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Bendra nuotrauka Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovų viršūnių susitikimo Briuselyje. 
Antroje eilėje, ketvirtas iŠ kairės Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas A.Brazauskas. ES nuotr.

RUSIJOS AMBASADORIUS PAREIŠKIMAI 
NELIKS NEPASTEBĖTI

ES VIRŠŪNIŲ SUSITIKIMAS BAIGĖS 
BE RADIKALIŲ REFORMŲ

Vilnius, kovo 24 d. (Delfi). 
Prezidentas Valdas Adamkus 
sako, kad aštrūs Rusijos am
basadoriaus Vilniuje Boris 
Cepov pasisakymai apie Lietu
vą neliks be atgarsio."Iš pa
saulinės praktikos aišku, kad 
tokie dalykai nepraeina tylo
mis", - interviu "Žinių radijui" 
ketvirtadienį sakė prezidentas.

Anot jo, "ambasadoriaus 
išreikšta mintis ne visiškai 
atitinka diplom atinę etiką. 
Manau, kad atitinkamai rea
guos Užsienio reikalų minis
terija ar kitos įstaigos". Lietu
vos žiniasklaida cituoja Rusi
jos ambasadorių Vilniuje Boris 
Cepov, vad inan tį L ietuvą 
"skandalistų sambūriu".

"Daugelį sprendimų lydi 
skandalai ir bloga atmosfera: 
kas nors ko nors pasiklausė, 
įskundė. Net susidaro įspūdis, 
kad tai ne šalis, o skandalų 
mėgėjų susibūrimo vieta: laks
to, ieško kompromituojančios 
medžiagos, suranda, reikiamu 
momentu ją  paviešina. Tada 
visi purvini ir laimingi sėdi, 
kad neliko nė vieno švaraus", 
- interviu dienraščiui Respub
lika sakė B.Cepov.

Šie ambasadoriaus pasi
sakymai sukėlė nemažą at
garsį. Prezidento užsienio poli
tikos patarėjas Edminas Bag
donas pažymėjo, kad ambasa
doriaus aštrūs ir kritiški pasi
sakymai apie šalį, kurioje dir-

VYRIAUSYBĖJE REIKIA DAUGIAU DARBO 
PARTIJOS MINISTRŲ”

Vienintelė galimybė Vy
riausybei pradėti veiksmingai 
dirbti - padidinti Darbo parti
jos ministrų skaičių, galbūt 
šiai partijai atiduoti premje
ro postą.

Taip spaudos konferenci
joje Seime kalbėjo Liberalų ir 
centro sąjungos frakcijos narys 
Eligijus Masiulis. Anot jo, 
Vyriausybės darbas nuolat

ba, peržengia diplom atinio 
etiketo ribas.

"Lietuvoje akredituotas bet 
kurios valstybės ambasado
rius turėtų laikytis visuotinai 
priimtų diplomatinio etiketo 
taisyklių. Šiuo atveju, m a
nyčiau, buvo perlenkta", - sakė 
E.Bagdonas. Jis, pats anksčiau 
dirbęs ambasadoriumi Romoje 
ir buvęs URM protokolo šefas, 
pastebėjo, kad diplomatinis 
protokolas reikalauja rodyti 
pagarbą šaliai, kurioje diplo
matas yra akredituotas.

Premjeras Algirdas Bra
zauskas, žurnalistų paklaustas, 
kaip vertina Rusijos ambasa
doriaus pasisakymus apie Lie
tuvą, atsakė, jog "jis - ne mūsų 
pareigūnas, o Rusijos, tegul 
Rusija ir vertina". "Aš nelin
kęs veltis į tokias diskusijas, 
kurios, man atrodo, neturėtų 
vykti tarp valstybių, turinčių 
normalius kaimyninius san
tykius", - sakė prem jeras. 
Tačiau jis pridūrė, kad "pasi
tarsim pas prezidentą, ir bus 
nutarta, ką toliau daryti".

Žinomo Lietuvos polito
logo Raimundo Lopatos verti
nimu, ambasadorius B.Cepov 
"praleido progą patylėti". Vil
niaus universtiteto Tarptauti
nių santykių ir politikos moks
lų instituto direktoriaus profe
soriaus R.Lopatos nuomone, 
jokios valstybės ambasadorius 
neturėtų dirbti šalyje, apie ku-

stringa todėl, kad Vyriausybėje 
didesnę įtaką turi socialde
mokratai bei socialliberalai, 
savo ruožtu Seime - Darbo par
tija. Todėl dabar Seimas stab
do Vyriausybės iniciatyvas, o 
Vyriausybė - Seimo.

“Vienintelis variantas Vy
riausybei tapti veiksniai yra la
bai staigus, labai konkretus 
Vyriausybės sudėties peržiūrė-

rią viešai atsiliepia nepagar
biai.

O pozicinės L iberalų  ir 
centro frakcijos Seime narys 
Arminas Lydeka spėja, jog "ne- 
diplomatiški, vietomis užgau
lūs ir persmelkti didžiavalsty
binio šovinizmo dvasia". Rusi
jos ambasadoriaus pareiškimai 
tai sąmoninga provokacija.

Praėjusią savaitę ambasa
dorius B.Cepov įsivėlė į viešą 
polemiką su dienraščiu Lietu
vos rytas, kurį apkaltino de
zinformacijos platinimu, nepa
garba Rusijos diplomatams bei 
rusofobijos propagavimu. Tokį 
am basadoriaus pam okym ą 
užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis pavadino "neko
rektišku" ir patarė jam  verčiau 
"rūpintis spaudos laisve savo 
šalyje, o ne nurodinėti, ką turi 
rašyti Lietuvos spauda".

Ambasadorių, kaip mano
ma, suerzino svarstymai, kad 
jis gali būti atšauktas iš Vil
niaus, nes neteisingai prog
nozavo prezidento V.Adam- 
kaus sprendimą dėl dalyvavi
mo pergalės prieš nacius minė
jime Maskvoje. Be to, Rusijos 
ambasados darbuotojai pa 
staruoju metu buvo viešai per
spėti, kad Lietuvai nemalonus 
jų  pernelyg įkyrus dėmesys 
šalies politiniams procesams.
B.Cepov ambasadoriaus darbą 
Lietuvoje pradėjo 2003 metų 
rudenį.

jimas. Tada mes tikrai maty
tumėme sklandesnį Vyriausy
bės darbą, būtų sklandžiau ko
ordinuojami Seimo ir Vyriau
sybės veiksmai, atsirastų gali
mybė Darbo partijai bandyti 
realizuoti rinkiminius pažadus, 
būtų išspręsta premjero atsako
mybės už ministrų veiksmus 
problema”, - vardijo E. Masiu
lis. Anot jo, reikėtų ne galvoti 
apie atskirų ministrų pakeitimą, 
o apie visos Vyriausybės per-

Europos Sąjungos (ES) 
valstybių ir vyriausybių vado
vai kovo 23 d. viršūnių susi
tikimą baigė pažadais refor
muoti šiuo metu nuo Jungtinių 
Valstijų atsiliekančią bloko 
ekonomiką, tačiau radikalūs 
sprendimai nebuvo priimti. 
N epaisant atsisakym o nuo 
pernelyg ambicingo tikslo - iki 
2010 metų paversti Europos 
ekonomiką didžiausia ir pa
žangiausia pasaulyje, 25 vals
tybių vadovai nusprendė pa
tvirtinti įsipareigojimą "už
tikrinti tvarų ir pastovų augi
mą, laikantis Europos socia
linio modelio reikalavimų".

Tiesa, nebuvo žengta link 
paslaugų rinkos liberalizavimo 
- šis sprendimas naujosioms 
ES narėms iš Rytų Europos 
buvo vienas iš būdų pasiekti 
ES senbuvių ekonomikos išsi
vystymo lygį.

Toks pasiūlymas Prancū
zijoje, kurioje netrukus vyks 
referendumas dėl ES konsti
tucijos, sukėlė profesinių są
jungų protestus dėl galimo dar
bo vietų skaičiaus sumažini-

TAUTININKAI KEIČIA VADĄ
Vilnius, kovo 22 d. (Delfi). 

Lietuvių tautininkų sąjunga 
pakeitė savo vadą ir svajoja 
apie pergalę artėjančiuose 
savivaldybių rinkimuose. LTS 
suvažiavime kovo 19 d. iš ke
turių kandidatų partijos pir
mininku buvo išrinktas šios 
partijos Vilniaus valdybos va
dovas Gintaras Songaila. Iki 
šiol partijai vadovavo Klemas 
Inta.

Spaudos konferencijo je  
naujasis partijos pirmininkas 
G.Songaila teigė, kad partija 
tikisi sustiprinti savo įtaką iki 
2007 metais vyksiančių saviv
aldybių rinkimų, o po to daly
vauti 2008 metų Seimo rinki
muose. "Tikimės, kad energin
gai dirbdami mes įrodysime, 
kad ši - tautininkiška - vizija 
yra iš tikrųjų tautai reikalinga", 
- kalbėjo G.Songaila. Anot jo,

tvarką.
Vyriausybei dirbti, pasak E. 

Masiulio, trukdo ir Seime dir
bantys ministrais netapę Darbo 
partijos nariai, kurie jaučiasi 
neįvertinti. Vyriausybėje Social
demokratų partija turi 5 minist
rų portfelius bei premjero postą, 
Darbo partija yra delegavusi 5 
ministrus, socialliberalai - 2 
ministrus, Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijų sąjun
ga - 1 ministrę. LG0TIC

mo, prieš šį pasiūlymą pasisa
kanti stovykla atsidūrė visuo
menės apklausų reitingo viršu
je. Tai sukėlė susirūpinimą, 
kad bus atmesta ES Konsti
tucija, kuria siekiama refor
muoti bendrijos institucijas.

ES šalių vadovų patvirtin
tos nuostatos euro zonos vals
tybių vyriausybėms leis su
daryti biudžetus, kuriuose de
ficitas viršytų anksčiau nu
statytą lygį. Toks sprendimas 
priimtas atsižvelgiant į Vokie
tijos ir Prancūzijos reikalavi
mus. Šiose valstybėse bendro
jo vidaus produkto (BVP) de
ficitas nuo 2002-ųjų metų kas
met viršija leidžiamą 3 pro
centų lygį.

Europos Sąjungos valsty
bių ir  vyriausybių vadovai 
viršūnių susitikime Briuselyje 
nusprendė peržiūrėti bloko 
ekonominę strategiją iki 2010 
metų. ES vadovybė pripažino 
"akivaizdų bloko valstybių 
ūkio plėtros atsilikimą" nuo 
JAV, Japonijos ir dalies ypač 
sparčiai augančių Azijos vals
tybių. ELTA

šiuo metu savivaldybių tarybo
se yra "keliolika" tautininkų 
bei vienas meras Akmenės ra
jone.

LTS suvažiavime buvo ak
centuotas ir glaudus bendra
darbiavimas, vienijimasis su 
g im in ingom is po litinėm is 
partijomis - tautinės pakraipos 
jėgom is "Jaunoji Lietuva", 
"Lietuvos kelias", "Naciona
line centro partija", galbūt ir 
"Tautos pažangos partija".

Pernai vasarą TLS turėjo 
1,3 tūkst. aktyvių narių. Šiuo 
metu pastebimas buvusių par
tijos narių sugrįžimas. LTS 
neturi nė vieno atstovo dabar
tiniame Seime. Pernai vyku
siuose parlamento rinkimuose 
tautininkai surinko vos 0,2 
proc. balsų ir liko paskutinėje 
vietoje tarp savo kandidatų są
rašus iškėlusių partijų.

Europos Komisijos narė, 
atsakinga už finansinį progra
mavimą ir biudžetą, Dalia Gry
bauskaitė gimtojoje šalyje ap
silankys su oficialiu vizitu. Su
sitikim uose su prezidentu, 
premjeru, finansų ministru, ap
silankyme Seime D.Grybaus- 
kaitė pristatys derybų dėl ES 
2007-2013 metų Finansinės 
perspektyvos, nuo kurios pri
klausys, kiek ES paramos lėšų 
Lietuva gaus šiam laikotarpiui.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Prezidentas Valdas Adamkus mano, jog šimtą dienų dirban

ti premjero Algirdo Brazausko vadovaujama Vyriausybė galėtų 
glaudžiau ir darniau bendradarbiauti su Seimu. Šalies vadovas 
šiuo metu sako įžvelgiąs tam tikrą Vyriausybės ir Seimo atotrūkį. 
Pats Premjeras A. Brazauskas spaudos konferencijoje teigė, jog 
Seimas per daug laiko sugaišta “savo vidiniams reikalams” . 
Vertindamas apskritai Vyriausybės pirmo šimto dienų darbą, A. 
Brazauskas negailėjo pagyrų ir teigė, jog pastarosios Vyriau
sybės “kokybinė sudėtis yra labai gera” ir šioji Vyriausybė gali 
dirbti. Pasak A. Brazausko, nors Vyriausybėje esama nemažai 
nuomonių skirtumų, tačiau šiuo metu Ministrų Kabinetas jau 
“yra pajautęs gerą sprendimų priėmimo ritmą”.

A. Brazauskas atmetė kritiką, esą Vyriausybė blaškosi, o 
jos vadovai - atsisakę savo ankstesnių pažadų. “Jokio blaškymosi 
nėra, mes labai nuosekliai einame į priekį”, - sakė A. Brazaus
kas. Premjero teigimu, lygiai taip pat nepelnytai taikomi 
priekaištai, esą Vyriausybė miega. Pasak A. Brazausko, ši Vy
riausybė jau yra pateikusi Seimui per 100 įvairių įstatyminių 
dokumentų, iš jų - 52 įstatymų projektus. Vyriausybės vadovo 
teigimu, sklandžiam Vyriausybės darbui trukdžių beveik nėra, 
išskyrus vieną. “Nesakyčiau, kad yra koks tai ryškus barjeras. 
Mums nepasiseka susirinkti visiems kartu. Tai trukdo staigių 
sprendimų priėmimui”, - sakė A. Brazauskas pridūręs, jog tam 
tikrą psichologinį spaudimą sudaro ir didžiulis visuomenės 
dėmesys šiai Vyriausybei.

Ūkio ministras Viktoras Uspaskichas teigė, jog Vyriausybė 
dirba gerai. Per 100 dienų, V. Uspaskicho tikinimu, Vyriausybė 
visus savo sprendimus priėmė vienbalsiai. “Man dar neteko 
išsimiegoti per šitas 100 dienų”, - sakė V. Uspaskichas reaguo
damas į opozicijos kritiką dėl miegančios Vyriausybės. Vyriau
sybės nuopelnus ir pasiekimus spaudos konferencijoje vardijo ir 
dar dviejų partijų, sudarančių valdančiąją koaliciją, atstovės - 
socialliberalė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė ir Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų są
jungos vadovė žemės ūkio ministrė Kazimira Prunskienė.

Vyriausybe sudarė specialią komisiją galimam Klaipėdos 
apskrities viršininkės Virginijos Lukošienės tarnybiniam  
nusižengimui ištirti. Socialdemokratų deleguota apskrities 
viršininkė, įtariama be specialaus leidimo vykusi į koman
diruotes į užsienį, už tai gali sulaukti tarnybinės nuobaudos. 
Pagal Vyriausybės darbo reglamentą apskričių viršininkai, prieš 
vykdami į komandiruotę į užsienį ilgiau nei vienai dienai, privalo 
gauti Ministro pirmininko leidimą. V. Lukošienė įtariama pažei
dusi šį reglamentą, nes vykdama į komandiruotes į užsienio 
valstybes esą nė karto apie tai neinformavo premjero Algirdo 
Brazausko ir negavo jo  leidimo.

V. Lukošienė yra sakiusi, kad prieš išvažiuodama premjero 
Algirdo Brazausko atsiklausti neprivalėjusi. Mat esą į užsienį ji 
vyksta ne tik kaip apskrities viršininkė, bet ir kaip Europos Są
jungos regionų komisijos narė. Pati apskrities viršininkė Vy
riausybei nurodė nuo 2004 metų balandžio 1 dienos iki 2005 
metų kovo 15 dienos buvusi penkiolikoje komandiruočių 
užsienyje. Per beveik metus V. Lukošienė apsilankė Airijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje, Norvegijoje, Olandijoje, Ukrainoje, Is
panijoje, kelis kartus viešėjo Belgijoje ir Italijoje.

Opozicijos vadovo Andriaus Kubiliaus iniciatyva Seime įkur
ta parlamentinė Lisabonos grupė. 13 palaikiusių tokią iniciatyvą 
parlamentarų yra įsitikinę, kad vadinamasis Lisabonos planas ir 
Lisabonos strategija Lietuvai, kaip ir visai Europos Sąjungai, yra 
ir bus svarbiausias ekonominių reformų ir permainų procesas. Jų 
nuomone, šiam procesui ir Seime turi būti skiriamas ypatingas 
dėmesys. Naujai įkurta Lisabonos grupė analizuos Europos Są
jungos veiksmus ir pažangą įgyvendinant Lisabonos strategiją. 
Ji ketina analizuoti ir diskutuoti Lietuvos Vyriausybės bei Seimo 
veiksmus rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Lisabonos strategiją. 
Parlamentinė grupė organizuos viešas diskusijas ir telks suintere
suotus Lisabonos procesu Lietuvoje.

Atviros Lietuvos fondas įtariamas narkotikų propagavimu. 
Skandalingai pagarsėjusio milijardieriaus G.Sorošo finansuo
jamas Atviros Lietuvos fondas išleido mokiniams skirtą knygą 
“Alkoholis ir kiti narkotikai” , kuri pašiurpino ne tik vaikų tė
vus, bet ir daugelį parlamentarų. Be to, paaiškėjo, kad G.Sorošas 
per ALF gali daryti didelę įtaką tam, kad iki šiol Lietuvoje narko
manai gydomi metadonu.

