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

STAIGA PRISIKĖLUSIOS 
PATRIOTIZMO 
NUOTAIKOS

Jonas Daugėla

Spalio mėn. 28 dieną Clevelando Lietuvių namų žemutinėje salėje įvyko Ohio Lietuvių Gydytojų 
draugijos metinis susirinkimas ir 45-osios kultūrinės premijos įteikimas, kuriame dalyvavo 13 
daktarų. Iš kairės: dr. Giedrė Matienė, dr.Danielius Degėsys, dr.Jonas Stankaitis ir dr. Nelė 
Juškėnienė, stovi iš k.: dr.Antanas Aželis, dr.Roma Degėsienė, dr. Viktoras Stankus, dr. Vitoldas 
Gruzdys, dr. Juozas Sonta, dr. Kristina Stankaitytė, dr.Dainius Degėsys, dr. Algimantas Čepulis ir 
dr. Vytautas Maurutis.

LIETUVA PERIMA PIRMININKAVIMĄ 
EUROPOS TARYBOJE

Lapkričio 8 dieną Lietuva 
perims pirmininkavimą Euro
pos Tarybos M inistrų  K o
mitetui. Iki ateinančių metų 
gegužės 16 dienos mūsų šalis 
pirm ą kartą savo istorijoje 
pirmininkaus šiam įtakingam 
tarptautiniam  valstybių fo
rumui.

Į S trasbūrą išvykstantis 
Lietuvos Seimo delegacijos 
vadovas Europos Tarybos 
Parlamentinėje Asamblėjoje 
Jonas Čekuolis sakė, kad tai 
yra išskirtinis įvykis mūsų 
valstybės užsienio politikos 
istorijoje, praneša ELTA.

Spaudos konferencijoje J. 
Čekuolis pabrėžė, kad ypa
tingų pirmininkavimo perda
vimo iškilmių nebus. Jo nuo
mone, tai daugiau darbo rei
kalai. Kas šešis m ėnesius 
Europos Tarybos M inistrų  
Komitetui pirmininkaujančios 
šalys keičiasi abėcėlės tvarka. 
L ie tuva  perim s p irm in in 
kavimą iš Lichtenšteino, prieš 
tai buvo Latvija, po Lietuvos 
pirmininkavimą perims Liuk
semburgas.

“Tačiau nuo p irm in in 
kaujančios valstybės nemažai 
priklauso; pirmiausia - nuo jos 
Užsienio reikalų ministerijos 
aktyvumo”, sakė J. Čekuolis. 
Jo nuomone, Lietuvos užsienio 
re ika lų  m in istru i A ntanui 
Valioniui tai bus tikrai įtemptas

la ik o ta rp is ,-  ne vien tik  
sprendžiant Lietuvos užsienio 
politikos reikalus. J. Čekuolio 
teigimu, Lietuvos diplomatijos 
vadovui, kaip Europos Ta
rybos M in istrų  K om iteto  
p irm in in k u i, teks lankytis 
įvairiose  va ls tybėse , ypač 
karštuose taškuose.

J. Čekuolis informavo, kad 
lapkričio  19-20 dienom is, 
Vilniuje vyks Europos Tarybos 
Parlam entinės A sam blėjos 
Politin ių  reikalų  Kom iteto 
posėdis. Jame, be kitų klau
simų, bus svarstoma padėtis 
Baltarusijoje.

Kitų metų gegužės 15-16 
dienomis, Lietuvos pirminin
kavim o pabaigoje, Vilniuje 
įvyks 110-oji Europos Tarybos 
Ministrų Komiteto sesija. Tai 
bus didelis renginys, kuriame 
dalyvaus 43  Europos šalių 
užsienio reikalų ministrai arba 
jų  pavaduotojai.

Europos Taryboje yra 43 
Europos valstybės. Ministrų 
K om itete šalys narės ben
dradarbiauja vyriausybiniu 
lygiu; tai yra vyriausyb ių  
atstovų forumas. Parlam en
tiniu lygiu šalys narys ben
dradarbiauja Parlamentinėje 
Asamblėjoje. Joje - 602 nariai: 
301 atstovas, turintis balso 
teisę, ir 301 - jų pavaduotojas 
arba pakaitinis narys.

Lietuvos Seimo delegaciją

Parlamentinėje Asamblėjoje 
sudaro  8 p a rlam en tara i, 
Lietuva kaip valstybė šiame 
forume turi 4 balsus.

J. Čekuolis pažymėjo, kad 
nuo 1994 metų veikia vietinės 
ir regioninės valdžios atstovų 
susirink im as, vadinam asis 
Europos vietos ir reg ionų  
valdžios kongresas. Jame yra 
savivaldybių atstovai iš visos 
Europos. Keturis mūsų šalies 
atstovus delegavo Lietuvos 
savivaldybių asociacija.

Su Europos Taryba yra 
susijęs ir Europos žmogaus 
teisių teismas, tai yra pagal 
Europos žm ogaus teisių  ir 
pagrindinių laisvių apsaugos 
konvenciją sudaryta teisminė 
institucija. Ji nagrinėja asmenų 
ir asmenų grupių skundus dėl 
Konvencijoje įtvirtintų žmo
gaus teisių pažeidimų valsty
bėse K onvencijos narėse. 
Teismą sudaro 43 teisėjai,- po 
vieną iš kiekvienos valstybės. 
Lietuvai jame atstovauja buvęs 
Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninkas Pranas Kūris.

J. Čekuolis taip pat pri
minė, kad prie Europos Tary
bos veikia Europos Tarybos 
plėtros bankas, kuris jau yra 
suteikęs L ietuvai paskolas 
keliems projektams finansuoti.

Lietuva ET nare tapo 1993 
metų gegužės 14 dieną.

ELTA

Daugelis mūsųjų jau šešis 
dešimtmečius gyvename šioje 
ša ly je , o taip pat daugelis 
m ūsųjų jau  yra gim ę šioje 
šalyje. Per visus šiuos ilgus 
metus spėjome susidaryti ir 
savitą šios šalies ir jos žmonių 
įvaizdį. Daugelis pastebime, 
kad šioje šalyje vyrauja dau
giau m edžiaginių vertybių 
vertinimas ir kasdieninis noras 
galimai daugiau šių vertybių 
įsigyti. Ir džiaugiam ės, kad 
gyvenam oji aplinka sudaro 
sąlygas šiuos siekius įg y 
vendinti.

Dažnai pasigendame, kad 
kasdieniniame šios šalies žmo
nių gyvenim e nėra pakan
kamai skiriama dėmesio dva
sinėms vertybėms, o ypatingai 
mus jaud ino , kad visai ne
skiriama dėmesio tai didžiajai 
dvasinei vertybei, kuri jau  
amžių amžiais civilizuotame 
pasau ly je  yra pa trio tizm o  
vardu pakrikštyta.

Bet visas šias nuotaikas ir 
žmonių nusiteikimą visai iš 
esm ės sta iga pakeitė  š.m. 
rugsėjo 11 d. įvykiai. Tiesa, 
Amerika jau net kelis kartus 
yra išgyvenusi karo siaubus. 
Bet tie karai vyko kitose šalyse 
ir tik šios šalies vyrai buvo 
išgabenam i tuose karuose 
asmeniškai dalyvauti. O šalies 
žmonių masės tik gailiai ap
raudodavo savo artimųjų nete
kimą tolimuose karo laukuose. 
Bet pats gyvenimas šioje že
mėje eidavo veik įprastine 
vaga. O ekonominė kasdie
ninio gyvenimo aplinka tūlu 
atveju net pagerėdavo. Ką ir 
mes išgyvenome Korėjos karui 
prasidėjus.

Seniau šios šalies žmonių 
masės tik televizijos marškose 
stebėjo kaip griuvo Vienos, 
Drezdeno, Berlyno ir kt. mies
tų daugiaaukščiai pastatai. O iš 
ryto galėjo matyti sugriautų 
Vokietijos ir Austrijos did
miesčių nykius vaizdus...

Bet rugsėjo 11 New York 
gyventojai savomis akimis 
matė griūvančius milijoninius 
pasta tus ir m inias žm onių 
bėgančias iš šių pastatų. O 
vėliau dar turėjo apraudoti ir 
tūkstančius šiuose pastatuose 
žuvusiųjų. Bet jie  taip pat

turėjo progą savomis akimis 
pamatyti ir gražiausius asme
ninio pasiaukojim o pavyz
džius. Kelis kartus TV pro
gram ose buvo pakartotinai 
parodyta, kaip jaunuolis, išgir
dęs trenksmą, puolė gelbėti 
visai jam  nepažįstamą moterį, 
kuri bejėgiškai sėdėjo kėdėje 
ant ratukų. Nebodamas mirtino 
pavojaus jis ją  iš 100-jo aukšto 
nešte išnešė ir išgelbėjo jos 
gyvybę. Be abejo tokių pa
vyzdžių buvo ir daugiau. 
Visuotinis patriotizmas JAV

Tačiau ta diena mus netiek 
nustebino kiek pradžiugino 
staiga visoje šalyje netiek 
atgiję, kiek iš naujo užgimę 
visuotino patriotizmo ir tau
tinės vienybės, nuotaikos. Juk 
ši šalis yra netik įvairiausių 
tautų bet ir rasių mišinys. Ir 
kiek mes savo akimis esame 
stebėję įvairiausių rasinių ir net 
religinių nesusipratimų, kurių 
kai kurie yra pareikalavę taip 
pat ir ne mažų aukų. Bet tą 
dieną tie visi priešingum ai 
staiga išnyko ir visa šalis 
apsivainikavo gražiausiais ir 
ryškiai pastebimais savo šalies 
meilės, patriotizmo ir tautinės 
vienybės pavyzdžiais.

Staiga visoje šalyje, visose 
k rau tuvėse buvo išp irk tos 
tautinės vėliavos. Fabrikai net 
trimis pamainomis dirbdami 
nebepajėgė patenkinti vėliavų 
pareikalavimo. Gatvėse, baž
nyčiose ir visose salėse nuolat 
skambėjo “America the Beau
tiful” . Visos sporto rungtynės 
ir įvairūs susibūrim ai buvo 
pradedam i ir baigiam i p a 
triotinėmis giesmėmis. Ne tik 
TV marškose bet ir radijo, bei 
gatvėse nuo la t skam bėjo  
“America, America” ...

Labai gražus užgim usio 
patriotizmo pavyzdys įvyko 
mūsų padangėje. Kiekvienais 
metais spalio mėn. į Daytona 
Beach iš viso Amerikos že
myno ir kitų šalių suvažiuoja 
maždaug šimtas tūkstančių 
m o tocik listų . Č ia jie  visą 
savaitę pram ogauja, vyksta 
įvairios sportinės varžybos. 
Tik visa bėda, kad tuo metu 
mūsų policija turi labai daug 
įvairių bėdų. Prasideda muš
tynės, bereikalingas triukšmas 

(Nukelta į 4 p.)
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS T A R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

■ PREMJERO VERTINIMAS
R ugsėjį 4 procentais sum ažėjęs M inistro Pirm ininko 

Algirdo Brazausko populiarumas per spalį nukrito dar 11 
procentų.

Praėjusį mėnesį populiariausio šalies politiko vietą užleidęs 
Prezidentui Valdui Adamkui, Premjeras vos vienu procentu 
lenkia trecioje lentelės vietoje esantį Seimo narį, Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos vadovą Kazį Bobelį.

Prezidento Valdo Adamkaus populiarumas, kaip praneša 
ELTA, spalį sm uktelėjo  6 p rocen tais  iki 65 procentų . 
A.Brazauskas prarado 11 procentų palankiai jį  vertinančių 
gyventojų. Dabar jį palankiai vertina 58 procentai. K.Bobelio 
krito 7 procentais iki 57 procentų.

K etvirtasis lentelėje  - Seimo ekonom ikos kom iteto 
pirm ininkas Viktoras Uspaskichas, spalį aplenkęs Seimo 
Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų frakcijos seniūnę 
Kazimierą Prunskienę. V.Uspaskicho populiarumas per praėjusį 
mėnesį sumenko 2 procentais iki 56, o K.Prunskienės - išliko 
toks pats kaip ir prieš mėnesį - 49 procentai.

Į antrąjį penketuką apklausos dalyviai išrinko buvusį 
Vyriausybės vadovą, liberalą Rolandą Paksą, kurio 46 procentai, 
jis aplenkė Seimo Pirmininką Artūrą Paulauską, praradusį 1 
procentą.

Aštuntasis lentelėje - vienas iš Socialdemokratų partijos vadų 
Česlovas Juršėnas, kurio populiarumas smuktelėjo žemyn 4 
procentais iki 39 procentų. Devintasis - Liberalų sąjungos 
pirmininkas Eugenijus Gentvilas, kurio populiarumas nusileido 
3 procentais iki 38 procentų.

Populiariausių politikų dešim tuką baigia 2 procentus 
palankių vertinimų praradęs Centro sąjungos vadovas Kęstutis 
Glaveckas. K.Galvecką palankiai vertina 36 procentai atsakovų.

Didžiausią savo pasitikėjim ą gyventojai spalio mėnesį 
išreiškė Lietuvos žiniasklaida. Ja nurodė pasitikintys 75 
procentai apklausos dalyvių, arba 2 procentais mažiau nei prieš 
mėnesį.

Antroje vietoje - Bažnyčia, kuria pasitikinčių žmonių skaičius 
nesikeitė - 64 procentai.

Žemiausias pasitikėjimo lygis Lietuvos Seimu - per praėjusį 
mėnesį jis prarado dar 2 procentus palankiai jį vertinančių 
respondentų. Dabar Seimą palankiai vertina 20 procentų, o 
nepalankiai - 74 procentai gyventojų.

Šiuos bendros Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos bei 
viešosios nuomonės tyrimų kompanijos “Baltijos tyrimai” 
rezultatus paskelbė dienraštis “Lietuvos žinios” .

■ VYRIAUSYBĖ SIŪLO NAUJĄ VALSTYBĖS
TARNYBOS ĮSTATYMO REDAKCIJĄ
Trečiadienį Vyriausybė pritarė Valstybės tarnybos įstatymo

naujai redakcijai, kurio pagrindinės nuostatos, pritarus Seimui, 
turėtų įsigalioti nuo 2002 metų kovo 1 dienos.

Įstatyme siekiama aiškiau ir konkrečiau nustatyti valstybės 
tarnybos teisinius pagrindus, kurie sudarytų sąlygas formuoti 
profesionalų tarnautojų korpusą - tai garantuotų valstybės 
valdymo institucijų ir savivaldybių darbo tęstinumą, politinį 
neutralumą, efektyvumą ir viešumą.

Kaip praneša ELTA, taip pat siekiama sukurti efektyvią 
valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemą, panaikinant 
atlyginimų disproporcijas ir išeitines kompensacijas. Vyriausybė 
turėtų patvirtinti unifikuotą visų valstybės tarnautojų pareigybių 
sąrašą.

Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos neturėtų būti taikomos 
asmenims, teikiantiems viešąsias paslaugas visuomenei bei 
atliekantiems ūkines ar technines funkcijas.

Siekiant valstybės tarnybos profesionalumo, numatoma 
valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo bei atestavimo 
tvarka. Kasmet vertinant bei atestuojant tarnautojus būtų 
užtikrinama nuolatinė jų  veiklos kontrolė, atsakomybė už 
priimtus sprendimus. Tokia sistema skatintų valdininkus kelti 
kvalifikaciją, siekti karjeros ir sudarytų galimybę sukurti 
profesionalią valstybės tarnybą.

Naujam e įstatym o projekte siūlom a keisti valstybės 
ta rn au to jų  darbo  apm okėjim o tvarką . S iek ian t daug 
objektyviau vertinti valstybės tarnautojo kvalifikaciją, be 
anksčiau buvusių kategorijų, siūloma įvesti tris kvalifikacines 
klases.

