ą su 360 m ilijonų 
gyventojų. Pasitarimuose pri
pažinta, kad tai nebūtų turtin
giausia bendrija pasaulyje. 
Bendrija turėtų bendrąjį vidaus 
produktą 800 milijardų dolerių 
per metus vertės.

• JAV didžioji oro susi
siekimo bendrovė “United Air
lines” pirmąsyk išbandė ko
mercinį skrydį iš Kalifornijos

rui Paulauskui, kuriame iš
sklaidyti įtarimai dėl galimo 
Seimo vicepirmininko Alfredo 
Pekeliūno bendradarbiavimo 
su KGB.

Kaip primena ELTA, Vals
tybės saugumo departamentas 
yra pažymėjęs, kad turima in
formacija neteikia pagrindo 
tvirtinti, jog Seimo pirminin
ko pavaduotojas A. Pekeliūnas 
buvo SSRS specialiųjų tarny
bų slaptasis bendradarbis.

“Toks apie tokį rašo pažy
mas, jūs suprantate, kaip tai 
atrodo”, - sakė V. Landsbergis, 
komentuodamas VSD atsaky
mą Seimo pirmininkui.

Europarlamentaras apgai
lestavo, kad žmonės su KGB 
praeitim i, užuot apgailėję, 
prisipažinę nustatyta tvarka ir 
nutarę nebesiveržti į vadovau
jančius postus, neranda dva
sios jėgų tikram apsivalymui. 
Jo nuomone, tikslinga būtų at
naujinti prisipažinimo terminą 
“kaip kontrpriemonę skver
bimuisi ir užvaldymui”.

“Pirmiausia siūlau pratęsti 
prisipažinimo terminą ir pačiam

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYK IŲ  APŽVALGA

į Hanojų. Tai pirmas skrydis 
nuo Saigono okupavimo 1975 
metais. Oro linija tikisi, kad 
keleivių skaičius vis didės. 
D erybos su H anojaus vy 
riausybe į šį maršrutą įjungs ir 
Hong Kongą. Apskaičiuota, 
kad metinis keleivių tarp San 
Francisko ir Hanojaus didės po 
10.5% per metus.

• A nglijoje ir Valijoje 
buvo paskelbtas naujas įstaty
mas, kuris uždraudžia šiose 
žemėse medžioti lapes. Tas 
draudimas eina prieš visas Bri
tanijos tradicijas. Prie parla
mento rūmų piktas dem on
stracijas sukėlė medžiotojai 
mėgėjai. Konservatoriai pa
skelbė, kad tas netikęs “įstaty- 
mėlis” bus atšauktas, kai kon
servatoriai laimės ateinančius 
balsavimus.

• Šiltas oras ir naftos šal
tinių darbininkų streikas Ni
gerijoje palietė naftos kainas 
Amerikoje. Strateginės naftos 
atsargų kainos irgi prisidėjo 
prie naftos kainų nukritimo iki 
46 dolerių už statinę. Jos buvo 
vertinamos daugiau 50 dol.

• Lapkričio 23 d. Kinijos 
šiaurėje policija suėmė 9 gele
žies kasyklų darbininkus, kal
tinamus dėl sprogimų ir darbo 
taisyklių laužymo. Dėl apsilei
dimo ir tabako naudojimo dar
bo metu žuvo 61 darbininkas, 
kiti dingo po stiprių sprogimų.

• Britanijos karalienė Eli
zabeth II apsilankė Vokietijoje 
su valstybiniu vizitu po 1992 
metų. Berlyne ji buvo sutikta 
su karine pagarba Vokietijos 
p rezidento  H orst Koehler, 
vėliau ji susitiko su kancleriu

A. Pociui, ir A. Pekeliūnui, ir 
panašiems žmonėms. Jie daug 
lengviau gyventų, o po to gar
binga būtų pereiti į kitą darbą”, 
- sakė V. Landsbergis.

Kalbėdamas apie SSRS- 
Rusijos slaptųjų tarnybų įsi
galėjimą Lietuvoje ir pastangas 
perrašyti istoriją, politikas paste
bėjo, kad užsimota net uždary
ti okupantų valdžios archyvus 
visuomenei bei tyrinėtojams.

“Jei svetim os valstybės 
nusikaltimai skelbiami Lietu
vos valstybės paslaptimi, tai 
gauname naują senojo kola
boravimo atmainą. Lietuvos 
Vyriausybei, svarstančiai to
kius pasiūlymus, teks apsi
spręsti, ar ji  tikrai Lietuvos 
Vyriausybė”, - sakė V. Lands
bergis.

Jo duomenimis, tokius pa
siūlymus Vyriausybei yra pa
teikęs Archyvų departamentas. 
V. Landsbergio teigimu, tai 
gali būti susiję su Archyvų de
partamento vadovo Vido Gri
goraičio praeitimi ir anksčiau 
spaudoje paskelbtais įtarimais 
dėl jo  galimų ryšių su KGB.

Gerhard Schroeder. Karalienė 
vieną vakarą dalyvavo iškil
mingame koncerte labdaros 
reikalams. Ji paskyrė koncerte 
gautas lėšas atstatyti Dresde- 
no Dievo Motinos bažnyčią, 
kuri buvo sugriauta per nakti
nius karo metų bombardavi
mus, kuriuos atliko Britanijos 
bom bonešiai. Už Dresdeno 
žm onių kančias kara lienė  
atsiprašė. Mieste žuvo 35,000 
gyventojų.

• Bengladesh valdžia suėmė 
keturias merginas, kurios daly
vavo plaukymo varžybose, nes 
jų dalyvavimas nepatiko fana
tiškai islamo organizacijai.

• Pakistane įsigalėjo įstaty
mas, kuris leidžia kariuomenės 
vadui Pervez Musharaf kartu 
būti ir Pakistano prezidentu.

• Ilgametis JAV senatorius 
John Danforth parašė preziden
tui Bush laišką, kad jis pasi
traukia iš ambasadoriaus Jung
tinėse Tautose pareigų. Laiške 
lapkričio 22 d. senatorius rašo, 
kad jis, 18 metų amžiaus prieš 
47 metus susitiko merginą Sal
ly, kurią pamilo ir vedė. Tai bu
vusi mergaitė, apie kurią jis 
sapnuodavęs. Jis esąs įsimylėjęs 
į ją ir todėl nebenorįs senato- 
riauti, bet grįžta į privatų gyve
nimą St. Louis mieste.

• Mozambiko prezidentas, 
Frelimo partijos vadas, pasi
traukia iš pareigų, kuriose buvo 
30 metų. Tai viena vargingiau
sių Afrikos valstybių, išsivada
vusi iš portugalų  valdym o 
1975. Šalis pergyveno civilinį 
partijų karą. Naujasis preziden
tas pažadėjo kovoti su kyšinin
kais korupcija ir išnaudojimu.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Lietuvos M inistras pirm ininkas A lgirdas M ykolas Brazauskas 
įteikia auksinę kurpaitę Socialinės apsaugos ir darbo m inistrei Vi
lijai Blinkevičiūtei, išrinkus ją  Lietuvos metų moterimi “Lietuvos 
ry to ” 15 metų šventėje. LR nuotr.

PREZ. BUSH PASKELBTAS "METŲ ŽMOGUMI

NEPAVYKO JAV PRIEŠRAKETINĖS GYNYBOS SKYDO 
BANDYMAS

Po beveik dviejų metų per
traukos surengtas daugybę 
milijardų dolerių kainuojančio 
priešraketinio skydo bandy
mas buvo nesėkmingas, nes iš 
paleidim o aikštelės Ramia- 
j ame vandenyne nepak ilo  
taikinį turėjusi numušti rake
ta, pranešė Pentagonas.

Beveik 16 minučių anks
čiau iš Aliaskos Kodiako salos 
buvo sėkmingai paleista tariama 
puolanti raketa su kovinės gal-

(Atkelta iš 1 psl.)
PAVOJUS LIETUVOS...

tais suvaržymo, o tik tvarkos, 
kaip šias teises realizuoti dar 
nepasibaigus ribojim o ter
minui, nustatymą", - teigiama 
Archyvų departamento prane
šime spaudai.

"Teisę be jokių apribojimų 
susipažinti su represinių insti
tucijų sudarytomis baudžiamo
siomis ir trėmimo bylomis ar 
gauti šių institucijų surinktą 
agentūrinę informaciją apie 
konkretų asmenį turi visi so
vietines represijas ir genocidą 
patyrę žmonės, o jiems mirus 
jų  artimieji giminaičiai.(...) 
Ribojami dokumentai taip pat 
gali būti naudojami mokslo 
tyrimo, visuomenės informa
vimo ir kitais įstatymų nusta
tytais tikslais", - pažymima 
pareiškime.

Atskiros sąlygos bus taiko
mos tik tiems dokumentams, 
kurie yra tiesiogiai susiję su 
Asmenų, slapta bendradarbia
vusių su buvusios SSRS spe
cialiosiomis tarnybomis, reg
istracijos, prisipažinimo, įskai-

vutės imitacija, sakoma Pen
tagono Priešraketinės gynybos 
agentūros pranešime.

Dėl nesėkmingo bandymo 
veikiausiai teks atidėti pradinės 
priešraketinės gynybos siste
mos darbo pradžią.

Si sistema yra sumažintas 
priešraketinio gynybos skydo 
modelis. Tokio skydo viziją savo 
garsioje kalboje 1983 m. išdėstė 
JAV prezidentas Ronald Rea
gan. BNS

tos ir prisipažinusiųjų apsau
gos įstatymo reguliuojama sri
timi.

Norint susipažinti su tokiais 
dokumentais, reikės gauti Vals
tybės saugumo departamento 
leidimą.

Tuo tarpu, Archyvų depar
tamento teigimu, pagal šiuo 
metu galiojančias teisines nuo
statas, teisę susipažinti su šiais 
dokumentais turi tik kelių ins
titucijų įgalioti asmenys.

A.Anušauskas BNS patvir
tino, jog Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centro darbuotojai ir toliau 
turės teisę nevaržomai tirti so
vietų specialiųjų tarnybų ar
chyvus. "Tačiau mes nežino
me, ar galėsime skelbti tyrimų 
turinį", - pažymėjo jis.

Arhyvų departamentas taip 
pat pažymi, jog nustačius 70 
m etų apribojim ą jau  2010 
metais bet kam bus galima su
sipažinti su 1940 metų sovie
tinių represinių struktūrų suda
rytom is baudžiam osiom is, 
trėm im o bylom is, tų m etų 
agentūrine informacija.

Jungtinėse Valstijose lei
džiamas žurnalas "Time " "Me
tų žmogumi" už "ištikimybę 
savo principams" ir neginči
jamą pergalę prezidento rinki
muose, sudaužiusią į šipulius 
skeptikų abejones ir įrodžiusią, 
kad pirmą kartą prezidentu taip 
pat tapo teisėtai, išrinko JAV 
prezidentą George W.Bush, 
paskelbė žurnalas.

Žurnalas teigiamai įvertino
G.W.Bush už "ištikimybę savo 
principams (tiesioginę ir ne
tiesioginę), už politikos taisyk
lių performavim ą, kad šios 
derėtų prie jo  plačių užmojų

LIETUVA PADĖS UKRAINAI 
KELYJE Į EUROPĄ

K ijevas , gruodžio mėn. 
21 d. (BNS). Kijeve Lietuvos 
viešintis Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas pareiškė, 
jog  L ietuva laiko U krainą 
savo strategine partnere ir 
padės jai integruojantis į Eu
ropos Sąjungą. Tai, pasak 
A.Paulausko atstovo spaudai 
Arvydo Žilinsko, Seimo pir
mininkas pareiškė susitikime 
su Ukrainos premjero parei
gas laikinai einančiu finansų 
ministru Mykola Azarov.

"Esame pasiryžę padėti 
Ukrainai kelyje į Europos Są
jungą", - citavo A.Paulausko 
žodžius jo  atstovas spaudai. 
Seimo pirmininkas susitikime 
taip  pat išre iškė  v iltį, j og 
gruodžio 26 dieną numatyto 
pakartotinio balsavimo antra
jame prezidento rinkimų ture 
rezultatai bus pripažin ti ir 
U krainos žm onių, ir ta rp 
tautinės visuomenės.

Pakarto tin is balsavim as 
antrajame Ukrainos preziden
to rinkimų ture paskelbtas po 
to, kai Aukščiausiasis Teismas 
dėl rinkim ų rezultatų k las
to jim ų anuliavo C entrinės 
rinkimų komisijos sprendimą 
pripažinti pergalę Ukrainos 
premjerui Viktor Janukovič.

Opozicijos kandidato Vik
tor Juščenko šalininkai reika
lavo V.Janukovič atsistatydi
nimo, tačiau jis to išvengė, 
išeidamas atostogų rinkimų 
kampanijos laikotarpiui.

A .Žilinsko teigimu, tiek 
M.Azarov, tiek su A.Paulausku 
prieš tai susitikęs Ukrainos 
prezidentas Leonid Kučma 
neigė, jog prezidento rinkimų 
metu šalyje gali kilti neramu
mai.

K ijeve v ieš in tis  Seim o 
p irm in inkas  A rtū ras P a u 
lauskas taip pat pasiūlė įsteigti 
trišalę Lietuvos, Lenkijos ir 
U krainos p a rlam en tin ę  
asamblėją. Tokį siūlymą A. 
Paulauskas pateikė susitikime 
su A ukščiausiosios Rados 
pirmininku Volodymyr Litvin. 
Pastarasis, Seimo pirmininko 
atstovo spaudai Arvydo Ž i
linsko teigimu, tokį pasiūlymą

stiliaus ir už tai, kad šį kartą 
daugumą rinkėjų įtikino, jog 
yra vertas pasilikti Baltuosiuo
se rūmuose dar ketveriem s 
metams", rašo vyriausiasis re
daktorius Jim Kelly.

K asm et žurnalo "Time" 
o rgan izuo jam i išk iliau s io  
žm ogaus rink im ai baigėsi 
kaip tik tuo m etu, kai Va
šingtone ruošiamasi kitą mė
nesį num atom ai G.W .Bush 
inauguracijai, o Bagdade - 
visuotiniams rinkimams, ku
rie, pasak JAV prezidento, 
įvyks n ep a isan t n e s ilia u 
jančio smurto.

įvertino palankiai ir išreiškė 
pasirengimą bendradarbiauti.

A .P au lauskas  triša lė s  
asamblėjos idėją ketina aptarti 
ir su Lenkijos Seimo pirmi
ninku Jozef Oleksy, kuris kitų 
m etų pradžio je  ketina ap 
silankyti Lietuvoje.