Nepraėjus nė parai, kai buvo atpažintas sudegintas buvęs 
Švedijos garbės konsulas Klaipėdoje ir bendrovės “Genčių naf
ta” vadovas L.S. Anermalmas, sulaikyti ir į areštinę uždaryti 
trys užsieniečiai: du Turkijos piliečiai ir vienas Švedijos pilie
tybę turintis turkas. Lietuvos žinių duomenimis, vienas iš jų  per 
apklausą jau nebeneigė, kad dalyvavo nužudyme.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Žmonių valia buvo pašalinta Kirgizijos vyriausybė. Tūkstančiai demonstrantų opozicijos vadą Azim- 
bek Beknazarov nešiojo ant rankų sostinės Biškek gatvėje, nes prezidentas Askar Akayev pabėgo iš 
krašto. AP

PREZIDENTO RINKIMAI KIRGIZIJOJE -  PO 3 MENESIU
Kurmanbek Bakijev, kovo 

25 d. paskirtas laikinai einan
čiu Kirgizijos prezidento ir 
ministro pirmininko pareigas, 
pažadėjo naujus Kirgizijos, 
1991 metais tapusios nepri
klausoma valstybe ir šiomis 
dienomis išgyvenusios vadi
namąją "tulpių revoliuciją", 
prezidento rinkimus surengti po 
trijų mėnesių. Tuo tarpu elek
troniniu paštu nacionalinei nau
jienų agentūrai KABAR nu
siųstam e laiške opozicijos 
nušalinto prezidento Askar 
Akajev laiške sakoma, kad Kir
gizijoje įvykdytas antikonstitu
cinis valstybės perversmas.

Nors oficialių pranešimų 
apie tai, kur šiuo metu yra A. 
Akajevas, nėra, Kazachstano 
prezidento administracijai arti
mas šaltinis teigia, kad nuša
lintas nuo valdžios Kirgizijos 
prezidentas, dėl opozicijos 
protesto akcijų atsidūręs kai
myniniame Kazachstane, pali
ko šią šalį. Kiek anksčiau Ka
zachstano užsienio reikalų 
ministerija pareiškė nieko ne
žinanti apie Kirgizijos prezi
dento buvimo vietą.

Naujoji Kirgizijos vadovy
bė gali pareikalauti išduoti A. 
Akajev, jeigu paaiškės, kad jis 
yra užsienyje, per savo pirmąją 
spaudos konferenciją pareiškė 
paskirta eiti Kirgizijos užsie
nio reikalų ministrės pareigas 
Roza Otunbajeva. "Šiuo metu 
niekas neturi tikslios in fo
rmacijos, kur yra A. Akajev, - 
sakė ji. - Kol kas naujoji va
dovybė užsiėm usi padėties 
šalyje stabilizavimu, o vėliau 
tikriausiai pareikalaus išduoti 
A. Akajev, jeigu paaiškės, kur 
jis yra".

R. O tunbajeva taip  pat 
paskelbė, kad "artim iausiu 
metu" bus atšauktas Kirgizijos 
ambasadorius Jungtinėse Val
stijose Bakytbek Abdrisajev. 
Interviu naujienų agentūrai

Associated Press jis apibūdino 
valdžios pasikeitim ą šalyje 
kaip rimtą Konstitucijos pažei
dimą. Negana to, diplomatas 
pareiškė ketinąs toliau eiti savo 
pareigas, kadangi į šį postą jį 
paskyrė prezidentas A. Akajev.

JAV KIRGIZIJAI ŽADA 
30 MLN. DOLERIŲ

Kiek anksčiau K. Bakijev 
patikino, jog šalies vadovybė 
neatsisakys prisiim tų įsipa
reigojimų dėl užsienio valsty
bių karinių bazių, o Kirgizijos 
konstitucinio teismo pirm i
ninkė nurodė, jog buvęs šalies 
vadovas A. Akajev, kadaise 
laikytas vienu liberaliausių 
Centrinės Azijos lyderių, val
dęs šalį 14 metų, oficialiai ne
atsisakė savo posto.

5,2 milijono gyventojų tu
rinti Kirgizija, "šiandien išgy
venanti sunkius laikus, laukia 
Rusijos pagalbos atkuriant sta
bilumą šalyje ir sprendžiant 
aštriausius ekonominius klau
simus", - pareiškė K. Bakijev.

"Su Rusija palaikėme tra
diciškai gerus santykius. Jų 
keisti nežadame ir siekiame 
gilinti tarpusavio bendradar
biavim ą. Visi puikiai žino, 
kokia situacija šiandien susi
klostė Kirgizijoje. Rusija gali 
padėti ją išspręsti. Mums reikia 
rusų investicijų, todėl esame 
pasirengę labai glaudžiai bend
radarbiauti su Maskva", - nu
rodė opozicijos vadpvas.

Jis taip pat patvirtino, jog 
Kirgizija vykdys prisiimtus įsi
pareigojimus dėl leidimo šalies 
teritorijoje dislokuoti užsienio 
valstybių pajėgas. "Kirgizija 
neketina peržiūrėti prisiimtų 
įsipareigojimų. Šalies teritori
joje ir toliau galės veikti anti- 
teroristinės koalicijos valsty
bių bazės", - sakė K. Bakijev.

Kirgizijoje veikia po vieną 
Rusijos ir Amerikos karinę 
bazę.

Beje, JAV valstybės depar
tamento atstovas pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos ir toliau 
rems demokratines reformas 
Kirgizijoje. Jo teigimu, šiam 
tikslui JAV biudžete numatyta 
skirti daugiau nei 30 mln. JAV 
dolerių. Be to, JAV atstovas 
pabrėžė, kad Jungtinės Valsti
jos atidžiai stebi Kirgizijoje 
kylančius poreikius ir veda 
daug iašales konsu ltac ijas. 
"Mes palaikome ryšį su mūsų 
draugais Rusijoje bei Kirgizi
jos kaimynėmis ir padarėme 
išvadą, kad einame tuo pačiu 
keliu. Mes - už taikų situaci
jos sureguliavimą", - pabrėžė 
JAV valstybės departamento 
atstovas.

Įvykius Kirgizijoje taip pat 
komentuoja ir JAV gynybos 
sekretorius Donald Rumsfeld. 
Pentagono vadovo teigimu, 
padėtis Kirgizijoje neturėtų 
neigiamai paveikti šioje šalyje 
dislokuotų JAV pajėgų. Anot 
sekretoriaus, Jungtinės Valsti
jos šiuo metu neturi patikimos 
inform acijos, ar Kirgizijos 
prezidentas Askar Akajev pa
liko šalį.

KIRGIZIJAI REIKALINGI 
LAISVI RINKIMAI

Lietuvos užsienio reikalų 
m inisterija, kom entuodam a 
Kirgizijoje vykstantį valdžios 
perėmimą į opozicijos rankas, 
pažymi, jog Kirgizijos parla
mento rinkimai daugeliu at
žvilgių neatitiko ESBO krite
rijų bei kitų demokratiniams 
rinkimas keliamų reikalavimų. 
Kai kurioms NVS šalims pri
metama tokia rinkimų praktika, 
kurių visuomenė nebegali to
leruoti, tai patvirtina ir įvykiai 
Kirgizijoje. Atsižvelgiant į Gru
zijos ir Ukrainos patirtį matyti, 
kad vienintelė išeitis tokioje 
situacijoje - surengti tikrai lais
vus ir demokratiškus rinkimus.

ELTA
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KURIE PRISIMENA PRAEITĮ, SUKURS 
TEISINGĄ ATEITĮ

Gegužės aštuntąją bus 60 metų nuo Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos. Daugeliui žmonių Europoje ši istorinė diena atnešė 
lauktą išsivadavimą nuo žmogų paniekinusio nacionalsocia
listinio smurto. Europoje tas karo pabaigos metines žadama 
sutikti daugybe minėjimų. Vienas tokių minėjimų bus gegužės 
9 dieną Maskvoje, į kurį Rusijos prezidentas sukvietė atvyk
ti nemaža valstybių vadovų beveik iš viso pasaulio.

Maskvoje gegužės devintoji yra vadinama Didžiojo tėvynės 
karo pergalės diena. Bet Rusijos prezidento pasakymu, Antro
jo pasaulinio karo pabaiga šiais metais turi būti minima kaip 
Europos susitaikymo šventė. Tačiau mes atsimename, jog So
vietų Sąjungos pavergtos tautos ir net pusė Europos, kai buvo 
sužlugdytas nacionalsocializmas, kentė komunistinės vergijos 
priespaudą. 1945 metų gegužės mėnesį Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai prasidėjo nauja rusiškoji okupacija. Tik žlugus Sovietų 
Sąjungai buvo atkurta nepriklausomybė tuose kraštuose. Mi
nint karo pabaigos 60-ąsias metines negalima pamiršti tos is
torijos, kuri buvo po karo ir tęsėsi beveik 50 metų.

Europos spaudoje daug rašoma tais klausimais. Vokiečiai 
primena, jog, praėjus vos penkeriems metams po karo pabai
gos, Robert Schuman 1950 m. gegužės 9 d. padėjo Europos 
ekonominės sąjungos organizavimo pagrindus. Jo nuosaiki 
politika Tuniso, Saaro ir ypač europinio susivienijim o 
atžvilgiu, anuomet sukėlė smarkią Prancūzijos prezidento De 
Gaulle sluoksnių opoziciją. 1958 m. jis buvo išrinktas Euro
pos parlamento pirmininku. Baigęs teisę, gerai įžvelgė 
pokarinę politinę situaciją ir pavojus iš Rytų. Europos jungi
mosi istorija po laimėjimo prieš komunistinę diktatūrą prieš 
15 metų, pasiekė viršūnę 2004 m. gegužės 1 dieną, kai su 
dešimt naujų narių buvo baigtas lauktasis Europos susijungi
mas. Europos Sąjunga -  tai praėjusių karų bei diktatūrų išvada, 
kurioje valstybės nori saugumo ir užtikrintos ateities, kad 
nebetektų kentėti okupacijos.

Kai kurie vokiečių parlamentarai mano, kad milijonų 
žmonių patyrusių Europoje kančias, mirtis ir koncentracijos 
lagerius išgyvenimai turėtų būti paminėti ne Maskvoje, bet 
Briuselyje, kuris šiuo metu išreiškia europiečių norą gyventi 
taikiai, laisvai ir demokratiškai. Jie siūlo kad Europos Parla
mento ir Europos Tarybos vadovybė turėtų surengti Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos 60-mečio minėjimą Europos dabar
tiniame veiklos centre. Tai būtų reikšmingas įvykis Europos 
ateičiai. Jie sako, kad Europos Sąjungos narių, o ypač Vokie
tijos, prisiminimai apie gegužės 8-ąją yra labai skirtingi.

Skirtingi prisiminimai yra ir lietuvių, kurie gerai atsimena 
praeitį. Užsienio lietuviai su džiaugsmu sutiko žinią, kai Lie
tuvos prezidentas paskelbė nenusilenksiąs karo aukoms 
Maskvoje, bet liksiąs Lietuvoje su tauta. “Okupacijos, tremtys 
ir įkalinimai, holokausto tragedija, koncentracijos stovyklos, 
priverstinė emigracija -  tai skaudžiausias smūgis lietuvių tau
tai. Daugiau kaip 350 tūkstančių žmonių buvo įkalinta, išvežta 
į gulago lagerius ar nužudyta Lietuvoje”. Šie nusikaltimai vyko 
ir po karo, kai Lietuvos vardas buvo išbrauktas iš pasaulio 
žemėlapių. Europos vienybė, kurios pagrindas demokratija ir 
žmogaus teisės, reiškia tikrąją Antrojo pasaulinio karo pabaigą. 
Tad Europos Sąjunga turėtų minėti šias metines.

S. Tūbėnas

Valstybinės kalbos priežiū
ros atstovai pagrįstai skundžia
si verslo iškabomis svetimom 
kalbom, kurios akį rėžia net 
Vilniaus Gedimino prospekte. 
Vargu, ar jie  rastų  prie ko 
prikibti, jei ant Gedimino pr. 
53 pastato sienos atsirastų 
lietuviškai atrodanti iškaba -  
Turizm o b iuras “Seim as” . 
Tačiau Lietuvos Respublikos 
piliečiai tikriausiai p ro tes
tuotų, jeigu L.R. Seimas už
siregistruotų kaip pelno sie
kiantis politinis verslas, o ne 
tautos atstovybė. Ar daug tam 
betrūksta? Toks klausimas gali 
daug kam kilti pažiūrėjus į šio 
Seimo daugelio narių sava
vališkas ir savanaudiškas iš
daigas.

2005.03.21 spaudoje pa
sirodė žinia jog dar nespėjusių 
keturis mėnesius prie darbo 
kojų sušilti du trečdaliai šio 
Seimo narių (91 iš 141) paskli
do pasaulyje komandiruotė
mis. 2/3! Valdančioji koalicija 
Seime Alpių slidinėtoją, “ne 
KGB rezervistą”, nesusiorien
tuojantį savo pareigose, pali
ko pasimokyti seimūno amato 
Seimo vaikų darželyje. Pasiro
do, kad vaikų darželio mokslų 
reikia net kai kuriem senbu
viams, atsilikusiems geografi
jo s  m oksle. Jie  neatsk iria  
Vašingtono nuo šiltųjų vande
nų salyno. Kaip gali reikalau
ti, kad “darbininkė” naujokė 
žinotų skirtumą tarp Vokietijos 
ir Meksikos. Mokslas padeda: 
A.M.Brazauskas jau, matomai, 
atskiria Kauną nuo Maskvos. 
Gi dar nemokyta seimūnų bri
gada, iššvaisčiusi kovo mėne
sio “turizmo” biudžetą, tuština 
balandžio mėnesio biudžetą.

O kai kas tikėjosi, jog po 
“darbininkų” vėliava atžy
giavę milijonieriai seimūnai 
savo pinigais papildys valsty
bės biudžetą. Antai visų naujų 
milijonierių voždas Viktoras 
(sulietuvintas) Uspaschik (ne
sulietuvintas) spėjo jau ir Eu
ropos Sąjungos sostinėms ir 
Amerikai darbietiškos garbės 
suteikti. O mokesčius, sakoma, 
reiks padidinti -  iš vieno ar 
kito galo. Jis rado laiko (atlie
kam o nuo Seimo darbų) ir

JAV PREZIDENTO KELIONE Į LATVIJĄ IR GRUZIJĄ 
SUKELS RUSIJOS ĮTŪŽĮ

W ashington, D .C ., k o 
vo 25 d. JAV prezidento Geor
ge W. Bush sprendimas po ap
silankymo Maskvoje, kur jis 
minės 60-ąsias Antrojo pa
saulinio karo pabaigos metines, 
vykti į Latviją ir Gruziją yra 
tam tikras ženklas Vladimir 
Putin, rašo dienraštis Washing
ton Post.

Kovo 24 d. Baltieji rūmai 
pranešė, kad G.W.Bush gegu
žės mėnesį lankysis Latvijoje, 
N yderlanduose, Rusijoje ir 
Gruzijoje. Viešėdamas Rygoje

TURIZMO BIURAS “SEIMAS”?
Maskvai pagarbą atiduoti. Gal 
pasiaiškinti dėl prez. Valdo 
A dam kaus nenuolankaus 
sprendimo. Įdomu tai, kad (jei 
žiniasklaida nešposauja dar 
prieš Balandžio pirmą) Uspas- 
ch ik  M askvon n usivežė ... 
vertėją. Ar nebūtų verčiau jam 
turėti vertėją, kai jis kalba Sei
me ar TV debatuose. Tada 
klausytojai suprastų, ką jis kal
ba, ir jam  nebereikėtų aiškinti
-  “pasakysiu paprastai” , “da
bar -  labai trumpai”, “klausy
kite, gerbiamieji” .

Zinome, ar bent turėtume 
žinoti, kad Seime buvo ir bus 
priesaikai ištikimų valstybės 
vyrų ir moterų, kurie nesigiria 
kaip Viktorėlis, esą valstybi
ninkais. Tačiau liaudies posa
kis apie “šaukštą dervos” 
negalioja šiam seimui, kurio 
medaus statinėn derva pilama 
kibirais.

Apie milijonierius čia kal
bama ne dėl pinigo, o dėl jo 
kilmės. Pinigas politikoje, kaip 
ir vanduo stoge, visur kitur 
randa didesnį ar mažesnį ply
šelį. Savų smegenų ar nugaros 
prakaitu pinigo užsidirbę ar 
tuo būdu tėvų sukrautą pa
likimą gavę asmenys turi teisę 
dalį savo turto panaudoti poli
tikai, kad valdžion pakliuvę 
aferistai ar besmegeniai uto- 
pininkai -  “svieto lygintojai”
-  nesulygintų visos tautos 
skurdo dalgiu. Tačiau balsuo
tojai turi teisę žinoti, kiek ir iš 
kieno kišenės kandidatas gau
na paramos. Ir turi būti nu
statyta paramos riba. Jau prieš 
rinkimų dieną turi būti žinoma 
kieno, ar net gal kurios kitos 
valstybės, pinigais kandidatas 
siekia ranką į Lietuvos laivo 
vairą. Jei vėliau paaiškėja klas
totė, kaltininkai turi atsidurti 
kalėjime, o ne būti tik pabarti 
už “etikos” klaidas. Nors tai 
nelengva, reikia ieškoti būdų 
apriboti balsavimo teisę psi
chiniai nepastoviem s žm o
nėms, narkomanams, alkoho
likam s, k rim inalis tam s ir, 
aišku, protiniams ligoniams. 
Būtina sukurti visuomenines 
organizacijas, kurios laiku 
nuplėštų kaukę akiplėšiškiems 
demagogams. Čia gera dirva

jis susitiks su Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos prezidentais.

Analitikų nuomone, spren
dimas į kelionės dienotvarkę 
įtraukti Rygą ir Tbilisį neabe
jotinai suerzins Rusiją ir paro
dys Vašingtono susirūpinimą 
Maskvos bandymais stiprinti 
įtaką buvusios sovietinės im
perijos teritorijose.