Taip pat ketinama nustatyti bendruosius tarnybinių nuobaudų 
skyrimo pagrindus, sugriežtinti valstybės tarnautojų tarnybinę 
bei materialinę atsakomybę.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Amerikos teisingumo prižiū
rėtojas, valstybės prokuroras 
John Ashcroft paskelbė, kad 
teks sugriežtinti imigracijos 
taisykles, teks ištremti įtaria
m uosius te ro ris tu s, kurie , 
pasinaudodam i svečių te i
sėm is, da lyvau ja  teroro  
veiksmuose. Valstybės depar
tam entas sudarė 46 o rg a
n izac ijų  sąrašą , kuriam e 
slepiasi teroristai ir jų tarnai. 
Tų grupių  nariam s nebus 
duodamos įvažiavimo vizos, o 
tie , kurie  jau  svečiuo jasi 
A m eriko je, bus ištrem ti. 
Teisingum o įsta igos jau  
iša išk ino , kad tarp 1,087 
asmenų, kurie buvo suimti, 
182 asm enys pažeidė im i
gracijo s ta isyk les, atvykę 
studijuoti Am erikos m oky
klose, tačiau jokių studijų nė 
nepradėję. Net 15 imigrantų, iš 
tų, kurie rugsėjo 11 d. puolė 
New Yorko ir W ashingtono 
taikinius ir juos sunaikino, 
vizas buvo gavę Saudo Ara
bijoje. Ateityje, naudojantis 
naujais įstatymais, imigracijos 
įstaigos neleis išduoti vizų 
įtariamiems svečiams, kurie ar 
patys priklauso teroristų gru
pėm s, arba juos pala iko  
lėšomis.

Prezidentas Bush išvystė 
spaudimą Kanados ir M ek
sikos vyriausybėms, kad būtų 
sustiprinta sienų apsauga ir 
vizų išdavimo procedūra.

Ik i šio l apie 600,000 
užsieniečių atvykdavo į JAV su 
studentų vizomis. Apie 26,000

STIPRINA TEISĘ GINTIS

Prezidentas G.W. Bush 
pasirašė spalio 26 d. griežtą 
įstatymą, suteikiantį valstybės 
įstaigoms, kovojančioms prieš 
terorizmą, daug naujų teisių ir 
galių. Panašius įstatymus pa
skelbė ir demokratinės Eu
ropos valstybės. Europos Są
jungos šalys susitarė bendrai 
veikti sekant teroristus, užšal- 
dant teroro grupių finansinius 
išteklius ir perduodant įtaria
muosius iš vienos valstybės į 
kitą. Prie Europos sąjungos 
šalių p risidėjo  ir sąjungai 
nepriklausančios šalys, kaip 
Rusija, Islandija. Prancūzijos 
parlamentas papildė savo sau
gum o įsta tym us naujais 
papildymais, kurių 13 liečia 
įtariam ųjų kratas, jų  au to
mobilių sustabdymą ir apžiūrą. 
Vokietija paskelbė, kad vy
riausybė padidins kovai prieš 
terorą lėšas net 1.4 milijardo 
dolerių.

Prezidento Bush pasira
šytas įstatymas duoda policijai 
teisę kratyti, suim ti įta ria 
muosius teroristus be teismo 
leidimo ir leidžia laikyti juos 
suimtus. Žvalgybos įstaigoms 
leidžiama klausytis įtariamųjų 
telefon in ių  pasikalbėjim ų, 
le idž ia  s lap ta i įreng tiem s 
aparatams juos fotografuoti jų 
butuose. Prieš naujus įsta 
tymus kovojo gerai organi
zuota  A m erikos c iv ilin ių  
laisvių unija, kurią, pasira
šydamas naują įstatymą, nura
m ino p rez iden tas Bush, 
pasakęs, kad jo  vyriausybė 
toliau gerbs ir užtikrins Konsti
tucijos num atytas p ilieč ių  
teises ir laisves, tačiau sunku 
pasakyti, kiek aukų ir smurto 
veiksm ų bus išvengta nau
dojant naują įstatymą. Žinia- 
sklaida skelbia, kad šalyje jau 
buvo suim tas tūkstan tis  
įtariam ųjų  tero ristų , kurie 
p lanuoja naujus puolim us. 
Vyriausybės uždavinys yra 
užbėgti jiems už akių, pasakė 
prezidentas.

Tikrasis karas Afganistane 
p rasidė jo  spalio  7 d., kai 
p radėjo  k ris ti JAV ir jo s 
sąjungininkų bom bos. Tuo 
pačiu metu Amerikoje prasi
dėjo juodligės sporų siunti
nėjimo krizė, jau pareikalavusi 
4 žmonių gyvybių. Vyriausias

A m erikos k o leg ijų  turėjo  
leidimus įregistruoti studijoms 
užsien iečius. Vienas tokių 
“s tuden tų” buvo Hani 
Hanjuor, kuris skrido lėktuvu, 
kuris atsitrenkė į Pentagono 
pastatą Washingtone rugsėjo 
11 d. Teroristas visai nepa
sirodė Oakland, Californijoj, 
kur turėjo pradėti studijas Holy 
Name kolegijoj.

Afganistane vykęs Taliban 
m ilicijos priešininkų suva
žiavimas, pavadintas Taikos ir 
T autinės v ienybės k o n fe 
rencija, išrinko vadovybę. Jos 
atstovas savo žodyje patarė 
teroristų vadeivai bin Laden 
išvažiuoti iš Afganistano į savo 
gimtinę Saudo Arabiją, nes 
A fganistanui jis  atnešė tik 
vargą ir pavojų. Jis gali tęsti 
savo “šventąjį karą” prieš 
A m eriką ir k itas galingas 
pasaulio valstybes iš Saudo 
Arabijos, nes Afganistane jis 
svečias ir kainuoja daug afga
nų gyvybių pasakė Sirkatib 
Mangal, buvęs afganų kovo
tojų prieš Sovietų Sąjungą 
vadas.

Labai nem aloni padėtis 
susidarė Saudo Arabijoje. Jos 
karalius ir patarėjai atėmė iš 
Osama bin Laden Saudo Ara
b ijos p ilie ty b ę  dar 1990 
metais, kai buvo išaiškinta, 
kad tero ris tų  vadas bandė 
įvežti į Saudo Arabiją ginklų 
iš Jemeno. Pastaruoju metu 
Saudo A rabija bijo vis au
gančio judėjim o prieš mo- 

Nukelta į 3 p.

Washingtone vėl buvo Prancūzijos prez. Jacques Chirac ir su JAV 
prez. George Bush aptarė karo prieš teroristus Afganistane reikalus.

AF/P
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GENOCIDO AUKŲ ARCHYVAI 
METAMI Į GATVĘ ?

Vienuolika Lietuvos nepriklausomybės metų neišdildė 
Vilniaus centre Gedimino gatvėje sovietinio herbo buvusių 
KGB rūmų priekyje. Prie pagrindinių durų yra ir Lietuvos 
apeliacinio ir Vilniaus apygardos teismų iškabos.

Dėl šių rūmų vėl prasidėjo nesutarimai. Vyriausybės 
noras perduoti dalį rūmų teismų patalpoms, sukėlė politinių 
kalinių ir tremtinių bendrijos, Lietuvos laisvės kovotojų ir 
sąjūdžių pasipiktinimą. Teisingumo ministerija pasiūlė iš 
ten iškelti KGB archyvus ir tas patalpas perleisti teismų 
žinion. Politiniai kaliniai ir tremtiniai ten nori įkurti tautos 
kančių atminimą - memorialą, bet Vyriausybės planai kiti. 
Padaryta pradžia tautos kančių muziejui ir memorialui būtų 
sužlugdyta. Mums atrodo, kad tai daroma specialiai, kad 
nebūtų tokio mūsų tautos prisiminimo. Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos jau seniai siūlo iš buvusio KGB 
pastato iškelti ten veikiančius teismus ir įkurti tautos 
m em orialą , m aždaug kaip  H olokausto  m em orialas 
Washingtone. Tam pritaria ir Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Dalia Kuodytė: “Visa 
istorinė m edžiaga parodo, kad šis pastatas gali būti 
pritaikintas šiems tikslams” .

Sis pastatas buvo baigtas statyti 1899 m. Ten dirbo sovietų 
NKVD, vėliau - nacių geštapas, po to - vėl sovietų KGB. 
Jame buvo tardomi ir kankinami tūkstančių tūkstančiai 
lietuvių, šimtai jų nukankinti ir sušaudyti - rašoma minėtų 
organizacijų vadovų ir Seimo narių P. Jakučionio ir A. 
Stasiškio rašte valstybės ministrui pirmininkui A. Brazauskui. 
Vyriausybė raginama atsisakyti iškelti slaptuosius KGB 
archyvus iš to pastato. Mus pasiekė žinios, kad politiniai 
kaliniai, tremtiniai ir “miško broliai” vėl pasiruošę vykti į 
Vilnių, nakvoti ant šaligatvių ir ginti šias patalpas.

1994-1997 metais politiniai kaliniai ir tremtiniai buvo 
surengę prie buvusio KGB pastato ilgalaikę protesto akciją, 
kol dalis pastato nebuvo perduota Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centrui. Centras yra pasiryžęs 
nevykdyti Vyriausybės įsakymo, nes nėra kur perkelti visų 
archyvų ir jame dirbančių 70 žmonių. “Mes esame metami į 
gatvę be jokio perspėjimo ir be jokio paklausimo”, - pareiškė 
dr. D. Kuodytė.

“Mes, Lietuvos piliečiai, kurie perėjome per sovietinių 
lagerių ir tremčių golgotas, turime teisę ir jaučiame pareigą 
savo ir visų žuvusių, nukankintų, sušaudytų vardu išreikšti 
griežtą nuomonę dėl pastato Gedimino pr. 40/1, Vilniuje, 
pavaldumo ir panaudojimo. Mūsų organizacijų prašymu 
1997 m. buvo priimtas sprendimas, kad dalis pastato yra 
perduodama Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
centrui, kad jame visiems laikams būtų Lietuvos ypatingasis 
archyvas, kuriame bus saugomos okupacijų metų represuotų 
asmenų bylos, bus įsteigtas Genocido aukų muziejus, kad 
pastačius pastatą teismams visas pastatas bus perduotas 
Genocido tyrimo centrui ir muziejui.. Mes ištisus metus 
budėjome pastate, kad iš jo nebūtų išvežtos bylos. Tokiai 
akcijai mes pasiryžę ir dabar” , - rašoma 6 organizacijų 
pareiškime Lietuvos vyriausybei.

Mes, užsienio lietuviai, tikime, kad Vyriausybė padės 
išsaugoti lietuvių tautos istorinę atmintį, neturėdama politinių 
tikslų. S. Tūbėnas

TUSKULĖNAI - 
PERSPĖJIMAS 

ATEINANČIOMS KARTOMS!
(3)

Nors susidariau įspūdį, kad 
tai tebuvo melas! Vienintelis 
išėjimas į “laisvę” tebuvo per 
krematorijaus kaminą. Ir labai 
greitas - dažniausiai tą pačią 
dieną. Vaikštant po šią “mirties 
karalystę” . Vis daugiau sti
prėjo m intis, kad negalima 
Tuskulėnų aukų užkasti. Nors 
Lietuvoje greičiausiai laimės 
tie, “Kurie nori be didelio 
triukšmo ir kuo greičiausiai 
palaidoti” . Žinoma, jie  ne
sudaro tautos daugumos, ta
čiau jie  yra vieningi ir turi 
didelius pečius, ir be to, bendrą 
tikslą. Tai buvę komunistų, bei 
KGB viršūnės. Jiems yra labai 
svarbu , kad apie jų  n u s i
kaltim us kuo m ažiau būtų 
kalbama.

O jie  yra šilta i įsita isę  
Vidaus reikalų ministerijoje, 
policijoje, Valstybės kontro
lė je , teism uose ir A ukš
čiausiam e teisme. Taip pat 
dalinai ir žiniasklaidoje, bei 
d a lina i ir p ro fesū ro je . Jų 
rankose yra didžiosios įmonės 
ir bankai. Dabar jie  nebėra 
“darbo liaudis”, bet stambieji 
kapitalistai. Jų rankose yra ir 
daug didžiųjų viešbučių, bei 
didžiosios krautuvės.

M anau, kad A uschw itz 
memorialą planavo ir rengė 
žydai, o ne SS buvusieji parei
gūnai. Ir Lietuvoje, buvusių 
partinių ir KGB darbuotojų 
nere ikėtų  prie  T uskulėnų 
memorialo prileisti. Kas tame
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narch iją . JAV žvalgybos 
organizacijos išaiškino, kad 
tarp bin Laden artim iausių 
rėmėjų yra daug Saudo Ara
bijos piliečių, jų  tarpe ir te
roristai savižudžiai, žuvę New 
Yorko puolimuose. FBI są
rašuose  tok ių  draug iškos

• Izraelio parlamentas pa
tvirtino nauju turizmo ministru 
nacionalistų partijos vadovą 
Benny Elon. Jis  užim s p 
alestiniečių nušauto ministro 
Rehavam Zeevi vietą.

• Tarptautine Emigracijos 
organizacija paskelbė, kad 350 
žmonių nuskendo netoli Aus
tralijos, kai laivas ėmė grimsti 
su 420 nelegalių emigrantų. 
Žvejų laivai išgelbėjo dalį 
žm onių: iraniečių, afganų, 
palestiniečių. Jie nugabenti į 
nedidelę Indonezijos salą.

• Po terorizm o p a 
smerkimo padėtis šiek tiek 
pagerėjo Siaurinėje Airijoje,

muziejuje yra pavaizduojama? 
Tai yra gal 9-10 pėdų nišos 
sienoje, kurios yra iki lubų. 
Uždengtos storu vieno gabalo 
stiklu. 1-mojoje nišoje p ri
krauta kalnas lagaminų, kur 
ieškojau ar nebus ir iš Lie
tuvos. Kiek pavyko išskaityti 
- tai buvo p rancūzišk i, 
belgiški, olandiški ir vokiški 
įrašai su savininkų pavar
dėmis. 2-roje nišoje: puodai, 
kep tuvės ir k itos m aisto  
gamybos priemonės. Tai vis 
vok ieč ių  apgaulė, kad iš 
vežtieji turės sąlygas ir maistą 
gamintis. 3-čiojoje sukrauta 
krūvos p ro tezų: d irb tinos 
kojos, rankos, ram entai, 
vaikštikliai, ramentai ir lazdos. 
Reiškia, kad buvo daug senų 
ir nesveikų žmonių. 4-toje jau 
išlenda yla iš maišo. Suverstos 
krūvos skardinių  nuo “c i
klono” dujų, kurios dėžėse 
buvo lyg naftalino rutuliukai. 
Tem peratūrai pakilus 8-10 
la ipsn ių  C virš norm alios 
temperatūros virsta dujomis. Ir 
žmogus jų įkvėpęs, po 10 min. 
nusto ja  sąm onės. 5 -to jo je  
rodoma, kas buvo su tomis 
dujomis nuodijami. Krūvos 
vaikiškų batukų, kai kurie gal 
5-kių - 6-ių mėn. kūdikių. 6- 
toje vaikų žaislai: lėlės, meš
kiukai, šuniukai bei kitokie 
ža islai. Ir 7 -to je  v itrino je  
krūvos žmonių plaukų. Gidė 
aiškino nors buvo nustatyta, 
kad po 15-kos m inučių

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

valstybės piliečių yra 3700. 
Saudo Arabijos vyriausybė 
griežtai nusistačiusi prieš bin 
Laden teroristų lėšų Vakarų 
bankuose įšaldymą. Neseniai 
S. A rabijos vidaus reikalų  
ministras princas Nayef pa
sakė korespondentams, kad jo 
vyriausybė negavo įtikinančių 
įrodymų apie Saudo Arabijos

Keliais sakiniais -
Jos respub likonų  arm ijos 
politinis vadas Gerry Adams 
paskelbė, kad nutarta su-nai- 
kinti slaptus ginklų sandėlius 
ir siekti taikos proceso. Spalio 
23 įvykusiam susikirtime buvo 
sužeisti 23 policininkai.

