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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

Visiems linkime malonių Kalėdų švenčių ir tautinės v ienybės  

Lietuvai žengiant į NATO ir į Europos bendrijų!

LIETUVA PAKVIESTA 
Į EUROPOS SĄJUNGĄ

V ilnius , gruodžio 14 d. 
(ELTA). Kvietimą į Europos 
Sąjungą Lietuvai iš Kopen
hagos parvežę aukščiausi ša
lies pareigūnai Vilniaus oro 
uoste jau gyveno mintimis apie 
nelengvą darbą, kurį bus pri
valu atlikti norint raškyti na
rystės ES vaisius.

Prezidentas Valdas Adam
kus, Ministras pirmininkas Al
girdas Brazauskas, Lietuvos 
derybų delegacijos vadovas, 
užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis, vyriausiasis 
euroderybininkas Petras Auš- 
trevičius bei kiti delegacijos 
nariai, grįžę iš Kopenhagoje 
vykusio Europos viršūnių susi
tikimo, saulėtą šeštadienio po
pietę plačiai šypsojosi, nepai
sydami penktadienio nuovar
gio iki vėlumos belaukiant ES 
ir visų šalių kandidačių derybų 
finalo.

“Man buvo patikėta garbė 
- visos susirinkusios ES aki
vaizdoje 22 valandą 23 minu
tės pareiškiau, kad Lietuva 
priima pasiūlymą ir įsiparei
goja įeiti visateise nare į Eu
ropos bendruomenę”, - džiau
gėsi V. Adamkus.

“Spauda pilna prirašyta - 
pareiškimų nėra”, - oro uoste 
surengtą spaudos konferenciją 
šiais žodžia is p radėjo  V. 
Adamkus.

Į žurnalistų klausimą, kodėl 
L ietuvos pakv ie tim o į ES 
džiaugsmas lyg ir priblėsęs, 
palyginti su ta reakcija, kai 
prieš tris savaites Lietuva buvo 
pakviesta tapti NATO nare, 
Prezidentas atsakė: “Manau, 
kad visuomet pirmasis pakvie
timas sukelia didesnę euforiją. 
Per tokį trumpą laiką turbūt iš- 
sisėmėm pirmuoju džiaugsmu, 
šis yra antrasis”. Tai, pasak V. 
Adamkaus, buvo filosofinis at
sakymas. Po to šalies vadovas 
prisipažino: “Mums be galo 
gera tapti visaverčiais Europos 
bendruomenės nariais, lygiais 
tarp lygių, tačiau tą džiaugsmą 
galbūt truputį tramdo realybės 
jausmas”.

Prezidento teigimu, reikės 
stipriai dirbti, kol kiekvienas 
Lietuvos žmogus pajus naudą, 
ir turbūt reikės “susiveržt dir

žus”, ypač tvarkant valstybės 
biudžeto reikalus.

V yriausiasis eurodery- 
bininkas P. Auštrevičius pa
tikino, kad gerovė Lietuvoje 
tikrai kils. Tik reikia kuo grei
čiau pasinaudoti tomis sąly
gomis, kurios yra suderėtos. Jo 
nuomone, jau pirmaisiais na
rystės ES m etais Lietuvos 
žmonės pradės jausti buvimo 
ES naudą.

“Išvažiavome į Kopenhagą 
būdami valstybe kandidate, 
grįžome - būsimoji ES narė” ,
- akcentavo istorinį postūmį P. 
Auštrevičius.

Ką Lietuva išsiderėjo, Pre
ziden tas pa tikė jo  išsaky ti 
P rem jeru i A. B razauskui. 
“Reikia skaičių? Aš galiu” , - 
linksm ai pradėjo M inistras 
pirmininkas. Pasak jo, skaičiai 
daug ką pasako, jeigu lygin
sime pinigų sumas, padalintas 
vienam valstybės gyventojui.

Grynasis balansas, kitaip 
tariant, skirtumas tarp gauna
mos iš ES biudžeto sumos ir 
įmokos į ES biudžetą, Lietu
voje sudarys 387 eurus vienam 
gyventojui.

A. Brazausko teigimu, tai 
pats didžiausias grynasis ba
lansas iš visų 10 pakviestųjų į 
ES valstybių. Estijoje šis ro
diklis - 357, Latvijoje - 348, o 
Lenkijoje - tik  166. Todėl 
Premjerui suprantama, kodėl 
Lenkija dėjo tiek daug pastan
gų, kol išsikovojo papildomai 
apie 1 milijardą eurų. Lenkijos 
poziciją teigė suprantąs ir V. 
Adamkus.