"Tai labai sim boliški ir 
svarbūs vizitai", - sakė Tarp
tautinių ir strateginių studijų 
centro vyresnioji bendradarbė 
Sarah E. Mendelson.

pasireikšti intelektualams ir, 
žinom a, pensininkam s žur- 
nalistams.Reikėtų žinoti ir apie 
piniguočių kandidatų, ypač “iš 
po nakties” milijonierių, turto 
šaknis: garbingos jos, ar ne
moralios ir gal net neteisėtos. 
Aiškaus paaiškinim o reikia 
reikalauti ypač iš neturtingos 
L ietuvos turtuolių . Čia ne 
didžiulė Amerika, kur bet kas, 
gero išradimo ar puikaus su
manymo dėka gali tapti mili
jonierium “iš po nakties”. Tada 
nebebūtų pagrindo įtarimams, 
kad į Seimą besitaikąs turtuo
lis tokiu tapo nuskurdindamas 
prisikeliančios Lietuvos žmo
nes ir tikisi, Seiman pakliuvęs 
per įstatymais sukurtą mono
polį, padidinti savo turtą, nuo 
skurdžių nugaros numaunant 
paskutinius marškinius. Tokių 
Seime tikrai nereikia. Ypač 
besivadiną skurdžiais turėtų 
tokius išmesti iš Seimo per 
ateinančius rinkimus, jei ne
įmanoma anksčiau.

Todėl LR piliečiai, kurie 
siekia pagerinti ar pakeisti 
padėtį vienoje ar kitoje srityje, 
atstatyti teisingumą, moralę, 
pakelti patriotizmo mokymą 
m okyklose, sustiprinti sau
gum ą, pa ta rnau tų  v isiem s 
tiems geriems siekiams, jei 
įsidėmėtų karo meto JAV avi
acijos viršininko gen. Curtis 
Le May patarimą: “Liaukimės 
vaikę muses. Atsikratykime 
mėšlyno”. Aišku, kad išdvės 
pačios didžiausios “musės” , 
jeigu per sekančius Seimo rin
kimus išmėšime iš Lietuvos 
kiemo raudonąjį nom enkla
tūrinį mėšlyną. Tad jau dabar 
metas blizginti ir galąsti mėš
lavežio šakes. Vien patriotiz
mas ir geri norai rinkimų die
ną nieko gero neduos Lietuvai. 
Ir patriotams reikia pilietinės 
savišvietos, kad galėtų iki rin
kimų apšviesti savos aplinkos 
balsuotojus, idant jie atskirtų 
juodą nuo balto, melą nuo tie
sos. Tada ant Gedimino pros
pekto 53 pastato sienos galės 
išdidžiai kaboti bronzinė lenta 
su užrašu: LIETUVOS RES
PUBLIKOS SEIMAS, o ne 
politinio verslo iškaba.

Vilius Bražėnas

RUSIJA PRIIMS 
PREZIDENTĄ

Rusijos prezidentas Vladi
mir Putin mano, kad įvykius 
Kirgizijoje lėmė valdžios silp
numas. V. Putin neatmetė ga
limybės, jog nuverstasis šalies 
vadovas Askar Akajev atvyks 
į Rusiją.

"Įvykių posūkis Kirgizijoje 
nebuvo mums netikėtas. Jį 
lėmė valdžios silpnumas ir 
susikaupusios socialinės bei 
ekonom inės problem os", - 
pareiškė R usijos vadovas, 
kuris šiuo metu lankosi Armė
nijoje. ELTA

mailto:dirva@ix.netcom.com
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RUSIJOS RADIKALAI MITINGAVO PRIES 
V. ADAMKAUS ATSISAKYMĄ DALYVAUTI 

IŠKILMĖSE MASKVOJE
Rusijos radikalai mitingu 

reiškė nepasitenkinim ą dėl 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus sprendimo nedaly
vauti gegužės 9-osios iškilmė
se Maskvoje. Prie Lietuvos 
am basados R usijo je įvyko 
vietos valdžios sankcionuotas 
ultranacionalistinės Rusijos 
liberalų demokratų partijos 
Maskvos srities skyriaus orga
nizuotas mitingas. Partijai va
dovauja pareiškim ais prieš 
Lietuvą ir kitas šalis skanda
lingai pagarsėjęs V ladim ir 
Zirinovki. Pretekstas rengti 
mitingą - Lietuvos prezidento 
atsisakymas dalyvauti pergalės 
prieš nacizmo sutriuškinimo 
60-mečio minėjimo renginiuo
se Maskvoje.

Valandą trukusiam e m i
tinge dalyvavo apie 30 žmo
nių. Plakatų su užrašais "Pa
baltijy, kam tau fašizmas?", 
"Neužmirškit - tarybinis karys 
Jus išvadavo!", "Fašizmas ir 
antisemitizmas Pabaltijy ne
praeis!" fone kalbėjo partijos 
vadas V.Zirinovski. Savo pa
sisakymą jis "skyrė asmeniškai 
Lietuvos prezidentui V.Adam- 
kui".

V.Zirinovski kaltino Lietu
vą, kad jos žmonės simpatiza
vo fašistams, kad po karo dar 
10 metų "Lietuvos fašistai 
šaudė į tarybinius kareivius", 
siūlė grąžinti Klaipėdą Vokieti
jai, Vilnių - Lenkijai, grasino,

“B. CEPOV PAREIŠKIMAI GALI BŪTI 
CENTRINĖS VALDŽIOS ĮGARSINIMAS”

Vilnius, kovo 25 d. (ELTA). 
Rusijos ambasadoriaus Boris 
Cepov vieši pareiškimai gali 
būti tiek jo asmeninė nuomonė, 
tiek šios šalies valdžios pozici
jos atspindėjimas. Tai interviu 
Lietuvos radijui teigė Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas. "Sunkiai įsivaizduojama, 
kad svetimoje valstybėje rezi
duojantis ambasadorius galėtų 
įžeidinėti šitos valstybės žmo
nes, piktintis čia vykstančiais 
rinkimais", - kalbėjo parlamen
to vadovas.

"Užduodu sau vieną klau
simą - kodėl jis taip kalba, juk 
tai patyręs diplomatas, puikiai 
diplom atinį etiketą žinantis 
žmogus? Ar tai yra asmeninė 
nuomonė ir bandymas išpro
vokuoti atitinkamą reakciją 
savo atžvilgiu, ar tai yra pozi
cija, kuria jis įgarsina centrinės 
valdžios politiką?" - stebėjosi 
Seimo pirmininkas.

Tačiau A. Paulauskas teigia 
kol kas negalįs pasakyti, kas iš 
tiesų slepiasi už Rusijos dip
lomato žodžių. "Negaliu at
sakyti tiksliai į šį klausimą, nes 
neturiu reikiamos informaci
jos. Užsiiminėti spėlionėmis 
čia netinka. Po kurio laiko tu
rėtų paaiškėti tikrosios prie-

kad Lietuva greitai neteks ne
priklausomybės - ją  esąs oku
puos NATO arba kas nors ki
tas, žadėjo, jog Rusija imsis 
diplomatinių ir ekonominių 
sankcijų.

M itingo m etu viešosios 
tvarkos pažeidimų ar kitokių 
incidentų nebuvo. Prie Lietu
vos genera lin io  konsulato  
Karaliaučiuje taip pat vyko 
piketas, kur Rusijos komuni
stai reikalavo "laisvo tranzito" 
per Lietuvos teritoriją - be vizų 
ir sveikatos draudimo.

Apie sprendimą nevykti į 
Maskvą ir šio sprendimo mo
tyvus V .A dam kus pranešė 
visuomenei kovo pradžioje. 
Analogišką sprendimą paskel
bė ir Estijos prezidentas Ar
nold Ruutel. Tuo tarpu Latvi
jos prezidentė jau anksčiau 
paskelbė vyksianti į Maskvą.

V.Adamkus tuomet teigė, 
kad "gerai suvokdamas isto
rinę tautos patirtį ir įvertinęs 
visuomenėje vykusias diskusi
jas", nusprendęs gegužės 9-ąją 
"likti L ietuvoje, su tauta". 
Nacių okupacijos pabaiga Lie
tuvoje yra siejama su 50 metų 
trukusios sovietinės okupaci
jos pradžia.

Kartu jis  užtikrino, kad 
sprendimas nevykti į minėjimą 
M askvoje "jokiu būdu nėra 
Lietuvos užsienio politikos 
pasikeitimas Rusijos atžvil
giu".

žastys". Jo teigimu, tiek vienu, 
tiek kitu atveju panašūs pa
reiškimai "neprideda šilumos 
dvišaliams santykiams, o tai 
esą yra pagrindinė ambasa
doriaus pareiga".

ELTA primena, kad Rusijos 
Federacijos atstovas interviu 
dienraščiui "Respublika" teigė 
susidaręs įspūdį, jog Lietuva - 
ne šalis, o skandalų mėgėjų 
sambūris, kur visi drabstosi 
purvais ir dėl to jaučiasi lai
mingi. "Daugelį sprendimų 
lydi skandalai ir bloga atmos
fera: kas nors ko nors pasi
klausė, įskundė. Net susidaro 
įspūdis, kad tai ne šalis, o skan
dalų mėgėjų susibūrimo vieta: 
laksto, ieško kompromituoja
mosios medžiagos, suranda, 
sudeda, reikiamu momentu ją 
paviešina. Tada visi purvini ir 
laimingi sėdi, kad neliko nė 
vieno švaraus", - kalbėjo dip
lomatas. Kaip dienraščiui tei
gė, Lietuva sunkiai išgyvenan
ti "kai kuriuos procesus". Prie 
tokių procesų ambasadorius 
priskyrė 2003-2004 metų pre
zidentūros skandalą, taip pat 
pernai vykusius prezidento, 
Europos Parlamento, Seimo 
rinkimus bei vyriausybių kaitą.

Užsienio reikalų ministeri-

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signatarai Seimo rūmuose 2005.03.11. Linos Žilytės nuotr.

VYRIAUSYBEI SIŪLOMA APSVARSTYTI 
V. USPASKICHO IR K. PRUNSKIENĖS VEIKSMUS

Naujas ir gana pavojingas 
Lietuvos užsienio politikos 
tendencijas, pasireiškiančias 
atskirų ministrų santykiuose su 
Rusija, įžvelgia Seimo Tėvy
nės sąjungos frak c ija i a t
stovaujantys parlam entarai 
Rasa Juknevičienė ir Audro
nius Ažubalis.

Prie tokių tendencijų jie 
priskyrė “skaidrumo ir koordi
nacijos stokojantį ūkio minis
tro Viktoro Uspaskicho vizitą 
į Maskvą ir žemės ūkio minis
trės Kazimiros Prunskienės 
nesuderintus su Užsienio rei
kalų ministerija veiksmus su
sitinkant su Kaliningrado sri
ties vadovu”.

Spaudos konferencijoje R. 
Juknevičienė sakė, kad Vyriau
sybė artimiausiu metu turėtų 
išsamiai apsvarstyti, ar abiejų 
ministrų veiksmai atitiko ga
liojančias procedūras. Par
lamentarės nuomone, būtina 
sustiprinti Užsienio reikalų 
m inisterijos koordinuojantį 
vaidmenį ministerijų santy
kiuose su Rusija.

“Prezidentas, kaip vado
vaujanti figūra Lietuvos užsie
nio politikoje, turėtų būti išsa
miai informuojamas apie Lie
tuvos ministrų vizitus į Rusiją 
ir apie Rusijos pareigūnų su
sitikimus su Lietuvos minist
rais” ,- sakė Seimo narė R. 
Juknevičienė. Ji taip pat akcen
tavo griežtos parlamentinės 
kontrolės būtinybę.

“Nors V. Uspaskicho vizi

jos sekretorius Albinas Januš
ka Eltai teigė neįsivaizduojąs, 
kaip diplomatas po tokių pa
reiškim ų galės toliau dirbti 
mūsų šalyje. Pasak jo, "jei Lie
tuvos ambasadorius Maskvoje 
pavadintų Rusiją ne šalimi, o 
kvailių sambūriu, matyt, reikė
tų pak e is ti am basadorių". 
Tačiau nuo atsakymo į klausi
mą, ar Rusija gali būti prašoma 
atšaukti ambasadorių, minis
terijos pareigūnas susilaikė.

A. Januškos teigimu, tokie 
pareiškimai kaip Rusijos am
basadoriaus yra nederam i 
įprastai diplomatinei prakti
kai.

tas į Rusiją buvo pridengtas 
viešųjų ryšių triukais ir buvo 
bandoma kurti jo, kaip prolie- 
tuviško valstybininko įvaizdį, 
tikrieji vizito tikslai taip ir liko 
neatskleisti”, - sakė politikė. 
Anot jos, neaišku, kokie yra 
konkretūs vizito rezultatai, bet 
kad Viktoras Uspaskichas su
darė sąlygas Maskvai parody
ti, kokie politikai Lietuvoje jai 
prie širdies, yra akivaizdu.

“Atrodo, kad tai ir buvo 
vienas svarbiausių vizito tikslų, 
tuo labiau, kad vizito fone buvo 
prezidento atsisakymas vykti į 
Maskvą bei Rusijos ir Lietuvos 
užsienio reikalų ministrų “švel
nus” pokalbis telefonu”, - pa
brėžė R. Juknevičienė.

Ji atkreipė dėmesį ir į tai, 
kad tuo pačiu metu pasirodė 
dar vienas alternatyvios užsie
nio politikos ženklas - minist
rės K. Prunskienės susitikimas 
su Karaliaučiaus srities vadovu 
Vladimir Jegorov net neinfor
mavus Užsienio reikalų mi
nisterijos (URM), kas susi
laukė ir viešų URM priekaištų.

Svarstydama, kodėl atsi
randa tokios tendencijos ir ką 
tai galėtų reikšti, R. Juknevi
čienė sakė, kad valdančioji 
koalicija prieš sudarydam a 
Vyriausybę nėra sutarusi dėl 
esminių strateginių valstybės 
raidos krypčių. “Neteko girdė
ti, kad būtų tartasi, o tuo la
biau susitarta ir dėl vieningos 
koalicijos partnerių laikysenos 
atremiant Rusijos akivaizdžias

UŽSIENIO INVESTICIJŲ SRAUTAS LIETUVOJE 
PERNAI IŠAUGO 3.9 KARTO

Vilnius, kovo 25 d. (ELTA). 
Ekspertai ragina Lietuvos Vy
riausybę imtis priemonių, ska
tinančių tiesioginių užsienio in
vesticijų srauto augimą šalyje. 
Lietuvos bankas pranešė, kad 
tiesioginių užsienio investicijų 
srautas Lietuvoje pernai išaugo
3,9 karto - iki 2,15 mlrd. litų. 
Išankstiniais duomenimis, tie
sioginių užsienio investicijų 
Lietuvoje srautas 2004-aisiais 
siekė 2,8 mlrd. Lt. "Liūdnas re
zultatas. Deja, tiesioginių už
sienio investicijų srauto rezul-

atakas, siekiant susigrąžinti 
ekonominę, politinę ir kitokią 
įtaką mūsų krašte” ,- sakė ji.

Parlam entarės nuomone, 
silpniausia grandis šiuo po
žiūriu - kaip tik V. Uspaskichas 
ir K. Prunskienė, “net ir neban
dantys slėpti savo prorusiškos 
orientacijos ir politikos”.

R. Juknevičienės manymu, 
gali būti, kad pastarieji įvy
kiai atskleidžia pirm uosius 
bandymus formuoti alternaty
vią Lietuvos užsienio politiką. 
“Tik ar galima ją  vadinti Lie
tuvos?” - klausė ji.

Parlam entarės nuomone, 
alternatyvi užsienio politika, 
gimstanti iš pačios Lietuvos 
Vyriausybės, yra pats didžiau
sias Rusijos interesas ir siekia
mybė. “Veikdama per savo 
statytinius Vyriausybėje, Rusi
ja įgauna galimybę griauti Lie
tuvos užsienio politikos soli
darumą, kuris, beje, iki šiol ap
ėmė plačius politinius sluoks
nius, t. y. vienijo tiek poziciją, 
tiek ir opoziciją” ,- sakė R. 
Juknevičienė.

Tėvynės sąjungos frakcijai 
atstovaujantis Seimo Užsienio 
reikalų komiteto vicepirminin
kas Audronius Ažubalis sakė, 
kad ministrų savarankiškos 
užsienio politikos žingsniai ke
lia tam tikrą nerimą, nes tai nėra 
tik formalūs užsienio svečių 
vizitų tvarkos pažeidimai. Par
lamentaro vertinimu, tai yra 
tiesiog vieningos užsienio poli
tikos principų neigimas. LGĮTIC

tatas ir toliau lieka geriausias 
2002 m., kai jis viršijo 2,6 mlrd. 
Lt, bei "Lietuvos telekomo" 
privatizavimo metais", - Eltai 
sakė banko "Nord/LB L ie
tuva" vyr. analitikas Rimantas 
Rudzkis.

Pasak jo, nepaisant to, kad 
Lietuva pernai įstojo į Europos 
Sąjungą ir rodė labai gerus 
veiklos rezultatus, šios inves
ticijos yra mažesnės tiek už 
Estijos, tiek už Latvijos. 2003 
m. tiesioginių užsienio inves
ticijų srautas -  552,2 mln. litų.
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AMBASSADE DE LITUANIE
Antanas Dundzila

Paryžiaus telefonų kny
goje, o šiais laikais -  prancūzų 
internete, žodžiai pavadinime 
jums suras Lietuvos ambasa
dos adresą, telefonus bei kitus 
duomenis. Atsiradus progai 
pabuvoti kurioj nors sostinėj, 
visada man rūpi aplankyti Lie
tuvos ambasadą. Taip buvo ir 
p raė jusių  m etų pabaigoje. 
Pasitikslinęs, kad ambasada 
yra miesto šiaurės vakaruose, 
Villiers apylinkėje, ją  greitai ir 
lengvai pasiekiau požeminiu 
traukiniu Paryžiaus “metro”. 
Nors diena buvo apsiniauku
si, metus žvilgsnį išilgai Cour
celles bulvaro, į akis tuoj krito 
Lietuvos trispalvė.