• JAV gynybos sekretorius 
D onald  R um sfield  pasakė 
spaudai, kad k iekv ienas 
Afganistano žuvęs žmogus yra 
auka Taliban milicijos vadų, 
nes jie  tyčia slapstosi tarp 
civilių gyventojų, slepia savo 
ginklus prie ligoninių, senelių 
prieglaudų ar maisto sandėlių, 
mečečių ar mokyklų. Tas ci
vilių skydas duoda teroristams

Juozas Žygas

“p irty je” visi jau  turi būti 
negyvi. Tačiau dėl visko dar 10 
min. palaikydavo, o paskui 
įjungdavo ventilia torius ir 
įstumdavo vežimukus - plat
form as ant ku rių  lavonus 
kraudavo ir kurie jau buvo į 
krematoriumą vežami. Čia ji 
dar įterpė, kad prieš kraunant 
ant p la tfo rm ų , buvo p a ti
k rinam i visų  dantys ir 
auksiniai išlupami, nuimami 
žiedai ir auskarai, o po to visų 
plaukai nukerpami. Tai vo
kiškas metodiškumas ir smulk
meniškumas. Net nužudytųjų 
plaukai turi Reicho pergalei 
tarnauti. 8-toje vitrinoje tų 
plaukų apdirbimas ir, kam jie 
buvo panaudojami. Parodyta 
kaip suverpiami siūlai ir po to 
audžiama medžiaga-kareivių 
milinėms pašiltinti.

Kadangi šiame lageryje 
buvo ir daug lenkų nužudyta. 
Tai lenkai lagerio teritorijoje 
buvo pristatę kryžių. Žydija 
tuo pasipiktino, kovojo. Mums 
lankantis - tų kryžių daugiau 
nebuvo. Ir apie nužudytus 
lenkus jokių pėdsakų nebuvo 
galima matyti. Viskas paskirta 
tik nužudytų žydų atminimui. 
Ir v iskas labai vykusiai 
padaryta. Manau, kad kas matė 
kūdikių batukus ir lėlytes - tai 
visą gyvenimą to neužmirš!

p iliečių  dalyvavim ą teroro 
puolim uose. Baltųjų Rūmų 
spaudos atstovas Ari Fleischer 
paskelbė, kad preziden tas 
G eorge Bush ka lbėjosi 
telefonu su Saudo Arabijos 
sosto įpėdiniu princu Abdullah 
ir yra patenkintas jo  laikysena 
tarptautinio terorizmo smer
kimo politikoj.

progą kaltinti JAV lėktuvus, 
kad jie daužo civilius taikinius, 
pasakė Rum sfeld, pridėjęs, 
kad šis karas prieš teroristus 
nebus “trumpų distancijų bė
gimas” , bet bus maratonas.

• Juodliges sporai palietė 
daugiausia Washingtono pa
status, privertė persikelti į kitą 
pasta tą  ir A ukščiausio jo  
Teismo teisėjus. Nuo juodligės 
mirė jau keturi asmenys. Sporų 
rasta  pastate, per kurį yra 
skirstomi laiškai Baltiesiems 
Rūmams.

•Pietų Afrikos respublikoj 
minia puolė šimtus ateivių iš 

Nukelta į 4 p.
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Prie Partizanų motinos paminklo Lietuvių centre Lemonte: 
J. Variakojis, V. Mažeika, I. Dirdienė ir O.Kremeris, Tautinės 
sąjungos nariai.

STAIGA PRISIKĖLUSIOS PATRIOTIZMO NUOTAIKOS

Atkelta iš 1 p.

ir p. Ir veik kiekvienais metais 
keli motociklistai atsisveikina 
su šiuo pasauliu. Vietos po
licijai sunku palaikyti tvarką ir 
burmistras yra priverstas p 
agalbai išsikviesti policininkus 
iš kitų miestų;.

Visi tik ė jo si, kad šiais 
metais privažiuos daug mažiau 
m otociklistų , nes ši šventė 
prasidėjo veik tuojau po rug
sėjo 11 d. Tačiau visų nu
stebimui šiais metais prisirinko 
dar daugiau motociklistų. O 
policija dar daugiau nustebo, 
kad šiais m etais šis mo- 
tociklistų susibūrimas praėjo 
labai ram iai ir tvarkingai. 
Policijai jis jokio vargo ne
sudarė ir vietos policininkams 
beliko tik gatvėse tvarkyti 
judėjimą. Visi motociklistai iš 
Daytonos į savo namus išsi
skirstė gyvi ir sveiki. Vienas 
šio metinio susibūrimo orga
nizatorių  buvo užk laustas, 
kodėl šiais m etais nebuvo 
įp rasto  triukšm o ir n esu 
sipratimų. Jis paaiškino, kad 
visi suvažiavę sportininkai 
gerai žino, kad tūkstančiai jų 
amžiaus jaunuolių yra pašaukti 
karo tarnybai ir gali būti išvežti 
m irtina i kovai į A zijos 
džiungles tai kaip čia likę jų 
draugai tuo pačiu metu gali 
blogai elgtis.

Rugsėjo 11 visoje šioje 
šalyje užgimė patriotizmo ir 
tėvynės meilės idealai. Bet taip 
pat užgimė ir tautinės vienybės 
nuotaikos. Jos yra ryškiai 
pastebimos šalies politiniame 
gyvenime. Staiga mūsų poli
tinės partijos ir jų  veikėjai 
pradėjo sutartinai veikti ir 
jungtinėmis jėgomis kovoti su

visais pavojais. Bent kuriam 
laikui išnyko partinės varžybos 
ir Kongrese visi svarstom i 
įstatymai bei potvarkiai buvo 
vienbalsiai priimti. Bent ku
riam laikui išnyko demokratų 
ir respublikonų partinės var
žybos.

Daugelis bando surasti ir 
suprasti to staiga užgimusio 
patriotizm o ir tautinės v ie
nybės tikrąsias priežastis. Į šį 
klausimą mūsų šalies filosofai 
ir mokslo žinovai labai įvairiai 
atsako. Tačiau tu rbū t a iš 
kiausiai ir įtikinamai atsako 
rum unų žurnalistas Cornel 
Nistorecku: “Tik laisvė gali 
pagimdyti tokius stebuklus”.

Patriotizmas Lietuvoje
Tad stebėdami visus šiuos 

stebuklus savo gyvenamoje 
aplinkoje, metame žvilgsnį ir 
į mūsų tėvų šalelę. Visi gerai 
prisimename tas patriotines 
nuotaikas ir dvasinį pakilimą, 
kuris apsivainikavo Vasario 16 
aktu. Taip pat prisimename ir 
m ūsų netik  po litikų  bet ir 
eilinių žmonių ryžtą sukurti ne 
kokią k ito k ią , be t tau tinę  
valstybę. Patriotizmo ir tau
tinės valstybės idealai švie
siomis varsomis švytėjo per 
visus trumpus du laisvo gyve
nimo dešimtmečius. Už juos 
mūsų tauta buvo pasiryžusi 
kovoti ir sunkios bolševikinės 
vergijos metais.

Sių idealų nemarumą labai 
gerai perprato pavergėjas. Tad 
ir prasidėjo netik pačių idealų, 
bet ir visos tautos naikinimas. 
Patriotizmo, tėvynės meilės, 
tėviškės sąvokos buvo iš 
brauktos iš kasdienės kalbos 
žodyno. O už jų  ištarimą grėsė 
netik kalėjim u, bet ir ištrė

mimo į Sibirą bausmės. Už
draustas Himnas, trispalvė ir 
vytis. Mokslo įstaigose buvo 
juodinamas mūsų nepriklau
somo gyvenimo laikotarpis ir 
jaunim ui buvo skiepijam as 
komunizmas ir ateizmas.

Ir kaip mes susijaudinome 
ir nudžiugome, kad vos tik šiek 
tiek brakštelėjus raudonojo 
Kremliaus pamatams, Vilniuje 
Vingio parke staiga tūkstan
tinės m inios už traukė vėl 
Lietuvos Himną ir nuo ryto lig 
vakaro skambėjo patriotinės 
mūsų dainos. O kur dar le- 
gendarinė Baltijos juosta, kai 
milijoninė minia nuo Vilniaus 
iki Talino apjuosė motinėlę 
Baltiją ir ištisą parą skambėjo 
Baltijos valstybių himnai. Iš 
palėpių ir rūsių buvo ištrauktos 
mūsų trispalvės ir tai parodė, 
kad pavergėjui net ir žiau
riausiomis priemonėmis ne
pavyko nužudyti mūsų tautos 
idealų. Jie atgimė ir jau bol
ševikų režime užaugusioje ir 
subrendusioje kartoje. Ir tuo 
pačiu išsipildė mūsų poeto 
žodžiai: “Ir laisvės kova tegul 
taip stipri būna, kad kraujo 
keliu pereitų iš tėvo į sūnų”.

Siandien sunku nuspėti, 
kiek ilgai šioje šalyje išsilaikys 
Rugsėjo 11-tosios nuotaikos. 
Bet mūsų šalelėje staiga suži
bėję patriotizm o nuotaikos, 
jeigu jau ir ne visai, tai vis 
dėlto gerokai sunyko. Nors dar 
giedamas mūsų tautos Him
nas, bet tautinių švenčių pro
gomis jau labai mažai namų 
pasipuošia trispalvėm is. Ir 
išnyko patriotizmo ir tėvynės 
meilės sąvokos. Mūsų politikai 
savo kalbose nebemini tautos 
ar tautiečių sąvokos. Jas pa
keitė Lietuvos gyventojai ir 
mieli piliečiai...

Tautinės valstybės 
samprata

Šiandien ir mes galim e 
pradėti ieškoti šių nelem tų
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kaimyninės Zimbabvės. Minia 
kaltina kaimynus, kad jie ne tik 
“pavagia” vietinių gyventojų 
darbus, bet ir atgabena AIDS 
ligos bacilas.

• JAV vyriausybei spau
džiant, Izraelis pasitraukė iš 
tankų ir artilerijos užim tų 
Palestinai skirtų miestų.

• Opinijos tyrimai Ameri
koje, p ravesti New Yorko 
Tim es ir C B S te lev iz ijo s, 
parodo kad prezidento G.W. 
Bush populiarum as siekia 
87%, o Kongreso veiklai pri
taria 67 klausinėtų piliečių.

• Anglijos laikraštis “The 
M irro r” paskelbė p as ik a l
bėjimą su 18 metų Osama bin 
Laden sūnum Abdullah bin 
Laden. Šis pasakė, kad jo tėvas 
niekad nebus pagautas, nes jo 
tėvas su 300 ištik im ų sar
gybinių slapstosi Afganistano

pasikeitimų tikrųjų priežasčių. 
Mūsų ano meto politikai pa
rodė labai daug ryžto ir asme
ninės drąsos bei pasiaukojimo 
pačiose nepalankiausiose sąly
gose paskelbdam i Lietuvos 
nepriklausomybę. Mes šian
dien galime didžiuotis jų pa
triotizm o ir tėvynės meilės 
nuotaikomis. Bet labai gaila, 
kad jie gimę ir užaugę bolše
vikinės vergijos metais, netu
rėjo ir šiandien neturi tautinės 
valstybės idealų sampratos. Jie 
sukūrė ne tautinę, bet pilietinę 
valstybę. O dar blogiau, kad jie 
iš pat pirmųjų dienų tuojau 
p ilie tines  teises p ripažino  
visiems vienu ar kitu būdu 
mūsų žemėje apsigyvenusiems 
žmonėms.

Ogi daugelis šių gyventojų 
buvo atvežti arba patys atsi- 
baladoję iš visokių svetimų 
valstybių pakampių ir jiems 
m ūsų valstyb in iai reikalai 
niekada nei kiek nerūpėjo. Jie 
savo kasd ien in į gyvenim ą 
grindė tik obalsiu “grobk kas 
dar kitų nepagrobta”. Bet jie 
tuojau turėjo teisę eiti į rin
k im ines būstines ir savo 
balsais nulemti demokratiškus 
rinkimus.

O tuo tarpu nuo b o lše 
vikinio teroro į Vakarų pasaulį 
pasitraukusiems mūsų tautie
čiams pilietinės teisės nebuvo 
pripažintos. Nors jie jų niekada 
nebuvo atsisakę. Mums atgauti 
tas pilietines teises buvo su
daryti tikri golgotos keliai. Ir 
dar ne vienas šių kelių nėra 
perėjęs iki šių dienų.

Ir dar blogiau, kad mūsų 
politikos vadovai, sukūrę pi
lie tinę  valstybę, ją  tuojau 
paskandino globalizmo liū
nuose ir ši mūsų demokratinė 
valstybė dar ir šiandien šiuose 
liūnuose mirksta

Tad šiandien atrodo tau
tinės valstybės idealai yra 
palaidoti. Bet, atrodo, kad

T A R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A P Ž V A L G A

kalnuose. Pasikalbėjimas įvy
ko Pakistane, į kurį neseniai 
atvyko du įtariamojo teroristų 
vado vaikai ir jų  m otina. 
Abdullah pasakė, kad nužudyti 
jo  tėvą galima tik atominiu ar 
cheminiu ginklu. Jis gudresnis 
už amerikiečius, pasakė Ab
du llah , A fganai n iekada 
neišduos mano tėvo.”

• B ritan ijos prem jeras 
Tony Blair pasakė, kad te 
ro ristų  vadeiva bin Laden 
nebus pagautas gyvas ir niekad 
nebus teisiamas, bet žus Af
ganistano kalnuose.

• JAV gynybos adm i
nistracija užsakė kariuomenei 
naujų lėktuvų, kuriuos gaminti 
pavesta  L ockheed  k o rp o 
racijai. Lėktuvas F-35 skirtas 
ne tik JAV aviacijai, kuri gaus 
1,763 lėktuvus, jūrų laivynui - 
480, JAV jūrų pėstininkams - 
609, bet jų gaus ir Didžiosios

globalizmu jau nėra taip labai 
susižavėję  m ūsų žm onių 
masės, o ypatingai kaimas. 
Krito viena po kitos mūsų 
neprik lausom os valstybės 
vyriausybės. O šiandieninė 
vyriausybė, kurią sudaro buvę 
nomenklatūrininkai, irgi vargu 
ar ilgai išsilaikys. Šios visos 
vyriausybės buvo perdaug 
nukrypusios į “ka irę” ar į 
“dešinę” . Visas dėmesys nu
kreiptas į NATO ar ES, visai 
nedarant jokių pastangų šalies 
gerbūvį grįsti savųjų jėgomis 
ir savų žmonių pastangomis. 
Tuo pačiu liko visai iš valsty
binio gyvenimo išbraukti tau
tos idealų siekiai ir pastangos 
sukurti tautinę ne pilietinę 
valstybę.

Tautinės valstybės idealus 
visais laikais puoselėjo mūsų 
tradicinės Demokratų ir Tau
tininkų partijos. Džiugu, kad 
jo s  ir šiand ien  dar rodo 
gyvybės žymes ir puoselėja 
tuo s pačius idealus. Artinantis 
rink im am s jo s  bando su 
sijungti į vieną politinį junginį. 
Į šį junginį tiktų ir Liberalų 
bei C en tro  p a rtijo s  ir 
Andrikienės sukurta Liaudies 
p-ja . Jos v isos bando su 
sijungti ir sudaryti bendrą 
junginį, kuriam  labai tiktų 
vardas “Tautiniai dem okra
tinio centro s-ga” . Šiandien 
šie po litin ia i jung in iai p a 
sireiškia tik Vilniuje ir yra 
daug iau  p o litin ių  k lubo  
pobūdžio. Tačiau susijungę 
gal ga lė tų  su te lk tin ėm is  
jėgom is įsitvirtinti ir šalies 
gilumoje - mūsų kaimuose. 
Šias pastangas turėtų  v ie 
n ingai rem ti ir la isv o jo  
pasaulio lietuviai.

Be abejo visų šių pastangų 
išsipildymas pareikalaus il
gesnio laiko, bet visą tikėjimą 
turim e grįsti pasitikėdam i 
priaugančiomis kartomis.