Seimo pirm ininkas L ie
tuvoje pakvietė apsilankyti ir 
V.Litvin, kuriam Kijeve įteikė 
ordino "Už nuopelnus L ie
tuvai" K om andoro  D id įjį 
kryžių už dvišalių santykių 
plėtrą.

Sį ordiną V.Litvin skyrė 
pats A .Paulauskas, kai po 
prezidento  Rolando Pakso 
apkaltos laikinai ėjo valstybės 
vadovo pareigas šių m etų 
viduryje.

A.Paulauskas susitikime 
taip  pa t įv ertin o  V .L itvin 
in d ė lį ta ik ia i sp rendž ian t 
U krainoje k ilu sią  po litinę  
krizę po antrojo prezidento 
rinkimų turo bei pareiškė viltį, 
jog  gruodžio 26 dieną nu
m atyto pakarto tin io  ba lsa
vimo rezultatai nekels abe
jonių nei Ukrainos žmonėms, 
nei ta rp tau tin e i v isu o m e
nei.

Ukrainos Aukščiausiosios 
Rados pirmininkas, savo ruož
tu, padėkojo Lietuvai ir prezi
dentui Valdui Adam kui už 
paramą ieškant krizės spren
dimų.

Pakarto tin is balsavim as 
antrajam e U krainos p rez i
dento rinkimų ture buvo pa
skelb tas po to, kai A ukš
čiausiasis Teismas dėl rin 
kim ų rezu lta tų  k lasto jim ų 
anuliavo Centrinės rinkimų 
kom isijos sprendimą pripa
žinti pergalę Ukrainos prem
jerui Viktor Janukovič.

A.Paulauskas susitikime 
su V .Litvin pakarto jo , jog  
Lietuva laiko Ukrainą savo 
strategine partnere ir pasiren
gusi jai padėti integruojantis 
į Europos Sąjungą.

Tai yra pirmasis A. Pau
lausko vizitas į užsienį po to, 
kai jis buvo perrinktas Seimo 
pirmininku po spalį vykusių 
eilinių parlamento rinkimų.

Lapkritį iškovota negin
čijama pergalė prieš demok
ratą John Kerry kaip diena ir 
naktis skyrėsi nuo 2000 metų 
rinkimų rezultatų, kai Aukš
čiausiasis teismas galų gale 
buvo priverstas nutraukti tei
sines batalijas ir liepė per
skaičiuoti biu letenius abe
jonių keliančiose apygardose 
- tik tada G.W.Bush per plau
ką aplenkė varžovą Al Gore.

Dėl šios priežasties nemaža 
dalis amerikiečių liko įsitikinę, 
kad G.W.Bush prezidentu tapo 
neteisėtai. Abejojančiųjų suma
žėjo tik po 2001 metų rugsėjo 
11-osios išpuolių, tačiau kilus 
pasipiktinimui dėl karo Irake jų 
gretos vėl išaugo. BNS

Pro Turkijos vėliavos simbolį - 
pusmėnulį su žvaigžde - šviečia
si kryžius. Ankara, Turkija.

AFP/Scanpix

BALTIEJI RŪMAI 
SVEIKINA ES 
IR TURKIJOS 
SUSITARIMĄ

Baltieji Rūmai šiltai pa
sveikino sunkiai pasiektą susi
tarimą tarp Europos Sąjungos 
(ES) ir Turkijos, kuris Anka
rai kitais metais leis pradėti 
derybas dėl stojimo.

"Sveikiname Europos Są
jungos sprendimą 2005 metų 
spalio 3 dieną su Turkija pra
dėti stojimo derybas, - žur
nalistams sakė atstovas spau
dai Scott McClellan. - Turki
jos integracija į Europos Są
jungą bus naudinga ne tik Eu
ropai, bet ir visam pasauliui. 
Paskelbta derybų dėl stojimo 
data dar labiau paspartins šį 
žingsnį".

Manoma, kad derybos dėl 
stojimo užtruks m ažiausiai 
dešimtmetį. Tačiau, jeigu jos 
bus sėkmingos, Europos Są
jungos įtakos zoną nusidrieks 
nuo Atlanto krantų Airijoje iki 
pat Vidurio Rytų.

Turkija, kuri jau yra NATO 
narė, taptų pirmąja šalimi Eu
ropos Sąjungoje, kurios dau
gumą gyventojų sudaro musul
monai, o Europos Sąjungos 
sienos nusidriektų iki Irano, 
Irako ir Sirijos.

"Per 150 metų Turkijoje su
kaupta reformų patirtis kuriant 
musulmoniškame krašte pa
saulietinę demokratiją gali tap
ti geru pavyzdžiu jos kaimy
nėms visuose Vidurio Rytuose 
ir net už jo  ribų, siekiant dau
giau taikos, gerovės ir teisin
gumo", - sakė S.McClellan.

"Mes taip pat sveikiname 
(Turkijos) ministrą pirmininką 
Tayyipą Erdoganą, jo  vyriau
sybę ir Europos Tarybą už jų 
puikų vadovavimą". BNS
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UKRAININIS SUKRĖTIMAS
Vilius Bražėnas

“Neperšokęs per griovį ne
sakyk op” , įspėja  liaudies 
išmintis. Tai dera ir Ukrainos 
dabartinės krizės išsivystymui. 
Ypač, kai ir šiame politiniame 
žaidime yra keletas galimai 
sužymėtų kortų. Be “kibice- 
rio” Putino yra Džordžo Soro- 
šo nupirktas ir gal Putinui par
duotas prez. Kučma, Europos 
Sąjungos kaip ir užsienio mi
nistras radikalus socialistas 
Solanas, na ir ne visiems aiški, 
valstietę vaizduojanti “oli- 
garchė” Timošenko. Gal nau
juose metuose, rinkimų dul
kėms nusėdus, bus kiek aiš
kiau, kas pagaliau įvyko.

Ausį užkliudė net kelis kar
tus pakartotas kandidato Juščen- 
kos posakis ryšium su dabarti
nėm ukrainiečių bėdom: “Tai 
yra todėl, kad nepadarėme ką 
reikėjo padaryti 1990 metais.” 
Tai įsidėmėtina ir mums šian
dien, jei kas nors ateityje pri
mins, ko nepadarėme 2004
2005 metais.

IŠEIVIJOS VAIDMUO
Ukrainos valstybinė krizė 

g rąžina atm in tį į nesenus 
išeivijos laikus, kai didžiulė 
ukrainiečių išeivija JAV, o 
ypač Kanadoje, dešiniųjų ame
rikiečių akimis žiūrint, kaip ir 
ke lios k itos iše iv ijo s , n e 
pateisino ant jos pečių atsi
neštos atsakomybės už savos 
pavergtos tautos vadavimą. 
Siuo metu ypatingai paaiškėja, 
kad Ukraina turi lemiamos 
reikšmės Rusijos imperijos ki
limui ar smukimui. Po karo 
gausi ukrainiečių ir, panašiai, 
didelė lenkų išeivija galėjo būti 
reikšminga Vakarų politikai. 
Joms derėjo suvienyti nuo ko
munizmo teroro pasitraukusias 
tautybes laisvuose Vakaruose, 
kad pakeitus Vakarų Sovie
tams palankią ir į tautų paver
gimą pro pirštus žiūrinčią poli
tiką į tokią, kuri “Laisvės” re
toriką paverstų į Laisvės poli
tiką. Tai daryti ateivius ragino

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

(1988 - 1990 M.)
LXXX

Trecia. Respublikoje pa
greitintais tempais vykdoma 
visuomenės militarizacija. Pri
imtas įstatymas "Dėl krašto 
apsaugos tarnybos". "Dėl Lie
tuvos Respublikos policijos" ir 
kt. L ietuvos A ukščiausioji 
Taryba skyrė daug lėšų 1991 
m. L ietuvos kariuom enei. 
Visuose Lietuvos rajonuose 
sukurti ir veikia Krašto apsau
gos departamento padaliniai, 
kurie demoralizuoja gyvento
jus, provokuoja konfliktus ir 
fizinius susidūrimus. Departa-

net JAV patriotai.
Apie 1970 metus, į Vasario 

16-sios minėjimą Waterbury, 
Connecticute, be kitų tautybių, 
buvo pakviesti ir lenkų jaunų 
antikomunistų “Baltųjų erelių” 
organizacijos atstovai. Jų pir
mininkas, sveikinęs lietuvius 
šventės proga, tarp kitko mal
davo lietuvius laisvės pergalės 
dėlei suburti Sovietų paverg
tųjų kraštų ateivius Amerikoje 
ir vadovauti kovai už laisvę. 
“Lietuviai vadovavo pergalei 
Žalgirio mūšyje”, priminė len
kas, “vadovaukite ir dabar” . 
Mat “Ereliai” buvo nepatenkin
ti JAV lenkų minkšta politika, 
pataikaujant JAV vyriausybei.

Vašingtonas, siekęs drau
giškų santykių su SSRS, papir- 
kinėdavo “etnikų” vadus, juos 
paglostant, su jais nusifoto
grafuojant, ar kitais būdais. Tik 
mažam nuošimčiui Amerikos 
žmonių tikrai dalyvaujant poli
tikoje, vien tik lenkai su uk
rainiečiais galėjo nukreipti 
JAV politiką laisvėn. Gan anks
ti pasirodė matomai Vašing- 
tonui parsidavęs, išgarsintas 
JAV ukrainiečių vadeiva pa
varde Dobrianski. Buvo stebi
masi, kad jis nerado reikalo 
prisijungti prie 9-nių tautybių 
Pavergtųjų Tautų komiteto. 
Todėl ne labai nustebino prieš 
keletą metų JAV televizijos lai
dose pasirodanti panelė Do- 
brianski, kaip globalistų prie
dangos organizacijos Council 
on Foreign Relations (CFR), 
Vašingtono skyriaus, direk
torė. CFR tikrumoje dominuo
ja  JAV žiniasklaidoje ir užsie
nio politikos formavime. Tad 
atrodo, kad tėtušio nuopelnai 
padėjo ir dukrelei iškilti. Tad 
gal, pagal Juščenką, ir ukrai
niečių išeivija “nepadarė kas 
reikėjo padaryti”, tuo prisidė
dama prie dabartinių bėdų.

ASMENINIAI RYŠIAI
Pastarieji įvykiai Ukrainoje 

daug kur pasaulyje gerokai

mento vadovybė aktyviai ieš
ko kituose SSRS rajonuose ir 
užsienyje ginklų ir kitos tech
nikos savo padaliniams. Su
žlugdytas rudens jaunuolių  
šaukimas į tarybinę armiją, 
sparčiai daugėja dezertyrų, 
separatistų, įtraukiamų į gink
luotas lietuvių formuotes.

Ketvirta. Respublikoje įsi
gali teisinis chaosas. Suskaldy
ta Tarybų Lietuvos prokuratūra 
neveikia. Paralyžiuota LSSR 
KGB veikla. Saugumo komi
tetas nebeturi teisės respub-

Prez. Valdas Adamkus turėjo priimti iškart visus valdančiosios koalicijos partijų vadovus -  Artūrą Pau
lauską, Kazimierą Prunksienę, Algirdą Brazauską ir Viktorą Uspaskich, kurie jau spėjo pravesti įstatymą, 
jog  būtų uždaryti okupantų archyvai, kad žmonės nebegalėtų sužinoti, kas bendradarbiavo su KGB.

LR nuotr.

pakeitė pažiūrą į Ukrainą ir į 
visą regioną. Man U kraina 
niekad nebuvo tik kraštas, 
buvęs L ietuvos d idžiosios 
Kunigaikštystės dalimi, tik 
kaip geras ir svarbus kaimy
nas. U kraina yra palie tusi 
mano gyvenimą ir jausmus gi
liai ir asmeniškai. Kaip pasi
traukusios, tikrumoje su tėvo 
darboviete evakuotos, nuo I 
Pasaulinio karo šeimos vaikas, 
Ukrainon patekau gelbėjantis 
nuo komunistų perversmo ir 
valdžios M askvoje sukelto 
bado. Laimei, nebebuvau te
nai, kai komunistai badu mari
no milijonus ukrainiečių.

Ten 1917-1919 metais per
gyvenau civilini karą ir pagaliau 
bolševikų įsigalėjimą, užsiliku
sių vokiečių kariuomenės dali
nių pagalba. Pavlograde (netoli 
Dniepropetrovsko) mačiau kaip 
iš ligoninės į kapus vežė latvius, 
šiltinės išguldytus bolševikų 
bataliono karius. Tada ten kars
tai, dėl didelio stygiaus, buvo 
naudojami tik pervežimui lavo
nų iki kapų duobių.

Lenino paveldas palietė ir 
mano šeimą. Šiltinė 1919 m. pa
kirto mano tėvo gyvybę. Prieš 
tai choleros epidemija atėmė 
gyvybę mano dviem sesutėm ir 
broliukui. Tai tokie mano tie-

likoje vykdyti tardymų. Spar
čiais tempais didėja nusikalsta
mumas ir per 11 praėjusių 
metų mėnesių jis išaugo 18 
proc. Per 20 proc. nusikaltimų 
neišaiškinama. Realybe tampa 
ginkluoti įvairių politinių ir 
nacionalinių grupuočių susi
dūrimai. Aštrėja Lenkų nacio- 
nalinio-teritorinio krašto sukū
rim o problem a. Vilniuje ir 
Kaune vietos milicija rengiasi 
pulti Lietuvos Aukščiausiąją 
Tarybą.

Turima duomenų, jog Lie-

sioginiai ryšiai su Ukraina. Uk
rainiečius dažnai amerikiečiams 
pristatydavau kaip sovietų pa
vergtą 40 milijonų tautą, o ne 
“etnikus”, kaip buvo sovietų 
simpatikų bandoma Vakaruose 
pristatyti SSRS, tuo lyginant ją 
su JAV, kur atvykėlių tautybės 
vadinamos etnikais. Todėl pa
brėždavau, kad ir lietuviai SSRS 
yra pavergta tauta. Kad Sovietų 
Sąjungoje, kurioje, tarpe kitų 
tautybių, tikrumoje rusai yra 
“mažuma”.

Tad aišku, kad ir čia minėti 
faktai prisideda prie to, kad 
sunku nutraukti akių nuo Uk
rainos krizės. Ypač, kai ji suke
lia ir kitų pasaulinių krizių bei 
politinių vingrių prisiminimą.