Ambasada yra tarp iš vie
nos pusės net penkių gatvių 
sankryžos, iš kitos pusės -  
dviejų judrių, didokų. Apy
linkėje visi pastatai senoki, 3
7 aukštų. Vienoje pusėje gatvė 
nusagstyta mažomis krautuvė
mis. Ambasados pastatas su 
istorija, ypač pasidomėjus prie 
jo  pritvirtina, šiek tiek blun- 
kančia, akmenine lentele su 
kompozitoriaus Ernest Chaus- 
son (1855-1899) pavarde. Tai 
pasako šį tą apie pastato bei 
apylinkės amžių. Žvelgiant iš 
lauko -  pastatas stilingas, vi
sai “paryžietiškas”, patrauklus. 
Be abejo, jis buvo daug kartų 
remontuotas, o 2002 m. pa
baigoje, įsikraustant Lietuvos

I.
ambasadai, pritaikytas amba
sados bei konsulato reikalams.

Po Nepriklausomybės at
statymo Paryžiuje rezidavo šie 
Lietuvos ambasadoriai: Osval
das Balakauskas (1990-1994), 
Ričardas Bačkis (1994-1998) 
ir Asta Skaisgirytė-Liauškienė 
(1998-2003). Dabartinis Lietu
vos Respublikos atstovas -  
Nepaprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Giedrius Cekuolis. 
Kaip žinia, Ričardas Bačkis bu
vo Paryžiuje prieš karą pirmuo
ju sekretoriumi bei patarėju ir 
vėliau Vašingtone Lietuvos pa
siuntiniu buvusio Stasio Bačkio 
(1906-1999) sūnus ir kardino
lo Audrio Bačkio brolis.

Ambasada rūpinasi politi
niais, ekonominiais, konsu- 
lariniais, kultūriniais reikalais, 
bendrauja su vietos lietuviais 
ir vykdo visas kitas diploma
tines bei konsulatines funkci
jas. Dirba 13 darbuotojų: 6 
diplomatai, 3 specialieji (ka
riniams, kultūriniams ir preky
biniams reikalams) attache. 
Lietuvai tapus ES nare, pa
daugėjo ryšiai su verslininkais, 
daugiau žmonių domisi in 
vestavimo galimybėmis, atsi
rado didesnis pasitikėjim as 
Lietuva kaip ekonomine part
nere. Bendradarbiaujam a ir 
politinėje srityje: vyksta pasi
tarimai saugumo politikos, re
gioninio bendradarbiavimo,

Lietuvos ambasada Paryžiuje 22 bd Courcelles, 2004-XII-30. A.Dundzilos nuotr.
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dvišalių santykių klausimais, 
aukštų valstybės pareigūnų 
vizitais. S.m. vasario mėn. nu
matytas Prancūzijos Užsienio 
reikalų ministro M. Barnier 
vizitas Lietuvoje, planuojamas 
prezidento V.Adamkaus vizi
tas Paryžiuje. Prancūzijoje taip 
pat veikia trys garbės konsu
latai: Rouen (prie Anglijos 
kanalo), Troyes (į pietryčius 
nuo Paryžiaus) ir Valence 
(pietų Prancūzijoje) miestuo
se.

Yra dar viena dabartinio 
pastato istorijos pusė, tai Lie
tuvai priklausiusių pasiuntiny
bės rūmų Paryžiuje likimas, 
1940 sovietams okupavus Lie
tuvą... Tie rūmai, tebestovin-

tys 14 Place de Gen. Catroux 
aikštėje, dar 1925 m. buvo įsi
gyti ir Paryžiaus nekilnojamo 
turto bylose įregistruoti kaip 
Lietuvos nuosavybė. (Ketu
rios Lietuvos pasiuntinybės 
nuosavuose pastatuose prieš 
karą buvo Vašingtone, Lon
done, Romoje ir Paryžiuje). 
1940 birželio mėn. vokiečių 
armijai artinantis prie Pary
žiaus, užsienio reikalų minist
ro nurodymu tuometinis pa
siuntinys P. Klimas sekė besi
traukiančią Prancūzijos vy
riausybę, todėl išvyko iš Pary
žiaus ir rūmų bei reikalų tvar
kymą pavedė S. Bačkiui. Pa
siuntinybės raktus S. Bačkis 
buvo priverstas atiduoti teismo

policijai, pastatas atiteko so
vietams. Prasidėjus vokiečių -  
sovietų karui, 1941 rūmus už
ėmė vokiečių  a m b a s a d a . 
Lietuvai 1990 paskelbus Ne
priklausomybės atstatymą, nei 
sovietai, nei vėliau rusai rūmų 
negrąžino. Eita teismų keliu: 
1992 Prancūzijos aukščiausios 
instancijos tribunolas paskel
bė sprendimą, kuriuo prieš
karinės Lietuvos pasiuntinybės 
rūmai pripažinti teisėta Lietu
vos Respublikos nuosavybe. 
Byloje ieškovu buvo Lietuvos 
Respublikos ambasada, o atsa
kovu -  sovietų (tiksliau gal 
reikėtų sakyti Rusijos?) infor
macinis centras.

(Bus daugiau)

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

“Štai jau daugiau kaip me
tai Tarybų Lietuvą drebina 
negatyvūs politiniai procesai, 
trukdantys respublikos darbo 
žmonių ram ybę ir normalų 
darbą. Pasinaudodamos vie
šumu ir demokratija, naciona
listinės ir separatistinės jėgos 
[...] skatina lie tuv ių  tau tą  
išstoti iš SSRS sudėties. [...] 
Dar liūdniau, kad LSSR va
dovybė pasidavė tų antisocia- 
listinių, kontrrevoliucinių jėgų 
poveikiui, prisideda prie na
cionalistinės euforijos kursty
mo. Tai ypač matyti iš 1989 m. 
rugpjūčio 23 d. organizuotos 
masinės akcijos - vadinamojo 
“Baltijos kelio” (gyva žmonių 
grandinė nuo V ilniaus iki 
Latvijos SSR). Dešiniųjų jėgų 
sukurstyti žmonės daug kur 
buvo iškėlę an titarybin ius 
plakatus, pavyzdžiui: “TSRS - 
imperija!” , “Šalin SSKP!” ir 
pan. A nt šaligatv ių , namų 
sienų daug kur buvo išrašyti 
įžeidžiantys šūkiai: “Okupan
tai, nešdinkitės!” ir t.t. [...] 
“Sąjūdis” prasiskverbė į visas

Dr. Algimantas LIEKIS

(1988 - 1990 M.) 
LXXXXIII

LSSR valstybines struktūras ir 
diktuoja joms. Lietuvos inter
nacionalistų organizacija “Vie- 
nybė-Jedinstvo-Jednosc” jau 
daugiau kaip m etai kovoja 
nelygią kovą su nacionalistais 
didžiausio moralinio teroro 
sąlygomis. Bet iki šiol SSRS 
visuomenė beveik nieko neži
nojo apie mūsų kovą, o jei ir 
žinojo, tai tik iš sąjūdininkų 
emisarų, kurie šmeižia mus, 
vadina dogmatikais, “stalinis- 
tais”. Tarybų valdžios ir socia
lizmo priešai neapkenčia mū
sų, kad mes kovojame prieš 
diskrim inacinius įstatymus, 
p riim am us L ietuvos SSR 
Aukščiausiosios Tarybos.

Šiuo m etu nacionalistų  
traukinys lekia prie betoninės 
konfrontacijos sienos. A rti
miausioje LSSR AT sesijoje 
bus priimtas diskriminacinis 
pilietybės įstatymas, panaiki
nantis daugeliui žmonių lygias 
teises su lietuviais.

Visiško mūsų pritarimo su
laukė SSKP CK pareiškimas 
“Dėl padėties tarybinėse Pa

baltijo respublikose” . Gaila, 
kad jis pavėlavo keletą mėne
sių.

Dabar išsaugoti savo pilie
tines teises mes galime tik 
ryžtingai veikdami.

Draugai! Mes neturime pa
sirinkimo: arba būti naciona
listų vergais, arba imtis kraš
tutinių priemonių - politinio 
streiko.

Jūsų solidarum as padės 
mums kovoti už savo teises.

Tegyvuoja vieningas SSRS 
darbo žmonių frontas!”

Panašaus turinio “Krei
pim ąsi” , pažymėtą 1989 m. 
rugpjūčio 28 d. data, jedinst- 
vininkai nusiuntė SSRS Aukš
čiausiajai ir M inistrų tary 
boms, SSKP CK. Jame ra 
šoma:

“[...] politinė įtampa Lietu
voje pasiekė kritinį būvį. Rea
li valdžia Lietuvoje priklauso 
“Sąjūdžiui”, kuris sudarė ne
legalią sąjungą su įvairiomis 
antisocialistinėmis, antitary
binėmis organizacijomis, tu
rinčiomis tikslą, kad Lietuvos

SSR išstotų iš SSRS ir būtų 
sunaikintas socializmas. [...] 
Jau priimtas įstatymas, sutei
kiantis teisę į gamybos prie
mones, perduodama žemė bu
vusiems jos savininkams. [...] 
Respublikos vyriausybė nieko 
nedaro, kad sustabdytų neigia
mus ir pavojingus procesus, 
vykstančius Lietuvoje. Tai re
akcinėms jėgoms sukūrė iliu
ziją, kad jos viską gali ir yra 
nebaudžiamos. [...] Ir jeigu 
reakcinių jėgų tikslas - sunai
kinti socializmą, tai Lietuvos 
darbininkų klasė yra pasiren
gusi pašalinti jo praeities de
form acijas, išsaugoti ir su
stiprinti jo  iškovojimus.

Respublikoje labai įtempti 
tarpnacionaliniai santykiai. 
Respublikoje paskelbtas nacio
nalinių interesų prioritetas, pa
lyginti su visais kitais. Priima
mi įstatymai, apribojantys ne
vietinių gyventojų teises, pažei
džiant TSRS Konstitucijos ir 
tarptautinės teisės normas, vi
sur žeminami pirmiausia rusų 
tautybės žmonės. Tai teigiama 
ir SSKP CK pareiškime “Dėl 
padėties tarybinio Pabaltijo res
publikose”. Tačiau, kaip minė
jome, visam tam nesipriešina 
respublikos vadovybė. Pasi
naudojus leista diskusija dėl 
LKP statuso, baigiama sugriau

ti, paralyžiuoti respublikos par
tinė organizacija siekiant, kad 
ji išstotų iš SSKP. Respublikos 
komjaunimo organizacija tą 
griovimo kelią jau nuėjo ir da
bar tik formaliai beegzistuoja.

R espublikos darbininkų 
klasė, “Vienybės-Jedinstvos- 
Jednosc” nariai, gerai suvok
dami, kas vyksta Lietuvoje, 
daug kartų dėl to kreipėsi į 
LSSR ir SSRS, SSKP CK va
dovaujančius organus, tačiau 
dar nė į vieną mūsų pasiūlymą 
nebuvo atsižvelgta. [...] Bet to
lesnis LSSR darbo žmonių 
reikalavimų ignoravimas gali 
sukelti nenusakomus įvykius ir 
jų padarinius. Mes reikalauja
me ryžtingų veiksmų, kad res
publikose būtų užkirstas kelias 
antivalstybinei veiklai ir apgin
tos respublikos piliečių SSRS 
Konstitucijos garantuojamos 
teisės.”

Jedinstvininkai ir jiem s 
vadovaujantieji iš Maskvos 
bei vietos bolševikai, saugu
mo darbuotojai, okupacines 
kariuomenes politrukai bu
vo bejėgiai sustabdyti laisvėn 
pakilusią lietuvių tautą, nors 
vilties neprarado ir toliau 
v isok ia is  būdais m ėgino  
sužlugdyti nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkūrimą.

(Bus daugiau)
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Brangūs tautiečiai,
Sveikinu Jus Kristaus ir gamtos prisikėlimo šventės 

šventų Velykų proga.
Velykų rytą norėčiau palinkėti visiems Amerikoje 

gyvenantiems lietuviams ir Lietuvos piliečiams, kad 
prisikėlimo dvasios lydimi, savo vienybe, meile ir dar
bais Tėvynės labui toliau stiprintume Lietuvos vals
tybę.

Tegul šventų Velykų džiaugsmas aplanko kiekvieno 
Jūsų namus, atnešdamas sveikatą bei dvasios ramybę. 
Lai gausi Viešpaties palaima lydi Jus gyvenime ir 
darbuose, bei neapleidžia brangiosios Lietuvos.

Ambasadorius Vygaudas Ušackas

PAGERBTA JAV PAREIGŪNĖ
Lietuvos Respublikos am

basadoje Vašingtone, JAV, 
kovo 18 d. iškilmingoje cere
monijoje ordino “Už nuopel
nus Lietuvai” Karininko kry
žius įteiktas JAV vicepreziden
to patarėjai nacionalinio sau
gumo klausimais Victoria Nu- 
land.

Apdovanojimą įteikęs Lie
tuvos ambasadorius JAV Vy- 
gaudas Ušackas pažym ėjo, 
kad ypač svarbus yra Victoria 
Nuland indėlis į Lietuvos ir 
šešių kitų kartu su ja  į NATO 
priim tų valstybių N arystės 
veiksmų plano sėkmingą įgy
vendinimą, bei užtikrinant JAV 
Kongreso ir Administracijos 
paramą Lietuvos priėmimui į 
NATO.

Šiuo apdovanojimu Lietu
vos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus įvertino V. 
Nuland įnašą, Lietuvos inte
gracijos į euroatlantines struk
tūras kelyje, pareigūnei iki 
2003 metų dirbant Briuselyje

Rugilė Gaidukaitė

APIE VABALĄ IR BROLIUKĄ
(Fantastinė novelė. Laimėjo antrąją 

Dirvos novelės premiją)

II.
Tiesa, teko konsta tuo ti 

liūdną tiesą, jog uodai stik
lainyje neišgyvena ir išklausyti 
Auklės monologą apie keistus 
jaunimo pomėgius.

Bet šįkart man rūpėjo ne 
vabalai. Aš norėjau broliuko. 
Nors supratau, kad realiau būtų 
prašyti omobilio, net jei netu
riu teisės jo  vairuoti. Omobi- 
lis, tiek žeme riedanti, tiek oru 
skriejanti patogi transporto 
priemonė, pavadinta papras
čiausiai “oro automobiliu”, net 
dešimt omobilių, yra niekis. 
Vienas vienintelis broliukas 
šiais laikais kainuoja brangiau.

- Broliukas labai brangiai 
kainuotų, - atsiduso mama.

- Ar Auklė skiria tau mažai 
dėmesio? - susirūpino tėtis. -  
Beje, netrukus teks siųsti ją  
kasm etiniam  patikrinim ui į 
Robotų Priežiūros Centrą, pa

JAV nuolatinio atstovo prie 
NATO pavaduotoja.

Į ceremoniją ir po jos se
kusį priėmimą Lietuvos am
basadoje susirinko buvę ir da
bartiniai V.Nuland kolegos iš 
JAV administracijos, ligšioli
nis JAV Nacionalinio saugumo 
tarybos vyresnysis direktorius 
Europai ir Eurazijai ambasa
dorius Daniel Fried, kurį JAV 
prezidentas išreiškė ketinimą 
nom inuoti kandidatu į JAV 
Valstybės departamento sekre
toriaus padejėjo Europos ir 
Eurazijos reikalams pareigas. 
Priėmime taip pat dalyvavo 
daugelio knygų apie transat
lantinius santykius ir tarptau
tinę politką autorius. V.Nuland 
vyras Robert Kagan. Jo nau
jausia knyga “Of Paradise and 
Power” (išleista 2003m.) yra 
išversta  į daugelį pasaulio 
kalbų, įskaitan t ir lietuvių 
“Apie rojų ir galią. Amerika ir 
Europa naujoje pasaulio tvar
koje.” LR ambasados inf.

sikalbėsiu dėl t o .
Papurčiau galvą.
- Auklė g e r a .  Bet aš no

riu broliuko. Tikro.
Auklė man išties patiko.

Kai buvau mažas, bijodavau, 
kad iš kasmetinio patikrinimo 
ji nebegrįš. Ir labai apsidžiaug
davau, kai ji vis dėlto grįždavo 
ir imdavosi įprastų ritualų -  
tik rindavo  rankų švarum o 
laipsnį, peržiūrėdavo mano 
dienos planą, skalbdavo ir ly
gindavo, skaitydavo prieš mie
gą ir net dainuodavo piratų 
dainelę, kurios išmokiau, kai 
mamos nebuvo namie. Būdavo 
smagu klausyti, kaip ji, nutai
siusi rūstų balsą, traukdavo:

Penkiolika šmėklų 
Ant karsto tu p ė jo .  ho ho

ho
Ir paskui nepamiršdavo pri

minti, kad tikram piliečiui ne-

Dalis lietuvių Garbės konsulo W. Altman dokumentų įteikimo metu. Iš kairės I eilėj: Colette Eymontt, 
Indrė Altman, Darius Altman. Antroje eilėje: Julius Špakevičius, Meilė Krygerienė, Arleen Battalo- 
ra, Danguolė Špakevičiūtė-Altman, Liuda Cėsnaitė Flores, Audronė Matutienė, Jeanie Eymontt, Garbės 
konsulas William Altman. Trečioje eilėje: Dalia Ažubalytė Woss, Gustavo Flores, LR amb. Vygau- 
das Ušackas, Bernie Terway-Tirva, Algirdas Krygeris, Michael Eymontt. Cas Woss nuotr.

NAUJAS GARBES KONSULATAS
Nors Houstonas ir jo  apy

linkės yra toli nuo lietuviškų 
centrų, lietuviška dvasia dvel
kia Houstone lietuvių bend
ruomenėje kurią sudaro nariai 
iš visų “bangų” -  čia gimusių 
ir lietuviškai nekalbančių bet 
turinčių lietuviškas šaknis per 
senelius ar prosenelius ar iš dar 
toliau, po karo išvietintųjų šei
mos arba jų  vaikų šeimos, ir 
naujai atvykusiųjų iš Lietuvos. 
Aišku, prisideda ir mišrių šei
mų nelietuviškos pusės.

Houstono lietuvių bend
ruomenė sudaro palankias są
lygas savo narių pabendra
vimui per parengimus kaip 
Nepriklausomybės minėjimus, 
Užgavėnių blynų popietes, 
A tvelykio sekm adienius ir

dera žavėtis piratais.
- Berniukams reikia vyriš

kų žaidimų, - mirktelėdavo tė
tis, išgirdęs jos antipiratinius 
išvedžiojimus.