Britanijos laivynas bei Royal 
Air Force - 150. Laukiama, 
kad lėk tuvai bus perduo ti 
kariuom enei 2008 m etais. 
Sutartį šiam moderniam lėk
tuvui tikėjosi gauti Boeing 
bendrovė, tač iau  ja i  teks 
atleisti dar daugiau darbininkų 
V yriausybė sum okės už 
lėktuvus apie 200 bilijonų 
dolerių.

• Pakistano žvalgyba per
davė A m erikai jo s suim ta 
įtariamą teroristą, kuris da
lyvavęs JAV karo laivo “Cole” 
sprogdinime Adeno uoste, kur 
žuvo 17 amerikiečių.

• N orvegijos atstovas 
Olimpiniame Žiemos žaidynių 
komitete patarė perkelti Žai
dynes iš Amerikos į kitą vietą, 
tačiau komitetas nutarė palikti 
jas Utoje. Perkėlim as būtų 
svarstomas tik, jei kiltų Pa
saulinis karas.
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Western Union

Mes išdaliname 
daugiau kaip

P IN IG IN IA M S
L A IM Ė J IM A M S !

Tai lengva.

Kiekvieną kaitą, kai tu siunti piniginę perlaidą JAV ar 

į kitas valstybes per Western Union Money Transfer* 

arba padarai Quick Collect* ar Swift Pay* piniginę 

operaciją, tu automatiškai esi įtraukiamas į lošimą ir

gali laimėti $25,000 vertės Didįjį Prizą
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LOS ANGELES, CA

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS S-GOS 
LOS ANGELES SKYRIAUS METINIS SUSIRINKIMAS

Spalio mėn. 28 d. Tautinių 
namų patalpose įvyko ALTS- 
gos Los A ngeles skyriaus 
metinis susirinkimas.

Skyriaus pirmininkė Rūta 
Šakienė pasveikinusi susi
rinkusius, pakvietė p irm i
ninkauti Karolį Milkovaitį ir 
sekretoriauti Onutę Kaške- 
lienę. Priėmus darbotvarkę, 
Petras Maželis perskaitė praė
jusio susirinkimo protokolą. 
Jis priimtas be pataisų. Buvo 
valdybos pranešimai.

Pirmininkės Rūtos Šakie
nės pranešimas įdomus, gerai 
paruoštas, tad noriu jį perduoti 
ištisai: “Paskutinis mūsų sky
riaus visuotinis susirinkimas 
įvyko 2000 m. kovo mėn. 19 
d. Valdyba ir Revizijos Komi
sija perrinktos tos pačios. Šios 
kadencijos bėgyje valdyba 
daugiausia posėdžiavo tele
fonais, ir buvom e susitikę 
trejetą  kartų. Šiuose posė
džiuose turėjome pasikvietę 
svečių, kaip pav. Sąjungos 
valdybos vicepirm. Eugenijų 
Bartkų, kuris tuo metu buvo 
atvykęs į Kaliforniją ir mums 
buvo puiki proga pasitarti dėl 
tuom etinių svarbių reikalų.

C LEV E LA N D ,O H

MĖNESIO SAVANORĖ

Šv.Jurgio (Cleveland,Ohio) parapijos dabartinė taryba: iš kairėsAlgirdas V.Matulionis, Aušra 
Babickienė, Larry Stochl, Stephen Kristoff, Virginija Rubinski, kun.Juozas Bacevičius, David 
Rubinski, Edvardas Klimas, Debra Zeledonis, dr.Antanas Bacevičius. Trūksta Peter Rekstis.

Daug mažų darbelių tenka 
atlikti Šv. Jurgio bažnyčioje, 
kurių mes dažnai nematome. 
Vienas iš tokių yra, kad baž
nyčios drobės būtų išvalytos ir 
išlaidytos ir jų  turėtume pa
kankam ai M išiom s. Per 
pastaruosius kelis metus mūsų 
lapkričio m ėnesio savanorė 
tuo pasirūpina. Tai nėra dė
kingas darbas, kurio niekas 
nemato, bet jis yra svarbus. 
Šitoks darbas lapkričio mė-

Taip pat turėjome tris narių 
susirinkimus.

2000-jų metų liepos 10-tą 
suruošėme gegužinę po stogu, 
kurios metu buvo pristatyti 
nauji nariai. Ačiū naujoms 
narėms, kurios daug prisidėjo 
prie gegužinės ruošos. Tu
rėjome ir tolimą svečią - Vilties 
d-jos p irm in inką  A lg irdą 
Matulionį. Vilties d-ja, kaip 
žinote, yra D irvos leidėja. 
G egužės m etu svečiai su 
aukojo Dirvai remti 765 dol. 
Iš kasos pridėjome 235 dol. ir 
Tautiniams Namams įteikus 
2,000 dol. čekį, D irvai pa
siuntėme 3,000 dol. Čia turiu 
paminėti, kad svečias atke
liavo savomis lėšomis ir noriu 
padėkoti p.p. Raibiams už p. 
Matulionio globojimą.

Tautos šventėje 2000 m. 
rugsėjo 10-tą - kalbėtojas buvo 
Karolis Milkovaitis, meninėje 
dalyje B. Brazdžionio eilė
rašč ius paskaitė  Ram unė 
Vitkienė, dainavo vyrų duetas, 
susidedan tis  iš A ntano 
Polikaičio ir Broniaus Seliuko, 
akompanuojant muzikei Rai
m ondai ir va idyb in ius 
gabumus parodė Aleksas Mic-

nesio  savanorę padarė  ją  
svarbia parapijos veikloje. 
Jurginė didžiuojasi skelbdama 
Bronę Ežerskienę mūsų lap
kričio mėnesio savanore. Jos 
ryžtas m um s padėti, nors 
daugelis to nemato, yra kažkas 
ypatingo tokios savanorės 
veikloje, o tas ir daro mūsų 
parapiją savita krikščioniška 
bendruomene.

P asku tin į spalio  sek 
madienį buvo dar vienas anks-

kus, pristatydamas Jono Meko 
kūrybos ištraukas.

2000 m. spalio 27, 28 ir 29 
d.d. Čikagoje vyko Tautinės 
Sąjungos ir Vilties Draugijos 
seimas - suvažiavimas. Prieš 
tai turėjome narių susirinkimą, 
kuriame pasitarėme, kokios 
linijos reikės laikytis Dirvos 
rūpesčių reikalu. Dėkui tiems, 
kurie  tam e susirink im e 
dalyvavote. Laikėmės Jūsų 
pasiūlymų. Į Seimą važiavome 
keturiese: Liucija ir Antanas 
Mažeikos, Jonas Petronis ir aš. 
Apie Seimą ir Vilties d-jos 
suvažiavimo nutarimus, grįžęs 
iš Čikagos, pranešimą padarė 
A ntanas M ažeika ir buvo 
p lač iai aprašyta spaudoje. 
Manau, visi žinote, kad Dirvos 
problem os buvo išrištos ir 
sutvarkytos.

Paskutinis pereitų  metų 
susitikimas vyko antrą gruo
džio prieššventiniuose p ie
tuose ir susirinkime.

Šių metų pirmas renginys 
buvo “gegužinė po stogu”, kuri 
pasisekė, kaip niekada. Pri
trūkome stalų ir indų. Dėkui 
visiems už loterijos dovanas, 
pyragus ir kitą pagalbą. Tau-

tyvojo mūsų rudens festivalio 
didžiosios lo terijos b ilietų  
platintojo dovanos traukimas. 
50 dol. laim ėjo  Law rence 
Young. Papildomus šios lote
rijos bilietus rasite bažnyčios 
prieangyje arba gausite kle
b on ijo je .Ju rg inės  rudens 
festivalis bus lapkričio 11 d., 
sekmadienį, po 10:30 val. ryto 
Mišių. Kviečiami visi mūsų 
parapijos nariai ir bičiuliai 
dalyvauti.

Ger.J.

tiniam s Nam ams dėkui už 
gėrimus, pastogę ir 500 dol. 
param ą Dirvai. Svečiai su
aukojo 235 dol., taigi Dirvai 
pasiuntėm e 735 dol, Ačiū 
visiems.

Tautos šventė rugsėjo 9-tą 
dieną praėjo irgi su gražiu 
pasisekimu. Dėkui, kad sutiko 
ir pirmą kartą į Los Angeles 
pub liką  p rab ilęs , v isiem s 
puikų įspūdį paliko Aloyzas 
Pečiulis. Meninę programą vėl 
atliko Antanas Polikaitis ir 
B ronius Seliukas, akom 
panuojant Raimondai Apei- 
kytei, sudainavę eilę girdėtų ir 
naujų  dainų. A čiū m ūsų 
skyriaus meno vadovui rež. 
Petrui Maželiui, labai jautriai 
p askaič iu siam  bene patį 
gražiausią poeto Bernardo 
Brazdžionio kūrin į - giliai 
patriotinį “Ąžuolą” . Dėkoju 
programą pravedusiai Liucijai 
Mažeikienei, kuri niekuomet 
neatsisako ja i užkraunam ų 
pareigų.

Kaip ir visuomet, atatin
kam ai a ts tovau ta  Tautinė 
Sąjunga ir mūsų skyrius. Da
lyvauta, sveikinta ir, reikalui 
esant, duota piniginė auka, 
visų organizacijų renginiuose 
ir asmenų pagerbimuose.

Džiaugiamės ir didžiuo
jam ės išskirtinai pagerbtais 
mūsų skyriaus nariais: Pernai 
sveikinome žurnalistą - ra
šy to ją  K aro lį M ilkovaitį, 
laimėjusį žurnalisto premiją, o 
šiemet sužinojome, kad rež. 
Petras Maželis apdovanotas 
Gedimino ordinu, kuris jam  
bus artimiausiu laiku įteiktas. 
Kiek tokių skyrių, kiek tokių 
organizacijų, kurių nariai būtų 
taip pagerbiami?

Šios kadencijos metu nete
kome keturių neeilinių narių. 
Mirė trys buvę pirmininkai: 
Bronius Dūda, Feliksas Ma- 
sa itis , A m brozė Z atkus ir 
buvusi valdyboje Onutė Dovy
daitienė. Tai didelis nuostolis 
m ūsų skyriui. Prašau a ts i
stojimu pagerbti jų atminimą.

G yvenim as bėga. A ts i
sveikiname su nariais vete
rana is , o sta i sveik inam e 
naujus skyriaus narius. Šios 
kadencijos bėgyje, dėka p.p. 
R aib ių  d idelių  pastangų, 
susilaukėme vienuolikos naujų 
narių. Pasveikinkime Eglę ir 
Bronių Arus, Onutę Bernienę, 
Nemyrą Enck, Birutę Grin- 
cienę, Vitalį Lembertą, Balį 
Platūkį, Laimą Ringienę, Joną

Vidžiūną, Alę Vilčinskienę ir 
Angelę Vosylienę.

Turiu daug kam padėkoti 
už nepamainomą pagalbą, be 
kurios būtų sunku apsieiti. 
Tautin iam s N am am s ir jų  
pirmininkui Jonui Petroniui už 
globą ir visokiausią paramą 
A ntanui M ažeikai, kuris 
suorganizuoja ir atspausdina 
visus reikiamus skelbimus ir 
šiaip, abu su Liucija, visad 
pasiruošę padėti ir patart. 
D ėkui konsu lu i V ytautui 
Čekanauskui ir poniai Janinai, 
kurie visuomet dalyvauja mū
sų renginiuose. Petrui Maže
liu i už pagalbą  reng in ių  
program ų ruošim e. D ėkui 
visiem s, kurie neatsisakėte 
visokiais būdais remti mūsų 
užmačias. Kaip ir visuomet, 
lenkiuos prieš d arb šč ią“ ir 
puikiai susiklausiusią mūsų 
valdybą. N ežiū rin t, kokie 
bebūtų asmeniški trukdymai, 
jų  įsipareigojim ai visad at
liekami laiku, rūpestingai ir su 
kaupu.

Su šiuo pranešimu mūsų 
valdybos kadencija baigiasi. 
Tolimesnę eigą perduodu susi
rinkimo pirmininkui Karoliui 
M ilkovaičiu i. Ačiū už dė
mesį” .

Iždininko Ramūno Bužėno 
pranešimą, jam  negalint susi
rinkime dalyvauti, paskaitė 
pirm. Rūta Sakienė.

Revizijos komisijos prane
šim ą paskaitė  dr. Povilas 
Švarcas.

Visi trys pranešim ai be 
pataisų susirinkimo narių buvo 
priimti ir išreikšta pirmininkei, 
iždininkui ir revizijos komi
sijai nuoširdi padėka.

Prezidium o pirm ininkas 
Karolis Milkovaitis paklausė 
pirmininkės ar valdyba sutinka 
pasilikti sekančiai kadencijai. 
Gavęs sutikimą ir visiem na
riam s p lo jan t, valdyba ir 
revizijos komisija buvo išrink
tos sekančiai kadencijai.

Prezidium o pirm ininkas 
susirinkim o vardu išreiškė 
nuoširdžią padėką pirmininkei 
Rūtai Sakienei ir visai valdy
bai už jų  įdė tą  darbą ir 
pasišventimą.

Baigus susirinkimą, sky
riaus p irm in inkė  pakv ietė  
visus kavutei ir buvo pasi
vaišinti pyragaičiais.

Graži skyriaus veikla džiu
gina mus visus ir duoda vilčių, 
kad skyrius Los Angelėje dar 
ilgai gyvuos.

Antanas Mažeika
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

CHICAGO, IL

IŠEIVIJOS BIRUTIEČIU JUBILIEJUS

Stasys Ignatavičius

Spalio 21 dieną sukanka 50 
metų nuo to laiko, kai 1951 m. 
spalio 21 d. Čikagoje įvyko 
D idžiosios L ietuvos k u n i
gaikštienės Birutės karininkų 
šeimų moterų draugijos at
kuriamasis susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė paskutinioji 
nepriklausom oje L ietuvoje 
šios draugijos pirmininkė M. 
T um ienė, kuri pasveik ino  
atvykusias moteris ir išsamiai 
apžvelgė d raugijos nueitą  
L ietuvo je  veik los ke lią  ir 
nuopelnus.

Draugija su savo 22 sky
ria is  per savo gyvavim o 
laikotarpį įnešė nemažą indėlį 
Lietuvos tautinės kultūros ir 
socialinės pagalbos srityse. Ji 
įsisteigė generolo Vl. Nage
vičiaus iniciatyva 1924 m. 
pabaigoje kuomet, būdamas 
karo sanitarijos viršininku, 
generolas Vl. Nagevičius pa
ragino susiorganizuoti karo 
gydytojų žmonas. Jos tai pa
darė ir  įste igė kariam s l i
goniam s globoti kom itetą , 
kuriam pirmininkavo S. Ože- 
lienė. Po ke lių  savaičių  
gyvavimo komitetas Kalėdų 
švenčių proga aplankė Kauno 
įgulos ligonius - karius ir 
v isiem s įte ikė  šventines 
dovanas. Šio komiteto veiklos 
pradžia buvo sėkminga ir jau 
per pirm uosius 3 mėnesius 
buvo gauta per 10 tūkstančių 
litų pajamų.

Kitų metų vasario mėnesį 
komitetas jau  buvo pajėgus 
skirti 2000 litų karo ligoninei 
ir 500 litų radijui ir knygynui 
joje įrengti. Keliems Nepri
klausomybės kovų invalidams 
nupirko rankų ir kojų protezus, 
kurie tuo m etu buvo labai 
brangūs. Y patingą dėm esį 
komiteto moterys skyrė ka
riams džiovininkams. Sunkes
nės būklės ligoniams parūpino 
gydym ą ir išlaikym ą Švei
carijoje. Nebuvo užmirštos ir 
karo našlės ir našlaičiai, metų 
bėgyje jiems buvo skirta keli 
tūkstančiai litų pašalpų. Per 
V ėlines kom iteto  m oterys 
aplankydavo Kauno ir A. Pa
nemunės kapines ir uždegdavo 
žvakutes ant žuvusių jų  ir 
mirusiųjų karių kapų.