“Nenorėčiau, kad Lietuva 
atsirastų tokioje biudžetinėje 
krizėje. Jiems reikėjo rasti ke
lią savo biudžetui papildyti, ir 
jie tai darė žinodami, kad tai 
yra gera galimybė stojant į 
ES”, - sakė Prezidentas.

“Mes irgi šiek tiek gavom
- 12,5 milijono eurų. Pridėjus 
prie 35, kuriuos anksčiau išsi
derėjome, tai bus nemažas pa
pildymas mūsų biudžetui. Šie 
skaičiai padės gerokai suma
žinti įtampą” , - tvirtino M i
nistras pirmininkas.

A. Brazauskas priminė, 
jog į Lietuvai skirtų lėšų dalį 
įeina 285 milijonai eurų, skirtų

Vytautas Ignas. MADONA Lino raižinys, 1977 m.

Ignalinos atominės elektrinės 
uždarymui.

“Bet iš tų 285 mln. eurų 
daugiau nei pusė bus naudoja
ma ne branduolinės jėgainės 
fiziniam uždarymui, o Lietu
vos energetinio ūkio moderni
zavim ui, gam tosauginėm s 
priemonėms, filtrų statybai”, - 
a tk re ipė  dėm esį A. B ra 
zauskas.

Kuriose srityse Lietuvai ne
pavyko išsiderėti tiek, kiek 
norėjo, užsienio reikalų mi
nistras A.Valionis paminėjo tik 
cukraus gamybos kvotą. Ta
čiau nepaisant mažesnės kvo
tos, Premjeras patikino, kad 
pajamos už cukrinių runkelių 
auginimą padidės.

“Pasisekė nustatyti, kad 
pajamos už vieną toną cukrinių 
runkelių, palyginti su dabar
tinėmis kainomis, padidės apie 
20 litų” . Taigi, pasak A. Bra
zausko, nors bus auginama

šiek tiek mažiau, pajamos bus 
didesnės negu dabar gaunama. 
Ministras pirmininkas tikisi, 
kad tai patenkins cukrinių run
kelių augintojus.

“A tsidūrėm e elitin iam e 
klube, kuris padeda savo silp
nesniems nariams, tačiau rei
kalauja, kad ir mes sparčiai 
progresuotume, kad vytumės 
tuos turtingesnius kaimynus, 
klubo narius”, - reziumavo A. 
Valionis.

Po keturių mėnesių Lietu
vos laukia kitas istorinis mo
mentas - 2003 metų balandžio 
16 dieną ES pirmininkės Grai
kijos sostinėje Atėnuose 10 
pakviestųjų šalių pasirašys 
Stojimo sutartį. Po to ši sutartis 
turės būti ratifikuota Lietuvos 
Seime bei dabartinių ES vals
tybių parlamentuose. Tiesa, 
pavasarį Lietuvoje numatoma 
surengti referendumą, kuria
me, beveik neabejojama, dau

giau nei pusė šalies gyventojų 
pritars Lietuvos narystei ES.

“Didžiausias uždavinys - 
išmokti, kaip veikia ES me
chanizmas, kad tapę nariais, 
galėtume normaliai jame funk
cionuoti”, - teigė A. Valionis. 
Todėl, pasirašius Stojimo su
tartį, Lietuvos pareigūnai jau 
dalyvaus ES institucijų darbe 
stebėtojų teisėmis. ELTA pri
mena, jog įžengimą į ES Lie
tuva ir dar 9 šalys turėtų švęsti 
mažiau nei po pusantrų metų - 
2004-ųjų gegužės 1 dieną.

PRANEŠIMAS
SKAITYTOJAMS

Ši Dirvos laida šiais metais 
jau paskutinė.

Naujųjų 2003 metų pirmasis 
numeris bus išsiųstas

sausio 7 d.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

■ LIETUVOS GYVENTOJAI - UŽ ES IR NATO
Dauguma Lietuvos gyventojų referendume balsuotų už šalies 

įstojimą į Europos Sąjungą ir NATO. Tai rodo gruodžio pradžioje 
bendrovės “Baltijos tyrimai” atlikta reprezentatyvi gyventojų 
apklausa. Anot jos rezultatų, jeigu referendumas vyktų rytoj, 
už Lietuvos narystę ES balsuotų rekordiškai daug - 68 proc. 
atsakiusiųjų. Pastaruosius porą metų skirtingos apklausos rodė 
svyruojančią, maždaug 50 proc. paramą integracijai į ES.