Kartą, kosmouoste skubė
dami į keleivinį artimųjų reisų 
erdvėlaivį, turintį nugabenti į 
kitą

Žemės pusę pas tėtės pus
brolį, išvydome tikrus kos- 
mopiratus. Tiksliau, jų suėmi
mą. S tovėdam as ant s len 
kančio takelio, išpūtęs akis 
spoksojau į keletą vyrų rūs
čiais, kosminio įdegio nuspal
vintais veidais. Kai kurie buvo 
apžėlę barzdomis ir auskaruo
ti. Visi vilkėjo juodus aptemp
tus kombinezonus iš tvirto, 
nuo daugum os g inklų  ap 
saugančio, audinio, su dailio
m is baltom is kauko lėm is , 
išsiuvinėtomis ant dešiniosios 
rankovės. Mini kameros kaip 
pašėlusios sukiojosi aplink 
juos, bet kosmopiratai stovėjo 
ramūs, tarsi visas šis sujudimas 
būtų kilęs ne dėl jų. Kai kurie 
net šypsojosi. Ir turėjo auksi
nių dantų -  susižavėjau jais iš 
pirmo žvilgsnio.

Kūčias. Norėdami supažindin
ti plačiąją Houstono visuo
menę su lietuviška kultūra, eilė 
koncertų ir pasirodymų buvo 
suruošta miesto ir universitetų 
koncertinėse salėse per šio 
skyriaus trylika metų gyvavi
mo laikotarpį. Koncertavusių 
tarpe buvo Lietuvos operos 
solistai Vaclovas Daunoras, 
Irena M ilkevičiūtė, pianistė 
Mūza Rubackytė, Vilniaus sty
ginių kvartetas, ir Vilniaus 
lėlių teatras “Lėlė” . Parengi
mai susilaukė daug dėmesio ir 
buvo palankiai įvertinti mies
to laikraštyje Houston Chron
icle. Aplamai, Houstono lietu
viai stengiasi Lietuvos vardą 
teigiamai platinti.

Vasario 24 -  25-to dieno-

- Ar j ū s .  v a d a s .  lai- 
v i o . ?  -  išgirdau kažkurio 
žurnalisto klausimą.

- Ne tik aš. Mes. Mano bro
lis ir aš turėjom g a rb ė s .

Sodrus kosmopirato balsas 
skam bėjo man ausyse visą 
kelią iki erdvėlaivio, ir aš vis 
tiesiau kaklą, norėdamas iš
vysti Piratą, Kuris Turėjo Bro
lį.

“- Kosmopiratai, - lėtai tęsė 
nematomas “pasakotojas”, ap
silankius Virtualiajame Žinynų 
Portale, - Užgrobia taikius kro
vinius erdvėlaivius, užsiima 
kontrabanda ir išpirkų reikala
vimu. Be to, jie nekontroliuo
ja  dauginimosi, nesilaiko Eti
kos Kodekso ir nedaro daugy
bės kitų dalykų, dėl ko negali 
būti laikomi visateisiais p i
l ie č ia is .”

“Pasakotojo” balsas skam
bėjo gedulingai. Turbūt, jei 
būtų galėjęs išsakyti savo 
nuomonę, nematomasis balsas 
karingai surinktų: “Visus kos- 
mopiratus -  į Sąmonės Per
rašymo ir Pritaikymo Visuo
menei Centrą! “Ir patenkintas 
stebėtų, kaip švariai nuskusti

m is tu rė jo  m alonią  progą 
švęsti paskyrimą William Alt
man pirmuoju Lietuvos gar
bes konsulu Texas valstijoje. 
William Altman ir jo  žmona 
Danguolė Špakevičiūtė yra il
gamečiai nariai Houstono lie
tuvių bendruomenės. William 
gimęs ir augęs Texas vokiečių 
kilmės šeimoje. Išėjo elektros 
inžinerijos m okslus Texas 
A&M universitete. Laimėjo 
Rhodes Scholarship ir tęsė 
mokslus Anglijoje Oxford uni
versitete, įsigydamas magistro 
laipsnį iš politikos ir ekonomi
jos. Grįžęs į Ameriką dar studi
javo Harvard Universitete ir 
apvain ikavo  pastangas su 
MBA. W illiam  susidom ėjo 
Lietuva Danguolės dėka, kai

(Nukelta į 7 psl.)

kostiumuoti expiratai pildytų 
pažymas, leidžiančias “turėti 
vieną tokios ir tokios lyties 
palikuonį nuo tų ir tų m e t ų . ”

-Būtinai išmokysiu savo 
brolį piratų dainelės, - pažadė
jau  Auklei, sukeldam as jai 
lengvą šoką.

- Net kosm opiratai gali 
turėti b r o l i ų .  - pasiskun
džiau, oromobiliui stabtelėjus 
prie Mokymosi Įstaigos.

Mama padėjo man užsidė
ti kuprinę, pataisė uniforminę 
kepuraitę ir šyptelėjo:

- P až iū rėsim . Mes gi ne 
piratai. Viskas daug sudėtin
giau.

Ir pabučiavo atsisveikin
dama, nors bandžiau protes
tuoti, kad tai nevyriška. Ji tik 
nusijuokė. Vis dėlto , m o
juodamas tolstančiam omobi- 
liu i, spėjau pastebėti, kad 
mama visai nelinksma.

- Tvarka ir drausmė reika
linga, - oriai pareiškė Auklė, 
skenuodama kuprinės turinį. -  
Tu pastaruoju metu pamiršti 
diskus, mikroschemas i r .

(Spausdinamas netaisytas teks
tas. Red.) (Bus daugiau)
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(Atkelta iš 6 psl.)
NAUJAS GARBĖS... 
abu lankėsi Lietuvoje 1990 
metais. Jis labai įvertino lietu
vių pastangas atkuriant ne
priklausom ybę ir dem okra
tišką visuomenę. Si kelionė 
paskatino jo dalyvavimą U.S. 
-  Baltic Foundation (USBF) 
veikloje. Abu su Danguole 
buvo direktorių taryboje nuo 
šios organizacijos įsteigimo 
1990 metais. W illiam buvo 
pats pirm as USBF tarybos 
pirmininkas ir dabar tebetęsia 
tas pareigas. Verslo srityje jis 
yra buvęs Prezidentas ir CEO 
Kardia Therapeutics, Inc., ir 
vienas iš steigėjų FemPartners, 
Inc.

Danguolė Špakevičiūtė ki
lusi iš Bostono giliai susipra
tusioje lietuvių šeimoje. Jie 
augina keturių vaikučių šeimą. 
Danguolė neatsilieka mokslų 
baruose, turėdama laipsnį iš 
ekonomijos iš Harvard ir MBA 
iš Yale.

Vasario 24-to  A ltm anai 
suruošė savo namuose priėmi
mą ryšium su garbės konsula
to steigimu ir pakvietė lietuvių 
bendruomenę dalyvauti. Algir
das K rygeris, p irm ininkas 
Houstono lietuvių bendruo
menės skyriaus, pristatė LR 
ambasadorių Vygaudą Ušacką 
atvykusį iš Washington, D.C. 
ir William Altman susirinku
siem s. T rum pai apžvelgė 
Houstono lietuvių nuveiktus 
darbus. Išreiškė visų linkėji
mus naujam Garbės konsului.

A m basadorius U šackas 
savo kalboje džiaugėsi, kad 
William Altman sutiko priim
ti garbės konsulo pareigas ir 
pabrėžė, kad visi turime kiek 
galime padėti Lietuvai. Will
iam Altman buvo įteikti ofi
cialūs pažymėjimai ir paskyri
mai, Lietuvos vėliava ir dide
lis skydas, kuris bus iškabintas 
prie namų, paženklinantis LR 
Garbės konsulatą. Garbės kon
sulas padėkojo ambasadoriui ir 
atvykusiems ir išreiškė pa
siryžim ą tarnauti Lietuvos 
gerovei. Vakaras praėjo links
mai, šeim yniškoj aplinkoj. 
Dalyviams buvo išskirtina pro
ga pabendrauti su gerbiamu 
svečiu iš Washingtono ir asme
niškai pasveikinti naująjį Gar
bės konsulą. Julius Spake- 
v ič iu s , D anguolės tėv e lis , 
atvyko iš Bostono dalyvauti 
iškilmėse.

Kitą dieną, vasario 25-to, 
ambasadorius ir Garbės kon
sulas nuvyko į Houston Rodeo 
“cook-off”. Rengėjai apvežio- 
jo  svečius mašinėlėje išpuoš
toje su lietuviškomis vėliavėlė
mis. Houston Rodeo pritraukia 
tūkstančius žmonių šiuo metu. 
V idurdieny įvyko Houston 
mero Bill White pietūs su kon
sulų korpusu. Ambasadorius 
Ušackas ir Garbės konsulas 
Altman sėdėjo prie garbės sta
lo ir buvo pristatyti konsulams

ir miesto atstovams.
Tos pačios dienos vakare 

vyko Garbės konsulo Altman 
ir Danguolės Spakevičiūtės 
priėmimas ir pristatymas pla
tesnei visuomenei ištaiginguo
se Sally and Ivo Nelson na
muose. Dalyvavo sukviesti 
verslininkai, pramonininkai, 
konsulai, miesto valdininkai ir 
įvairių patirčių svečiai. Am
basadorius Ušackas įspūdingai 
pakartojo Texas garbės konsu
lo paskyrim o cerem onijas. 
Tarp sveikinančių buvo Don- 
ny N elson , pasku tin iosios 
olim piados lietuvių krepši
ninkų treneris, kuris pasveiki
no garbės konsulą ir įteikė 
krepšinio kamuolį. Altmanų 
dukrelės buvo pasipuošusios 
tautiniais drabužėliais ir at
kreipė visų dėmesį. Lietuviai 
užtraukė “Ilgiausių m etų” . 
Šventės metu, Rasa Kalesny- 
kaitė, Houston Grand Operos 
sm uikininkė, ir Jurga Mia- 
konkich, violončelininkė, ma
loniai nuteikė visus su muzi
ka. Rasa ir Jurga abi baigusios 
Lietuvos muzikos akademiją ir 
University of Houston su ma
gistro laipsniais, dažnai pratur
tina šio telkinio parengimus 
savo m uzikiniais sugebėji
mais.

Vasario 26-to užbaigėm  
parengimų ciklą su Nepriklau
somybės minėjimu St. Thomas 
universitete. Pirmininkas Al
girdas Krygeris rodė skaidrių 
montažą iš asmeniškų kelionių 
Lietuvoje. Prelegentas buvo 
garbės Konsulas William Alt
man ir kalbėjo apie inves
tavim ą L ietuvoje. P ristatė  
statistiką apie ekonomiją ir 
gyvenimą Lietuvoje. Tikimės 
kas šis įdomus pristatymas bus 
plačiai girdėtas ir matytas vi
suomenės LR garbės konsula
tui pradedant veikti. Po paskai
tos prie pyragaičių ir a tsi
gaivinimų dar tesėsi diskusijos 
apie dabartinė būklę Lietuvoje. 

Dalia Ažubalytė-Woss

C L E V E L A N D ,  OH

DAINŲ IR ŠOKIŲ 
ANSAMBLIS “DAINAVA”

Ansamblis įkurtas 1977 m. 
Danutės Plytnikienės pastango
mis. “Dainava” atlieka auten
tiškas ir stilizuotas lietuvių liau
dies dainas bei šokius, groja 
tautiniais instrumentais: sku
dučiais, birbynėmis, skrabalais, 
kanklėmis. Tai neprofesionalus 
kolektyvas, kuriame nuolat da
lyvauja apie 150 įvairaus 
amžiaus skirtingų profesijų 
žmonių. “Dainava” puiki liau
dies tradicijų mokykla jauni
mui, diegianti pagarbą ir meilę 
savo kraštui, jo žmonėms.

Per savo gyvavimo metus 
kolektyvas surengė daugiau 
nei 1500 koncertų Lietuvoje ir 
už jos ribų: JAV, Kanadoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Ita
lijoje, Ispanijoje, Graikijoje,

E L IZ A B E T H ,  NJ

VASARIO 16-OJI
Šiemet New Jersey lietu

viai 87-tąją Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį paminė
jo  vasario 27 dieną. Šv. Petro 
ir Pauliaus bažnyčioje įvyko 
pamaldos už Lietuvą, kurių 
metu lietuviškas giesmes atli
ko parapijos vaikų choras 
“Varpelis” vadovaujamas Bi
rutės Mockienės. Šiai progai 
prasmingą pamokslą pasakė 
kun. dr. Antanas Paškus.

Po pamaldų, parapijos sa
lėje, sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus, vėl jautrių 
žodžių maldą sukalbėjo kun. 
dr. Antanas Paškus. Apylinkės 
pirmininkas Julius Veblaitis 
savo trumpoje įžangoje pa
brėžė, kad Vasario 16 ir Kovo 
11-toji tai yra tos mūsų šven
tės, kurios turi vienyti pasaulio 
lietuvius, kur jie begyventų, 
kokią relig iją  išpažintų , ir 
kokia kalba bekalbėtų. Tos abi 
šventės pažadina mums patrio
tizmą ir meilę savo tėvynei. 
Kai nepriklausomoje Lietuvo
je  dabar yra skiriam i buvę 
KGB rezervistai tokiom svar
biom pareigom kaip Užsienio 
Reikalų ministro, Valstybės 
Saugumo viršininko, ar Seimo 
vice-pirmininko, tai perfrazuo
ja n t H am leto dram oje žo 
džius, kad “D anijos K ara
lystėje vyksta kažkas nege
rai...” peršasi mintis, kad gal 
ir Lietuvoj kažkas vyksta ne
gerai. Visa tai mums kelia 
rūpestį.

Po šios įžangos jis pristatė 
šio minėjimo kalbėtoją Lietu
vos Respublikos generalinį 
konsulą New Yorke Mindaugą 
B utkų. Jis gim ė K aune ir 
būdamas jaunuoliu susidomė
jo  fotografavimo menu ir jo  
mokėsi Technikos Universi
tete. Tada Vilniau universitete 
dar studijavo lietuvių kalbą ir 
įsigijo lituanisto specialybę. Po 
to jis Vilniuje studijavo ger-

Olandijoje, Skandinavijoje, 
Rytų Europos šalyse, Vietna
me, Pietų Korėjoje, Malaizi
joje, Egipte.

Pirmas svarbus apdovano
jimas -  aukso medaliai liau
dies meno konkurse Maskvoje 
1981 metais. “Dainava” -  tarp
tautinės folkloro kolektyvų 
asociacijos C.I.O.F.F. narė.

Ansamblio meno vadovė 
Danutė P lytnikienė. C hor
m eisteris Pranas Jurkonis, 
Kapelos vadovas Arvydas Mi
kalauskas. Šokių grupės va
dovės Laima Insodienė, Rūta 
Graužlienė. Liaudies instru
mentų grupės vadovai: Gin
taras Naujikas, Violeta Praka- 
pavičienė. Ansamblio tarybos 
pirmininkas Romualdas Am- 
broževičius.

Nomeda Vucianienė, Cle
ve land  LB va ldybos narė  
kultūriniams reikalams

Minėjimo rengėjai ir atlikėjai: Iš kairės - Julius Vėblaitis, Loreta 
Stukienė, A ngelė K iausaitė, Rimas Pranckevičius, Andrius 
Radzevičius, Rimgaudas Radzevičius, choro vadovė Birutė Moc
kienė, konsulas Mindaugas Butkus, Danguolė Didzbalienė ir 
Rimantas Bitėnas. Priekyje du vaikai: Bublis ir Lina Mockutė.

Gintaro Jociaus nuotr.

manistiką ir filologiją, kur jam 
buvo suteiktas Magistro laips
nis. Beje, jis yra dar gerai įsi
savinęs anglų, rusų ir prancūzų 
kalbas. Diplomatinės tarnybos 
laiptais, jis pradėjo kopti dirb
damas attache pareigose taip 
vadinamo Didžiausio palanku
mo valstybių (Most-Favored 
Nations) integravimo departa
mente. Po to jis dirbo patarėju 
Lietuvos ambasadoje Bonoj, 
Vokietijoje, o nuo 2002 metų 
buvo paskirtas Lietuvos gene
raliniu konsulu čia, New York.

Savo kalboje jis palietė da
bartinę Lietuvos būklę, o taip 
pat ir jos NATO bei Europos 
sąjungos narystę. Konsulas dar 
pastebėjo kad kyla rūpestis jog 
dėl nuolatinio jaunų žmonių 
bėgimo į vakarų kraštus, Lietu
voje gali pritrūkti net ir pa
prastų savų darbininkų. Jis taip 
pat pabrėžė Amerikos lietuvių 
įnašą siekiant Lietuvai ne
priklausomybės. Jo maždaug 
30 m inučių trukm ės kalba 
buvo dalyvių dėmesingai iš
klausyta.

Buvo gauta New Jersey 
gubernatoriaus proklamacija, 
kurią perskaitė Loreta Stukie- 
nė. Taip pat gautas ambasa
doriaus Vygaudo Ušacko svei
kinimas, kurį atvežė ir per
skaitė Laurynas Misevičius, 
L.B. darbuotojas, atvykęs iš 
Connecticut. Tada Žilvinas 
Bublis trumpai pranešė apie

Balandžio 3 d. 4 val. p.p.
Dievo Motinos Nuolatines Pagalbos 

Parapijos salėje koncertuos

DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIS

“DAINAVA” (Alytus)
Bilietai: 10 dol., jaunimui 5 dol. 

Vaikams iki 12 metų įėjimas nemokamas 

Bilietus galima įsigyti sekmadieniais po mišių.

Rengėjai: Clevelando LB

Elizabetho apylinkės krepši
ninkų būsimą turnyrą. Po jo 
Rimantas Bitėnas keliais sa
kiniais paprašė minėjimo da
lyvių būti dosniais Lietuvių 
Bendruomenės veiklai.

M eninėje daly je  p irm ą 
kartą pasirodė jaunas sakso
fonistas Andrius Bubėnas, pa
grodamas keletą trumpų kū
rin ių . Po to šeštad ien inės 
m okyklos m okiniai padek
lamavo eilėraščius, vadovau
jant Danguolei Didžbalienei, 
Tačiau didžiąją programos dalį 
sudarė vaikų choras “Varpe
lis” , vadovė Birutė Mockienė.

M inėjimo metu buvo iš
statyti įdomūs jauno dailinin
ko Gintaro Jociaus paveikslai 
ir Rimo Pranckevičiaus Kris
taus medžio skulptūra.