Plečiantis moterų veiklai, 
kom iteto  narėm s k ilo  su 
manymas įtraukti į veiklą vi
sas karininkų žmonas ir duk
teris. Tam tikslui įgyvendinti 
1925 m. kovo 25 d. Ramovėje 
įvyko Karininkų šeimų moterų 
steigiamasis suvažiavimas. Į 
šią draugiją komitetas įsijungė 
su visu savo turtu - 3000 litų ir 
draugijoje sudarė Kariam s 
ligon iam s ir invalidam s 
globoti sekciją.

Susirinkim o m etu buvo

kom isija draugijos įstatams 
paruošti ir juos įteisinti. Šią 
komisiją sudarė - pirmininkė 
dr. A. Steponaitienė ir narės: S. 
Oželienė, L. Zemgulienė, O. 
Balsienė ir O. Litvienė. Po trijų 
savaičių  paruošus įsta tus, 
įvyko visuotinis susirinkimas 
kurio metu šie įstatai buvo 
patvirtinti ir išrinkta draugijos 
valdyba.

Susirinkim ą pasveikino 
R am ovės valdybos p irm i
ninkas generolas Vl. Nagius- 
N agevičius ir įte ikė k un i
gaikštienės Birutės portretą. 
Pirmąją birutiečių centro val
dybą sudarė: dr. A. S tepo
naitienė - pirmininkė, S. Ože- 
lienė - p irm in inkės p av a 
duotoja, L. Zemgulienė - se
k reto rė , dr. O. B alsienė - 
iždininkė ir O. Litvinienė - 
narė. Taip pat pagal veiklos 
sritis buvo įsteigtos 3 sekcijos: 
Š v ie tim o-ku ltū ros, p ed a 
goginė ir kariams ligoniams ir 
invalidams globoti.

Švietimo - kultūros sekcija 
per draugijos gyvavimo lai
kotarpį organizavo daugybę 
žym ių m okslin inkų  ir v i
suomenininkų paskaitų, didelį 
pasisekimą turėdavo birutiečių 
surengtos kultūrinės popietės- 
literatūros-meno vakarai .

Pedagoginės sekcijos pa
grindinis uždavinys buvo vai
kų darželių steigimas, jų  aprū
pinimas mokymo ir žaidimo 
reikmenimis. Įsisteigus visose 
kariuomenės įgulose draugijos 
skyriams, visur buvo įsteigti 
vaikų darželiai karininkų ir 
karių vaikams. Sekcija vai
kams organizuodavo Kalėdi
nes eglutes ir Velykų šventes, 
vaikų išvykas į gamtą ir žy
miausias Lietuvos vietoves, 
vaikų darbų parodėles ir kon
certus. Vaikų tėvams rengdavo 
žinomų pedagogų auklėtojų ir 
vaikų ligų gydytojų paskaitas. 
Čia daugiausiai dirbo peda
gogės, kurios dėjo daug pa
stangų išauginti jaunąją kartą 
stiprią dvasia ir kūnu.

Kariams ligoniams ir in
validams globoti sekcija rū
pinosi karių ligonių ir invalidų 
globa. Sekcijos moterys lan
kydavo karius įvairių švenčių 
metu, rengdavo jiem s kon
certus ligoninėse, sveikindavo 
juos ir įte ikdavo dovanas, 
ruošdavo karo invalidam s 
Kūčių vakarienes, rėmė karo 
našles ir našlaičius bei kt.

D raug ija  savo veik la 
padėjo ir kariuomenei. Rėmė 
lėšomis Ginklų fondą, nemažai 
birutiečių savanorėmis dirbo 
ginklų dirbtuvėse 1934 m. 
organ izavo  p riešchem inės 
apsaugos kursus kuriuos lankė 
300 narių, artėjant karui, bi-

Balzeko muziejaus Gintaro salėje ALT-o Čikagos skyriaus organizuoto susitikimo su Lietuvos 
kariuominės vadu gen.mjr.J.Kronkaičiu metu.Lietuvos kariuominės vadas su DLK Birutės draugijos 
valdybos narėms.Iš kairės G.Musteikienė (gen.K.Musteikio žmona),draugijos vicepirmininkė, Lietuvos 
kariuominės vadas, Z.Juškevičienė, draugijos pirmininkė ir draugijos iždininkė J.Ivašauskienė.

Romo Eidukevičiaus nuotr.

rutietės sudarė 19 didelių dėžių 
tvarstom osios m edžiagos, 
kurią 1939 m. lapkričio 28 d. 
įteikė kariuomenės vadovybei, 
dalyvaujant kariuomenės va
dui generolui St. Raštikiui, 
krašto apsaugos ministerijos 
atstovam s ir Ramovės val
dybai.

Tačiau Lietuvos kariams 
neteko pasinaudoti šia bi- 
ru tieč ių  dovana, 1940 m. 
birželio 15 d. Sovietų sąjunga 
okupavo Lietuvą.

Veikla išeivijoje
Draugijos atkūrimo Išei

vijoje susirinkimo metu buvo 
nutarta rūpintis Laisvės kovų 
invalida is  im ig rac ijo je  ir 
esantiems sovietinėje tremtyje, 
šelpti tautai nusipelniusius 
asmenis ir į bėdą patekusias 
d raug ijos nares, auklėti 
lietuviškąjį jaunimą dvasiškai 
ir tautiškai, švenčių proga 
pasveikinti lietuvius karius 
Korėjos fronte. Susirinkimas 
išrinko naująją draugijos cen
tro valdybą. S .O želienė - 
pirm ininkė, M. Tum ienė - 
vicepirm ininkė, M. Babic- 
kienė - sekretorė, V. Genienė - 
iždininkė ir Z. Toliušienė - narė.

Vystant draugijos veiklą, 
buvo pradėtos gauti aukos iš 
kitų organizacijų. Šios aukos 
buvo skiriam os karo inva
lidams.

Suprasdama Sibiro trem
tinių lietuvių sunkią ir karčią 
dalią, draugijos valdyba įsteigė 
Sibiro tremtinių fondą, į kurį 
surinko per kelis tūkstančius 
dolerių. Šios lėšos buvo pa
naudotos suruošti ir išsiųsti 
buvusiems Lietuvos karinin
kams bei kariams jų  šeimoms, 
vargstantiem s stalininiuose 
Sibiro lageriuose, 60 vertingų 
siuntinių, kurie buvo išsiųsti 
per Šveicarijos Raudonojo 
Kryžiaus organizaciją. Taip pat 
buvo organizuota keletas siun
tų Punsko ir Suvalkų trikampio 
vargstantiems lietuviams. Dra
ugijos valdyba įsteigė ir Savi
šalpos fondą, į kurį aukojo

draugijos narės ir prijaučiantys 
draugiją asmenys. Šios lėšos 
buvo sk iriam os d raug ijos 
veiklai plėsti.

Kasmet birutietės rengdavo 
“Velykų stalą” kuriam maistą 
paruošdavo pačios draugijos 
narės, ir šis renginys turėjo 
d idelį pasisek im ą iše iv ių  
lietuvių tarpe.

Norint suderinti visų skyrių 
veiklą ir ją koordinuoti, 1956 
m. birželio 30 d. - liepos 1 d. 
įvyko draugijos skyrių atstovių 
suvažiavimas, kuris surengtas 
buvo Hamilton viešbučio sa
lėje. Iškilmingame suvažia
vimo posėdyje dalyvavo Lie
tuvos diplomatijos vadovas S. 
Lozoraitis su žmona, LKVS 
“Ram ovė” centro valdybos 
naria i, dvasin inka i ir  k iti 
garbingi svečiai. Suvažiavimo 
įžanginį žodį tarė LKVS “Ra
movė” pirmininkas generolas 
P. Plechavičius.

Pirmąjį išeivijoje draugijos 
visuotinį skyrių atstovių su
važiavimą atidarė draugijos 
valdybos pirmininkė S. Ože- 
lienė. Šio suvažiavimo metu 
patvirtinti draugijos įstatai, 
įteisintas sutrumpintas drau
gijos pavadinimas: Lietuvos 
D idžiosios kunigaikštienės 
Birutės draugija, suteikė Či
kagos skyriui centrinio, koor
dinacinio skyriaus. statusą, 
nutarė draugiją įregistruoti 
Lietuvių Bendruom enėje ir 
remti Bendruomenės veiklą.

Pažymint draugijos atkū
rimo išeivijoje dvidešimtmetį, 
redaktorių M. Babickienės ir 
dabartinės d raug ijos p ir 
m ininkės Z .Juškevičienės, 
talkinant N. Grigaliūnienei ir 
V. Genienei pastangomis buvo 
išleista LDK Birutės draugijos 
dvidešimtmečio “veiklos is
torija”. Birutietės palaikė ryšį 
ir  su Č ikagos uk ra in ieč ių  
bendruomenės moterų orga
nizacija. Skyrė lėšų Vokietijoje 
leidžiam am  ukrainiečių po
litikos žurnalui “NBC” kuris 
nemažai rašė apie Lietuvą ir

pavergtos lietuvių tautos kar
čią dalią. Vykstant Lietuvių 
tautinių šokių šventei ir apsi
lankant joje JAV prezidento 
R.Niksono dukrai J. Nikson- 
Eisenhover, draugijos spaudos 
atstovė Z. Juškevičienė pado
vanojo jai gintarinius karolius 
ir paprašė gelbėti Lietuvą ir jos 
tautą nuo sovietinės okupa
cijos ir prievartos.

Savo aktyvumu birutietės 
pasireiškė Amerikos Lietuvių 
tarybai organizuojant protesto 
demonstracijas prieš Lietuvos 
okupaciją ir tautos pavergimą 
Vašingtone ir k ituose JAV 
miestuose.

Didelį pasisekimą visuo
menėje sukėlė 1997 m. biru- 
tiečių organizuotas iškilmin
gas minėjimas, skirtas legen
diniam  partizanų vadui ge
nerolui J. Noreikai-Vėtrai, kurį 
okupantai pakorė 1947 m. 
vasario 16 d.

Birutietės savo aktyvumui 
ir kruopštumu pasižymėjo ne 
tik  draugijos veikloje, bet 
įsijungė ir pasižymėjo kitose 
organizacijose - A m erikos 
Lietuvių taryboje, Lietuvos 
Vyčių, L ie tuv ių  b en d ru o 
menėje, šaulių, skautų gretose.

Reikia pažymėti, kad drau
gija skyrė tūkstantines lėšas 
paminklui Zuvusiems už Lie
tuvos laisvę Čikagoje statyti, 
Lietuvių fondui Vokietijoje 
sergantiems lietuvių kariams, 
siun tin iam s S ibiro  trem ti
niams, “Kario” žurnalo lei
dybai, Partizanų globos komi
tetui, Lituanistinėms moky
kloms, Punsko lietuviams. Per 
50 veiklos metų birutietės 
paaukojo per 40 tūkstančių 
dolerių, kurie buvo surinkti 
pasiaukojam u ir kruopščiu 
draugijos narių darbu.

50 m etų praėjo  nuo 
draugijos atkūrimo išeivijoje. 
B irutietės per šį laikotarpį 
atliko daug tautinės kultūros 
propagavimo, Lietuvos isto
rijos įamžinimo ir labdaros 
darbų.
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LIETUVOS KARIUOMENES VADAS 
ČIKAGOJEKlausimas: Ar Lietuvos 

kariuomenė turi kasinę žval
gybą ir ar dirba ji  prieš te
roristus?”

L ietuvos kariuom enes  
vadas generolas majoras J. 
Kronkaitis: “Teroristų veiks
mai yra Vidaus reikalų m i
nisterijos atsakomybėje. Jie 
turi tam tikras pajėgas kovai su 
terorizmu. Lietuvos kariuo
menė turi žvalgybą, kurios 
ve ik la  nukre ip ta  išo rinei 
grėsmei sustabdyti. Ji gerai 
dirba. Mes bendradarbiaujame 
su kitų valstybių kariuomenių 
žvalgybom is iš kurių  mes 
įsigijom e labai geros šiuo
laikinės technikos. Taip pat 
kariuomenėje yra Imuniteto 
tarnyba”.

Klausimas: “Kaip jūs ma
note, kokia padėtis yra pa
sienyje? Pasienio kariuo-menė 
buvo perduota policijai, ku
rio je  liko  visi seno rango 
tarnautojai ir su pasieniu kiek 
aš skaitau spaudoje, yra liūd
noki reikalai.”

Atsakym as: Aš manau, 
kad reikalai ten gerėja ir ma
tomos pažangos. Noriu pa
sakyti, kas yra įdomu, kad 
lietuviai nuo 40 iki 65 metų yra 
apgadinti žmonės. Ir jie patys 
tai pripažįsta. Jie yra malonūs 
žmonės, jie supranta, kad jie 
užaugo tuo laikotarpiu, kada 
jjų  p ro tav im as buvo taip  
smarkiai paveiktas, kad jie 
patys norėtų kaip nors pa
sikeisti, bet jie  negali. Jau
nimas, kuris dabar ateina dirbti 
ir įe ina  į tą korum puotą  
sistemą, yra idealistai. Jie labai 
nori dorai dirbti ir teisingumo 
mūsų krašte. Jeigu juos neį- 
leisim e į tą purvą, tai jie  
atstatys Lietuvą. Ir šis procesas 
matomas visose srityse. Kur 
tik vadovauja jaunesni, ten yra 
daug greitesnis atsigavimas. 
Bet kur matai tą seną, kaip 
sakote, rangą, ten tas raugas 
ilgiau rūgsta”.

K lausim as: “Kokio d i
dumo yra Lietuvos kariuo
menė?”

Lietuvos kariai Bosnijoje 1997 m.

III
Stasys Ignatavičius

Atsakym as: “M ūsų ka
riuomenė susideda iš apie 10 
tūkstančių šauktinių, liktinių 
karių, seržantų, puskarininkių 
ir karininkų, 12 tūkstančių 
savanorių ir 37 tūkstančių 
rezervistų.”

K lausim as: “Ar sekate 
karo eigą kaip kariauja če
čėnai?”

A tsakym as: “Taip. Bet 
matote, mes iš čečėnų turime 
ko pasim oky ti, tač iau  tai 
nereišk ia, kad mes turim e 
įsisavinti jų  kovos taktiką, kuri 
nėra mums pilnai priimtina. 
Mes nesame musulmonai, mes 
nesam e tu rting i ir m ūsų 
gamtinės sąlygos yra kitokios. 
Tad, kas reikalinga, mes iš jų 
pasimokom. Ir manau, kad vi
sas pasaulis gali pasimokyti 
kaip  reik ia  m ylėti ir g inti 
tėvynę, o ypatingai tie lietuviai 
ku rie  ka lba  kam  L ietuvai 
kariuom enė, kaip mes ap
sig insim e ir esam e m aža 
valstybė. Tai dažniausiai yra 
tie žmonės kurie neįvertina 
mūsų tautos siekių. Mes esame 
lietuviai ir norime turėti Lie
tuvą laisvą. Todėl mums reikia 
ruoštis gynybai ir mes Lietuvą 
apginsime. Tik reikia žmonių, 
kurie paruoštų strategiją ir 
taktiką šiai valstybės gynybai. 
Mes dirbame labai daug su 
švedais ir norvegais kad 
įsisavinti jų  taktiką strategiją 
ir technologiją. Jie yra daug 
savo technologijos davę ir 
sudarę sąlygas su ja  Lietuvą 
ginti. Mūsų gynybos principas 
yra teritorinė gynyba iš tos 
teritorinės gynybos sudėtyje 
yra tokių variantų, apie kuriuos 
daug negaliu kalbėti, bet tie 
variantai sudaro mums geras 
sąlygas p riešą  sm arkiai 
pažeisti ir neleisti jam  užimti 
Lietuvą, o jeigu ir užimtų, tai 
pa tek tų  į tas terito rinės 
gynybos pinkles ir būtų visą

laiką toliau žeidžiam as. 50 
tūkstančių lietuvių partizanų 
padarė okupantams labai daug 
žalos ir šitie partizanai buvo 
bemoksliai jaunuoliai. Galbūt 
jie ir pirmą ginklą įsigijo su 
šakėmis. Kai kas turėjo me
džiok lin iu s šautuvus ar 
surūdijusius I-ojo pasaulinio 
karo šautuvus, turėjo keletą 
šovinių, bet 10 metų jie ko
vojo, išsilaikė ir priešui padarė 
labai daug nuostolio. Dėl to 
Lietuvoje yra tiek mažiai rusų 
palyginus su Latvija ir Estija, 
kur nebuvo tokia didelė par
tizaninė kova kaip kad mūsų 
krašte. Tai priešai šiandien 
turėtų ne 50 tūkstančių, o porą 
šimtų tūks-tančių apmokytų 
žmonių su gerai apmokytais 
vadais, bet iki tokios stadijos 
priėjimo mes turime taktiką 
išdirbę pagal kurią mes priešą 
ilgą laiką stabdytum e, kad 
NATO, jeigu  norėtų mums 
padė ti, tu rė tų  laiko  savo 
pajėgas įvesti į Lietuvą” .