NEPATIKIMI VEIKĖJAI
Per Ukrainos krizę Lietuva 

ir prez. Valdas Adamkus atsi
dūrė pasaulinės politikos lyg
menyje. Tuo galime džiaugtis. 
Tačiau viso to metu nesigirdė
jo  įspėjimų, jog tai gali būti ne 
visai taip, kaip atrodo, kadan
gi prez. Kučma nėra asmuo, 
kurs mielai padarytų nemalo
numą Krem liaus raudonie
siems. Todėl lieka vietos įtari
mui, kad Lietuvos ir Lenkijos 
vadovai naudojami kaip prie
danga kokiam  nors suktam 
Maskvos ėjimui. Politikoje,

tuvos saugumo departamentas 
ruošiasi ginkluotam pervers
mui. Mūsų duomenimis, tai 
skatina Vakarų šalių specialio
sios tarnybos ir emigrantų cen
trai.

Penkta. Gyventojų padėtis 
socialiniu ir ekonominiu po
žiūriais -  kritinė. Bet ji  dar 
blogėja, nes Sąjūdžio lyderiai 
atsisako bendrauti su sąjungi
niais organais. Dėl to respub
lika nesudarė 1991 m. tiekimui 
sutarčių su sąjunginiais orga
nais. Dėl to 1991 m. respub
likoje nesudaryti žaliavų ir 
kompleksinių gaminių tiekimo 
planai. Todėl artimiausiu metu 
sustos pramonės įmonės, pra
sidės masinis nedarbas. Spar
čiai mažėja gamyba ir agrari
niame sektoriuje.

kurio je galim as kandidatų  
nuodijimas, reikia visko tikė
tis. Jei reikalai, migloms pra- 
sisklaidžius, pasirodys blogais, 
kaltę galima suversti ant lietu
vių ir lenkų.

Prez. Kučma yra pigi pre
kė. Kaip esu rašęs, net JAV “li
beralinė” spauda teigė, jog fi
lantropu vadinamas, tarptauti
nių finansų m anipuliavim u 
pralobęs, globalistas Džordžas 
Sorošas Kučmai nupirko Uk
rainos prezidentūrą. Sunku 
abejoti, kad ton rinkon nebūtų 
paleisti ir Maskvos pinigai. 
Ypač, kai ten priedu maišosi 
ES atstovas radikalas socialis
tas Solanas, kuris JAV dešinių
jų  tarpe jau seniai buvo vadi
namas Europos bolševiku.

Būtų gaila, jei lietuviai būtų 
išnaudoti kieno nors niekin
giems tikslams pasiekti. Nes 
jau nuo atgimimo dienų ukrai
niečiai gerbė lietuvius už ko
vos pavyzdį ir už pagalbą juos 
spauda aprūpinant. Ne be pa
grindo tuo metu Floridoje su
tiktas, savo seserį ten lankąs 
apyjaunis ukrainietis, pagar
biai spaudė mano, kaip lietu
vio, ranką sakydamas: “My 
smotrim na Litvu kak na Bo- 
ga” -  “Mes į Lietuvą žiūrime 
kaip į Dievą”.

Respublikos Vyriausybės 
separatistinė politika dezorga
nizuoja ir visos šalies eko
nomiką. Sąjunginius sutarti
nius įsipareigojimus respubli
kos įmonės įvykdė tik 31 proc., 
nors kai kurios jų yra vienin
telės produkcijos gamintojos 
šalyje.

Šešta. Respublikoje kurs
tomi išstojimai prieš SSRS, 
kaip prieš sąjunginę valstybę, 
prieš SSRS prezidentą, naują 
Sąjunginę sutartį, SSRS gink
luotąsias pajėgas, prieš KGB 
organus. Tarybinė armija vadi
nama "okupacine", kariai ir jų 
šeim os nariai nebeturi pa
prasčiausių pilietinių teisių, 
yra nuolat persekiojami ir pro
vokuojami.

(Bus daugiau)
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Europos Sąjungos vadovų pasitarim uose Briuselyje gruodžio 16 d. Albinas Januška, Lietuvos U žsie
nio reikalų viceministras, Bernard Bot, Danijos Užsienio reikalų ministras, Algirdas Brazauskas, 
Lietuvos prem jeras, Jan Peter Balkenende, Danijos premjeras. ES nuotr.

TRIJŲ PARTIJŲ SKUNDAS

A.SAKALAS RAGINA NUTRAUKTI KGB MEDŽIOKLĘ
Europarlamentaras Aloyzas 

Sakalas ragina politikus ir 
pareigūnus metant kaltinimus 
bendradarbiavus su sovietiniu 
saugumu - KGB, "ant stalo klo
ti dokumentus, o ne paistalus".

Kaip spaudos konferenci
jo je Vilniuje sakė europar- 
lam entaras, daugeliu atveju 
kaltinimai pareigūnams ben
dradarbiavus su KGB "yra hip
ertrofuoti" ir remiasi ne įrody
mais, o fantazijomis.

"Kiekvienas savo fantazijas 
būtinai pateikia spaudai, staiga 
tos fantazijos tampa "realybe" 
ir visi pagalvoja - o gal kažkas 
ir buvo", - sakė A.Sakalas, 
kuris sovietmečiu pats patyrė 
sovietinio saugumo represijas.

Anot europarlamentaro, kal
tinim ai bendradarbiavus su 
KGB dažnai remiasi nuogirdo
mis, o ne pagrįstais faktais, 
tačiau apkaltintas žmogus ilgam 
lieka su "nenuplaunama dėme".

Lapkričio pabaigoje Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas, reaguodamas į pateiktą 
medžiagą, jog 1990 metų rug
sėjį dabartinis Seimo pirm i
ninko pavaduotojas Alfredas 
Pekeliūnas buvo įtrauktas į 
KGB komandos 300/1400 B, 
kurią sudarė atsargos karinin
kai ir kareiviai, sąrašus, pa

LIUKSEMBURGAS NORI SURENGTI SPECIALŲ VIRŠŪNIŲ SUSITIKIMĄ

Briuselis, gruodžio 23 d. 
(BNS). Pirmininkavimą Euro
pos Sąjungai perim sian tis  
Liuksemburgas nurodė, jog 
siekia surengti specialų vir
šūnių susitikimą su JAV prezi
dentu George W.Bush, kai jis 
vasario mėnesį lankysis Briu
selyje.

"Liuksemburgas daro vis
ką, kad prezidentas Bush ga
lėtų susitikti su 25 (ES šalių) 
vadovais", - per spaudos kon
ferenciją  kalbėdam as apie 
savo vyriausybės planus pir
mininkavimo ES metu, sakė 
užsienio reikalų ministras Jean

prašė Valstybės saugumo de
partamentą (VSD) patikrinti, 
ar A.Pekeliūnas nenuslėpė sa
vo ryšių su KGB.

VSD pateikus pažymą, kad 
nėra pagrindo teigti, jog A.Pe- 
keliūnas buvo slaptasis sovietų 
saugumo bendradarbis, europar- 
lamentaras Vytautas Landsber
gis ryšiais su KGB bei A. Peke
liūno "dengimu" apkaltino ir 
patį VSD vadovą Arvydą Pocių.

Gruodį, pasklidus žinioms 
apie galimus ryšius su sovietų 
saugumo struktūromis, švieti-

“TENEBŪNA SUSTOJIMO”
M askva , gruodžio 23 d. 

(ITAR-TASS-ELTA). Rusijos 
prezidento  V ladim ir Putin 
nuomone, keleivių pervežimo 
tarp Karaliaučiaus ir pagrin
dinės Rusijos teritorijos dalies 
problema iš esmės išspręsta, 
bet dar reikėtų daug nuveikti 
krovinių pervežimo sferoje. Jis 
tai pareiškė ketvirtadienį per 
spaudos konferenciją Krem
liuje.

Pasak prezidento, krovinių 
pervežimo efektyvumas “galė
tų būti kur kas didesnis, ir dėl 
to, kad šitaip nėra, kalti tiek 
mes, tiek kaimynai”.

Kalbėdamas apie keleivių 
pervežimo problemas, V. Pu-

Asselborn.
Prez. G.W.Bush Belgijos 

sostinėje vasario 22 dieną da
lyvaus NATO viršūnių susi
tikime. Jo metu jis taip pat turi 
susitikti su Europos Komisijos 
vadovu Jose Manuel Barroso ir 
Liuksemburgo ministru pirmi
ninku Jeanu-Claude Juncker, 
kuris nuo sausio šešiems mėne
siams prie ES vairo pakeis 
Olandijos premjerą.

J.Asselborn nurodė apsi
lankęs Vašingtone ir kalbėjęs su 
JAV Valstybės sekretoriumi 
Colin Powell ir jo paskirtąja įpė
dine Condoleezza Rice. Jis

mo ir mokslo ministro posto 
teko atsisakyti vos į šias parei
gas paskirtam Muzikos aka
demijos rektoriui Juozui Anta
navičiui.

Vertindamas šiuos įvykius, 
europarlamentaras A.Sakalas 
teigė, jog tokiais kaltinimais 
galim a švaistytis tik turint 
rim tų  argum entų . "R eikia 
pagrįsti argumentais - kodėl 
taip yra, kodėl nuomonė būtent 
tokia, ir ne kitokia. Tegu kloja 
dokumentus ant stalo, o ne 
paistalus", - sakė A.Sakalas.

tin atkreipė dėmesį į, jo  žo
džiais tariant, “tam tikrus Lie
tuvos būgštavimus”, kurie, pa
sak Rusijos prezidento, neturi 
jokio pagrindo.

“Lietuva būgštauja, kad 
geležinkeliu Rusijos trauki
niais į šalį pateks nelegalių mi
grantų ir pabėgėlių. Bet, kaip 
rodo praktika, 2003 metais 
užfiksuoti tik 37 tokie atvejai. 
Tai daugiausia buvo pakis
taniečiai, kurie atsidūrė Vil
niuje. Bet juk sustojimas Vil
niuje buvo numatytas būtent 
Lietuvos prašymu! Jeigu ji 
būgštauja, tai tegul nebūna to 
sustojimo”, - pasiūlė Rusijos 
prezidentas.

teigė, kad G.W.Bush vizitas 
"transatlantiniams santykiams 
suteiks naujos dvasios" ir leis 
pamiršti praėjusiais metais kilu
sius nesutarimus dėl JAV vado
vaujamo karo Irake.

Susitikdamas su J.-C. Junc
ker ir J.M. Barroso, G.W.Bush 
taps pirmuoju JAV prezidentu, 
apsilankiusiu ES institucijose 
Briuselyje, pažymėjo užsienio 
reikalų ministras.

Ankstesni ES ir JAV vir
šūnių susitikimai būdavo ren
giami tarp Vašingtono ir ES 
pirmininkaujančios šalies.

V iln ius , gruodžio 23 d. 
(ELTA). Trys politinės partijos 
- Seimo rinkimų autsaiderės 
V ilniaus adm inistracin iam  
teismui apskundė Vyriausiąją 
rinkimų komisiją. Anot Tau
tinės partijos “Lietuvos ke
lias”, Lietuvos tautininkų są
jungos bei Jaunosios Lietuvos 
ir Naujųjų tautininkų sąjungos 
atstovų, VRK, prieš rinkimus 
paskirsčiusi 5,5 mln. litų biu
džeto dotaciją tik 6 politinėms 
partijoms ir neskyrusi nė cen
to kitoms, pažeidė Konstituciją 
bei Politinių partijų ir politinių 
kampanijų finansavimo bei fi
nansavimo kontrolės įstatymą.

“Buvo pažeista lygių gali
mybių dalyvauti rinkimuose 
teisė. Susidūrėme su preceden
to neturinčiu faktu, kai Seimo 
partijos pačios sau pasiskirstė 
labai didelį finansavimą. Lie
tuvoje įsigali politinių grupi
nių interesų savitarna”, - per 
spaudos konferenciją tvirtino 
“Lietuvos kelio” pirmininkė 
Lilijana Astra.

VRK teismui apskundusių 
partijų  atstovus papik tino  
sprendimas išdalinti pinigus 
šešiom s partijom s rinkim ų 
išvakarėse, vadovaujantis vien 
Finansų ministerijai šių metų 
rugsėjo 6 d. VRK suteikta pažy
ma ir nežinia kokiais pinigų

NAUJI PREMJERO 
PATARĖJAI

V iln ius , gruodžio 23 d. 
(ELTA). Premjero Algirdo Bra
zausko komandoje patarėjais to
liau dirbs už informacinės visuo
menės plėtrą atsakingas Renal
das Gudauskas bei patarėjas ry
šiams su visuom ene Vilius 
Kavaliauskas, sovietiniais me
tais buvęs JT korespondentu.

Tokį potvarkį, skiriantį du 
patarėjus nuo gruodžio 22 die
nos, A. Brazauskas pasirašė 
trečiadienį.

Pasikeitus Vyriausybei, A. 
Brazauskas atleido devynis poli
tinio pasitikėjimo pareigūnus, 
tačiau šeši iš jų buvo priimti at
gal. Darbo pas A. Brazauską 
neteko patarėja vaikų, jaunimo, 
šeimos, lygių galimybių klausi
mais Virginija Stefanija Sid- 
lauskienė.

Prem jeras priėm ė vieną 
naują patarėją, kuris bus atsak
ingas už ryšius su Seimu - bu
vusį Seimo narį socialdemok
ratą Antaną Valį. Patarėjų parei
gas taip pat išsaugojo Džiuljeta 
Ziugždienė, Algis Gapšys, Al
girdas Vapšys, Salomėja Ona 
Girijotienė, Saulius Spėčius ir 
Vidmantas Butkus.

Naujoji tryliktoji Vyriau
sybė, kurią sudaro keturių par
tijų atstovai ir kuriai vėl vado
vauja premjeras A. Brazauskas, 
gavo įgaliojimus veikti, kai Se
ime buvo patvirtinta naujosios 
Vyriausybės programa ir pri
siekė visi ministrai.

skirstymą lėmusiais rodikliais. 
Taip, jų žodžiais, buvo pažeis
tas Politinių partijų ir politinių 
kampanijų finansavimo bei fi
nansavimo kontrolės įstatymas.

Pasak Jaunosios Lietuvos ir 
Naujųjų tautininkų sąjungos 
pirmininko Stanislovo Buš
kevičiaus, partijų dotavimo iš 
biudžeto tvarką nustatantis 
įstatymas apskritai esąs blogas 
ir taisytinas.

“Manau, Administracinis 
teismas turėtų kreiptis į Kons
titucinį Teismą, o Konstituci
nis Teismas turėtų pasakyti, 
kad pažeista Konstitucija, ir 
įstatymas (Politinių partijų ir 
politinių kampanijų finansavi
mo bei finansavimo kontrolės 
įstatymas - ELTA) turi būti 
ištaisytas”, - teigė S. Buške
vičius.