Kaip rodo tyrimas, prieš stojimą į ES referendume balsuotų 
18 proc. apklaustųjų, nežino ar neapsisprendę 14 proc. Abu 
pastarieji rodikliai, palyginti su ankstesnėmis apklausomis, su
mažėjo keliais procentiniais punktais. Apklausa vyko gruodžio 
7-12 d. Apklausti 1003 Lietuvos gyventojai, 18 m. ir vyresni.

Lietuva prieš savaitę baigė intensyvias derybas dėl įstojimo 
į ES ir tikisi visaverte bloko nare tapti 2004 m. Referendumą dėl 
įstojimo į ES planuojama surengti 2003-aisiais. Jeigu būtų ren
giamas referendumas dėl narystės NATO, už įstojimą balsuotų 
59 proc. žmonių, prieš - 25 proc., nežino ar neapsisprendė 16 proc.

Lietuva prisijungti prie NATO pakviesta lapkričio pabaigoje. 
Manoma, kad iki 2004-ųjų gegužės bus užbaigtas prisijungimo 
protokolų ratifikavimas 19-oje sąjungos šalių ir Lietuvos Seime.

Konstitucijoje nenumatyta prievolė atsiklausti šalies gyven
tojų referendume dėl prisijungimo prie kolektyvinės gynybos 
sutarčių. Vis dėlto grupė pacifistinių ir antiglobalistinių pažiūrų 
visuomenės veikėjų renka gyventojų parašus dėl tokio referen
dumo organizavimo.
■ RAGINIMAS NEMENKINTI

DERYBOSE PASIEKTŲ REZULTATŲ
Vilnius, gruodžio 18 d. (ELTA). Užsienio reikalų ministerijo

je vykusiame Derybų dėl narystės Europos Sąjungoje delegaci
jos posėdyje dalyvavęs Ministras pirmininkas Algirdas Brazaus
kas paragino atsisakyti skepticizmo, mažiau neigti tai, kas yra 
suderėta, ir didžiausią dėmesį skirti ateities darbams. “Nereikia 
menkinti savęs, nes rezultatai puikūs, o darbas, objektyviai verti
nant, nudirbtas tikrai neblogai”, - sakė Vyriausybės vadovas.

A. Brazauskas savo kalboje akcentavo didžiulį visų tarnybų 
atliktą darbą, pajėgų mobilizavimą, pažymėjo Petro Auštrevi- 
čiaus, kaip svarbiausio derybų koordinatoriaus, nuopelnus. Jis 
pabrėžė, kad Lietuva nuo kitų pretendenčių skyrėsi tuo, kad 
sprendė dvi iš trijų išskirtinių ES derybų su šalimis kandidatėmis 
problemų - tranzitą per Karaliaučiaus sritį bei Ignalinos jėgainės 
uždarymą. Trečioji - Kipro padalinimas. “Lietuvą liečiančius 
šiuos kertinius klausimus išsprendėme laiku ir gerai”, - pabrėžė 
premjeras. A. Brazauskas kalbėjo ir apie didelius finansinius 
planus, kuriuos Lietuvai reikės įgyvendinti, išnaudojant visas 
savo galimybes ir susitelkiant. Pasak jo, mūsų laukia labai sudė
tingas 2004 m. biudžeto formavimas. Premjeras prognozavo, 
kad tai sukels dideles diskusijas, tačiau kartu išreiškė viltį, kad 
pavyks jį sėkmingai sureguliuoti.

Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis padėkojo vi
siems, prisidėjusiems prie sėkmingos derybų baigties. “Mes de
rėjomės dviem svarbiais klausimais daugiau nei kitos šalys kan
didatės, tačiau mums pavyko pasiekti sėkmingą finišą vien todėl, 
kad šalyje buvo sukurti demokratijos, rinkos ekonomikos bei 
ekonomikos plėtros principai” , - sakė ministras, pridūręs, kad 
liko ne mažiau svarbūs darbai, tokie kaip sutarties ratifikavimas 
ir, be abejo, referendumas.