Klausimas: “Kokia jūsų 
nuomonė apie tai, kad Lietuvos 
jaunuoliai - šauktiniai tarnauja 
ne tik Lietuvos kariuomenėje, 
bet ir vidaus reikalų sistemoje, 
kur saugo kalėjimus ir kitas 
įkalinim o įstaigas. Ar tai 
šauktinių reikalas?”

Atsakymas: “To neturėtų 
būti. Man labai gaila tų jau
nuolių, kurie turi atlikti tokią 
tarnybą. Tai tikrai neturėtų 
būti. 18 metų vaikinas turi 
stovėti sargyboje 8 valandas 
diena iš dienos prie kalėjimo. 
Tai yra profesionalių žmonių 
darbas, o ne šauktinių tarnyba. 
Aš tikiuosi, kad tai bus pa
keista ir mes bandome įvairiais 
būdais panaikinti tą vidaus 
kariuomenę. Pirmojo vidaus 
tarnybos pulko kariai Kaune 
nuoširdžiai prašė “generole, 
mes taip pat esam e kariai, 
kodėl jūs niekad neaplankote 
mūsų pažiūrėti kaip mes gy
venam e” . Jie gyvena labai 
prastose sąlygose -dar so
vietinio tipo patalpose. Aš 
niekuo negaliu jiems padėti,

bet aš juos aplankysiu. Gaila, 
kad jų  vadovybė nesupranta, 
koks svarbus yra tas jaunuolis, 
kuris yra jų  globoje ir kaip jie 
atsakingi už jį. Manau, kad 
Seimas šį klausimą išspręs, 
kad nebūtų vidaus pulkų ir 
ka lė jim ų sargybą perim s 
profesionalai” .

Replika: “Būkit geras ir 
p as iū ly k it k itą  K ronkaitį 
vadovauti policijai.”

L ietuvos kariuom enes  
vadas: “Žinote, Vilniuje yra 
labai gera policijos akademija. 
Man teko joje lankytis ir kal
bėti su dėstytojais, instruk
toriais ir rektorium, kuris yra 
puikus žmogus nuoširdžiai 
dirbantis Lietuvos labui. Ir tie 
jaunuolia i, kurie baigė šią 
akadem iją yra idealistai, ir 
norėtų dirbti Lietuvos labui, 
bet kai patenka į senos “che- 
bros” aplinką, jie apgadinami, 
nes neleidžia jiems dirbti kaip 
reikia. Tai čia ir yra problema 
ir šią problemą išspręsti labai 
reikia žmogaus, kuris būtų 
atsidavęs ir pradėtų kovoti 
prieš korupciją pradėtų nai
k in ti tuos žm ones, kurie  
žlugdo reformas policijoje.

Klausimas: “Kokios mūsų 
aviacijos ir jūrinės pajėgos?”

Atsakymas: “Žinote, mes 
esame sutarę su NATO, kad 
Lietuva daug metų nebus oro 
tvirtove. Mes turime tiktai 6 
reaktyvinius lėktuvus ir juos 
negalėtum e vadinti naikin
tuvais, nors ir turime jiems 
ginkluotę. Jie naudojami kaip 
oro erdvės saugumo užtikri
nimui, kad galėtų atlikti oro 
policijos pareigas. Turime taip 
pat keltą sraigtasparnių. Tu
rime 4 transporto lėktuvus, 
tačiau vienas lėktuvas skraido 
NATO reikalais. Jis iš Italijos 
skraidina NATO karius į Ko- 
sovą ir šitas lėktuvas jau 6 
mėnesiai atlieka NATO už
duotis. NATO vėl paprašė, kad 
mes pratęstume šiuos skrai
dymus nors iki gruodžio mė
nesio. Tai aš manau, kad mūsų 
oro pajėgos yra ir labai mažos, 
bet p ripažin tos kaip a tlie 
kančios darbą NATO sudėtyje. 
Mes tą darome dėl politinių 
sumetimų, kad parodytum e 
mūsų Vytį ir Lithuania žmo
nėms, o tuo pačiu ir pasi
ruošimą į NATO.

Kas liečia jūrų pajėgas, tai 
mes neturime daug laivų. Kaip 
m inėjau  esam e gavę 2 
minininkus, turime 3 fregatas, 
3 katerius gavome tik nesenai 
iš Norvegijos. Mažas laivynas, 
bet didus. Tame laivyne mes 
turime eskadroną su latviais ir 
estais, kuris vadinasi Baltron. 
Tas eskadronas dalyvau ja  
pratybose įvairių valstybių 
sudėtyje. Ir dabar ruošiasi 
pratybom s B altijos jū ro je , 
kuriose dalyvaus daug vals
tybių ir šių pratybų tikslas bus 
išm inuoti nuo karo likusių 
minų ir torpedų Baltijos jūros

dugną. Dar iki šiol randama 
minų, randama torpedų. Ypa
tingai pagal Latvijos pasienį 
radome torpedų net Klaipėdos 
uoste. Čia mums padeda šve
dai, kurie turi per atstum ą 
valdomus povandeninius lai
velius kurie tas minas atranda, 
ir mūsų norai, beje mes turime 
pu ik ią  kom andą narų , tas 
minas nukenksmina. Šiandien 
buvo klausimas dėl kovos su 
terorizm u, tai mes turim e 
elitinę narų komandą, kuri yra 
puikiai paruošta, dalyvauja 
išminavimo darbuose su kitų 
valstybių komandom ir yra 
išsikovojusi pripažinimą. Mū
sų karo laivynas toliau neaugs, 
nes mums nėra reikalo leisti 
mūsų resursus ten, kur NATO 
turi perteklių . Mes turim e 
m ažesnes oro pajėgas kaip 
NATO, mes turime mažesnį 
laivyną kaip NATO, tad savo 
įnašą NATO mes galime pada
ryti tik sausumos pajėgomis.

Klausimas: “Jūs atėjote į 
Lietuvos kariuomenę su didele 
patirtimi, su technišku ir ideo
loginiu pasirengimu ir auto
ritetu. Jums pavyko savo min
tis įgyvend in ti auk lė jan t 
naująja Lietuvos kariuomenės 
kariu ir karininkų kartą. Kas 
bus po jū sų , kai iše is ite  į 
pensiją? Ar turite artimų žmo
nių, kurie panašiai vykdytų 
jūsų planus?”

Atsakymas: “Labai geras 
klausimas. Aš dabar galvoju, 
ar mes jau  sukūrėm e tokią 
komandą, kuri užtikrins, kad 
ateityje nebus sugriauta kas jau 
buvo padary ta . Buvęs 
m inistras Č. S tankevičius, 
kuris yra nepaprastai atsidavęs 
lietuvis, nors ir buvęs komu
nistas, tačiau labai apgailes
tavo už tai ir viešai atsiprašė, 
kad tarnavo komunistams. Kai 
j is  tapo k rašto  apsaugos 
ministru, jis dirbo kiekvieną 
dieną tik Lietuvos labui. Jis 
sakydavo: “M es turim e tą 
kuolą taip giliai įkalti, kad 
niekas jo  negalėtų išrauti”. Aš 
manau, kad per tuos 4 metus, 
mes tą kuolą taip įkalėme, kad 
bus labai sunku kada nors jį 
ištraukti. Aš dirbu su labai 
puikiais karin inkais, kurie 
neleis sugrįžti prie buvusios 
tvarkos. Aš jiems visą laiką 
sakau, kad mes negalime būti 
politizuoti, bet mes turime 
dirbti Lietuvos naudai ir tas 
darbas yra vidinis pašaukimas 
negu profesija. Aš matau, kad 
mes turim e grupę jaunų  
karininkų kurie turi šį garbingą 
v idaus pašauk im ą d irb ti 
Lietuvos naudai ir jie nebus 
sugadinti, nes kariuom enes 
vadovavim o v iršūnę , mes 
esame gerokai nuvalę.”

L ie tu v o s  k a riu o m en ės  
vado  g en e ro lo  m ajo ro  J. 
Kronkaičio pasisakym as ir 
a tsak y m ai buvo  p a ly d ė ti 
darniu susirinkusių jų  p lo 
jimu.
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Kauno miesto herbas. Dail. Telesforas Valius.Iš Algirdo 
Gustaičio Lietuvos žemėlapio išleisto Lietuvos Šiaulių Sąjungos 
Tremtyje ir Lietuvių Istorijos Draugijos, Čikagoje, 1982 m.

LIETUVA IR PASAULIS
JAV SPRENDIMAS
Jungtinių Amerikos Valstijų Atstovų rūmų sprendimas pritarti 

naujam NATO plėtros į Rytų Europą etapui yra labai reikšmingas 
ž ingsn is, dem onstruo jan tis  tv irtą  pasiryžim ą p lė tra i, 
sveikindamas tokio sprendimo priėmimą pabrėžia Užsienio 
reikalų viceministras Giedrius Čekuolis.

Atstovų rūmai, primena ELTA, lapkričio 7 d. pritarė naujų 
narių, tarp kurių yra Lietuva, Latvija ir Estija, priėmimui į 
sąjungą, neįvardydami favoričių. “Tai, kad balsavimo santykis 
buvo 372 balsais “už” ir 46 “prieš”, rodo žymų palankumą 
plėtrai. Tai tikrai reikšmingas įvykis ir ženklus žingsnis NATO 
plėtros link, įrodantis ir tvirtą JAV apsisprendimą”, - akcentuoja 
G .Č ekuolis. Jis taip pat išsakė pritarim ą A tstovų rūmų 
sprendimui septynių šalių, siekiančių narystės NATO, saugumui 
stiprinti skirti 55,5 mln. litų. “Tai ženkli finansinė parama”, - 
pabrėžia viceministras.

Projekte, kuris iš Atstovų rūmų keliaus į Senatą, Lietuvai 
numatoma skirti 7,5 mln. JAV dolerių (30 mln. Lt), Latvijai - 7 
mln. dolerių (28 mln. Lt), Estijai - 6,5 mln. JAV dolerių (26 
mln. Lt). “Žinant kokia padėtis yra Jungtinėse Valstijose, 
didžiausią dėmesį skiriančiose antiteroristinei kampanijai, 
priimti sprendimai tik įrodo, kad ir kiti klausimai nelieka 
nuošalyje”, - džiaugiasi G.Čekuolis.

NATO, į kurią neseniai įstojo buvusios komunistinės Lenkija, 
Vengrija ir Čekija, 2002 metų pabaigoje per viršūnių susitikimą 
Prahoje priims sprendimą dėl naujo plėtros etapo.

RUSIJOS DIPLOMATAS PRIEŠ LIETUVĄ 
Lietuva neturi dangstytis Europos Tarybos autoritetu,

spręsdama kai kurias savo problemas, pavyzdžiui, stojimo į 
NATO problemą. Tai žurnalistams pareiškė Rusijos užsienio 
reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Aleksandras Avdejevas, 
praneša ITAR-TASS-ELTA.

Jis dalyvavo ET Ministrų komiteto sesijoje Strasbūre, kur 
pirmininkavimą komitete ateinantiems šešiems mėnesiams 
L ich tenšte inas perdavė L ie tuvai. “M ūsų nuom one, 
Lichtenšteinas pirmininkavo neblogai. Bet mums svarbu, kad 
kita pirmininkė - Lietuva - dirbtų, nenaudodama kitiems tikslams 
kurso didinti ET vaidmenį žemyno reikaluose” , - pabrėžė 
A.Avdejevas. Vilniuje įvyks Ministrų komiteto 110-oji sesija, 
ir Lietuvos valdžia “sieja tai su įvykiais NATO bloke, kurie, 
lietuvių manymu, turi baigtis šalies priėmimu į Aljansą. Mes 
esame prieš tokį priėmimo į NATO proceso aptarnavimą, mums 
tai nepatinka” , - pažymėjo Rusijos diplomatas.

Per susitikimą su ET generaliniu sekretoriumi Valteriu 
Švimeriu, pareiškė A.Avdejevas, “mes jį įspėjome, jog Lietuva 
neturi dangstytis Europos Tarybos autoritetu, siekdama kitokių 
politinių tikslų, nesusijusių su ET uždaviniais ir veikla” .

PRINCAS STEBĖJO ŠAUDYMO PRATYBAS
Lietuvoje viešintis Didžiosios Britanijos sosto įpėdinis 

princas Charles lapkričio 7 d. lankėsi Lietuvos kariuomenės 
centriniame poligone Pabradėje.

Poligone Velso princas kartu su krašto apsaugos ministru 
Linu Linkevičiumi ir Lietuvos kariuomenės vadu generolu 
majoru Jonu Kronkaičiu bei savo palyda stebėjo Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono karių šaudymo

L I E T U V O S  A M B A S A D O S  Ž I N I O S

JAV ATSTOVŲ RŪMAI PRIĖMĖ “LAISVĖS SUTVIRTINIMO AKTĄ’

Lapkričio 7 d.JAV Atstovų 
rūmai 372 balsais už, 46 - prieš 
priėmė “Laisvės sutvirtinimo 
aktą 2001” (Freedom Consoli
dation A ct 2001), kuriam e 
reiškiam a param a JAV pre
zidento G.W.Bush šiemet bir
želio 15 d. kalboje Varšuvoje 
ap ib rėž ta i NATO p lėtros 
vizijai bei paragintos kitos 
NATO narės dirbti išvien su 
JAV, s iek ian t šios v iz ijos

LIETUVOS AMBASADORIUS ĮTEIKĖ SKIRIAMUOSIUS RASTUS

Lapkričio 7 d. LR amba
sadorius JAV Vygaudas Ušac- 
kas įteikė skiriamuosius raštus 
M eksikos prezidentui Vin
cente Fox ir pradėjo eiti Lie
tuvos R espublikos nep a
prastojo ir įgaliotojo amba
sadoriaus Meksikoje pareigas. 
Susitikimo metu su prezidentu 
V.Fox aptarti dvišaliai L ie
tuvos ir Meksikos santykiai bei 
tarptautinės visuomenės pa
stangos kovoje prieš ta rp 
tautinį terorizmą.

M eksikos prezidentas V. 
Fox ir Lietuvos ambasadorius 
V.Ušackas aptarė gerus dvi
šalius politinius santykius bei 
išreiškė suinteresuotumą suak
tyvinti verslo ir kultūrinius 
m ainus tarp  dv iejų  šalių . 
Meksikos prez. Fox pakartojo 
kv ietim ą bei sakė laukiąs 
Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus ofi
cialaus vizito į Meksiką 2002 
metų sausio 24-25 d.d. pre
zidento V. Fox ir am basa
doriaus V.Ušacko nuomone, 
prezidento Valdo Adamkaus 
apsilankymas Meksikoje kitais 
metais suaktyvins domėjimąsi

pratybas. K ariai šaudė in 
d iv idua lio se  šaudyklose, 
įrengtose pagal britų metodiką. 
Minosvaidžių šaudykloje Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio 
Kęstučio motorizuotojo pės
tininkų bataliono sunkiųjų 
kulkosvaidžių kuopos kariai 
šaudė iš minosvaidžio. Svečias 
taip pat susipažino su poligone 
sureng ta  g ink lų  ir ryšių  
priemonių paroda.