Minėjimą rengė LB Eliza- 
betho apylinkė, dalyvavo virš 
100 asmenų. Julius Veblaitis

Visuom enine Am erikos 
L ietuvių  Tarybos veiklos 
konferencija, rengiama ALTo 
Čikagos skyriaus, vyks ba
landžio 16 d., šeštadienį, 10 v. 
ryto Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus Gintaro salėje (2 
aukšte), 6500 S. Pulaski Rd., 
Čikagoje. Visus kviečiame da
lyvauti ir pasidalinti savo mint
imis ir pasiūlymais ateičiai. Po 
konferencijos vyks vaišės. 
Daugiau informacijos ALTo 
raštinėje tel. 773-735-6677.
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos savivaldybių vadovams išplatintas krašto ap

saugos ministro Gedimino Kirkilo kreipimasis su raginimu kovo 
29 d., pažymint šalies narystės NATO vienerių metų sukaktį, 
iškelti vėliavas, rašoma Krašto apsaugos ministerijos pranešime 
spaudai. Valstybinė Lietuvos ir NATO vėliavos visoje šalyje 
turėtų suplevėsuoti kovo 29 d. vidudienį -  12 val. Iškilminga 
vėliavos pakėlimo ceremonija, pasak ministro, turėtų būti “vie
nas svarbiausių minėjimo akcentų”. NATO vėliavas Krašto ap
saugos ministerija kiekvienai savivaldybei yra perdavusi pra
ėjusiais metais.

Lietuva laukia pasiūlymų investuoti į naujų branduolinės 
energijos jėgainių statybą Lietuvoje, taip pat nori aktyviau dis
kutuoti su kaimyninėmis šalimis dėl galimybės kartu naudotis 
šiais įrenginiais. Tokias mintis ūkio ministras Viktoras Uspaski- 
chas dėstė Paryžiuje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje 
"XXI amžiaus branduolinė energetika", pranešė Ūkio ministe
rija. Lietuva yra patraukli šalis naujam atominiam reaktoriui 
statyti, nes ji turi kvalifikuotą branduolinių įrenginių valdymo 
personalą, jiems veikti tinkamą vietą bei reikiamą infrastruktūrą, 
teigė ūkio ministras. Konferencijoje, kurioje diskutavo apie 
branduolinės energetikos ateitį, dalyvavo daugiau kaip 400 at
stovų iš 74 pasaulio šalių, daugiausia - ekonomikos ir energe
tikos ministrai. Konferenciją organizavo Prancūzijos vyriausybė, 
Tarptautinė atominės energetikos agentūra bei Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Paryžiuje V. Uspaski- 
chas susitiko su Prancūzijos valstybinės energetikos bendrovės 
"Areva" prezidente Anne Lauvergeon ir koncerno EDF vado
vais. Ūkio ministrą taip pat priėmė Prancūzijos pramonės mi
nistras Patrick Devedjian.

Lietuvoje jau išmokėta 460 mln. litų SAPARD lėšų. Na
cionalinė mokėjimo agentūra žemdirbiams jau buvo išmokėjusi 
460 mln. litų specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros progra
mos (SAPARD) paramos lėšų. Paskutinės sutartys dėl projektų 
finansavimo pagal Europos Sąjungos SAPARD programą 
sudarytos 2004 metų rudenį. Su paramos gavėjais pasirašytos 
884 sutartys, kurioms įgyvendinti iki 2006 metų pabaigos nu
matyta skirti 616,9 mln. litų. Šiuo metu 555 SAPARD remiami 
projektai jau įgyvendinti. Anot NMA pranešimo, nebankrutavo 
nė vienas SAPARD projektą vykdantis žemės ūkio subjektas. 
Prognozuojama, kad ir visa finansinė parama žemdirbiams bus 
panaudota tinkamai. Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo 
plėtros programų departamento direktoriaus Petro Sakalausko 
teigimu, nors SAPARD projektų vykdymas vyksta sklandžiai, 
tačiau pasitaiko atvejų, kai paramos gavėjai nesilaiko sutartyse 
nustaty tų  įsipareigojim ų. "NMA pateik tuose m okėjim o 
prašymuose nesuderinti pakeitimai laikomi nekompensuotino- 
mis investicijomis, todėl tokios išlaidos traktuojamos kaip 
netinkamos ir nebus kompensuojamos. Nukrypimai nuo pro
jekto vykdymo pareiškėjui gali kainuoti ne vieną tūkstantį litų", 
- sakė P.Sakalauskas.

JAV su oficialiu vizitu viešintis Lietuvos kariuomenės va
das generolas majoras Valdas Tutkus Norfolke susitiko su 
NATO Sąjungininkų pajėgų transformacijos vadavietės vado 
pavaduotoju generolu leitenantu Robert W. Wagner. Kaip 
pranešė Krašto apsaugos ministerija, generolai aptarė NATO 
transformacijos kryptis, Lietuvos kariuomenės reformą bei 
įmanomą paramą Lietuvos ginkluotųjų pajėgų plėtrai. Gene
rolas leitenantas R. Wagner Lietuvos kariuomenės vadui pa
siūlė padėti atlikti Lietuvos kariuomenės reformos studiją. V. 
Tutkus viešėjo JAV Ingelsaido Karinių jūrų pajėgų bazėje, kur 
yra įsikūrusi priešmininės kovos jūroje vadavietė. Ten ka
riuomenės vadui buvo pristatyti turimi laivai minų medžioto
jai bei minų kovos treniruočių centras. Jis lankėsi JAV centri
nėje vadavietėje Tampoje, kur susitiko su ten tarnaujančiais 
Lietuvos kariais.

Pirmasis Klaipėdoje parengtas savanorių būrys į taikos 
palaikymo misiją Serbijos ir Juodkalnijos Kosovo provinci
jo je. Tarp 30 taikdarių yra ir trys savanoriai iš pajūrio. 
Baigdami trijų mėnesių paruošiamuosius kursus, Kairių moko
majame poligone įrengtame miestelyje taikdariai žurnalistams 
demonstravo imituotų konfliktinių situacijų malšinimo būdus. 
KFOR-12 būrys Kosovo provincijoje misiją pradės įgyven
dinti balandžio pradžioje. Jie suformuos trečiąjį ten siunčiamą 
būrį. Merginų Kosovas kol kas nevilioja. Praėjusių metų pa
baigoje Dragūnų batalionas iš pėstininkų buvo paverstas moko
muoju. Jame pradėti ruošti savanoriai tarptautinėms misijoms. 
Tai daro taikos misijų patirties Balkanų regione turintys in
struktoriai. Kairių poligone yra įrengtas kontrolės postas ir 
koviniams veiksmams pritaikytas miestelis - taikdarių bazės 
imitacija.

2005 m. kovo 11 d. iškilmingame Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje paminėtos 15-osios Lietu
vos Nepriklausomybės atkūrimo metinės. Linos Žilytės nuotr.

A. VALIONIS VYKSTA Į MOLDOVĄ
Užsienio reikalų ministras 

Antanas Valionis su darbo vi
zitu išvyko į Moldovą, kur su
sitiko su šios šalies vadovais 
ir parlam entinių opozicinių 
partijų pirmininkais.

Per dvišalius susitikimus 
planuojama aptarti Moldovos 
vidaus ir užsienio politikos 
aktualijas po kovo 6 dieną 
šalyje įvykusių parlam ento 
rinkimų. Taip pat žadama kal
bėti apie Europos Sąjungos 
(ES) ir M oldovos santykių 
klausimus, ypač susijusius su 
vasarį patvirtinto ES ir Mol
dovos veiksmų plano įgyven
dinimu.

Susitikimuose taip pat bus 
aptariama dvišalių Lietuvos ir 
Moldovos santykių raida, Pad- 
nestrės konflikto sureguliavi
mo perspektyvos, regioninio

NEDARBAS LIETUVOJE PERNAI SUMAŽĖJO 
IKI 11.4 PROC.

Vilnius, kovo 25 d. (ELTA). 
2004 metais nedarbo lygis Lie
tuvoje buvo 11.4 proc. 2003 m. 
šis skaičius siekė 12.4 procen
to. 25 Europos Sąjungos (ES) 
šalyse bendras nedarbo lygis 
praėjusių metų pabaigoje buvo
8.9 procento.

Bedarbių skaičius mažėja 
didėjant gyventojų emigracijai 
bei augant gamybai ir paslau
goms, pranešė Statistikos de
partamentas. Vis dėlto Lietu
va pagal nedarbo lygį lenkia 
savo kaimynes Latviją ir Es
tiją, kuriose šis rodiklis yra 
10.2 proc., nors m igracijos 
mastas, ekspertų teigimu, nėra 
toks didžiulis.

D epartam ento duom eni
mis, trečiąjį ir ketvirtąjį pra
ėjusių metų ketvirčius bedar
bių skaičius šalyje nesikeitė ir 
buvo 172 tūkstančiai.

K etvirtą praėjusių metų 
ketvirtį dirbo 1.442 mln. Lietu
vos gyventojų - šis skaičius per 
metus padidėjo 16 tūkstančių.

Daugiausia gyventojų dir
ba trijuose sektoriuose: ap
dirbamojoje gamyboje, preky-

bendradarbiavimo problemati
ka.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Moldovoje yra lan
kęsis 2001 metų gruodžio 5-6 
dienomis kaip Europos Tary
bos ministrų komiteto pirmi
ninkas.

Per kovo pradžioje vyku
sius rink im us kom unistai, 
Moldovą valdantys nuo 2001 
metų, parlamente iškovojo 56 
vietas iš 101. Šiam parlamen
tui teks išrinkti naują šalies 
prezidentą. Valdančioji Ko
munistų partija oficialiu kan
didatu į šį postą iškėlė savo 
vadą, dabartin į p rezidentą  
Vladimir Voronin. Tačiau šiai 
partijai trūksta penkių man
datų iki trijų penktadalių dau
gumos, būtinos prezidentui 
išrinkti.

boje ir žemės ūkyje. Žemės 
ūkio ir miškininkystės srities 
darbuotojų skaičius mažėja, 
bet jie vis dar sudaro 14 proc. 
visų dirbančių - tai yra daugiau 
nei dvigubai daugiau negu 
Vakarų Europos valstybėse. 
Apdirbamojoje gamyboje dir
ba 18, prekyboje - 16 proc. 
Lietuvos darbuotojų.

Jauni - 15-24 metų amžiaus 
- bedarbiai pernai sudarė 17 
proc. visų darbo neturinčių 
gyventojų - mažiau nei 2003- 
aisiais, kai šis skaičius siekė 19 
procentų. Departamento teigi
mu, jaunimo nedarbo lygis ma
žėja didėjant jų migracijai. Jau
nų žmonių nedarbo lygis viršija 
visą šalies nedarbo vidurkį 
maždaug dvigubai, bet, paly
ginti su 2003-aisiais, pernai su
mažėjo nuo 24.8 iki 22.5 proc.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

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

ORO PAŠTU į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

V. Voronin nuo 2001 metų 
visiškai pakeitė savo užsienio 
politikos kryptį. Anksčiau jis 
rėmė sąjungą su Rusija ir Bal
tarusija, o dabar stoja už glau
desnius ryšius su ES.

Moldovos ir Rusijos san
tykiai pablogėjo 2003 metais, 
kai V. Voronin atmetė Mask
vos remiamą planą pripažinti 
separatistinę Padnestrės res
publiką - regioną, kuris 1992 
m etais nu traukė ryšius su 
Kišiniovu po neilgai trukusių, 
bet kruvinų susirėmimų.

Rusakalbė Padnestrė yra 
tarp M oldovos ir Ukrainos. 
Moldavai teigia, kad Maskva 
remia separatistinę Padnestrės 
valdžią. Šis regionas laikomas 
nelegalios ginklų prekybos ži
diniu ir kontrabandininkų ro
jumi. LGĮTIC

Į ANGLIJĄ DIRBTI
ATVYKĘ LIETUVIAI
DAŽNAI ATSIDURIA 

GATVĖJE
Vilnius, kovo 22 d. (ELTA. 

Nepasirengę dirbti ir gyventi 
Anglijoje lietuviai atsiduria 
gatvėje arba yra diskriminuo
jami, o pasitikėję nelegaliais 
tarpininkais "nudega". Tokias 
išvadas padarė  S ocialin ių  
reikalų ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė po Jungtinėje 
K aralystėje  įvykusių  susi
tikimų su šalies ministerijų, 
darbuotojų ir darbdavių at
stovais bei Anglijoje gyve
nančiais lietuviais.

Pernai Lietuvoje veikė 55 
įdarbinim o užsienyje tarpi
ninkavimo įmonės, turinčios 
licencijas šiai veiklai. Jungti
nėje Dž. Britanijos ir Šiaurės 
Airijos Karalystėje darbo lietu
viams ieško 35 įmonės.
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Doloresa Kazragytė

LVII

SUSTOK, AKIMIRKA ŽAVINGA!
35-erius metus nebuvau 

ten, kur praėjo vaikystė, pa
auglystė, jaunystės pradžia, 
pirmoji meilė. Dabar esu. Su
sitinku su viskuo, kas b u v o .

M iestas prie ežero. Baž
nyčios bokštai, angelų skulp
tūros, kėlusios pagarbų siaubą, 
dabar -  juokingos. Gatvelės, 
susitraukę skersgatviai ir kal
neliai. Vieni namai visai sukiu
žę, sutrupėję, griūvantys, kiti 
-  perdažyti, išpuoselėti, dvel
kiantys verslu, bizniu. O me
džiai? Tie, kuriuos pažinau, 
mylėjau, - jau mirštantys arba 
nupjauti, kiti -  nematyti, nepa
žįstam i, užaugę, sulapoję. 
Senelis gluosnis teberymo prie 
ežero, kaip ir tada sumerkęs 
šakas vandenin. Sėdėjau ant jo, 
rezgiau svajonėles -  tokias 
naivias, tyras, vaikiškas. Mano 
senas, pavargęs gluosnis. Zi- 
note, ką galvojau žiūrėdama į 
vos vos besilaikantį medį? 
(Atleiskite, kad dėstau savo 
išgyvenimus kaip kažin kokią 
vertybę, bet gal skaitydami 
prisiminsite savo jaunystę, o 
tai kasdieniniame šurmulyje -  
tikra vertybė!) Galvojau, jei 
žmogaus amžius būtų keliskart 
ilgesnis, neištvertume. Dievas 
viską patvarkė išmintingai: 
dažniausiai išeiname iš gyve
nimo jį dar mylėdami.

Tos dvi dienos mano mieste 
pareikalavo daug jėgų: nuali
no išgyvenimai, apmąstymai, 
įtampa, graudulys, juokulys. 
“Kaip viską m ylėjau, kaip 
myliu”, - murmėjau be palio
vos. Gerai būtų dabar numirti. 
Tokiame paprastame gerume. 
Ale kur ten numirsi, jei taip 
knieti išsiaiškinti, kas neiš
aiškinam a. Va, galvoju, ir 
mano kauleliai, daikteliai, sku
durėliai dar ilgai kažkur mėty- 
sis, kai manęs nebebus. Ir 
ežeras tyvuliuos, kaip šian
dien, ir tas jaunas gluosniukas 
markstys šakas kaip šitas “se
nis”, kuris jau bus supuvęs. Tik 
kur būsiu aš? Kur aš būsiu? Su 
šitom emocijom, su tuo virpu
liu, grauduliu? Viskas teisinga; 
dvasia negali ištverti gyveni
mo daugiau negu gali. Kaulai 
gali. Taigi kvailas mūsų noras: 
svarbu ilgai gyventi, nesvarbu, 
kaip gyventi.

M ieste lio  sekm adienis. 
Einu. Galva lyg puodyne ap
vožta -  spengia nuo išgyve
nimų. Buvo, buvo, buvo -  
stuksena širdis. Kas buvo? 
Sapnas? Tikrovė? Ir čia -  kapi
talizmas: spalvingi parduotu
vių užrašai, bariukai su neįti
kėtinai “įdomiais” pavadini
m ais: “S im orė” , “A gava” , 
“Liudonė” (lietuviškai -  japo
niški?).

Zm onių gatvėse m ažai. 
Vienas kitas. Ką gi jie dabar

daro? Spokso į televizorius? 
Skaito laikraščius? Gaminasi 
skaniai valgyti? (Aišku, jei turi 
iš ko.) Turgelis dar šiek tiek 
kruta: prekės tos pačios kaip ir 
Kaune, - “Jacobs” , “Rama”, 
aliejai, saldumynai, cigaretės ir 
t.t. Štai eina moteriškė, vos 
laikydamasi ant k o j ų .  Pa
silenkia, paim a nuo žemės 
nuorūką, čia pat godžiai užsi
traukia, atsišliejusi į uždarytą 
spaudos kioską. Jos, tos mote
rys, gyvena visur: visuose 
miesteliuose, visuose pasaulio 
kampeliuose. Moterys, ren
kančios nuorūkas.

M atau kap in ių  kalnelį. 
(Naujosios toli už ežero. Jų 
nepažįstu.) Vaikštau. Užtinku 
vieną kitą pažįstamą pavardę. 
Atplūsta seniai užmiršti vei
dai. Žmonės. Namai. Mano na
mas. Alyvos. Rožių krūmai. 
Slankioju po savo kiemą kaip 
vagis. (Ką sakysiu, jei užtiktų 
šita ip  slankio jan t, krūm us 
uostinėjant?) Prieinu prie durų, 
kurias tūkstančius kartų vars
čiau. Kas ten kalba? Kas gyve
na? Kokie likimai? Girdžiu 
mažas vaikelis verkia. Auga 
tarp tų sienų nepažįstam as 
naujas pasaulis. Zmogus auga. 
Kelintas po manęs? O mielie
ji! Durys -  tai kažkas mistiška. 
Rankena, kurią liečia žmogus
-  paslaptingo išgyvenimo sim
bolis. (Pamenu, kaip pabučia
vau Mocarto namų durų ran
keną Vienoje. “Mocartas! Čia 
vaikščiojo, varstė duris Mocar
tas!” Tik tiek tegalėjau suvok
ti. Ir pabučiavau.)