Į Derybų delegacijos posėdį buvo pakviesti buvę Užsienio 
reikalų, buvę bei esami Seimo Europos reikalų komiteto vadovai, 
Derybų delegacijos nariai bei derybų darbo grupių vadovai.
■ EUROPOS INFORMACIJOS CENTRAS ŠILALĖJE

Europos informacijos centras atidarytas ir Šilalėje - informa
cijos apie Europos Sąjungą šilališkiai galės teirautis rajono savi
valdybės viešosios bibliotekos patalpose įsikūrusiame centre. 
Centro atidarymo iškilmėse dalyvavo Jungtinės Karalystės am
basadorius Lietuvoje Jeremy Oldham Hill, Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas bei užsienio reikalų ministras Antanas Valio
nis. Šio centro steigimą finansavo Jungtinės Didžiosios Britani
jos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybė.

Ministro A. Valionio teigimu, Europos informacijos centrų 
vaidmuo itin svarbus teikiant visuomenei informaciją apie ES 
bei skatinant gyventojų paramą Lietuvos integracijai į šią orga
nizaciją. Pavasarį Lietuvoje numatoma surengti referendumą, 
kuriame tikimasi daugumos šalies gyventojų pritarimo Lietuvos 
narystei ES. Europos informacijos centruose visuomenė gali 
susipažinti su Lietuvos pastangomis ir rezultatais siekiant 
narystės ES. Europos informacijos centrai veikia visose Lietuvos 
apskrityse. Jų paskirtis - suteikti apskričių gyventojams 
informacijos apie ES bei Lietuvos

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

JAV prezidentas George W. 
Bush sudarė komisiją, kurios 
uždavinys bus bešališkai ištirti 
kaip galėjo įvykti Rugsėjo 11 
teroristų puolimai New Yorke 
ir Washingtone. Komisiją su
daro 10 asmenų, ji pavadinta 
Nacionaline Komisija Teroris
tų puolimams. Komisi
jos pirmininku pakvies
tas buvęs New Jersey 
gubernatorius Thomas 
Kean. Komisijos užda
vinys bus padėti vy
riau sybe i kovo ti su 
įvairiomis teroro rūši
mis, o jų  tarpe būtų ir 
kova su biologinėmis 
teroro puolimų atmai
nomis. Prezidentas su
sirūpinęs užkrečiamo
mis ligomis kaip raupai 
(smallpox). Vyriausybė 
jau  p radėjo  gam inti 
skiepus nuo tos nema
tomos, tačiau labai pa
vojingos ligos. Raupai 
yra lengvai užkrečia
mas virusas. Užkrėtimą 
gali nugalėti iš anksto 
gaunami skiepai. Pas
kutinis raupų pasiro
dymas Amerikoje buvo 
1949 m etais. Po to 
įvestas masinis skiepi
jim as buvo baig tas 
1972 m. Šiuo metu apie 
45 % amerikiečių nėra 
sk iepyti. Pastaruo ju  
metu skiepytis įsakyta pusei 
m ilijono Pentagono tarnau
tojų, jų  tarpe kariuom enės 
nariams, ypač tiems, kurių tar
nyba vyksta pietryčių Azijos 
šalyse. Yra galimybių, kad kai 
kurie tarnautojai ar kareiviai 
gali atsisakyti priimti skiepus, 
tačiau tokie bus uždaryti izo
liuotose bazėse, kuriose nebus 
leidžiama bendrauti su skiepy
tais. Skiepijimas bus rekomen
duojamas visiems sveikatos 
darbuotojams, jų  šeimų na
riams. Skiepai daro žmogaus 
organizmą atsparesnį raupų 
virusui.

Pasaulyje atrasti nauji vais
tai paskatino sveikatos darbuo
tojus paskelbti, kad “small
pox” virusas yra nugalėtas. 
Specialistai skelbia, kad virusų 
sandėliai mokslo reikalams yra 
laikomi tik Atlantoje, Georgi- 
joje ir Maskvos laboratorijose. 
Jungtinių Tautų ginklų Irake

ĮSAKĖ GAMINTI SKIEPUS
ieškojimo inspektoriai Irake 
įtaria, kad slaptuose savo san
dėliuose Irako diktatūra dar 
slapsto raupų virusą. Pasau
linis kovotojas prieš raupų 
plitimą dr. D.A. Henderson pa
sakė spaudai, kad jis negali nei 
pagalvoti, kad istorinis svei
katingumo laimėjimas prieš 
raupus vėl žengė žingsnį atgal. 
Teroristai gali paskleisti virusą 
net per didžiųjų viešbučių oro 
vėsintuvų sistemą. Šalia raupų 
geras chemoterorizmo pavyz
dys yra Tokijo požem inio  
traukin io  užteršim as sarin 
dujomis, kurias paskleidė 1995 
metais fanatiško Aum Shin- 
tikyo  ku lto  naria i. Buvęs 
sovietų nuodingų chemikalų