Pasak krašto apsaugos mi
nistro L.Linkevičiaus, britų 
pasirinktas paramos Lietuvos 
kariuomenei kelias yra ilga
laikis, ir tai labai malonu.

Princas žmogiškai ben
dravo su poligono kariais, o šie 
jam  atsakinėjo anglų kalba, 
mat Jungtinė Karalystė Lie
tuvos kariuom enei padeda 
mokant anglų kalbos.

L ietuva ir Jungtinė Ka
ra ly stė  karinė je  srity je  
bendradarb iau ja  nuo 1994 
metų, kai abiejų šalių Gynybos 
ministerijos pasirašė savitarpio 
supratimo memorandumą.

įgyvendinimo NATO viršūnių 
susitikime 2002 m. Prahoje.

JAV Atstovų rūmų spren
dimą pasveikino LR amba
sadorius JAV Vygaudas Ušac- 
kas, pažymėdamas, kad tai yra 
svarbus papildom as indėlis 
NATO plėtros bei laisvos ir 
vieningos Europos sukūrimo 
link. Atstovų rūmuose vyk
usių debatų metu aktyviausiai 
“Laisvės sutvirtinimo aktą”

Lietuva ir dvišalių santykių 
p lė trą . A m basadorius V. 
Ušackas sakė sieksiąs, kad 
prezidento Adamkaus vizito 
metu pasirašym ui būtų pa
ruoštos bev iz io  režim o ir 
kultūrinio bendradarbiavimo 
sutartys, kurios prisidėtų prie 
verslo ir kultūros mainų.

Susitikime prezidentas V. 
Fox išreiškė ypatingą suinte
resuotumą Šiaurės Amerikos 
laisvos prekybos su tarties 
(NAFTA) pavyzdžiu plėtoti 
prekybą su ES dabartinėmis ir 
būsimomis ES narėmis, kaip 
L ietuva. Savo ruožtu, am 
basadorius V.Ušackas pažy
mėjo, kad nuo įstojimo į ES 
Lietuva prekyboje su Meksika 
vadovausis ES laisvos pre
kybos principais. Prezidentas 
V.Fox taip pat domėjosi bū
tinų struktūrinių ekonominių 
reformų, ypač dujų ir ener
getikos ūkio privatizavimo, 
procesu Lietuvoje bei sakė 
norėsiąs išsamiau susipažinti 
su Lietuvos patirtim i šioje 
srity je  būsim o p reziden to  
V.Adamkaus vizito metu.

Vizito metu ambasadorius

KINIJA REMIA MŪSŲ ŠALIES SIEKĮ

Baigiantis Lietuvos žur
nalistų  delegacijos v izitu i 
Kinijoje, lapkričio 7 d. juos 
priėm ė K inijos užsien io  
reikalų m inistro padėjėjas, 
tu rin tis  užsien io  re ika lų  
ministro pavaduotojo rangą, 
Liu Guchang, praneša ELTA.

Kinija buvo viena iš pir
m ųjų, p ripaž inusių  ir p a 
la ik iu sių  L ietuvos n ep ri
klausomybę.

Ž u rnalis tam s per su 
sitikimą buvo pasakyta, kad 
Kinija remia ir rems Lietuvos 
siek į in teg ruo tis  į ES ir 
nuoširdžiai linki, kad tai kuo 
g re ič iau  išs ip ildy tų . Jis 
pabrėžė, kad nuo 1991 metų 
Lietuvos ir Kinijos santykiai 
nuolatos gerėja, įgaudam i 
naują dinamiką, yra palaikomi 
aukščiausio lygio kontaktai. 
Buvo pripažinta, kad plečiasi 
bendradarb iav im as, ypač 
ekonomikos ir kultūros srityse, 
intensyvėja prekybiniai ryšiai,

parėm ė ir už NATO plėtrą 
pasisakė kongresmenai Doug 
Bereuter, Tom Lantos bei John 
Shimkus. N eseniai m irusio 
buvusio JAV kongresmeno 
Gerald B. H. Solomon garbei 
pažymėti, Atstovų rūmai do
kumentą pavadino jo  vardu - 
“Gerald B. H. Solomon laisvės 
su-tv irtin im o aktas 2001". 
Akto registracijos numeris - 
H.R. 3167.

V.Ušackas susitiko su M ek
sikos U žsienio reikalų m i
nisterijos, Ekonomikos, Tu
rizmo, Kultūros ministerijos 
vadovais ir aptarė abiejų šalių 
bendradarbiavim o perspek
tyvas politikos, ekonomikos, 
kultūros bei švietimo srityse. 
Taip pat įvyko susitikimai su 
Meksikos Užsienio prekybos 
tarybos bei užsienio prekybos 
banko Bancomext vadovais, 
Nacionalinių Pramonės Rūmų 
vadovais.

Susitikimuose su Meksikos 
ministerijų ir verslo atstovais 
reiškiamas didelis Meksikos 
in teresas puoselėti ekono
minius prekybinius santykius 
su Lietuva- būsima Europos 
Sąjungos valstybe. Meksikos 
atstovai taip pat akcentuoja 
panašum ą tarp L ietuvos ir 
Meksikos politinių santykių 
su JAV a tžv ilg iu . T iek 
Meksika, tiek Lietuva Jung
tines Amerikos Valstijas laiko 
natūraliais strateginiais part
neriais.

Rolandas Kačinskas

stip rė ja  tarpusav io  šalių  
supratimas.

Pokalbis-susitikimas truko 
daugiau kaip valandą. U ž
sienio reikalų m inistro pa
dėjėjas, atsakydamas į Lie
tuvos žurnalistų  iš anksto 
pateiktus klausimus, pabrėžė, 
kad Kinija visada pasisakė 
prieš terorizm ą, akcentuo
dama, kad reikia kovoti su bet 
kokios form os terorizm u. 
Rugsėjo 11-oji, sakė Kinijos 
pareigūnas, parodė būtinybę 
peržiūrėti tarptautinį supratimą 
apie terorizm ą. K inija ne
pala iko  Talibano režim o, 
neremia Turkistano teroristų, 
jiems nepriimtina ekstremis
tinė politika.

Kinijos santykiai su Lie
tuva, kaip ir kitomis Baltijos 
šalimis, remiasi draugiškumo, 
tarpusavio supratimo dvasia, 
sakė Pekine Kinijos užsienio 
reikalų ministro padėjėjas Liu 
Guchang.
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Lietuviškos muzikos ansamblis “Ainiai” iš Kauno.

KVIEČIAME Į LIETUVIŠKOS 
MUZIKOS ANSAMBLIO 

“ A IN IA I”
KONCERTĄ

Lapkričio 23 d. 6:30 v.v.
Dievo Motinos parapijos salėje

Lietuviškos muzikos ansamblis “Ainiai” iš Kauno. 
Ansamblio įkūrėjas ir meno vadovas - birbynininkas, 

kompozitorius Jonas Urbonas.
Koncerte skambės daugiau kaip 10 lietuviškų 

instrumentų. Sis ansamblis kartu atsiveža operos ir teatro 
solistus: Rasą Juzukonytę, Česlovą Nausėdą, bei Juozą 

Janušaitį. Taip pat padainuos solo ansamblio 
birbynininkas Edmundas Gumuliauskas. 

Koncerte skambės 26 įvairios lietuvių liaudies dainos 
ir muzikiniai kūriniai.

Po koncerto vaišės dainos ir šokiai parapijos kavinėje

Bilietų kainos 15 dol., 10 dol., ir 5 dol. vaikams 
Dėl bilietų skambinti Vincui Urbaičiui 

tel.: 440-442-9091

Rengia Clevelando BALFo skyrius

KVIETIMAS Į
ŽIEMOS SUBATVAKARĮ BOSTONE

• •
•  Laukai padengti spindinčiu sniegu, upės ir ežerai - po ledu. •  
J Nesigirdi nei paukščių giesmių, nei lapų šnaresio, tik nepailstantis * 

vė jas ir  v isag a lis  ša ltu k as k a ra liau ja . O ras v irpa  nuo 
nesibaigiančių mažų, plonabalsių, magiškų varpelių žvangėjimo
ir šliaužiančių rogių šlamėjimo.

Kalėdos - paslaptinga, žiemos tamsybių nugalėjimo šventė.
J Daugelis prieškrikščioniškų Europos tautų Kalėdą vaizdavo kaip J 

sugrįžtančią Saulę - motulę, o K alėdinių giesm ių elnias -
•  devynragis reiškė metų laiką. Be šventinių valgių, dainų ir •

apeiginių žaidimų, Kūčių vakarą vyko įvairiausi būrimai.
• •

Kviečiame visus, didelius ir mažus, jaunus ir senus, į žiemos 
subatvakarį “OI ATVAŽIUOJA ŠVENTA KALĖDA” (Lietuvių 
liaudies kalėdinių dainų, žaidimų ir burtų vakarą), kuris įvyks 

•  š.m. GRUODŽIO 1 d. (šeštadienį) 6 val. vakaro Bostono Lietuvių J 
Piliečių klubo, 3-ojo aukšto salėje (368 W. Broadway, Boston,
MA).

•  Subatvakarį praves Egida Matulionienė, o programoje dalyvaus •  
Bostono apylinkės jaunimo etnografinė grupė “Dolija”.

•  •  

Subatvakario metu galėsite nors minutei atsitraukti nuo rutinos,
•  kasdieninių rūpesčių, baisios kriminalinės kronikos ir išgyvensite •  

akimirkas, kurios alsuoja amžinybe. Galbūt net pajusite, kad už 
lango vyksta nuostabūs gamtos pakitim ai, paliksite sniege 
pėdsaką ar išsaugosite snaigę delne.

• •
• Organizatoriai: ALTS Bostono skyrius ir Užjūrio Lietuva •
• http://www.uzjuriolietuva.net •
•  •

“...be Vyskupo Valančiaus, turbut musų čia šiandien nebūtų...”

VYSKUPO VALANČIAUS ŠVENTĖ
Baigiasi 2001-ieji metai, 

kuriuose apsčiai buvo p ri
simintos vyskupo Valančiaus 
gimimo 200-osios metinės. 
Teko lietuviškai išeivijos vi
suom enei išg irs ti p a re n 
gim uose, skaityti spaudoje 
apie šio unikalaus asm ens 
gyvenimą, atsiekimus, pali
kimą. O jauniesiems - patiems 
jauniausiems - teko proga su 
vyskupu V alančium i su si
pažinti ir metų bėgyje pro
g in iai paruoštas pam okas 
lituanistinėse mokyklose , ir 
per įdomiai pravestas stovy
k las, kurios šiais m etais 
pasipuoše “Palangos Juzės” , 
knygnešių ir Valančiaus nuo
taikomis.

Lapkričio 3d., Clevelando 
Sv. Kazimiero lituanistinėje 
m okyklo je buvo paruošta  
graži, jaunatviška ir savita 
vyskupo Valančiaus šventė 
pritaikyta mūsų jauniesiems 
mokiniams. Svetainėje susi
rinkusius mokinius, tėvelius, 
senelius ir svečius pasveikino 
Tėvų kom iteto pirm ininkė 
Danutė Januškytė Tuljak, ir 
pristatė dr. Živilę Vaitkienę, 
kuri toliau vedė programą.

Dr. Vaitkienė įžangos žo
dyje taikliomis žiniomis apie

NAUJA LEGENDA APIE SENĄ MIESTĄ
Aš žiūriu į senuosius pa

matų akmenis, ant savo pečių 
laikančius naują silikatinių 
plytų mūrą. Neišvaizdų, kaip 
šiuolaikinis pasaulis, bet irgi 
turintį savo istoriją. Lengvas 
bobų vasaros vėjelis šiūruoja 
page ltusius - paraudusius 
lapus, kažkur šliaužia  ap
snūdusi sraigė, už kelių žingsnių 
upelis neskubiai neša vandenis 
ir, tarsi laiko sargybiniai, pasaulį 
stebi mišku apaugusios kalvos. 
Sugrįžkim į praeitį į veiksmo 
vietą pusiaukelėje tarp Šiaulių ir 
Šeduvos.

Tą dieną ir vakarą p lū 
stantys juodi debesys užklupo 
kunigaikštį ir jo  palydą pu
siaukelėje  tarp  Š iau lių  ir 
Šeduvos. Matydamas, kad nuo 
audros pasislėpti nepavyks, jis 
stabtelėjo vardo neturinčioje 
v ie tovėje  tarp  m iškelių , 
kalvelių, pelkių, pastebėjęs 
aukštesnę vietą, įsakė statyti 
palapines. Prasidėjusi audra 
plėšė pušų ir ąžuolų šakas, 
raižė dangų žaibais, o dar 
vėliau pradėjo sėti ledukus. Jau 
sutemus ir šiek tiek aprimus 
liūčiai, valdovas pastebėjo 
tolumoje spindintį žiburėlį, 
kuris g reitai užgeso. Vyk
dydama kunigaikščio įsakymą, 
palyda g reitai surado tarp 
kalvelių pasimetusią sodybą. 
Vėliau buvo p irtis, vaišės, 
pokalbiai su vaišingais šeimi
ninkais apie tolimus kraštus, 
tik atrastus Vasko da Gamos, 
Džovanio Keboto. Apie Mage-

vyskupo Valančiaus gyvenimą 
sukėlė jaunimo nuoširdų susi
domėjimą. Vaikus suįdomino 
mintis, kad Valančiaus gimimo 
diena - vasario 16-oji - buvo 
neva ženk las, kad j is  bus 
Lietuvai labai svarbus. Va
lančius yra mums “pavyzdys, 
kad vienas žmogus gali pada
ryti didelį skirtumą pasaulyje... 
gimęs Žemaitijoje, jis buvo 
stiprus ir užsispyręs, bet tuos 
bruožus naudingai panaudojo 
stiprinant lietuvišką dvasią.” 
Prisiminusi Clevelande vei
kusią  vyskupo V alančiaus 
lituanistinę mokyklą, dr. Vait
kienė pastebėjo, kad “...be 
Vyskupo Valančiaus, turbūt 
mūsų čia šiandien nebūtų...”

Toliau ji pristatė “stebū- 
klingu būdu” per šimtmečių 
laiko ribas atkeliavusį į šią 
šventę patį “V yskupą Va
lančių” ! “Vyskupas” (Lukas 
Laniauskas), pasisveikinęs su 
mokiniais, pradėjo pasakoti 
apie savo gyvenimą, knyg
nešius, caro laikus, blaivybės 
draugijas, o įtarpais “vinjetes” 
įscenizavo “Aušros” Aukštes
niosios mokyklos bei Švyturio 
moksleiviai. Buvo įspūdinga ir 
net g raudu s tebėti ilgą 
Valančiaus m onologą, taip

lano kelionę aplink pasaulį. 
Šeimininko dukrą labiausiai 
domino garsios to meto asme
nybės: Tomas Moras, Mišelis 
Notrodamas, Fransua Rablė, 
va ls tieč ių  suk ilim o vadas 
Tomas Miunceris. Tris dienas 
pliaupė nesibaigiančios liūtys, 
tai susilpnėdamos, tai vėl aršiai 
puldamos ir merkdamos žemę. 
Tris dienas svečiavosi k u 
n igaik štis , tris d ienas į 
Lietuvos užkampį plaukė ži
nios apie Rusijos carą Ivaną 
IV, Maskvos gaisrą, galimą 
Lietuvos ir Lenkijos sujun
gimą į vieną valstybę. Paskui 
viskas baigėsi. Pašildė kaitri 
saulė, ir kunigaikštis, leidęs sau 
pailsėti, išvyko tvarkyti 
nesibaigiančių valstybės reikalų.