Trijų partijų pasipiktinimą 
taip pat sukėlė Politinių partijų 
ir politinių kampanijų finan
savimo bei finansavimo kont
rolės įstatymo priėmimo aplin
kybės. Kaip teigė Lietuvių tau
tininkų sąjungos atstovas Gin
taras Songaila, šio įstatymo 
projekte iš pradžių buvę nu
matyta, jog jis įsigalios tik po 
Seimo rinkimų - 2005 metais. 
Tačiau šios nuostatos pasku
tinę akimirką atsisakyta - šių 
metų rugpjūčio pabaigoje pri
imtoje įstatymo redakcijoje jos 
nelikę.

Anot S. Buškevičiaus, per 
kiekvienus rinkimus juose vis 
sunkiau dalyvauti varžantis su 
“m onopolio  siekiančiom is 
grupuotėmis”.

Per praėjusius Seimo rinki
mus Tautinė partija “Lietuvos 
kelias” surinko 0,22 proc., Lie
tuvos tautininkų sąjunga - 0,21 
proc. rinkimuose dalyvavusių 
piliečių balsų.

EKSPREMJERAS 
TAPS VALSTYBĖS 

IŠLAIKYTINIU
Liberalcentristas Egidijus 

Bičkauskas ir Krikščionių kon
servatorių socialinės sąjungos 
atstovas Gediminas Vagnorius 
prašymus skirti signatarų rentą 
įteikė prieš mėnesį. Vyriausybė 
juos patenkino.

Pasak Seimo vyriausiosios 
finansininkės Danutės Petraus
kienės, daugiau kaip 2000 litų 
renta signatarams mokama visą 
gyvenimą, po mirties ji skiria
ma signataro našlei. Renta mo
kama signatarams, kurie neturi 
darbo ir atsisako visų draudžia
mųjų pajamų (pensijų, pašalpų). 
Rentą gaunantys politikai gali 
dirbti tik kūrybinį darbą.

Kas privertė garsų politiką, 
dukart ekspremjerą tapti valsty
bės išlaikytin iu , LZ paties 
Vagnoriaus paklausti negalėjo. 
Tačiau vos prieš mėnesį Seimą 
palikęs politikas gavo vieną 
didžiausių išeitinių kompensa
cijų. Vagnoriaus žmona Nijolė 
šiuo metu turi savo verslą. LZ
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Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėm s Amerikos Valsti
jom s ir M eksikai Vygaudas Ušackas. LR ambasados nuotr.

C H I C A G  O , I L

ČIKAGOS BALZEKO 
MUZIEJUS METŲ 

ŽMOGUMI PAGERBĖ 
LIETUVOS 

AMBASADORIŲ JAV 
V.UŠACKĄ

Balzeko lietuvių kultūros 
m uziejus Č ikagoje  “M etų 
žmogumi” paskelbė Lietuvos 
Respublikos ambasadorių JAV 
ir Meksikai Vygaudą Ušacką 
už jo indėlį integruojant Lietu
vą į Europos Sąjungą bei 
NATO, už Lietuvos vardo JAV 
garsinimą, o taip pat už pa
siaukojamą darbą Lietuvos la
bui.

Apdovanojimas diplomatui 
buvo įteiktas š.m. gruodžio 
mėn. 19 d., sekmadienį, Či
kagoje, iškilmingos vakarienės 
metu, kurioje dalyvavo JAV 
senatorius Ričard Durbin (Il
linois valstija), Atstovų rūmų 
narys John Shimkus (Illinois 
valstija) bei kiti svečiai.

Priimdamas apdovanojimą 
V.Ušackas pažymėjo, kad šį 
garbų įvertinimą priima kaip 
visos Lietuvos diplomatinės 
tarnybos, jaunų ir talentingų 
Lietuvos karjeros diplomatų 
darbo įvertinimą, siekiant Lie
tuvos narystės ES ir NATO. Jis 
išdėstė ateities Lietuvos viziją 
bei pasidalino mintimis apie 
L ietuvos to lim esnę raidą: 
“Ateities Lietuvos vertybiniai 
ramsčiai yra individo laisvė, 
visuotinė gerovė, tautiškumo 
stiprinimas bei valstybingumo 
puoselėjimas,” -  kalbėjo dip
lomatas.

“Mūsų bendros pastangos 
turi būti nukreiptos kurti vi
suotinės gerovės valstybę, ku
rioje jaunas ir senas, miestietis 
ir kaimietis, lietuvis ir kitatau
tis Lietuvos pilietis būtų tur
tingas dvasiškai ir materialiai, 
atsakingai ir garbingai puo
selėtų Lietuvos valstybingumo 
tadicijas, būtų aktyvus vietinės 
bendruomenės narys, pade

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

PUSEI METŲ - $40, 
PIRMA KLASE - $78, 

ORO PAŠTU į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

dantis šalinti skurdą, užjau
čiantis bei skiriantis labdarą 
tiems, kam to labiausiai reikia. 
Svarbu, kad Lietuvos žmonės 
ne tik ateitų balsuoti kas keturi 
ar penkeri metai, bet ir akty
viai, nuolatos dalyvautų poli
tiniame ir ekonominiame gy
venime bei padėtų užtikrinti, 
kad valdžia tarnautų žmogui,”- 
sakė diplomatas.

V.Ušackas pabrėžė, kad tik 
tolygiai besivystanti Lietuva, 
jos jaunoji karta yra Lietuvos 
sėkmės ir klestėjimo sąlyga: 
“užtikrindami tolygią krašto 
raidą, svarbu sudaryti sąlygas 
ir siekti, kad ne tik miestuose, 
bet ir kaimuose didėtų žmonių 
kom piuterinis raštingum as, 
būtų kuriamos prielaidos ži
nioms imlių darbo vietų kūri
mui. Lietuva turi milžinišką 
akademinės minties bei moks
lo potencialą, kurį būtina efek
tyviau pritaikyti praktikoje ir 
versle,” sakė V.Ušackas.

Lietuvos diplom atas pa
brėžė, kad lietuvių tautos jėga 
glūdi jos vienybėje, ir pasi
džiaugė, kad Amerikoje gyve
nantys lietuviai tai liudija savo 
pavyzdžiu: “Dėkoju čia esan
tiems Amerikos lietuviams, 
kad tiesiate tiltus tarp skirtingų 
emigracijos kartų kultūrinių, 
švietimo ir sporto renginių 
dėka. Tęskite lietuvybės puo
selėjimo darbus, įtraukite dar 
didesnį lietuvių skaičių į šią 
veiklą,“ ragino ambasadorius.

Čikagoje veikiančio Balze- 
ko lietuvių kultūros muziejaus 
komitetas jau 35-erius metus 
iš eilės renka “Metų žmogų.” 
Šis titulas skiriamas žmonėms, 
kurie savo darbu ir pasišven
timu garsina Lietuvos vardą. 
Tarp “Metų žmogaus” titulu 
apdovanotojų - LR preziden
tas Valdas Adamkus (1984m.), 
Lietuvos diplomatijos išeivi
joje vadovas Stasys Lozorai
tis (1979m.), Vilniaus miesto 
meras Artūras Zuokas (2003 
m.).

£
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LIETUVIŲ FONDO 2004-JŲ 
KALĖDINIS SVEIKINIMAS

Brangūs Lietuviai,
Sveikiname Jus ir Jūsų šeimas šventų Kalėdų proga ir 

linkime laimingų naujųjų 2005-ųjų metų.
Džiaugiamės šių metų Lietuvių fondo veikla, nes jau penkti 

metai kai galėjome paskirti įspūdingą vieno milijono dolerių 
sumą lietuvybės išlaikymui. Tas nuopelnas priklauso visiems 
Lietuvių fondo nariams, kurie per daugelį metų aukojo bendri
ems ir garbingiems lietuvybės tikslams.

Lietuvių fondas yra unikalus tuo, kad jame yra saugojami 
visų jo narių suaukoti įnašai ir naudojami tik jų uždirbti pro
centai. Tie nesibaigiantys įnašai, amžinai išlaikomi neliečiama
me kapitale, užtikrina lietuviškos veiklos tęstinumą išeivijoje.

Šventiška Kalėdų nuotaika tegul aplanko Jus ir Jūsų šeimos 
narius! Naujieji 2005-ji Metai teatneša geresnį rytojų su naujų 
svajonių išsipildymu !

Dr. Antanas Razma, Lietuvių fondo Tarybos pirmininkas
Arvydas Tamulis, Lietuvių fondo valdybos pirmininkas

PASIKEITIMAI LIETUVIŲ FONDO VADOVYBĖJE
Lietuvių fondo tarybos na

riai arba direktoriai kiekvienų 
metų pabaigoje renka LF tary
bos ir valdybos pirmininkus, ir 
LF tarybos arba LF korporaci
jos sekretorių sekantiems me
tams. Jų kadencijos yra viene- 
riems metams. Gruodžio 14 d. 
Lemonte posėdžiavo Lietuvių 
fondo taryba ir išrinko naują 
Lietuvių fondo vadovybę 2005 
metams.

Lietuvių fondo steigėjas ir 
23 metus labai sėkmingai vado
vavęs LF taryboms bei valdy
boms dabartinis pirmininkas dr. 
Antanas Razma nusprendė ne
kandidatuoti kitai kadencijai. 
Jis sakė, kad “kai esi virš 80 
metų, tai laikas perduoti parei
gas jaunesniems”. Dr. Antanas 
Razma toliau tęs savo, kaip LF 
tarybos nario arba direktoriaus, 
kadenciją ir dirbs keliose LF 
tarybos komisijose bei LF Gar
bės komitete. Daug metų rūpes
tingai ir pavyzdingai dirbusi LF 
tarybos arba korporacijos sek
retorė Alė Razmienė taip pat

PASKIRTOS
KETURIASDEŠIMT ANTROJO 

DIRVOS KONKURSO PREMIJOS

Novelių įvertinimo komisija, susidedanti iš Ritos 
Augienės, dr. Jolitos Kavaliūnaitės ir dr. Živilės 
Vaitkienės, perskaičius laiku gautas noveles, įvertino:

Pirmoji premija atiteko Valerijai Lėgaudienei iš 
Naujosios Akmenės už novelę “Paskutinis arklys”.

Antroji premija -  Antanui Dundzilai iš Port 
Orange, FL už “Iš kur ir kodėl” ir

Rugilei Gaidukaitei iš Biržų už novelę “Apie 
vabalą ir broliuką”.

Korp! Neo-Lithuania vyr. valdyba, šio konkurso 
vykdytoja, sveikina visus laimėtojus ir reiškia 
ypatingą padėką įvertinim o kom isijai už pasi
aukojimą perskaitant ir įvertinant noveles.

Korp! Neo-Lithuania vyr. valdyba

nusprendė nekandidatuoti kitai 
kadencijai. Posėdžio dalyviai, 
LF tarybos, valdybos ir kont
rolės komisijos nariai, nuošir
džiai dėkojo dr. Antanui ir Alei 
Razmoms už jų didelius darbus 
bei laimėjimus auginant Lietu
vių fondą ir rūpinantis lietuvy
bės išlaikymu per daugelį metų.

Nauju Lietuvių fondo tary
bos pirmininku buvo išrinktas 
Vytautas Kamantas, ir nauju 
LF tarybos arba korporacijos 
sekretoriumi buvo išrinktas 
Vytenis Kirvelaitis. Lietuvių 
Fondo valdybos pirmininku 
buvo perrinktas Arvydas Ta
mulis.

LF raštinę Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte (14911 127th 
Street, Lemont IL 60439, tel. 
630-257-1616) ir kasdieninius 
administracinius reikalus jau 
aštuoni mėnesiai kai tvarko ir 
toliau tvarkys LF valdybos pa
kviesta ir tarybos patvirtinta Lie
tuvių fondo administratorė Lai
ma Underytė -Petroliūnienė.

Lietuvių fondo inf.

Mielieji Amerikos lietuviai,
Sveikinu Jus JAV Lietuvių 

Bendruomenės Krašto valdy
bos vardu su šventomis Kalė
domis ir artejanciais Naujai
siais Metais.

Kalėdos -  daugelio mūsų, 
ne tik mažų vaikų, m ėgsta
miausia šventė. Tai šventė, ku
rios metu valia mums visiems 
pabūti vaikais -  pasitikėti atei
timi, pasimėgauti mus supan
čiomis malonėmis, pasijusti 
saugiai tarp mus m ylinčių 
žmonių.

Kalėdos bus dar šaunesnės, 
jei joms pasiruošime: jei Kūčių 
vakarą nam ai bus paruošti 
Svečiui, jei laikysimės savo 
lietuviškų papročių ir jei prisi
minsime, kad tai Stebuklų ir 
paslapčių naktis.

Ypač prieš Kalėdas ryškiai 
matosi, kad mūsų tarpe esama 
tų tikrųjų Kalėdų senelių, ku
rie užtikrina galimybę mums 
bendrauti, jaustis vienos lietu
viškos šeimos nariais, lankyti 
v isuom enin ius, sv ietim ie- 
tiškus, kulturinius renginius 
ištisus metus. Ačiū jiems.

Linkiu šviesios vilties, kad 
kiti m etai bus geri, kupini 
draugystės, taikingos nuotaikos 
ir gerų darbų tėvynės labui.

Vaiva Vėbraitė, 
JAV LB Krašto valdybos 

pirmininkė

NAUJA
VOKIETIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 
TARYBA

2004 m. gruodžio 11 d. 
buvo suskaičiuoti Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
tarybos rinkimų balsai.

0 naują Vokietijos LB kraš
to tarybą trejų metų kadenci
jai buvo išrinkti 15 tarybos 
narių. Daugiausia balsų gavo 
Vasario 16-osios gimnazijos 
direktorius Andrius Šmitas, 
toliau pagal gautus balsus seka 
M arytė D am briūnaitė-Šm i- 
tienė, Vokietijos LB krašto 
valdybos pirmininkas Antanas 
Šiugždinis, dr. Vincas Bar
tusevičius, Vytautas Lemke, 
Klausas Zulys, Laima Lipšytė, 
Gintaras Ručys, Tomas Bar
tusevičius, Rimas Baliulis, Ri
mas Čuplinskas, Edmundas 
Jankūnas, Robertas Šneideris, 
Elena Baliulienė ir Bernadeta 
Goštautaitė.

Iš išrinktųjų 15 Vokietijos 
LB tarybos narių, 10 yra buvę 
Vasario 16-osios gimnazijos 
mokiniai.

Kandidatais liko Valdas Je- 
lis, Arminas Lipšys, dr. Vilius 
Lenertas, Petras Nevulis, Anta
nas Karčiauskas, Petras Odinis 
ir Romas Šileris.