Aš netenku amo, kai su
vokiu, kiek milijardų žmonių 
gyvenim ų, sie lų  b laškėsi, 
mylėjo, kovojo, kentėjo že
mėje. Ir visi skirtingai! Taip ir 
noriu sušukti, kvailai, bet užtat 
ryžtingai: “D ievinu  Tave, 
mano Dieve!” Tikrai nežinau, 
ką daugiau begaliu pasakyti. 
Viską, ką padarei, padarei 
dieviškai išmintingai, didingai.

Pam irštu “filosofavim ą” 
pamačiusi senučiukę: lipa į 
kalną pasilaikydam a akme
ninės tvoros, eina į bažnyčią, į 
sumą. Vos vos eina. Balta 
skarutė, kojelės kaip pagaliu
kai, basutės šlepsi (per dide
lės), megztukas kabo ant vienų 
kaulelių. Kiek čia to žmogaus? 
Kiek ir nebėra. Eik, mažoji 
žemės skruzdžiuke, melskis. 
Tikėk. Būk rami. Esi globoja
ma. Esi mylima.

Galvojau -  nieko nereikia 
bijoti, nereikia draskytis dėl 
smulkmenų, niekas nevertas 
begalin ių  aistrų, troškim ų. 
Auksas, pinigai, brangenybės
-  viskas niekai. Viską palik
sime. Viskas laikina. Viskas 
netikra. Apgaulė. Tik meilė, tik 
tai, kas užpildo širdį, tik ašara,

Šiemet Elizabeth, NJ lietuviai 87-tąją. Lietuvos nepriklausomybės sukaktį paminėjo vasario 27 die
ną. Šventinę programą atliko parapijos vaikų choras “Varpelis” vadovaujamas Birutės Mockienės.

Gintaro Jociaus nuotr.

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ
Jeigu būtų surašyti visi Cle- 

velande dešimtmečiais vykę 
kultūriniai įvykiai, būtų dauge
lio lapų stora knyga. Išleistos 
knygos, sukurti muzikos kū
riniai, išleistos įvairių grupių, 
pianistų, ansam blių, dain i
ninkų plokštelės.

Galvojom, kad įamžinom 
savo muzikinius darbus.

Deja, technologija keičiasi, 
plokštelės nyksta ir atėjo lai
kas, kol dar čia esame, nau
dojantis naujomis technologi
jos priemonėmis, pratęsti savo 
palikimų išsaugojimą.

Lino Stempužio paveldėta 
ir su pakeistu pavadinimu pa
vadinta bendrovė “Legacy 
Collections” pristato savo pir
mojo projekto naujai ”re-re-

tik švelnumas, tik geras žodis, 
tik draugiška ranka, tik gero 
linkėjimas, tik žvaigždės, tik 
paukštis, tik gėlelė -  ne ap
gaulė. Kaip nuostabu pusdienį, 
valandą, sekundę tapti lais
vam. Nieko nebijoti nei gyve
nimo, nei mirties. Pasitikėti 
Kūrėju. Mylėti. (Vyro ir mo
ters meilė nublanksta prieš 
visaapimančios Meilės žavesį, 
didingumą.)

Kaip gaila, kad ši akimirka 
paliks mane. Jau palieka, pali
ko ... Jau rūpinuos rytdiena, 
jau artėja nerimas. “Sustok, 
akimirka žavinga! Sustok!” -  
noriu sušukti. Bet nė necypte
liu. Tik panarinu galvą ir vėl 
“nutūpiu” ant žemės suvok
dama, kokie esame nelaimin
gi, jog taip retai, taip sunkiai 
prisišaukiame tokias akimir
kas.

Ką g i .  Sunkiai statomas 
net paprasčiausias namas. O 
išminties namą statyti savyje? 
Net mirties valandą, žiūrėk, 
dar trūksta tai langų rėmų, tai 
stogas ne visai uždengtas. Bet 
turime Viltį, kad kiekvienam 
bus leista užbaigti savo namą 
Ten.

leased” , atnaujintą Aldonos 
Stempužienes operų arijų ko
mpaktinę plokštelę. Šis rin
kinys originaliai rekorduotas 
1969 metais, Stuttgarte, su 
Stuttgart simfoniniu orkestru ir 
dirigentu Dariumi Lapinsku.

Lino planas, jeigu plokš
telių p latinim as seksis, a t
naujinti ir daugiau išeivijoje 
išleistų muzikos plokštelių. 
Bet pirmiausias jo  rūpestis -  
išsaugoti, atnaujinti mamos 
darbus!

Aldonos Stempužienės ir 
jos šeimos iniciatyva išleistos 
keturios plokštelės.

Dainos: Dariaus Lapinsko 
“Mergaitės dalia” ir kitų kom
pozitorių dainos, išleista 1965 
m. Stuttgart sim foninis or
kestras, dirigentas Darius La
pinskas.

DR. KAZYS MARTINKUS 
MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND

A. a. biochemijos dr. Kazio 
Martinkaus (1953-1984) atmi
nimui 1985 m. įsteigtas jo  tė
vų, sesers ir artimų draugų sti
pendijos fondas, kuriuo gali 
pasinaudoti visi lietuviai stu
dentai, siekiantys m agistro 
arba daktaro laipsnio tiksliųjų 
mokslų srityje -  vėžio ligų ty
rimo sričių (pvz. farmakologi
jos, biochemijos ir pan.).

MILIJONAMS PASAULIO ŽIŪROVŲ RODOMAS 
LIETUVIS APIE TAUTINĮ MENĄ KALBA RUSIŠKAI

Per pasaulinį televizijos ka
nalą "BBC World" rodomas 
reklaminis filmas apie Lietuvos 
kryždirbystę pribloškė ne vieną 
lietuvį - jau pustrečio mėnesio 
milijonams žiūrovų lietuvis 
meistras Adolfas Teresius apie 
mūsų šalies kryžių ir dievų 
skulptūrėlių dirbimo tradicijas 
pasakoja rusiškai. Jo kalbą 
paaiškina angliški užrašai ekra
no apačioje.

Kaip rašė dienraštis Lietu
vos rytas, Lietuvos ambasadorė 
ir nuolatinė atstovė UNESCO

Les sept solitudes / Ainių 
dainos, 1969 m. muzika Da
riaus Lapinsko.

Aldona Stempužis / Arias, 
1969 m. dirigentas Darius La
pinskas

A ldona S tem p u žien e ,
1985 m. lietuvių kompozitorių 
dainos, pianistė Barbara Klo- 
novski. Išleido  A lgim anto 
Mackaus knygų leidimo fon
das su Lietuvių fondo parama.

Arijų kompaktinė plokštelė 
jau  p latinam a. C levelande 
planuojamas pristatymas ge
gužės mėnesį. Prisiminsime 
dainininkės 50 metų dainos 
kelią. CD platinimo informaci
ja  internete: amazon.com  ir 
CDbaby.com

Kaina 20 dol. US. Užsaky
mai paštu: Aldona Stempužis, 
4249 Lambert Rd., Cleveland, 
OH 44121. 20 dol. US Čekį 
rašyti -  Aldona Stempužis.

Pasiteirauti ir gauti prašy
mų formas, kreiptis: Kristina 
Martinkute, Dr. Kazys Mar- 
tinkus Memorial Scholarship 
Fund, 7120 S. Richmond Ave., 
C hicago , IL 60629-3011, 
USA.

El. paštas:
Krism516@yahoo.com
Prašymo formos turi būti 

gražintos iki rugsėjo 1 d.

Ina Marčiulionytė dėl šio fakto 
oficialiai kreipėsi į UNESCO.

BBC siųsta iš Latvijos kūry
binė grupė reikalavo kalbėti ru
siškai, tikindama, kad jų tech
nines galimybes neleidžia fil
muoti lietuviškai kalbančio 
žmogaus. Lietuvoje jie dirbo 
be vertėjo. Vienas garsiausių 
Lietuvos dievadirbių A.Tere- 
sius filmuojamas siūlėsi kalbė
ti bent žemaitiškai. Tačiau lat
viai aiškino, kad jų  galimybės 
leidžia filmuoti tik kalbantį ru
siškai. DELFI

amazon.com
CDbaby.com
mailto:Krism516@yahoo.com
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ŠEŠTOJI PABALTIEČIŲ KONFERENCIJA VAŠINGTONE
PAMINĖTA ALT’O 90 METŲ SUKAKTIS

Šeštoji Jungtinio Amerikos 
Pabaltiečių Komiteto (JBANC) 
konferencija įvyko kovo 3-5 
dienomis Vašingtone. Išsamioje 
programoje dalyvavo JAV ad
ministracijos, žiniasklaidos at
stovai iš Baltijos valstybių, dip
lomatijos atstovai bei verslo ir 
ekonomikos spacialistai, kurie 
3 dienų programoje gvildeno 
Lietuvai ir kitoms Baltijos vals
tybėms aktualias temas. Kon
ferencija sulaukė daug dalyvių.

PARTIZANŲ PARODA 
KONGRESO RŪMUOSE

K onferencija  p rasidė jo  
ketvirtadienį vakare JAV At
stovų rūmų Rayburn priėmimo 
salėje. Priėmimą suruošė kon
gresmeno John Shimkus va
dovaujam as JAV Kongreso 
B altijos Laisvės sam būris 
(Baltic Freedom Caucus). Ten 
buvo atidaryta Lietuvos Geno
cido Centro paruošta partiza
ninių kovų paroda “Karas po 
karo” . Parodos pristatym u 
rūpinosi Lietuvos ambasada ir 
ALTo vicepirmininkas Stan
ley Balzekas bei jo  vadovau
jamas muziejus. Parodos atida
rymo proga kalbėjo ALTo at
stovas Vašingtone dr. Ramūnas 
Kondratas, Lietuvos ambsa- 
dorius Vygaudas Ušackas ir 
Kongreso narys J. Shimkus. 
Tokio pobūdžio paroda buvo 
pirmą kartą išstatyta JAV sos
tinėje valdžios rūmuose.

ALT’O SUKAKTIS IR 
PASIEKIMAI

Wyndham viešbučio Poto
mac salėje įvyko specialus 
Amerikos Lietuvių Tarybos 90 
metų sukakties paminėjimo 
posėdis. Jį atidarė ALTo pir
m ininkas Saulius K uprys , 
kuris savo žodyje glaustai 
aptarė ALT’o nueitą kelią. Pre- 
dedant 1915 m., kai Amerikos 
lietuvių organizacijos apsi
jungė bendram darbui -  siekti

Lietuvos nepriklausom ybės 
nuo Caro valdžios atstatymo. 
Buvo peržvelgta daug pasie
kimų: tarybos įkūrimas, mili
jono parašų peticija, Amerikos 
lietuvių legiono sudarymas, 
Lietuvos Respublikos de jure 
pripažinimas, ALTo atnaujini
mas 1940 m., nepripažinimo 
politikos išgavimas ir išlaiky
mas, Amerikos Balso lietuvių 
skyriaus įsteigimas, BALFo 
įkūrimas, oficialūs susitikimai 
su JAV prezidentais, Kersten 
kom iteto sudarymas -  JAV 
K ongreso apklausinėjim as 
apie Baltijos kraštų okupaciją, 
pokario migracijos įstatymo 
pravedimas, Jungtinio Ameri
kos Pabaltiečių komiteto su
kūrimas.

ATEITIES DARBAI IR 
KARALIAUČIAUS MĮSLĖ

Apie ALTo ir pabaltiečių 
bendrus ateities reikalus kalbė
jo  ALTo atstovas Vašingtone 
dr. Ramūnas Kondratas. Jo 
paruoštoje studijoje, kurią jis 
neseniai p ris ta tė  L ietuvos 
prezidentui Valdui Adamkui, 
išdėstytos konkrečios veiklos 
gairės. Pagal jo  išdėstytą pro
gramą vyko šeštadienio sim
poziumai. Apie Mažosios Lie
tuvos -  Karaliaučiaus teisinę 
padėtį kalbėjo dr. Darius Fur- 
monavicius. Jis taikliai apibu
dino šio krašto teisinę padėtį, 
kurią tam tikros politinės jėgos 
norėtų apeiti. Jis savo tyrinė
jimuose yra suradęs ir tą žemė
lapį, kuriame Stalinas raudonu 
(aišku!) rašalu padalino Euro
pos žemėlapį. Dr. D. Furmo- 
navičiaus studiją anglų kalba 
ALTas ruošiasi išleisti atskiru 
leidiniu ir įteikti JAV Valsty
bės Departamento ir Kongreso 
nariams.

Diskusijose buvo kreipia
mas dėmesys į Rusijos ban
dymą toliau valdyti Baltijos 
valstybes per energetikos kon

trolę. Tai turėtų rūpėti ir vaka
rams -  nes tai kelia rimtą pa
vojų Baltijos kraštų demokrati
nei san tvarkai bei jo s  n e 
priklausomybei. ALTo 90 me
tų sukakties proga buvo pers
kaitytas JAV Lietuvių Bend
ruomenės sveikinimas. Gau
siai dalyvavo Lietuvos Vyčių 
atstovai iš rytinio pakraščio.

SUSITIKIMAI SENATE, 
KONGRESE IR 

VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

Pietų metu vyko susitiki
mas su Baltijos kraštų ūkio 
ministrais ir buvusio Estijos 
prezidento Lennart Meri pa
skaita. Po pietų dalyviai vyko 
į JAV Senato ir K ongreso 
rūmus. Ten įvyko ypatingai 
produktyvus susitikimas su 
New Jersey senatorių Lauten
berg ir Corzine atstovais. Nuo
dugniai buvo pristatyta Pabal
tijo krašte esama padėtis ir Ru
sijos nauji bandymai skverb
tis į tų kraštų erdvę. Pasitari
mai tęsėsi JAV Kongreso rū
muose su Orest Deychakiws- 
ky, kuris yra JAV Kongreso 
patarėjas Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo komisijoje. 
Jo pranešime buvo akcentuo
jamas Baltijos kraštų kritinis 
vaidmuo plečiant demokratiją 
ir laisvę Pabaltijo kraštų kai
mynystėje. Tai buvo ypatingai 
veiksminga remiant Ukrainos 
demokratines jėgas neseniai 
įvykusių lem tingų rinkim ų 
m etu. L aukiam a panašaus 
poveikio ir kaimyninėje Bal
tarusijoje.

Konferencijos dalyviai to
liau vyko į Valstybės departa
mentą. Čia dalyvius pasitiko 
Valstybės Departamento Šiau
rės Europos ir Baltijos sky
riaus direktorė Judith Cefkin. 
Ji prieš mėnesį buvo pagrin
dinė kalbėtoja ALTo suruoš
tame minėjime Čikagoje. Ten

1910 metais lietuvių delegaciją Washingtone priėmė JAV prez. Taft, 
kuri prašė, kad lietuviai būtų Amerikoje rašomi kaip atskira tautinė 
grupė ir jų  prašymas buvo patenkintas. To meto delegacijoje daly
vavo (iš kairės) Juozas J. Elijošius, kun. Matas Kriaučiūnas, kun. 
A. Skripka ir M. A. Meldažius.

Iš Lituanistikos tyrimo ir studijų centro leidinio.

pirmąjį pranešimą padarė Vals
tybės departamento Europos ir 
Eurazijos skyriuje Heather 
Conley. Po jos kalbėjo Baltųjų 
Rūm ų Valstybės Saugum o 
Tarybos direktorius NATO ir 
Vakarų Europos klausimams 
Kart Volker. Kadangi posėdis 
buvo neskelbtinas (off the 
record), apie detales spaudoje 
neskelbiama. Tik galima pa
sakyti, kad pokalbis buvo atvi
ras -  mums rūpimi klausimai 
buvo nuodugniai pristatyti. 
Vakare daugelis dalyvių vyko 
į Danijos ambasadą, kur vyko 
iškilmingas priėmimas. Šios 
program os dalį koordinavo 
JAV Baltijos fondas.

PAGRINDINIS VALSTYBIŲ 
SANTYKIŲ PAGRINDAS -  

DEMOKRATIJA

Kovo 5 d. buvo skirtas aka
deminei programai, kuri vyko 
Washingtono Marriott viešbu
tyje. Šių metų konferencijos 
dėmesys skyrėsi nuo praėjusių 
metų, nes visos trys Baltijos 
valstybės jau yra NATO ir Eu
ropos Sąjungos narės, todėl jų 
ateitis ir saugumas šiuo metu 
bent formaliai yra užtikrintas. 
Konferencijos dėmesys buvo 
skiriamas Baltijos valstybių ir 
Amerikos pabaltiečių visuo

meninės veiklos tolimesniam 
planavimui. Programą atidarė 
JBANC pirmininkas Saulius 
Kuprys, kuris po trumpo žo
džio pristatė visų trijų Baltijos 
valstybių ambasadorius Va
šingtone -  Estijos Juri Luik, 
Latvijos M aris Riekstins ir 
Lietuvos Vygaudą Ušacką.

Pirm ąja tema “Ryšiai su 
Rusija” kalbėjo pereinamosios 
demokratijos projekto atstovas 
Bruce Jackson, Robert Nurick 
iš Monterey Instituto ir buvęs 
JAV ambasadorius Lietuvoje 
Keith Smith, dabar atstovau
jantis Strateginių ir tarptauti
nių studijų centrą. Visi trys 
pranešėjai teigė, kad Vakarų 
pasaulio  sutelk tas bendras 
dėmesys Rusijos problemoms 
gali te ig iam ai p ave ik ti jų  
sprendimą. Abi strategijas -  
Rusijos išjungimą iš pasau
linės bendrijos ir jos įtraukimą 
-  re ik ia  pagal ap linkybes 
veiksm ingai panaudoti, je i 
norima Rusijoje įtvirtinti de
mokratiją.

Antrąja tema “Demokrati
jos plėtra Baltijos šalių kaimy
nystėje” kalbėjo Vladimir So- 
cor iš Jamestown fondo, Lai
monas Tallat-Kelpša iš Lietu
vos Užsienio reikalų ministe- 

(Nukelta į 11 psl.)

VYRESNIEJI SUKŪRE, O 
JAUNESNIEJI BAIGIA PRARASTI

Kaip vyko Britanijos lietuvių visuomeninio turto naikinimas

Kazys Barėnas

IV.