Dievo ir žmonių užmirš
tame kampelyje nepastebimai 
ėjo laikas. Rudeninė tamsa 
suvalgydavo dieną, naktinis 
šviesulys pražildydavo gels
tančių  lapų šukuosenas, 
p rikapodavo šakų šešėlių , 
spindėjo vandens telkiniuose, 
po to viską užm askuodavo 
žemės debesys - ūkai, rūkai ir 
m iglos. V ėliau  sustingusi 
žem ė apsikaustė  šarvais. 
Lediniame stikle įšalo grybai, 
lapai, žolės. Siūbuojami pū
gos, susikabinę šakomis, my
lėjosi medžiai - jų  apšerkšni
ju sio s  šakos guldavos ant 
sniego. Pasibaigė pavasaris, ir 
vėl subrendus seno vasara. 
Praėjo metai, dar vieni, ir vieną 
dieną pasirodė laukiami svečiai.

nuotaikingai atliktą jauno, jau 
antros kartos čia Amerikoje 
gimusio jaunuolio Luko La- 
niausko. Vyskupui pabaigus 
savo pasakojimus, Švyturio 
m okiniai suvaidino dvi iš 
traukas V alančiaus “Vaikų 
knygelės” : “Vaikai neklau
santys” ir “Vaikas, kuris ne
klausė mamos” . Šis “gyvo
sios is to rijo s” pristatym as 
sužavėjo visus vaikučius, bei 
daugelį suaugusių.

Bet dar ne viskas! Dr. 
Vaitkienė, surišdama praeitį su 
dabartim i, p rašė , kad visi 
m okiniai duotų “blaivybės 
priesaiką”, po kurios “Vysku
pas” kiekvieną apdovanojo 
“blaivybės medaliu” ir prisi
minimo atviruku. Kadangi 
lie tuv io  širdy je  v isad  yra 
daina, užbaigti šventę visi 
įsįjungė sudainuoti žemaičių 
dainą “Pempel, pempel” , ir 
“Žem ė L ietuvos” (žodž. S. 
Gedos, muz. K. Vasiliausko).

Sveikiname Švyturį, dr. 
Vaitkienę, Aušros aukštesniąją 
m okyklą, ir ak to rių  Luką 
Laniauską, taip originaliai ir 
nepamirštamai pristačiusius 
Vyskupo Valančiaus asmenybę 
ir istoriją!

V.N.K.

- Kaip sekasi, Laimute?
- Dėkoju, kunigaikšti, ne

blogai. Tačiau sunku, palai
dojau tėvelį.

- Gal ištekėjai?
- Ne, neturėjau šitos laimės.
- O tas išdykėlis, kuris 

sutiko mus kieme?
- Jis - mūsų meilės vaisius.
Tyla. Po to dar klausimas:
- Ar supranti, kad aš nega

lėsiu jo įsūnyti?
- Taip.
- Sakyk, o kaip tau galėčiau 

padėti?
- Išgyvensim e su Dievo 

pagalba.
- O man dabar atrodo, kad 

m ūsų gyvenim as - sapnas, 
kuriame vienintelė realybė - 
sudužusio sapno skeveldrų 
skambesys.

Jie dar ilgai šnekėjosi. Po 
to jis išvyko, o neprabėgus nė 
m ėnesiui aplinkinės žemės 
buvo nup irk tos ir atvykę 
darb in inkai pak lo jo  naujo 
kunigaikščio  dvaro kertinį 
akmenį. Praėjo amžiai, keitėsi 
valdovai, valdžios, žmonės. 
P radžio j kaim as v irto  
m iesteliu, vėliau ir miestu, 
Radviliškiu vadinamu. Esą 
nuo kunigaikščio Radvilos.

Kas pasakys, kur baigias 
legenda? Juk dėl to Begalinės 
Visatos Amžinybėje nesikeičia 
niekas. Mes nežinome, kas 
varto mūsų gyvenimo smėlio 
laikrodį. Be to, kas paneigs, 
kad meilė stipresnė už mirtį?

Vytautas Mikalauskas

http://www.uzjuriolietuva.net
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RENGINIŲ KALENDORIUS
LAPKRIČIO 23 d. penktadienį, 6:30 val. vakare Dievo 

M otinos salėje C levelando BALFo skyriaus koncertas. 
Programą atlieka Kauno muzikos ansamblis “AINIAI”.

GRUODŽIO 1 d. šeštadienį nuo 9 v.r. Metinė susikaupimo 
diena - rekolekcijos Dievo M otinos parapijos svetainėje. 
Rengėjai - Clevelando ateitininkai visus maloniai kviečia 
dalyvauti.

GRUODŽIO 15-16 d. Šv. Jurgio parapijos kalėdinių kepinių 
pardavimas.

GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. Bendros Kūčios Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

A. f  A.
ALFONSUI

ANDRIUŠAIČIUI
mirus, skaudžią netekties valandą nuoširdžiai 
užjaučiam e artim uosius LIUDĄ ir VYTĄ 
ANDRIUŠAIČIUS, TERESĘ GAIŽAUSKIENĘ, 
STASĘ STRIMAITIENĘ, ALBINĄ GRAŽU- 
LIENĘ ir visus kitus gim ines Am erikoje ir 
Lietuvoje.

Su gilia užuojauta
5. ir Z. Obelianiai 
S ir .J. Vyšnioniai

N. Gincienė
R. ir J. Kijauskai
N. Kaminskienė 

J. Vencienė 
J. Biliūnas

I. Ziemelienė 
V. Gaigelienė 
V. Klimaitis

H. ir G. Pikturnos

A. f  A.
JONUI HARTRIGUI

mirus, Jo seseriai ONUTEI RALIENEI ir visiem 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Jadvyga Dautienė 
Benius Karklius ir 

Vytas ir Elzė Račkauskai

A. f  A.

Architektui VYTAUTUI ŪSUI
mirus, liūdinčiai seseriai daktarei GRAŽINAI 
PAULIUKONIENEI ir jo dukrai BARBARAI 
reiškiame gilią užuojautą.

Visa Degesių šeima

JAV LB KULTŪROS TARYBA SKELBIA 
RUGSĖJIS - SPAUDOS MĖNUO

Papiginta metinė prenumerata naujiems skaitytojams

DIRVA ......................................
P.O. Box 19191
Cleveland, OH 44119-0191

....  $25.00 (vietoje $35.)

DRAUGAS ...............................
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

........ $65 (vietoje $100.)

DARBININKAS .....................
341 Highland Blvd
Brooklyn, NY 11207

.... $25.00 (vietoje $35.)

EGLUTĖ ..................................
13648 Kickapoo Trail
Lockport, IL 60441

..... $10.00 (vietoje $15.)

LIETUVIŲ BALSAS ............
2624 W. 71 st. St.
Chicago, IL 60629

.......$25.00 (vietoje $35.)

PASAULIO LIETUV IS.........
14911 127th St.
Lemont, IL 60439

.... $15.00 (vietoje $25.)

PENSININKAS ......................
2711 W. 71 st. St.
Chicago, IL 60629

......$10.00 (vietoje $15.)

BRIDGES .................................
1927 W. Boulevard
Racine, WI 53403

......$15.00 (vietoje $18.)

LITUANUS ..............................
1501 - So. Indiana Ave
Chicago, IL 60605

........$8.00 (vietoje $10.)

LITHUANIAN HERITAGE
P.O.Box 225
Lemont, IL 60439

. $20.00 (vietoje $29.95.)

AMERIKOS LIETUVIS ......
7349 W. 55th Palce
Summit, IL 60501

.... $30.00 (vietoje $39.)

DIRVAI
AUKOJO

I.Karalis, Chicago, I L .............25
B.Aras, Thousand Oaks, CA .. 15
S.Budėjus, Palos Hts. I L ........ 15
E.Dzenkauskas, Carol Str., IL 15 
G.Gontar, St.Louis, MO ........ 15
I. Janavičius, Parma, OH ........ 15
J. Lauce, Loveland, CO ............15
M.Vidūnas, Auburn, M A ......  15
J.Kvietys, Dayton, OH .............10
J.Kartanas, Omaha, NE ............ 5
M.Monkus, Stickney, IL ...........5

Nuoširdžiai dėkojame 
visiems aukotojams

KOLDŪNAI
MĖSOS, VARŠKĖS, GRYBŲ

Skambinkite:
Jodi arba Dana Apanavičius 

Tel.: (216) 531-6995
j į t  (440) 354-4029

Susitarus pristatom į namus 
Gift certificates available

ĮV A IR IO S  Ž IN IO S

RUDENS IR ŽIEMOS PRAMOGOS

Lapkričio 22 d. Padėkos 
diena Zoologijos sode, ne
mokamas įėjimas. 3900 Wild
life  Way, C leveland , OH 
44109. Tel. 216/661-6500.

Lapkr. 24-25 d. Dunham 
Tavernos M uziejaus 106-ji 
senienų paroda. Šeštadienį 11 
v.r. - 6 v. p.p. ir sekmadienį 11 
v.r. - 5 v. p.p. Shaker Middle 
School, 20600 Shaker Blvd., 
Shaker Hts., OH 44122. Tel. 
216/431-1060

Nuo lapkr. 23 iki 2002 m. 
kovo 1 d. Tobogano rogučių 
sezonas - M etroparkų The 
Chalet Recreation Area, Mill 
Stream Run Reserv., Strongs
ville. Tel 440/572-9990.

Lapkr. 28 d. 8 v.v. Cle- 
velando Muzikos Instituto - 
Cavani kvarteto nemokamas 
koncertas, 11021 East Blvd., 
Cleveland, OH 44106. Tel. 
216/791-5000.

Lapkr. 30 d. 8 v.v. Cleve
lando Muzikos Instituto dėsty
tojų nemokamas koncertas su 
fleitistu Joshua Smith, 11021 
East Blvd. C leveland, OH 
44106. Tel. 216/791-5000.

Gruodžio 4 d. 8 v.v. Cle- 
velando Muzikos Instituto - 
U n iversity  C ircle  Choro

nemokamas koncertas, 11021 
East Blvd., Cleveland, OH 
44106, tel. 216/791-5000.

Gruodžio 7 d. 6:30 v.v. 
Radio City kalėdinis spek
taklis, Playhouse Square Cen
ter, 1501 Euclid Ave., #200, 
Cleveland, OH 44115; tel. 
216/348-7072.

Gruodžio 7-23 d. ir 26-30 
d. 5:30-9 v.v. ZooLights - 
Zoologijos sodo kalėdinės 
šviesos. B ilie ta i 4 dol. 
(visiems). 3900 Wildlife Way, 
Cleveland, OH 44109. Tel. 
216/661-6500.

Gruodžio 8 d. 8 v.v. Cle- 
velando Muzikos Institute - 
Ju illia rd  styginio kvarteto  
koncertas. 10021 East Blvd., 
Cleveland, OH 44106. Tel. 
216/791-5000.

Gruodžio 9 d. 7:30 v.v. St. 
Ignatius High School kalėdinis 
koncertas. Severance Hall, 
11001 Euclid Ave., Cleveland, 
OH 44106. Tel. 216/281-2662.

Gruodžio 13 d. 9:30 v.r. - 3 
v. p.p. Glaukomos ir priešmo
kyk lin ių  vaikų  regėjim o 
nem okam as patik rin im as. 
Cleveland Sight Center, 1909 
East 101st Str., Cleveland, OH 
44106. Tel 216/791-8118.

Ger.J.

DĖL VALDOVŲ RŪMŲ VIS 
DAR NESUSIKALBAMA

Vyriausybės vadovo A l
girdo Brazausko teigimu, vie
šai išsakydam as savo nuo
monę, kad nereikia skubėti su 
šių rūmų atstatym u, Valdas 
A dam kus netu rė jo  visos 
informacijos, tačiau jam  šalies 
vadovą dabar pavyko įtikinti, 
jog tai būtų vienintelis galimas 
būdas išsaugoti išlikusius rūmų 
pamatus. “Jis aiškiai neturėjo 
informacijos, kada pirmą kartą 
ka lbėjo . B et kada aš jam  
nunešiau brėžinius, pjūvius, 
planus ir parodžiau, kad vie
nintelis inžineriškai pagrįstas 
kelias yra toks, jis sutiko”, - po 
susitikimo su Prezidentu ži- 
niasklaidos atstovam s sakė 
A.Brazauskas.

L engvai iron izuodam as 
apie kilusį susidomėjimą rū
mais, jis sakė, kad Valdovų 
rūmų ateitis sudaro vos kelis 
p rocen tus v isų  problem ų, 
kurias reikia spręsti šiuo metu.

Be to, anot Premjero, dėl 
rūmų ažiotažas neturėtų būti 
keliam as dar ir dėl to, kad 
Valdovų rūmai sudaro tik 0,5 
proc. kitiem s m etam s p la 
nuojamų investicijų apimčių.

Savo ruožtu  P rezidento  
atstovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė patikino, jog šalies 
vadovo pozicija nesikeičia - 
dabar ir be Valdovų rūmų yra 
kur kas svarbesnių reikalų, 
kuriems reikia finansavimo. 
V.Adamkus taip pat norėtų,

Nukelta į 12 p.
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kad prieš im antis statybos 
darbų būtų surinkta visa įma
noma informacija, įskaitant ir 
archyvus M askvoje, apie 
kuriuos užsiminta spaudoje.

Apie tai buvo kalbėta ir su 
žinomais Lietuvos istorikais.

Kitų metų biudžete Val
dovų rūmams numatoma skirti 
7 mln. litų , jų  atstatym ui, 
aukoja ir privatūs rėmėjai. Visa 
Valdovų rūm ų a tsta tym o 
sąm ata, p re lim inaria is  
skaičiavimais, gali sudaryti 
120 mln. litų.

PASAULIO LIETUVIŲ
DAINŲ ŠVENTĖ - 2003 

METAIS
2003 metais bus minima 

Lietuvos valstybės 750 metų 
sukaktis. Karaliaus Mindaugo 
karūnav im as 1253 m etais 
padėjo pam atus istorin iam  
L ietuvos įs itv irtin im u i ir 
išlikimui. Minėti šią svarbią 
datą - v isų  m ūsų pareiga. 
Rem dam asi šiomis nuosta
tomis, šalies Vyriausybė, kaip 
p raneša  ELTA, nusprendė 
pakeisti anksčiau num atytą 
Pasaulio lietuvių dainų šventės 
datą, perkeliant ją  iš 2002 į 
2003 metus.

2003 metais vyksianti Pa
saulio lietuvių dainų šventė, 
Vyriausybės narių nuomone, 
galėtų  tap ti reikšm ingu  
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750 metų jub i
liejinių iškilmių akcentu.

Rengiant atitinkamų metų 
Lietuvos valstybės biudžetų 
projektus, Finansų ministerijai 
pavesta  num aty ti lėšas 
Pasaulio lietuvių dainų šventei 
bei Lietuvos moksleivių dainų 
šventei iš dalies finansuoti.

DOVANOS IŠ PRINCO 
RANKŲ

Lietuvoje viešintis Velso 
princas Charles trečiadienį 
Didžiosios Britanijos amba
sadoje Vilniuje apdovanojo 
piešinių konkurso “Didžioji 
Britanija šiandien” laureatus, 
apžiūrėjo jų darbų parodą.

Konkurso laureatėmis tapo 
K ėdainių Juozo Paukštelio

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

gimnazijos dvyliktokės Agnė 
Rimkevičiūtė ir Dovilė Ali- 
jošiūtė. Jos pelnė kelionę į 
Didžiąją Britaniją jom s pa
togiu laiku ir nusifotografavo 
su princu Charles. Laureatės, 
draugaujančios ir piešiančios 
kartu nuo pirmosios klasės, 
sakė negalinčios patikėti tokia 
sėkme. Jos apdovanotos už 
koliažą “Laiškai iš Didžiosios 
Britanijos” .

Konkurse dalyvavo jaunieji 
dailininkai iš visos Lietuvos, 
pristatę per 200 piešinių. Kiti 
geriausių  darbų au to ria i 
apdovanoti solidžiais albumais 
apie Didžiąją Britaniją.

S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

EGROPA TRAVEL 692-1700

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

piiiptirts * prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY 
for oVer  ss Years

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

mailto:TAUPA@AOL.COM