R inkim ų kom isijai p ri
klausė Raimunda Jankūnie- 
nė, A udronė Ručienė, Ona 
Šiugždinienė ir Vitalija Noack. 
Balsams skaičiuoti pasitelkti 
Rita Liuinienė ir Adolfas Mar- 
gevičius. A.P.

mailto:admin@lithfund.org
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LIETUVA IR PASAULIS
Prezidentas Valdas Adamkus mano, kad Lietuvos kultūros 

diplomatija koordinuojama nepakankamai, jai stinga vieno 
aiškaus, koordinuojančio ir remiančio kultūros atašė veiklą cent
ro. Tai V. Adamkus pareiškė Prezidentūroje vykusiame susi
tikime su užsienio šalyse reziduojančiais Lietuvos kultūros atašė, 
pranešė Prezidento spaudos tarnyba. Prezidentas taip pat 
pabrėžė, kad kultūros diplomatija labai svarbi Lietuvos įvaizdžio 
formavimui Europos Sąjungoje.

Kitų metų gegužės 10 dieną Rusijos ir Europos Sąjungos 
viršūnių susitikime bus pasirašytas susitarimas dėl santykių plė
tojimo keturiose "bendrose erdvėse" - ekonomikos, išorės sau
gumo, teisingumo ir vidaus reikalų, mokslo bei švietimo. Tai 
pranešė Liuksemburgo ministras pirmininkas Jean-Claude 
Juncker spaudos konferencijoje po Maskvoje vykusių derybų 
su Rusijos premjeru Michail Fradkov. "Susitarimas dėl keturių 
bendrų erdvių bus pasirašytas gegužės 10 dieną 11 val. 30 min. 
Maskvoje", - sakė Liuksemburgo premjeras. Jis priminė, kad tą 
dieną vyks Rusijos ir ES viršūnių susitikimas. Liuksemburgas 
nuo 2005 metų sausio 1 dienos pusmetį pirmininkaus ES. "Prob
lema (parengti dokumentus dėl keturių bendrų erdvių) yra dau
giau psichologinė", - sakė J.-C.Juncker. "Mes atvyksime gegužės 
9-ajai, - dalyvausime pergalės Antrajame pasauliniame kare 60- 
mečio iškilmėse", - pranešė Liuksemburgo premjeras. "Rusijos 
ir ES santykiai vaidina milžinišką vaidmenį visame žemyne, 
niekas, kas rusiška, neturi būti svetima Europai, niekas, kas 
europietiška, neturi būti svetima Rusijai", - sakė jis.

"Europos Sąjungai reikalinga Rusija, kuri yra viena svar
biausių veikėjų kuriant vieningą Europą, Rusija, į kurią mes 
žvelgiame draugiškai ir kurią stengiamės išklausyti", - sakė Liuk
semburgo ministras pirm ininkas. M .Fradkov savo ruožtu 
pareiškė žurnalistams, jog Rusija tikisi, kad keturių "kelio gai
rių" klausimas bus baigtas svarstyti kuo greičiau, ir savo ruožtu 
pasirengusi intensyviai dirbti šia linkme.

Europos parlamentas kritikavo valdžios koncentravimą 
Vladimir Putin administracijos rankose. Kelių Europos Parla
mento frakcijų pasiūlytoje rezoliucijoje deputatai pareiškė 
susirūpinimą dėl prieštaringo įstatymo, suteikiančio Rusijos 
prezidentui galimybę skirti teisėjus, gubernatorius ir merus. 
Parlamentarai taip pat pasmerkė plataus masto žmogaus teisių 
pažeidinėjimą Čečėnijoje ir paragino Maskvą pradėti tikrą tai
kos procesą šioje Šiaurės Kaukazo respublikoje. "Čečėnijos 
problemą galima išspręsti tik politinėmis, o ne karinėmis prie
monėmis", - pabrėžiama dokumente. Rezoliucija pripažįsta 
didelį Rusijos suinteresuotumą palaikyti gerus santykius su 
kaimyninėmis šalimis, tokiomis kaip Baltarusija ir Ukraina ar 
Užkaukazės valstybės. "Bet Rusija neturi kištis į suverenių val
stybių vidaus reikalus, ypač per rinkimus", - pabrėžė Europos 
parlamento nariai.

Strasbūre Europos Parlamentas priėmė Europos Sąjungos 
biudžetą 2005 metams. Išplėstos Bendrijos biudžetas bus 4,4 proc. 
didesnis nei šiais metais ir sieks 106,3 milijardo eurų. Pradžioje 
Parlamentas reikalavo 111,2 milijardo eurų, tačiau sunkiose dery
bose ES šalys lapkričio pabaigoje susitarė dėl griežto išlaidų apri
bojimo iki 1 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų.

Vokietija teigia stabdysianti dabar neribojamą žydų imi
graciją į šalį iš Rusijos ir kitų Rytų Europos šalių. Berlynas 
tokią politiką turėtų pradėti taikyti nuo 2006 m. sausio 1 d., 
rašo vokiečių spauda. Vokietijos žydams iš buvusio sovietinio 
bloko šalių leidžiama laisvai atvykti ir gyventi šalyje nuo 1991 
m. Iki praėjusių metų pabaigos tokia teise pasinaudojo apie 190 
tūkst. žydų tautybės asmenų. Tačiau pastaraisiais metais iš blo
ko šalių į Vokietiją atvyko gerokai daugiau žydų negu jų 
tėvynainių išvyko į Izraelį. Dėl to Vokietijos Vyriausybė nus
prendė peržiūrėti savo politiką šiuo klausimu. Pasak laikraščio 
"Berliner Zeitung", šiais metais į šią ES valstybę narę turėtų 
atvykti apie 9,4 tūkst. žydų iš buvusios sovietinės erdvės. Spau
dos teigimu, trys ketvirtadaliai žydų imigrantų gyvena iš pašalpų. 
Pagal naujas taisykles gyventi Vokietijoje norintys žydų tauty
bės asmenys turės atitikti du esminius reikalavimus: mokėti 
vokiečių kalbą ir būti jaunesni kaip 45 metų.

Karaliaučiaus problemas, turinčias didelės įtakos Rusijos 
ir Europos Sąjungos tarpusavio santykiams, spręs aukšto lygio 
grupė, pareiškė žurnalistams prezidento Vladimir Putin specia
lusis atstovas santykiams su Europos Sąjunga Sergej Jastržemb- 
ski. "Aukšto lygio grupė, šiandien dar neturinti oficialaus pa
vadinimo, spręs visas tas Karaliaučiaus srities problemas, kurias 
išryškino ES plėtra. Ji kuriama remiantis paskutiniojo Rusijos 
ir ES viršūnių susitikimo Hagoje, kur Karaliaučiaus tranzito 
problema skambėjo labai garsiai, rezultatais", - pažymėjo 
S.Jastržembski.

Europos Sąjungos vadovų susitikimas vyko Briuselyje gruodžio 16 ir 17 d. Pirmoje eilėje trečias iš 
kairės Britanijos min. pirm. T. Blair, Europos Sąjungos pirmininkas J. Barroso, Lietuvos prez. V. 
Adamkus, Prancūzijos prez. J. Chirac, Jungtinių Tautų gen. sekr. K. Annan. Antroje eilėje dešinėje 
min. pirm. A. Brazauskas. CEU

BE VAKARŲ VALSTYBIŲ RUSIJA YRA ŽLUGUSI
V iln iu s , gruodžio 21 d. 

(BNS). Rusijai, koncentruo
jančiai valdžią ir "smaugian
čiai demokratiją", gresia di
džiuliai politiniai nuostoliai, 
perspėja europarlam entaras 
nuo Lietuvos Vytautas Lands
bergis. "Koncentruojama val
džia. Visur matoma - ir panai
kinant gubernatorių renka- 
mumą ir panaikinant nepri
klausomą televiziją", - "Žinių 
radijui", komentuodamas si
tuaciją Rusijoje, antradienį sa
kė europarlamentaras.

V .Landsbergio teigim u, 
koncentruodam as valdžią, 
Kremlius ryžosi susidoroti su 
savo didžiausia ir pelningiau
sia naftos bendrove "Yukos". 
"Rusija sėkmingai naikina visą 
tą laikotarpį savo didžiausią ir 
pelningiausią įmonę ir daro 
sau didžiulius nuostolius", - 
sakė europarlamentaras.

"Buvo labai aišku nuo pat 
pradžių, jog (Rusijos valdžia - 
BNS) siekia sunaikinti "Yukos" 
įmonę, nes ji pasijuto ir perne
lyg drąsiai pareiškė apie savo

BALTIJOS ASAMBLĖJA KREIPIASI 
Į JALTOS KONFERENCIJOS DALYVES

R yga , g ruodžio  20 d. 
(BNS). Rygoje posėdžiavusi 
Baltijos Asamblėja priėmė re
zoliuciją, kurioje paragino trijų 
B altijos šalių  vyriausybes 
pradėti derybas su Rusija ir 
Vokietija dėl okupacijų pada
rytos žalos atlyginimo.

Rezoliucijoje pažymima, 
jog 1939 metais Sovietų Są
jungos ir Vokietijos sudarytas 
nusikalstamas Molotovo-Ri- 
bentroppo paktas turėjo "il
galaikių neigiamų pasekmių" 
Baltijos šalims. "Okupacija pa
darė didžiulę žalą Baltijos 
valstybių ekonomikai, švieti
mui, kultūrai ir inteligentijai, 
todėl Baltijos valstybės gero
kai atsilieka nuo savo kaimy
nių Europoje", - rašoma rezo
liucijoje.

Baltijos Asamblėja taip pat 
pakvietė 1945 metais vykusios 
Jaltos konferencijos dalyves - 
Didžiąją Britaniją ir JAV - tar
pininkauti sugrąžinant oku
pacijų metu iš Baltijos valsty
bių išvežtas kilnojam ąsias

nepriklausomybę. Tokių ne
priklausomybių Rusijoje nega
li būti nei spaudoje, nei televi
zijoje, nei stambiame tarptau
tiniam e versle", - teigė V. 
Landsbergis.

V.Landsbergio teigimu, su 
"Yukos" susidorota dar ir dėl 
to, jog dabar suimtas buvęs 
bendrovės vadovas ir savinin
kas Michailas Chodarkovskis 
norėjo paremti politinę opo
ziciją dabartiniam Kremliui.

Anot V.Landsbergio, Rusi
jos valdžia veltui tikisi, jog 
pasaulio valstybės nereaguos į 
šioje valstybėje vykstančius 
politinius procesus.

"Rusijos valdžia be reikalo 
tikisi, jog viską atsvers eu
ropiečių baimė: "O kas bus, 
jeigu mums neparduos dujų?". 
Tai nerimta baimė, nes Rusija 
daugiau neturi ką parduoti, 
tiesiog turėtų padėti dantis ant 
lentynos. Jie nieko neprodu
kuoja, tik parduoda savo že
mių gelmes", - teigė europar-
lamentaras.

Anot V.Landsbergio, Rusi-

kultūros vertybes ir archyvus.
Baltijos Asamblėjos, vieni

jančios Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos parlamentarus, rezoli
ucija yra rekomendacinio po
būdžio.

"Būtų gerai, kad ne tik 
Baltijos Asamblėja, bet ir Bal
tijos šalių vyriausybės, taip 
pat ir parlam entai būtų ak
tyvesni keliant okupacijos ža
los atlyginimo klausimą", - 
BNS teigė opozicinės Tėvynės 
sąjungos pirm ininkas A nd
rius Kubilius.

Seimo U žsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Justinas 
Karosas BNS sakė, jog komite
tas gali svarstyti BA priimtą 
rezoliuciją.

2000 metais Seimas priėmė 
įstatym ą, kuriuo įpareigojo 
Lietuvos Vyriausybę pradėti 
derybas su Rusija dėl SSRS 
okupacijos žalos atlyginimo. 
Maskva iki šiol atsisako dėl to 
derėtis ir žalos atlyginim o 
klausimo kėlimą laiko nedrau
gišku aktu.

joje vykstantis politiniai proce
sai, kai vienose rankose kon
centruojama valdžia ir "siste
mingai smaugiama demokrati
ja", nelieka nepastebėti Vakarų 
pasaulyje. Kaip sakė europar
lamentaras, į tai, jog Rusija 
nutolsta nuo demokratijos, jau 
griežtai sureagavo ir "palyginti 
ypač draugiška Vladimiro Pu
tino valdžiai Jungtinių Ameri
kos Valstijų administracija".

Kaip teigė V.Landsbergis, 
įvertinant minėtus procesus, 
Rusijai gresia didžiuliai poli
tiniai nuostoliai, o "be Vakarų 
valstybių Rusija yra visai žlu
gusi ir beviltiška".

VENGRIJA RATIFIKAVO
EUROPOS SĄJUNGOS 

KONSTITUCIJĄ
V ilnius , gruodžio 21 d. 

(ELTA). Užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis pa
sveikino savo kolegą Veng
rijos užsienio reikalų ministrą 
Ferenc Somogyi šios šalies 
parlamentui ratifikavus Sutartį 
dėl K onstitucijos Europai. 
“Lietuva ir Vengrija, būdamos 
naujosios išsiplėtusios Euro
pos Sąjungos narės, pirmosios 
ratifikavo šią istorinę sutartį. 
Esu įsitikinęs, kad šie reikš
m ingi mūsų šalių žingsniai 
paskatins ir kitas ES tautas pri
tarti šiai sutarčiai”, - rašoma 
sveikinimo laiške Vengrijos 
užsienio reikalų ministrui, kurį 
jam  perdavė Lietuvos amba
sada Budapešte.

K aip p ranešė  U žsien io  
reikalų ministerija, laiške A. 
Valionis pabrėžė, kad šiuo 
veiksmu Vengrija parodė savo 
pasiryžimą būti aktyvi ir pa
tik im a  E uropos Sąjungos 
partnerė. Lietuvos diplomati
jos vadovas teigė esąs įsi
tikinęs, kad Sutartis dėl Kons
titucijos Europai artimiausiu 
metu įkūnys naują Europos is
torijos laikotarpį, atspindintį 
visų ES šalių narių bendrus 
lūkesčius.

Vengrija tapo antrąja ES 
šalimi nare po Lietuvos, rati
fikavusia šią sutartį. Ji Kons
tituciją patvirtino 332 balsais 
parlamente, 12 parlam enta
rų balsavus prieš ir 8 susi
laikius.
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KULTŪROS PUSLAPIS

Doloresa Kazragytė

XXXXIV

“O SOLE MIO...”
Visas autobuso “salionas” 

paskendęs L. Pavaročio balso 
garsuose: “O mano saule, mana 
svajone” ... Vaikystės, jaunys
tės melodija. ”O sole m i o . ” 
Taip, Italija. Važiuoju į Italiją. 
Lekia plento juosta, lekia žali 
kalnai, lekia namai, d eb esy s . 
Vėl naktys autobuse. Vėl susi
rietę, kreivai šleivai susikom- 
ponavę, riedame per Lenkiją, 
Cekiją, A u s triją . į Italiją. Juk 
vasara, mielieji! Vasara! Kelio
nių metas.