Reikia pasidžiaugti, kad 
skaitytojų skaičius auga, tai iš 
dalies ir pateisino Bendrovės 
didelę subsidiją laikraščiui”. Bet 
tuometinis LNB pirmininkas 
Zigmas Juras rašė 1988 m. ba
landžio 13 d. Nr. 15, kad “Per 
šiuos finansinius metus vien 
spaudai -  Europos lietuvio lei
dimui paremti buvo paskirta 
20.492 svarų suma. O 1986
1987 metais Europos lietuvio 
leidimui duota 20.322 svarų. 
Taigi nuostolis paskubom augo 
nepaisant pirm. J. Alkio džiaugs
mo, kad V. Dargio tvarkomas

spaudos skyrius daro pažangą.
Apie tą m etą pasitraukė 

Europos lietuvį redagavęs Vy
tautas Keris, ir tas pareigas 
perėmė V. Dargis.

Dėl spaudos skyriaus skel
biamas tuo metu toks Valdy
bos pasisakymas: “Spaustuvės 
mašinos yra nuolat gerinamos, 
modernizuojamos, ir spaudos 
darbai atliekami prisitaikant 
prie m odernių spausdinimo 
reikalavimų. Valdyba tiki, kad 
spaudos skyriaus produktyvu
mui kylant, mažės Europos lie
tuvio leidimui teikiama para

ma-subsidija”. 1988 m. rugsė
jo 21 d. Europos lietuvio Nr. 
35 išspausd in tam e DBLS 
bendralaiškyje rašoma, kad 
spaustuvės modernizavimas 
baigiamas, ir išvada štai tokia: 
“Tai spaustuvės direktoriaus ir 
Europos lietuvio redaktoriaus 
V. Dargio didelio darbo vai
sius, už kurį jam  nuoširdžiai 
dėkojame”.

1989 m. p ranešim e su 
važiav im ui tuom et p irm i
ninkavęs ir DBLS ir LNB 
Jaras Alkis nurodė, kad Euro
pos lietuvis leidimo išlaidoms 
padeng ti 1988 m. iš le is ta  
23.278 svarų. Vadinasi, nuo
stolio sumos vis didėja. Tų 
metų suvažiavime atstovai ste
bisi, kad spaustuvei pirktos 
mašinos, tam pakeitimui iš
le is to s nem ažos sum os, o 
laikraštis spausdinamas lenkų

spaustuvėje. Spaustuvės vedė
jas, tų pakeitimų vykdytojas ir 
Europos lietuvio redaktorius V. 
Dargis paaiškino, kad nėra 
žmogaus, kuris galėtų spaus
dinti, ir mokyti naujai priimtą 
rizikinga, nes išmokęs gal išeis 
dirbti, kur daugiau mokama. 
Vadinas, m ašinos buvo be 
reikalo pirktos.

Europos lietuvis nieko ne
rašė apie tame suvažiavime 
vykusį triukšmą, kaip ir kitais 
atvejais pasitaiko, kai DBLS 
Centro Valdybos nariai nori 
nuslėpti nemalonius dalykus. 
Spaustuvėje buvo likviduota 
viskas, kas tik ten buvo. Atga
benta kažkokių senų mašinų, 
ir matyt, senas kompiuteris, 
kuris greit nustojo veikti, pirk
tas kitas. Kad senų privežta, 
liudijo ligi tol spaustuvėje 30 
metų išdirbęs ir visa ką ten

matęs Stasys Bosikis. O kur 
dingo senosios mašinos, linoti- 
pai, švinas, kuris yra brangus, 
ir jo  nemaža buvo? Iš pradžių 
aiškinta, kad mašinos sulaužy
tos ir išmestos į laužą, vėliau 
tvirtinta, kad iškeistos į naujo 
tipo kitas. O švinas? Dėl jo nie
ko neatsakyta, ir buvęs ilgame
tis Lietuvių namų bendrovės 
sekretorius A lbinas Prans- 
kūnas vis rengėsi dar kituose 
suvažiavimuose klausti, bet 
taip neaiškiai ir baigėsi viskas. 
Tie, kurie suvažiavime atkak
liau klausinėjo dėl to spaustu
vės sunaikinimo, - S. Bosikis 
S. Kasparas, A. Pranskūnas -  
gavo spaustuvę “moderninu- 
sio” V. Dargio advokato laiš
kus, reikalaujančius neskleisti 
kalbų apie likvidavimą spaus
tuvės, nes atsidurs teisme.

(Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BALANDŽIO 3 d. 11:30 v.r. Atvelykio stalas Šv. Jurgio parapi
jos salėje.
BALANDŽIO 10 d., sekmadienį -  Atvelykio stalas Dievo 
Motinos parapijoj. Rengia vyr. skaučių Židinys. 
BALANDŽIO 17 d., WJCU Radijo stoties lėšų telkimas -  RA- 
DIOTHONAS. Telefonas (216) 397-4438 arba (216) 397-4422. 
GEGUŽES 7 d., šeštadienį 6:30 v.r. Dievo Motinos parapijos 
salėje įvyks solistės Nidos Grigalavičiūtės koncertas. Rengia 
Ateities klubas.
GEGUŽĖS 8 d. 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv.Jurgio 
parapijos salėje.
GEGUŽĖS 14 d., šeštadienį: Š. Amerikos lietuvių 2005-tų 
metų plaukimo pirmenybės John Carrol universiteto baseine, 
University Heights, Ohio. Rengia LSK Žaibo plaukimo sekci
ja. Informuoja Algirdas Bielskus, tel: 440-833-0545; arba Pily
pas Taraška, tel. 440-944-7743; ar 440-478-8539 (cell); E-mail: 
ptaraska@yahoo.com
GEGUŽĖS 30 d. 8:30 v.r. Prisiminimo dienos (Memorial Day) 
apeigos, Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo veteranų 613- 
asis postas Šv. 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. urgio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.
LAPKRIČIO 13 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

(Atkelta iš 10 psl.)
SESTOJI PABALTIEČIŲ...

rijos ir Vincuk Viacorka, at
s to v au jan tis  B a lta ru s ijo s  
Liaudies frontui. Diskusijose 
buvo keliamas klausimas, kad 
Baltijos valstybių patirtis tu
rėtų kreipti regiono valstybes 
demokratijos link. Paskutinie
j i  įvyk ia i U krainoje  buvo 
įvertinti teigiamai. Baltarusi
ja  nusiteikusi aštriai, sakė V. 
Viaciorka, kalbėdamas apie 
pastangas įgyvendinti demok
ratiją Baltarusijoje, kuri yra 
vadinama “paskutine dikta
tūra Europoje.” Ten nevyriau
sybinės o rgan izac ijo s  yra 
draudžiamos ir net uždaro
mos. Baltijos šalys turi ryžtin
gai skatinti tarptautinį dėmesį 
Lukašenkos režimui.

SVARBU PALAIDOTI 
KOMUNIZMĄ

“Komunistinio palikimo” 
tema kalbėjo buvęs Estijos

M inistras pirmininkas Mart 
Laar, šiuo metu Tartu mieste 
gyvenantis ilgametis Baltijos 
ir Rusijos reikalų ekspertas 
Paul Goble ir JBANC tarybos 
p irm in in k as  dr. R am ūnas 
Kondratas. M. Laar pasisakė 
apie Rusijos būtinumą susi
taikyti su savo pareitim i ir 
pasekti Vokietijos pavyzdžiu. 
Vokietija jau seniai atsiprašė 
už nacių nusikaltimus. Rusija 
p rie š in g a i, gegužės 9 -ą ją  
švenčia kaip pergalę, nors 
milijonams žmonių ir daugy
bei valstybių tai atnešė So
vietinę priespaudą. Sunku pa
keisti įsitvirtinusį požiūrį, kad 
Rusija buvo vakarų sąjun-

J O N U I  N A S V Y Č I U I

mirus, žmoną v.s. REGINĄ NASVYTIENĘ, 
dukrą v.s. VILIJĄ NASVYTYTĘ-KLIMIENĘ 
ir visą šeimą ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame.

Clevelande Skautininkių draugovė

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: amberwings@mac.com

gininkė Antrajame pasauli
niame kare. P. Goble pastebė
jo, kad yra svarbu palaidoti 
komunizmą, bet ne jo  pasek
mes. Jis priminė apie gilius 
sovietinės sistemos įspaustus 
randus, kurie dar šiandien 
akivaizdžiai atsiliepia tų kraš
tų visuomenėse.

BALSAS IS KONGRESO: 
RUSIJA TURI 
ATSIPRAŠYTI

Pietų metu iškalbiai apie 
komunistinį palikimą kalbėjo 
JAV Kongreso atstovas Thad- 
deus McCotter. Jis Baltijos 
šalių žmones ir amerikiečius 
ragino reikalauti, kad Rusijos 
vyriausybė pripažintų ir at
siprašytų už komunizmo nusi
kaltimus, Molotov-Ribbentrop 
paktą ir antrą valstybių oku
paciją. Jo kalba buvo palydėta 
atsistojimu ir gausiomis ovaci
jomis.

Po pietų buvo pristatyta 
ketvirtoji tema “Tarpatlanti- 
niai ryšiai ir integracija.” Pa
sisakė Latvijos Ūkio ministras 
Krisjanis Karins, JAV amba
sadorius Lietuvoje Stephen D. 
Mull ir A. Colletti iš Phoenix 
Group. Ministras Karins ap
žvelgė Latvijos ekonominius 
pasiekim us, pažym ėdam as 
Baltijos ekonomikos greitą 
vystymąsi ir augimą lyginant 
su likusia Europa. Jis paste
bėjo, kad JAV ir Europa atei
tyje turi dirbti kartu siekda
mos bendrų tikslų, ypač eko
nomikos srityje. Ambasado
rius Mull sakė, kad nors Bal
tijos ir JAV santykiai tvirti, 
susikalbėjimas dažnai sudaro 
kliūčių. Lietuva, nors išgy
vendama sunkų vidaus politi
kos laikmetį, palaiko aktyvius 
tarptautinius santykius, kaip ir 
kitos Baltijos valstybės. A. 
Colletti dalinosi savo patirti
mi valstybės saugumo klausi
mais, ypatingai aktualiais po 
rugsėjo 11 d. užpuolimo.

Akademinė programa bai
gėsi tema “Nevyriausybiniai- 
vyriausybiniai ryšiai ir bendra
darbiavimas” . Kalbėjo Latvi
jos Užsienio reikalų ministras 
Juris Audarins, Steve Herman 
iš Marylando-Baltijos Europos

Tarybos, Tartu miesto merė 
Laine Janes ir Laurynas Mis
evičius iš JAV Lietuvių Ben
druomenės. Visi pranešėjai 
pabrėžė nuolatinę pavienių 
žmonių ir organizacijų svarbą 
siekiant bendravimo ir abipu
sio supratimo dirbant su gim
tųjų kraštų ir vietinėmis vy
riausybėmis.

MATI KOIVA -  NAUJAS 
JBANC PIRMININKAS
Jungtinio Amerikos Pabal- 

tiečių kom iteto pirm ininko 
pareigas perėmęs estų atstovas 
Mati Koiva pabaigoje pasi
džiaugė sėkminga konferenci
ja. Dalyviai išsiskirstė ruoštis 
JAV Baltijos fondo surengtai 
iškilmingai vakarienei, kurioje 
JAV Kongreso narys J. Shim- 
kus įteikė žymenį Lietuvos 
ambasadoriui Vygaudui Ušac- 
kui. Ten pagrindinę kalbą 
pasakė buvęs Estijos preziden
tas Lennart Meri.

Amerikos Lietuvių Taryba

DIRVAI
AUKOJO

J.Lizaitis, Fort Lauderdale, FL ... 50
C.Mickūnas, Centerville M A .......45
P.Pagojus, Detroit, M I ................. 45
V.Beleckas, Chipley, F L .............. 25
B.Siliūnas, Clarendon H. I L ........25
A.Strazdas, Placentia, C A ............ 20
T.Česnaitis, Hondo, T X ................15

J.Kleinaitis, Germantown, T N .... 15
A.Aidis, Bethesda, M D ................10
J.Mikaila, Pomfret Ctr. C T .......... 10
G.Sabataitis, Parma, O H ...............10
J.Velička, Lakewood, O H ............ 10
E.Nainys, Cleveland, O H .............. 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

DIRVAI
AUKOJO

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 ___

mailto:ptaraska@yahoo.com
mailto:amberwings@mac.com


12 • DIRVA • 2005 m. kovo 29 d.

Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Vygaudas Ušackas su “Lietuvos ambasados 
JAV taurės” laimėtojais Čikagos “Žalgirio” komanda. LR ambasados nuotr.

LAIMĖJO ČIKAGOS “ŽALGIRIO” KREPŠINIO 
KOMANDA

SPORTO ŽINIOS

"Lietuvos telekomo” tre
neris, ir ekipos vadovė mačą 
su "Dinamo” vadina geriausiu 
šį sezoną. "Tai buvo tikrai ge
riausios šio sezono rungtynės. 
Mes nenorėjome, kad viskas 
jau baigtųsi, ir labai stengė
mės. Puikiai gynėmės, iš visų 
jėgų grūmėmės dėl atšokusių 
kamuolių ir retokai klydome”,- 
po laimėto mačo džiaugėsi re
zultatyviausia Eurolygos žai
dėja Katie Dougl.

Vilniečių treneris Algir
das Paulauskas džiaugėsi: 
"Netgi sakyčiau, jog tai ge
riausios per visą laiką "Lietu
vos telekomo” rungtynės. Bent 
jau neprisimenu, kad geresnes 
būčiau matęs. Net sunku buvo 
tikėtis, kad taip gražiai galima 
laimėti. Su malonumu dar sykį 
peržiūrėjau vaizdajuostę, gėrė
damasis mūsų krepšininkių 
žaidimu”.

Prieš mačą Maskvoje bu

vo grojami Rusijos ir Lietuvos 
himnai. Maždaug pusė iš 3000 
žiūrovų Lietuvos himną iš
klausė sėdėdami, taip išreikš
dami didelę nepagarbą ne tik 
"Lietuvos telekomo” koman
dai, bet ir visai valstybei. A. 
Paulausko teigimu, tai tik dar 
labiau padidino žaidėjų ryžtą 
kovoti.

Po pirmųjų moterų Euro- 
lygos ketv irtfinalio  serijos 
rungtynių , kurias V ilniaus 
"Lietuvos telekomas” namie 
pralaimėjo Maskvos "Dina
mo” ekipai 73:77, mažai kas 
tikėjo, kad išvykoje vilnietės 
sutriuškins varžoves net 88:67. 
Būtent tokia džiugi žinia pa
siekė Lietuvą iš Rusijos sos- 
tinės.”Lietuvos telekom as” 
Maskvoje nuo pat pirmų minu
čių perėmė iniciatyvą į savo 
rankas ir nepaleido jos iki pat 
finalinės sirenos.

Arvydo Sabonio "Žalgi

rio” krepšinio centras ir ban
kas "Snoras” tapo partneriais. 
Pramogų centre "Los Patran
kos” bendradarbiavimo sutartį 
pasirašė "Žalgirio” valdybos 
p irm in inkas A .S abonis ir 
"Snoro” prezidentas Raimon
das Baranauskas. Šventėje su 
garbingais svečiais dalyvavo ir 
"Žalgirio” komanda. Vėliau 
buvo surengtas žalgiriečių  
marškinėlių bei kitokios ko
mandos atributikos aukcionas. 
"Snoro” prezidentas R.Bara- 
nauskas už 400 litų įsigijo se
nus A.Sabonio sportinius ba
tus, su kuriais geriausias visų 
laikų Lietuvos krepšininkas 
žaidė prieš 15 metų.

Dvi dienas K laipėdoje , 
lengvosios atletikos manieže, 
vyko Lietuvos moterų ir vyrų 
čempionato finalai. Gargždietė 
Dovilė Blažiūnaitė gali patek
ti į Lietuvos Gineso rekordų 
knygą, nes ji - pirmoji lietu
vaitė, išstūmusi 105 kilogra
mus sveriančią štangą. LGITIC

A m erikos kata lik iško jo  
universiteto sporto rūmuose 
V ašingtone kovo 19 dieną 
įvyko kasmetinis vyrų krep
šinio turnyras Lietuvos amba
sados JAV taurei laimėti.

Ambasados taurę trečius 
metus iš eilės laimėjo Čikagos 
“Žalgirio” ekipa, finalinėse 
rungtynėse rezultatu  57:45 
nugalėjusi Vašingtono “Vėjo” 
komandą, kurioje žaidė ir Lie
tuvos ambasados darbuotojai.

Trečią vietą laimėjo Con
necticut “Ažuolai” rezultatu 
43:33 nugalėjusi Vašingtono 
“Vėjas 2” komandą.

Turnyro dalyvius ir žiūro
vus pasveikino Lietuvos am
basadorius JAV V ygaudas 
Ušackas: “Krepšinyje a tsi
skleidžia lietuvių tautos ener
gija ir ryžtas. M ūsų krepši
ninkų pasiekimai yra geriau
sias pavyzdys, rodantis, kad 
tautos jėga yra vienybėje ir 
susitelkime. Džiaugiuosi, kad

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

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

linas@fixlerrealty.com
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Fixler Realty Group, Inc.
Linas Muliolis - Mob. Tel. - 216-387-3204

savo aistra krepšiniui jūs pri
sidedate prie lietuvybės išsau
gojimo ir prie Lietuvos vardo 
garsinimo Amerikoje.”

Krepšinio turnyre dalyvavo 
18 komandų: Amerikos lietu
vių ekipos iš 11 JAV valstijų 
bei jungtinė JAV Valstybės ir 
Gynybos departam entų ko
manda.

Kasmetinį krepšinio turny
rą remia ir prizus įsteigė JAV 
nacionalinėje krepšinio lygoje 
NBA rungtyniaujanti Vašing
tono “Wizards” ekipa, Lietu
vos krepšininkai Arvydas Sa
bonis, Šarūnas Marčiulionis, 
Žydrūnas Ilgauskas ir Darius 
Songaila, “Švyturio” alaus 
daryklos atstovas JAV “B&I 
OverSeas Trading Inc.”, bend
rovė “Doleris” , JAV Vašing
tono lietuvių bendruomenė, 
laikraštis Amerikos lietuvis, 
Š iaurės A m erikos lietuvių  
fizinio auklėjimo sporto sąjun
ga. LR ambasados inf.

T A U P A I
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
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