Neseniai užėjau pas kaimy
nus. Jie pasidarė kapitalinį re
montą ir pakvietė mane, kad 
įvertinčiau, žinoma, girčiau, 
grožėčiausi, aikčiočiau, dūsau
čiau ir t.t. Tą ir dariau išsijuo
susi. Tikrai gražu. Prabangiai 
viskas įrengta, “perrengta” , 
“perpuošta”, brangiausiai išklo
ta, išklijuota, iškalta, išdažyta, 
apstatyta. Viskas nauja. Viskas 
importiška.

- Tai jau  p in igų  tu rbū t 
iš le id o te . - baigusi gyriaus 
him ną, pridėjau  nebežino
dama, ką dar sakyti.

- O-o-o! -  nutęsė buto savi
ninkas, nespėjus man baigti sa
kinio, ir, susiėmęs galvą, pradė
jo linguoti į šonus: tik šitaip dar 
buvo įmanoma išreikšti tą sumą, 
kuri ištirpo buto grožybėse.

Išėjau į orą. Ir pradėjau savo 
“buhalteriją” : kukliai suremon
tavus šį butą, už likusius pini
gus buvo galima į kokias ke
turias, o gal dešimt kelionių nu
važiuoti. Ir dar lėktuvu. O jei 
autobusu, tai, ko gero, ir dvi
dešimt. Viešpatie! Sukišti į kili
mus, baldus, ąžuolines duris ir 
visokius “importus” tokį kapi
talą, po to tupėti namie žiemas 
vasaras, nes gali apvogti. Gal 
tik į sodą savaitgaliais. Ir tai, 
kad kokia giminaitė liktų sau
goti. Antra vertus, ponui N. tų 
tavo kelionių visai ir nereikia. 
Jo gal ir varu neišvarytum, ir 
veltui neįkištum į autobusą, 
kuriame apsigyveni vieno kva
dratinio metro plotelyje (kartais 
ir mažiau), maitiniesi sultinio 
kubeliais ir lašiniais tris kartus 
per dieną, bėgi “s is io ti” į 
krūmelius, o jei nėra, tai ir po 
didingų sunkvežimių ratais pa
lindus galima pasislėpti, spok
sai į kalnus, kurie daug gražes
ni per televizorių, ir į bažnyčias, 
kurių  irgi gali p ris iž iū rėti 
ekrane. Ten ir spalvos ryškes
nės, ir vanduo mėlynesnis, ir 
žmonės gražesni parinkti. Vis
kas gražiau.

O mes švilpiame po žvaigž
dėtu dangumi. Tyliai groja 
muzika. Naktis. Mėnulis lekia 
kartu. Už lango -  kalvos, kal
nai, vienas kitas žiburėlis. 
Paslaptinga nežinomos šalies 
naktis. Nuostabu: dėžė ant ratų, 
ratai sukasi, įnirtingai sukasi,

bėga kelias, kalnai, žiburiai, 
dėžėje -  kėdutės, kėdutėse -  
žmoneliai-keliauninkai nukna- 
binę galvas miega, miegodami 
lekia pirmyn, tolyn nuo namų, 
rūpesčių, d a rb ų . Prieš akis -  
grožis, emocijos, išgyvenimai 
Roma, F lorencija, Verona, 
V enec ija . O! Italija! Amore 
mio! Ir kaip tą naktį trokštu, il
giuosi mėlyno dangaus, labai 
daug saulės, blizgučiais žėruo
jančios jūros, didingų bazilikų, 
bokštų, linksmo Venecijos šur
mulio, minkšto “gulbiško” gon
dolų praplaukimo, šilto Vi
duržemio jūros glėbio” Mike
landželo šedevrų, tragiškai 
svyrančio Pizos bokšto, didin
gai išdidžios Romos ramybės. 
Visa tai bus. Žinau, kad bus. 
Beveik žinau, kaip bus. Tyliai 
groja muzika. Tyliai dingsta 
tamsūs kalnai ir iškyla nauji.

Būna, taip, būna, kai toks 
pat virpulys jausmingas paki
limas apima sielą ir prie eže
ro, ir lietui tyliai ošiant miško 
gelmėje, kregždėms švytruo
jant virš galvos ar tylią naktį 
iš daugiaaukščio balkono žvel
giant į Grįžulo žvaigždyną. 
Stebuklų pilna visur. Visada.

Žmogaus dvasia negali be 
jų. Stebėtis -  vadinasi, gyven
ti. Nebus italijų, bus keistas 
varnų krankesys ir skrajojimas 
virš kapinių medžių, bus kru
vinoji žara, didinga ir šiurpi, iš 
devinto aukšto balkono mato
ma taip, lyg būtum paukštis, 
nutūpęs ant stogo, bus kalės 
Tinos meilė mažiems kačiu
kams, bus akacijų aromatas 
pavasario naktį. O! Kiek ste
buklų visur, visada!

Ir vis dėlto kelionės -  tai 
kitokia pakopa, kitoks virpėji
mas, kitoks buvimas. Tai -  
gyvenimas, kai nėra tvirto pa
grindo po kojomis, tai sapnas, 
virtęs tikrove. Sapnas -  sumišęs 
su nuovargiu, karščio alpuliu, 
kojų kišimu į Florencijos ar 
Romos fontanus ir džiaugsmu, 
kad niekas nebara, nevaro, kad 
gali gulėti ant žolės parke mies
to vidury, o jei nori ir degintis, 
o jei nori -  šokti, o jei nori -  
miegoti. Tai sapnas, kai lesini 
Venecijos balandžius iš delno, 
žengi pro jų galveles ir nematai 
nei to apdergimo, nei nešvaros, 
kai visi šypsosi, linksmi, tary
tum neturėtų rūpesčių ir prob
lemų. O nuo Venecijos bokšto 
atsiveria raudonų čerpių sto- 
gynai. Vėjas draiko plaukus, 
trauki vaiskų orą, dangų kupo
lus, vandenį, m inią, saulę, 
kvėpuoti tuo sapnu, kuris tuoj 
atrodys tikrai tik sapnas, nes 
liks tavyje tokiu keistu pavi
dalu, kurį galėsi “ištraukti” ret
karčiais iš atminties dėžutės, 
kad vėl užgimtų tas pašėlęs 
troškimas keliauti.

K iek grožio  pasauly je! 
Kodėl turim e iške liau ti iš 
Žemės, nepamatę jo? Ne. Taip 
negalima. Tas grožis sukurtas 
ir paliktas mums. Visiems.

Antroji PLB Valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: dr. Algirdas Nasvytis, dr. Jonas Puzinas, PLB pirminin
kas Juozas Bačiūnas, M ilda Lenkauskienė, Stasys Barzdukas; antroje eilėje iš kairės: Edvardas Karnė- 
nas, Alfonsas Mikulskis, Julius Staniškis, Vytautas Kamantas. 1963 m. spalio 20 d. J. Garlos nuotr.

KNYGA APIE PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĘ

PASAULIO

LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

1949-2003

M ®

Iš Lietuvos atkeliavusioje 
siuntoje radome didelę, 436 
puslapius turinčią knygą, pa
vadintą “Pasaulio Lietuvių 
Bendruom enė 1949-2003” . 
Siame leidinyje apžvelgiama 
daugiau negu pusės šimtmečio 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės (PLB) istorija. Gana 
sudėtingą darbą apie viso pa
saulio lietuvius apjungiantį 
vienetą atliko jauna istorikė iš 
Lietuvos istorijos instituto dr. 
Vitalija Ilgevičiūtė -  Stravins
kienė. Ji tuo reikalu lankėsi ir 
PLB valdybos būstinėje JAV ir 
čia ne vien tik sugebėjo reikia
mą medžiagą surinkti, bet ir ją 
patikrinti, parašyti dalį tekstų, 
o taip pat suredaguoti.

“Kad redagavim o našta 
būtų lengvesnė, su redaktore 
bendravo, patarė, archyvinę 
medžiagą parūpino, straips
nius kritikavo ir ja i talkino 
nem ažai asm enų iš įvairių  
kraštų LB” , - rašo leidinio 
pradžioje patalpintame leidėjų 
žodyje tuometinis PLB valdy
bos pirm. Vytautas Kamantas, 
kuris toliau sako: “Leidinį 
dedikuojame Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės steigėjams, 
amžiną poilsį suradusiem s, 
iškiliausiems lietuvių išeivijos 
bendruomenininkams prelatui 
M ykolui Krupavičiui ir pir
m ųjų PLB Valdybų p irm i
ninkams Jonui M atulioniui,

Juozui Balčiūnui, vieninteliam 
PLB Garbės Pirmininkui Sta
siui Barzdukui ir daugeliui tau
tiečių bendruomenininkų, ku
rie mylėjo Lietuvą, siekė jos 
laisvės ir dirbo lietuvybės 
išlaikymui savo apylinkėse ir 
kraštuose” . Taip pat čia yra 
teigiama, kad knygos oficia
lus leidėjas yra 2000-2003 
metų kadencijos PLB Valdyba, 
pajėgusi įvykdyti PLB VII Sei
mo nutarimą, finansiškai pa
dedant Lietuvių fondui ir kny
gos rėmėjams.

ŽYMIŲJŲ LIETUVOS
PAREIGŪNŲ MINTYS
Knygos pradžioje randa

mos žym esn ių jų  L ietuvos 
žmonių mintys apie PLB bei 
pasaulio  lietuvių  vienybės 
idėją. Apie tai čia pasisako 
Aukščiausiosios Tarybos -  At
kuriamojo Seimo pirm. Vytau
tas L andsberg is, L ietuvos 
prezidentai Algirdas Brazaus
kas, Valdas Adamkus, Rolan
das Paksas ir Lietuvos Vysku
pų konferencijos pirm. kardi
nolas Audrys Bačkis.

Kard. A. J. Bačkis savo 
mintis baigia taip:

“Ligšiolinė PLB patirtis, 
kurios atspindį rasite šioje kny
goje, labai naudinga siekiant 
padėti toms naujųjų išeivių šei
moms, ypač užsienyje augan
čiai ir augsiančiai kartai. Vi
liuosi, kad lietuviai, kad ir kur 
jie bebūtų, kad ir kokį pasaulio 
pakraštį benuklystų, dės pas
tangas vienas kitą suprasti, 
bendradarbiauti ir nepamiršt 
Lietuvos. Sis bendradarbiavi
mas, ši atmintis Apvaizdos 
malonės dėka buvo ir lieka 
PLB stiprybė jau daugiau kaip 
pusę amžiaus.”

Knygą sudaro dvi dalys. 
Pirmoje -  apibudinama lietu
vių veikla iki PLB įkūrimo. 
Duodama žinių apie tarpuka
rio metais gyvenusios Draugi
jos Užsienio Lietuviams Remti 
(DULR) darbus; po to labiau

sustojama ties lietuvių veikla 
pabėgėlių stovyklose Vokieti
jo je . Cia ir gimė L ietuvių 
Charta, kuri davė pagrindą 
PLB. Pateikiama PLB Konsti
tucija, aprašomi PLB Seimai, 
valdybos, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo sąjungos veikla, Pa
saulio lietuvių Dainų ir šokių 
šventės, Pasaulio lietuvių die
nos, Pasaulio lietuvių kultūros 
kongresai, PLB atstovybė Lie
tuvoje.

Taip pat pirmoje dalyje ran
dame m edžiagos apie PLB 
Lituanistikos katedrą Illinois 
un-te Čikagoje, “Pasaulio lie
tuvio” žurnalą, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės fondą, Lie
tuvių fondą, “Saulutės” būrelį, 
PLB valdybos leidinius.

Antra knygos dalis (pati 
didžiausioji) yra pašvęsta 35 
kraštų Lietuvių Bendruomenių 
veiklos apžvalgai.

Šioje dalyje daugiausia 
vietos skiriama JAV, Kanados, 
V okietijos, A ustralijos LB 
aprašymams, nes šiuose kraš
tuose lietuvių kolonijos buvo 
ar yra pačios gausiausios. 
Trumpiausiai apibudinamos 
kai kurių Rytų kraštų LB, nes 
ten arba lietuvių nėra daug ar 
lietuviška veikla iki šiolei nėra 
išvystyta, nes kai kur ir lietu
vių bendruomeninis judėjimas 
dar yra gana jaunas.

Gana įdomiai skamba lietu
vių skaičius užsienio valsty
bėse pagal 2003 m. duomenis. 
Iš čia sužinom e, kad JAV 
gyvena 800 tūkstančių lietu
vių, Rusijoje 50-60 tūkstančių 
(pačių lietuvių duomenimis 
80-90 tūkst.), Brazilijoje 40, 
Kanadoje ir Argentinoje po 30 
tūkstančių, Didž. Britanijoje 
žymima 8 tūkstančiai, nors 
neoficialiom is duom enimis 
toje šalyje gali būti daugiau 
kaip 30 tūkstančių. Tai yra 
2003 m. skaičiai, o dabar jų 
ten, be abejo dar pagausėjo.

(Nukelta į 11 psl.)
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VOKIEČIAI NENORI KARIAUTI
Aleksas Vitkus

Įsiva izduok ite  šiandien 
jauną 19-os metų vokietuką, 
vardu Hans Krause, kuris savo 
į kariuomenę šaukimo komisi
jai parašė tokį laišką: 1. Ka
riuomenėje mokytis kaip už
mušti kitą žmogų -  tai priešta
rauja mano moraliniams įsiti
kinimams, ir aš nenoriu eiti 
kariauti, ir kam nors atimti 
gyvybę, net jei reikėtų eiti ginti 
savo tėvynę, 2. Kariškas gyve
nimas man ne prie širdies, 3. 
Man nepatinka klausyti įsa
kymų, 4. Aš nemėgstu keltis 
penktą valandą ryto tam, kad 
paskui žygiuoti rikiuotėje. Ką 
į tai butų atsakęs Hitleris ar bet 
koks jo  generolas?

Komisija priėmė Krause 
pirmą pasiaiškinimą, ir klasi
fikavo jį kaip kariuom enei 
netinkamą dėl jo  m oralinių 
sąžinės įsitik in im ų. Vietoj 
buvęs kareiviu, jaunuolis da
bar turi 10 mėnesių atitarnauti 
ligoninės sanitaru. Ne taip kaip 
JAV, Anglijoje ar PrancUzijoje, 
Vokietija dar ir šiandien turi 
privalomą karinę prievolę vi
siems vyrams. Bet, iš šaukia
mųjų gal tik apie pusė paima
mi apmokymui, kai tuo tarpu 
kita pusė pasiskelbia esą nusi
statę prieš ginklo vartojimą ar 
net nešiojimą, arba jie buna 
gana lengvai atleidžiami nuo 
karinės prievolės ir dėl kokių 
kitų priežasčių. Dar kiti at
leidžiami dėl sveikatos, su la
bai abejotinais gydytojų netin
kamumo kariuomenei pažy
mėjimais.

MILITARIZMO
NESIMATĖ

Neseniai keliavau po Vo
kietiją, ir per visą kelionę ne
mačiau nei vieno uniformuoto 
vokiečio kareivio. Pagalvojau, 
gal iš viso vokiečiai nebeturi 
tikros kariuomenės. Ar Vokie
tijos jaunuomenė užmiršo savo 
beveik  isto rin ia i trad icinę 
prusišką prigimtį, ir tapo paci
fistais? Ne, taip nėra, nors 
paaiškėjo, kad Vokietija pasi
darė gerokai alergiška viskam, 
kas gali kvepėti militarizmu. 
Tai patyrė ir prezidentas Bush, 
ruošdamasis Irako karui, kai 
vokiečiai griežtai atsisakė bet 
kokia forma prisidėti prie Bush 
karo planų. Ne vien vokiečiai, 
bet beveik ir visa Vakarų Eu
ropa. Prezidentui tai negalėjo 
buti didelė staigmena.

Iš viso Vokietijoje jau nuo 
II-o pasaulinio karo pabaigos 
iškilo  stiprus nusistatym as 
prieš m ilitarizm ą. Yra trys 
priežastys: 1. Vokiečiai pralai
mėjo karą, turėję 4 mln. žmo
nių nuostolių. 2. Jie dar jaučia 
savo kaltę dėl karo laikų pa
darytų nusikaltimų, 3. Gera 
krašto ekonomika, tai kam eiti 
į kariuom enę? Bet, vadinti 
vokiečius pacifistine tauta,

nebutų tikslu. Kai palyginant 
neseniai Afganistane žuvo ke
turi vokiečių kariai, nesigirdė
jo reikalavimų grąžinti vokie
čių dalinius namo. Kai prieš 
kelis  m etus vyko K osovo 
krizė, visuomenė rėmė vokie
čių dalinių dalyvavimą ten, 
nors politikai ir nelabai su tuo 
sutiko. Bet kai maždaug prieš 
20 metų vyko diskusijos dėl 
Amerikos raketų bazių Vokie
tijoje įrengimo, tūkstančiai 
jaunų vokiečių šturmavo ame
rikiečių kareivines, bandydami 
tai sustabdyti, įsitikinę, kad bet 
kokia, kad ir gynybinio po- 
budžio, agresija, smurtas ir 
prievarta buvo nepateisinama 
ir neetiška. Amerikai 2003 m. 
pradėjus Irako karą, Vokietija 
nors ir neprisidėjo, bet joje ir 
nebuvo didelių demonstracijų 
prieš karą. Šiandien Vokietijos 
jaunuomenė yra politiškai dau
giau neutrali.

AR VOKIEČIAI TIKRAI 
KARINGI?

Garsus vokiečių karinis 
strategas Karl von Clausewitz, 
dalyvavęs karuose prieš Napo
leoną, ir parašęs knygą “Vom 
Krieg”, kurioje tvirtino, kad 
karas tai yra niekas kita kaip 
tęsimas politikos kitais budais. 
Gal maždaug 50 metų vėliau, 
Otto von Bismarck, kitas vo
kiečių tautos genijus, 1871 m. 
suvienijęs ją  į vieną valstybę, 
aiškino, kad karo idėja yra ne 
tik kažkaip įgimta vokiečio 
pasąmonėje, bet kad karas yra 
ir v isos žm onijos natu rali 
prigim tis. Tokio galvojim o 
paveikti, kaizeris Wilhelm II ir 
Hitleris XX-e amžiuje du kar
tus privedė vokiečių tautą ir 
kraštą prie visiškos pražuties.

Po II-ojo pasaulinio karo 
vokiečių militarinė jėga, ma
tydama Sovietų sąjungos pa
vojų, vėl atsistatė, bet šį kartą 
tik gerai apribotuose NATO 
rėmuose. Prieš pat baigiantis 
šaltajam karui, Vokietija dar 
turėjo 500,000 vyrų kariuo
menę, su atsarginiais galinčią 
pasiekti iki 1,3 milijono karių. 
Po Vokietijos susivienijimo, 
tas skaičius nukrito  iki 
257,000. Kitoje pusėje geleži
nės uždangos Rytų Vokietija 
tuom et turėjo 160,000 ka
reivių.

AR PALIKTI KARINĘ 
PRIEVOLĘ?

Speciali 2000 m. sudaryta 
kom isija , vedam a buvusio 
Vokietijos prezidento Richard 
von Weizsacker, kad nustatytų 
ir nurodytų kokia kariuomenė 
turėtų buti ateity je, priėj o 
išvados, kad kariuomenė yra 
vis dar per didelė, ir kad ją 
reikia modernizuoti. Budinga, 
kad ta pati komisija vis dėlto 
rekomendavo privalomą karo 
prievolę palikti nekeitus. Da-

Giedrė Kvieskunė ir Rolandas Zuoza Lietuvių medicinos m uziejuje Jaunim o centre, Čikagoje, o 
kairėje Petras Petrutis ir prof. dr. J. Račkauskas, vyriausias Lituanistikos studijų centro direktorius.

bartiniai planai numato suma
žinti šaukiamųjų vyrų skaičių 
nuo 70,000 iki 30,000. Prob
lema yra ta, kad net 480,000 
jaunų vyrų kasmet pasiekia 18 
metų amžių, tai yra daug dau
giau negu kariuomenei reikia. 
Todėl dabar karinė prievolė 
buvo sutrumpinta nuo 18 iki 9 
mėnesių. Merginoms prievolės 
nėra, nors jos gali stoti į ka
riuomenę.

VOKIEČIŲ
PATRIOTIZMAS

Pagal įstatymą, kariai nega
li buti siunčiami už Vokietijos 
ribų. Bet tas praktiškos reikš
mės daug neturi, nes kol nau- 
j oką tinkam ai apm oko, jo  
tarnybos devynių m ėnesių 
trukmė beveik baigiasi. Šiuo 
metu taikai palaikyti vokiečių 
kariuomenės dalinių yra Af
ganistane, Bosnijoje, Kosovo 
ir dar kitur. Tie visi kariai yra 
arba profesionalai, arba šauk
tiniai, sutikę kariuomenėje likti 
ilgiau. Jie yra puikiai paruošti 
savo pareigom s, bet jiem s 
trUksta prieš juos buvusių ge
neracijų patriotizmo ar nacio
nalizmo. “JUs gyvenate Vokie
tijoje, kuri dar niekada savo is
torijoje taip gerai negyveno. 
Vokietija yra tikrai dem ok
ratiška. Tokia yra ir jusų ka
riuom enė” , - jiem s kalbėjo 
Wolfgang Wippermann, Berlin 
Freie Universitaet profesorius 
ir istorikas, ir po to paklausė, - 
“Ar jus jaučiatės labai išdidus, 
ir pilni patriotizmo?” Ir ką jis 
išgirdo? “Ne, mes nejaučiame 
to patriotizmo. Mes tik atlieka
me savo pareigą” , - atsakė 
jaunuoliai.

Profesorius mano, kad vis
gi reikia patriotizmo, tik, žino
ma, su saiku. Juk reikia kaip 
nors identifikuotis su savo tau
ta, bet kai neseniai įvykusioje 
apklausoje 18-25 metų jauni 
vokiečiai buvo paklausti, ar jie 
didžiuojasi savo “Vaterland”, 
75%c atsakė neigiamai. Buvęs 
NATO generolas Helge Han
sen juos taip teisina: “Matyt, 
jie prisimena ar žino apie bu-

XIII PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO 
IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS

2003 m. gegužės 21-25 die
nomis stebėjome XII Pasaulio 
lietuvių mokslo ir kurybos sim
poziumą (jis vyko Lemonte) 
prie Čikagos, o dabar jau pradėta 
ruoštis naujam renginiui.

Kaip praneša Lietuvos 
mokslininkų laikraštis “Mokslo 
Lietuva” (2004 m. lapkričio 4 
d. numeris) XIII simpoziumas 
prasidės 2005 m. birželio 30 d. 
Jo programa bus žymiai platesnė 
negu Lemonte pravestojo. Šis 
simpoziumas birželio 30 - lie
pos 3 d. vyks Vilniuje, o liepos 
4-5 dienomis Kaune, Klaipėdoje 
ir Šiauliuose.

XIII simpoziume, kurį glo
boja Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, numatoma ap
žvelgti tautos mokslinio kury- 
binio potencialo vaidmenį ku
riant valstybę, stiprinant jos 
konkurencingumą ir ugdant lie
tuvių tautos intelektinį poten
cialą, gyvybingumą bei tar
pusavio ryšius.

Simpoziumo Tarybos pa
skelbtame atsišaukime yra sako
ma: “Tai bus puiki galimybė 
kurybos žmonių akims įvertinti 
prieš 15 metų atkurtos valstybės 
patirtį ir apžvelgti tolesnės veik-

vusį Il-ąjį pasaulinį karą, jo ne
saikingumus ir nelemtas pa
sekmes. Jie nėra nusistatę prieš 
karinę tarnybą, o tik nori tar
nauti visuomenei kitaip, pato
giau, ir arčiau prie namų”.

Nors generolas Hansen ir 
pripažįsta, kad savanoriška pro
fesionali kariuomenė gal butų 
ir labiau efektyvi, jis pasisako 
už privalomą karinę tarnybą: 
“Tai naudinga ir kariuomenei ir 
visuomenei. Kariuomenė kas
met gauna naujų vyrų, ir kai 
kurie iš jų  ten pasilieka ir tam
pa profesionalais kariais. Vi
suomenė tuo tarpu gauna tuos 
jaunus vyrus, kurie dėl morali
nių įsitikinimų atsisako tarnauti 
kariuomenėje. Tokie yra įtrau
kiami į Vokietijos ekonomikos 
išsiplėtusią socialinę tarnybą,

los kryptis” . Čia yra taip pat 
teigiama, kad simpoziumo ple
nariniai posėdžiai bus skiriami 
labai plačiai auditorijai ir dar 
pridedama: “Bendradarbiauti 
rengiant XIII Pasaulio lietuvių 
mokslo ir kurybos simpoziumą 
bei turtinti jo programą kvie
čiami verslininkai, mokslo ir 
studijų institucijos, meno kolek
tyvai bei kurybinės organizaci
jos”.

“Mokslo Lietuvos” laikraš
čio vyr. redaktorius Gediminas 
Zemlickas paskelbė savo pasi
kalbėjimą su šio simpoziumo 
Tarybos pirm., Lietuvos Mokslų 
Akademijos prezidentu aka
demiku Zenonu R. Rudziku.

Čia pokalbininkas pasisakė, 
kad jam anksčiau yra tekę daly
vauti dvejuose tokiuose simpo
ziumuose -  X-jame Čikagoje 
(1997 m.) ir XI-ajame (2000 m.) 
Lietuvoje.

Šio pokalbio metu išryškėjo, 
kad šis mokslininkas yra į Sibirą 
ištremtų tėvų vaikas, vid. mo
kyklą baigęs Rusijoje, Tomsko 
srityje. Z.R. Rudzikas taip pat 
išdėstė savo mintis apie Čika
goje vykusį simpoziumą, pami-

(Nukelta į 11 psl.)

kurioje, augant žmogaus am
žiaus vidurkiui, yra visuomet 
pakankamai darbų”.

Dauguma vokiečių supran
ta karinę prievolę kaip gerą 
budą demokratizuoti kariuo
menę, ir neleisti ją  valdyti ge
nerolams. Pagal viešąją nuo
monę Vokietijoje, galimybė, 
kad politikai gali kraštą įvelti 
į karą, yra d idesnė, tu rin t 
savanorišką profesionalią ka
riuomenę. Juk ar ne taip atsiti
ko ir Amerikoje? Gal todėl 
Vokietijoje, kuri nekariauja, 
dar ir šiandien liko galiojantis 
privalomos karinės tarnybos 
įstatymas, tuo tarpu kai Ameri
ka, gerokai įklimpusi Irake, 
stengiasi iš ten išbristi nesu
grąžinus privalomos karo tar
nybos.
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VASARIO 6 d. 11:30 v. ryto Šv. Jurgio parapijos blynų 
priešpiečiai, parapijos salėje.
BALANDŽIO 3 d. 11:30 v.r. Atvelykio stalas Šv. Jurgio parapi
jos salėje.
GEGUŽĖS 8 d. 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv.Jurgio 
parapijos salėje.
GEGUŽĖS 30 d. 8:30 v.r. Prisiminimo dienos (Memorial Day) 
apeigos, Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo veteranų 613- 
asis postas Sv. Jurgio parapijoje.
BIRŽELIO 19 d. 11:30 Tėvų dienos priešpiečiai Šv. Jurgio 
parapijos salėje.
RUGPJŪČIO 14 d., sekmadienį 12 val. Lietuvių klubo tradicinis 
pokylis Amerikos italų vietovėje, 29717 Euclid Ave, Wickliffe, OH. 
RUGSĖJO 11 d. 11:30 v. ryto Šv. Jurgio parapijos gegužinė 
parapijos sodyboje.
LAPKRIČIO 13 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė

Labai laukiam

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnie
ji pamažu išmiršta, akių ir kitų sunkių ligų kankinami 
nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai raginami, nuo 
lietuviško laikraščio tolsta.

Sunkiau ir sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių 
telkimu. Sunkiau ir su redaktorinio darbo mokančių 
suradimu.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos mokesčių 
išsiversti negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto 
angliškuosius laikraščius, tautybių leidiniai mažiau begauna. 
Dirvai tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos padeda 
galą su galu sudurti ir laukti kas bus kitais metais.

Vilties Draugijos valdyba -  Dirvos leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2005 m.gegužės 
1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar 
artimieji jiems užsakys, už Dirvą metams (JAV ir 
Kanadoj) moka tik 40.00 dol.

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užpre
num eruokite D irvą savo artim iesiem s ne tik  čia, 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 115.00 dol.

Jei žinote asmenų, Jūsų kaimynystėje ar ir toliau 
gyvenančių, (JAV ar Kanadoje) kurie Dirvos neskaito, 
atsiųskite jų  adresus. Mes jiems pabandysime Dirvą kurį 
laiką siųsti nemokamai, kad jie pilnai su laikraščiu susi
pažintų ir jį pamėgtų.

Taip, bendromis jėgom is, per ilgesnį laiką, gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidimą. Padė
kite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be dejavimų ir 
verkimo, o su geros pagalbos draugiška talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkar
pą, kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Dirvos leidėjai

Pavardė ir vardas

Nr. ir gatvė

Miestas___________Valstybė_____________ Zip ___

Tel. num eris
Jei siū lote Dirvą siųsti susipažinim ui, įrašykite  
siūlomojo adresą:
Pavardė ir vardas

Nr. ir gatvė

Miestas___________Valstybė_____________ Zip

L A IŠ K A I R E D A K C IJ A I

Gerbiamas Pone Dirvos Redaktoriau!
Šventų Kalėdų proga, sveikinu Jus ir Jūsų DIRVOS bendra

darbius, linkėdamas Jums sėkmės, kad DIRVA dar ilgus metus 
išsilaikytų nešdama šviesą užsienio tautiečiams. Dėkoju jums, 
kad DIRVA kas savaitę mane aplanko Schwetzingene.

Jūsų Kazys Bendoraitis, Schwetzingen, Vokietija

Gerb. Redakcijai,
Malonių Kalėdų švenčių ir kūrybingų ateinančių metų
Lietuvių rašytojų draugijos valdybos vardu Jums linki

Stase Petersonienė, LR d-jos pirm., Čikaga,

Linkime visiems Dirvos darbuotojams linksmų Sv. Kalėdų 
ir dėkojame, kad pradžiuginate mūsų namus lietuvišku žodžiu.

Mrs. ir Mr. Lee, Florida

Gerbiama Dirvos Redakcija,
Illinois lietuvių respublikonų valdyba sveikina Jūsų visą re

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

Dirvos redakcijai linkime tolimesnės sėkmės ir ištvermės 
gražiai informuojant lietuvių visuomenę.

Anatolijus Milunas, Pirmininkas 
Illinois Lietuvių Respublikonų Lyga

Gerb. Redaktoriau,
Šis mano straipsnelis bus šįmet jau paskutinis. Šia proga noriu 

Jums palinkėti gražių šv. Kalėdų ir laimingų bei darbingų 
Naujųjų 2005 metų. Aleksas Vitkus

DIRVAI
AUKOJO

Lietuvių fondas.........................4500
F. Klimaitis, Cleveland, O H ..... 100
D.Kasaitis, Baltimore, M D .........45
G. Stankūnas, Cos Cob, C T .........45
D.Macernis, Chicago, I L ............45
V.Matulis, Stuart, F L ....................30
S.Dimas, Middle Village, N Y.... 30
A.Barzdukas, Falls Ch., VA....... 25
St.Lee, Seminole, F L ....................25
A. Reventas, Houston, T X ...........25
J.Yurkus, Canada.......................... 25
V.Vaškys, Philadelphia, PA .........25
B. Balčiūnas, Annapolis, M D ..... 25
J.Veblaitis, Union, N J ...................20
P.Maželis, Glendale, C A .............. 20
A.Dačys, Burbank, C A .................15
M. Puškorienė, Cleveland, O H .... 15 
L.Raslavičius, Elk Grove V., IL .. 15
O. Adomavičius, Centervl. MA ... 10
J.Balsys, Carlsbad,....................... 10
A.Bivainis, Edinburg, T X ...........10
N. Chernetzky, Beachwd., OH .... 10
P. Dovydaitis, Los Angeles, CA .. 10
D.Nagrodcki, Bristow, VA..........10
J.Velyvis, North Adams, M A ..... 10
P.Budininkas, St. Pete. B. F L ..... 10
V.Bagdonavičius, Phila. P A ..........5
D.Bružaitė, Columbus, O H ..........5
A.Cieminis, Anaheim, C A ............5
G.Heppner, Mansfield, O H ...........5
R.Rudaitis, Lemont, I L .................. 5
O. Merkienė, So. Boston, M A ...... 5
D.Mikoliūnas, Willoughby, OH.... 5

Visiems aukotojams
BALTIJOS TYRIMAI: 

POŽIŪRIS Į VISUOMENĖS 
VEIKĖJUS

V ilnius , gruodžio 23 d. 
(ELTA). 2004 metų gruodžio 
mėnesį palankiausiai Lietuvos 
gyvento jai vertino Valdą 
Adamkų - 70 proc., Viliją Blin- 
kevičiūtę - 68 proc., Vytautą 
Grigaravičių - 63 proc., Viktorą 
Uspaskichą - 63 proc. ir Petrą 
Auštrevičių - 58 procentai. 
Viešosios nuomonės tyrimo 
duomenimis, iš 24 vertinimui 
pateiktų visuomenės vadovų 
nepalankiausiai apklausos da
lyviai vertino Vytautą Lands
bergį - 72 proc., Rolandą Pak- 
są - 62 proc., Artūrą Zuoką - 56 
proc., Andrių Kubilių - 55 proc. 
bei Rolandą Pavilionį - 51 proc. 
apklaustųjų.

PRANEŠIMAS SPAUDAI 
2004 12 21

“Mažeikių nafta” turi būti išsaugota Lietuvai
Liberalų dem okratų partijai didelį susirūpinim ą kelia 

pastarųjų dienų įvykiai, susiję su “Jukos” kompanija bei su 
“Mažeikių nafta”.

Lietuvos Vyriausybė, gaudama iš “Mažeikių naftos” didžiu
les pajamas, turi padaryti viską, kad valstybė šioje situacijoje 
nepatirtų jokių nuostolių.

Liberalai demokratai yra tvirtai įsitikinę, kad visi valdžios 
sprendimai turi remtis vieninteliu - naudos Lietuvos žmonėms 
-  kriterijumi ir kreipiasi į valdančiąją daugumą bei Vyriausybę, 
kviesdama pasirinkti būtent šį kelią, apsaugant šalies interesus 
ir nekartoti 1999 metais padarytų klaidų.

Rolandas Paksas
Liberalų demokratų partijos pirmininkas

(Atkelta iš 9 psl.)
KNYGA APIE...

Knygos paskutiniuose pus
lapiuose išvard in ti gausūs 
aukotojai ir prenumeratoriai. 
Daugiausia pinigų paskyrė Li
etuvių fondas (24,000 dol.) 8 
įstaigos ar asmenys paskyrė 
nuo 1 iki 3 tūkstančių dolerių. 
Keli šimtai aukotojų knygos 
leidybai davė mažesnes sumas.

Šis leid inys yra k ietais 
viršeliais, gausiai iliustruotas. 
Spausdino UAB “Lietuvos 
spauda” Vilniuje.

Edvardas Sulaitis

(Atkelta iš 10 psl.)
XIII PASAULIO... 
nėjo susitikimus bei pokalbius 
su vietos lietuviais. Jis tuo 
reikalu taip pasisakė:

“Suprantu, kad į Vakarus 
pasitraukę ir į JAV po karo 
atvykę lietuviai patyrė daug var
go, kad įsikūrė, prasigyveno, bet 
tai buvo savarankiškas jų pa
sirinkimas iš kelių blogybių. 
Mes Lietuvoje tokio pasirinki-

mo iš vis neturėjome.”
Tarybos pirmininkas taip pat 

pareiškė, kad laukia idėjų, 
pasiūlymų organizuojamo sim
poziumo reikalu. “Į geras idėjas 
bus atsižvelgta”, - tikina jis.

Pasiūlymus galima siųsti 
pačiam pirmininkui el. paštu: 
rudzikas @julius.ktl.mii.lt arba 
pavaduotojui -
gontis@ktl.mii.lt.

Edvardas Sulaitis

New Year's Eve Casino Bus Tour 
2 days 1 night visit: Casino Niagara, Fallsview and 

Seneca Niagara Casinos Only $109 pp 
For reservations: Call Gerrie (216) 326-3900

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

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

mailto:gontis@ktl.mii.lt
mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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Clevelandiečiai garsiajam  Chicago maratone. Clevelandiečiai M i
kas Rukšėnas (k.) ir Tadas Bartkus rodo savo medalius, įteiktus 
šių metų “Chicago M arathon” lenktynėse. Jie abudu spalio mėnesį 
dalyvavo šiame garsiajam  maratone. M aratonas vingiuojasi per 
Chicagos miesto centrą ir pritraukia 40,000 bėgikų iš viso pasaulio. 
Tadas jau  bėga antrus metus. Jie abudu ruošiasi ir kitų metų bėgimui, 
kuris įvyks spalio pradžioje. Algio Rukšėno nuotr.

SPORTO ŽINIOS

LIETUVIŲ SLIDINĖTOJŲ ŽINIAI

Pranešame lietuvių slidinė- 
tojų ir ŠALFASS-gos žiniai, 
kad nuo 2004 m. lapkričio 1 d. 
naujuoju ŠALFASS-GOS Sli

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą, 
prieš priimdami galutinį sprendimą apsilankykite 

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
LINUI MULIOLIUI - 216-387-3204

linas@fixlerrealty.com
www.ClevelandHousingMarket.com

wwW.LyndhurstOhioHomes.com
www.Euclid-Homes.com

www.Richmond-Heights-Homes.com
www.MayfieldHomes.net

www.Pepper-Pike-Homes.com
www.SouthEuclidHomes.com

www.Beachwood-Ohio-Homes.com
www.FixlerRealty.com

Fixler Realty Group, Inc.
Linas M uliolis - M ob. Tel. - 216-387-3204

dinėjimo komiteto vadovu yra 
patvirtintas dr. Jonas Prunskis, 
22 Spring Lane, Barrington, IL 
60010, USA. Tel: 847-854-

2299; Faksas: 847-854-1050; 
-mail: jvp@illinoispain.com

Ligšiolinis ŠALFASS Sli
dinėjimo k-to vadovas Algir
das Šėkas, Kalifornijos LSK 
Bangos narys, nuo 2004 m. 
rugsėjo 1 d. iš šių pareigų pa
sitraukė dėl gyvenamos vietos 
pakeitim o. ŠA LFA SS-gos 
centro valdyba dėkoja Algirdui 
Šėkai už nepaprastai kruopštų 
ir sumanų šių pareigų ėjimą.

Visais slidinėjimo reikalais 
prašom e kreiptis į dr. Joną 
Prunskį.

2005 metų ŠALFASS-gos 
Kalnų slidinėjimo pirmenybės 
įvyks 2005 m. kovo 15 dieną, 
Vail, Colorado, prisiderinant 
prie Amerikos Lietuvių Gydy
tojų sąjungos metinės iškylos, 
kuri vyks kovo 12-19 dieno
mis.

Dėl smulkesnės informa
cijos, k reipk itės  į G ailu tę 
Ošlapaitę, adresu:

Gailė Ošlapas, c/o Gandras 
Travel, P.O. Box 8247, Green 
Valley Lake, CA 92341, USA. 
Tel: 310-880-2952; E-mail: 
gailute@msn.com

Pirmenybių vadovas: dr. 
Jonas Prunskis, kuris taip pat 
gali suteikti informaciją.

SALFASS-gos CENTRO 
VALDYBA

Kauno “Žalgirio” krep
šininkai pasistengė nesuga
dinti klubo prezidento Arvydo 
Sabonio 40-ojo gimtadienio 
šventės. Jos išvakarėse Lie
tuvos krepšinio lygos (LKL) 
paskutinėse antrojo rato rung
tynėse “Žalgiris” Sporto halėje 
90:80 parklupdė pagrindinę 
savo varžovę Vilniaus “Lie
tuvos ryto” ekipą ir nutraukė 
jos pergalių LKL čempionate 
seriją. Per rungtynes Sporto 
halės palubėj e kabo jo  d i
džiuliai “Žalgirio” marškinė
liai su užrašu “Sabui-40”.

ČIKAGOS LIETUVIŲ FUTBOLININKŲ 
PADANGĖJE

“Lituanicos” futbolininkai, 
užbaigę rudens pirm enybių 
sezoną lauke (ten jie atsistojo 
6-je vietoje iš 10 komandų), 
dabar ruošiasi salės futbolo 
varžyboms, kurios prasidės 
sausio mėn. pradžioje.

Šiuo metu futbolininkai 
kiekvieno ketvirtadienio va
karą susirenka treniruotėms į 
“Sports Dome” pastatą, 8900 
So. 77 St. Bridgeview mies
telyje. Čia treniruotes taip pat 
turi ir “Chicago Fire” pro
fesionalų komanda. Beje, šis 
futbolo klubas Bridgeview  
pradėjo statyti stadioną, turintį 
20 tūkst. v ietų , kuris bus 
užbaigtas 2006 m. balandžio 
mėnesį.

O “L ituanicos” fu tbo li
ninkai taip pat turi nemažų 
planų. Vienas iš jų  naujos 
futbolo aikštės įrengimas, nes 
senoji nėra tinkama naudo
j imui. Tam reikalu i reikės

Čikagos “Lituanicos” futbolo klubo veikėjai. Iš kairės: Edvardas 
Šulaitis, Albertas Glavinskas ir Romas Kartavičius. E. Šulaičio nuotr.

mažiausiai 5 tūkst. dolerių. Į 
anksčiau paskelbtą piniginį 
vajų atsiliepė tik vienas futbolo 
entuziastas -  tai dr. Romualdas 
Kašuba, atsiuntęs 100 dol. 
čekį. Yra laukiama daugiau 
aukotojų.

Reikia pasakyti, kad dr. 
Romualdas yra vienas iš di
desnių futbolo sirgalių, nepra
leidžiančių “Lituanicos” rung
tynių, nežiūrint kur jos be
vyktų. Jis ne taip seniai buvo 
nuvažiavęs net į Lietuvą, kad 
ten galėtų pamatyti tarpvals
tybines futbolo rungtynes tarp 
Lietuvos ir Ispanijos futbolo 
rinktinių. Šis futbolo entu
ziastas džiaugėsi, kad šiame 
susitikime lietuviai gana gerai 
užsirekomendavo ir su futbolo 
pasaulio galiūnais ispanais 
sužaidė lygiomis, nors, turint 
kiek daugiau laimės, mūsiškiai 
galėjo švęsti pergalę.

Edvardas Sulaitis

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

mailto:linas@fixlerrealty.com
http://www.ClevelandHousingMarket.com
http://wwW.LyndhurstOhioHomes.com
http://www.Euclid-Homes.com
http://www.Richmond-Heights-Homes.com
http://www.MayfieldHomes.net
http://www.Pepper-Pike-Homes.com
http://www.SouthEuclidHomes.com
http://www.Beachwood-Ohio-Homes.com
http://www.FixlerRealty.com
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