Palestiniečių vadas Yasir Arafat griežtai paneigė 
Izraelio kaltinimus, kad jis turi ryšius su Al 
Quaeda teroristais ir Osama bin Laden niekada 
jiems nepadėjo siekti laisvės. Izraelio vyriau
sybė uždraudė Arafatui Kalėdose vykti į Bet
liejų, Jėzaus gimimo vietą. AFP

specialistas Ken Allbek 1992 
m. pasitraukė į Vakarus ir 
atskleidė inform aciją , kad 
1980 metais Sovietų valdžia 
prigam ino didelius kiekius 
raupų virusų, kurie buvo pla-

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

• Rusijos prezidentas Putin 
paskelbė dekretą gruodžio 12 
d., kuris siūlo pakeisti Cečėni- 
jos konstituciją ir balsavimą, 
kuris demokratiškai išrinktų 
čečėnų valdžią. Rusija suteiktų 
C ečėnijai param ą ir leistų  
čečėnams taikingai gyventi 
Federacijos ribose.

• Izraelio kareiviai nušovė 
penkis palestiniečius, kurie 
bandė pereiti iš Gazos pakraš
čio į Izraelio teritoriją ieškoti 
darbo. Gazoje palestiniečiai 
neturi darbo, maistą gauną iš 
Jungtinių Tautų sandėlių, be
darbių Gazoje 50%.

nuojami nešioti raketomis ir 
bom bom is į to li esančius 
taikinius, jei kiltų karas.

Paskutiniu metu JAV vy
riausybė įsakė bendrovėm s 
pagam in ti sk iepų , kurių  
A m erikoje turėta vos 15.4 
m ilijonų dozių, dar 40 m i
lijonų. B iudžete num atyta 
kovai su raupais ir su juodligės 
teroru  3 b ilijona i dolerių . 
Studijos parodė, kad pirmąsyk 
įskiepytam  žmogui, skiepai 
gali sukelti įvairių kom pli
kacijų, net mirtį.

Artėjant Kalėdoms ir Nau
jiems Metams, Palestinoje to
liau vyksta kovos. Artėja Izra
elio parlam ento rinkim ai ir 
kovos su palestiniečiais. Ne

d ideliam e K vatare 
vyko karinių dalinių 
m anevrai, kuriuose 
dalyvavo  apie 600 
amerikiečių karinin
kų, nes toje valstybė
lėje  yra vyriausias 
JAV štabas, kurio vir
šin inkas, cen trinės 
JAV komandos vadas 
genero las Tommy 
Franks. V iskas p a 
ruošta žygiui į Iraką, 
nes jo  vadovybė, nors 
įsileido slaptų ginklų 
inspektorius, tačiau 
nesiduoda kom an
duojama. Inspektoriai 
surado tris vietoves, 
kuriose dirba atominių 
ginklų laboratorijos: 
urano gryninimo ope
racijos, rasta chlorino 
gamyba. Baltųjų Rū
mų spaudos sekreto
rius Ari Fleischer pa
sakė, kad uraną Irakas 
perka iš Pietų Afrikos 
šaltinių ir Irako ge
nerolai atidengė kaip 
netoli Irakas yra nuo 

branduolinių bombų gamybos. 
Saddam Hussein trokšta įsigyti 
atominę bombą. Štai kodėl 
prezidentas Bush skeptiškai 
žiūri į Irako pažadus atsisakyti 
masinio naikinimo ginklų.

• Šiaurinė Korėja pripa
žino, kad ji gamina atominę 
bombą, nes Vakarų pasaulis 
paskelbė Š. Korėjai ekonomi
nes sankcijas.

• JAV Pašto Taryba pa
skelbė, kad jai sunku išsiversti 
kovoje su privačiomis bendro
vėmis. Iš 30,000 pašto įstaigų 
pusė nesuveda galo su galu.

• Vietnamo vyriausybė su
sitarė su Vatikanu, kad reikia 
pasirūpinti penkiais milijonais 
katalikų Vietname. Popiežius 
Jonas Paulius II paskyrė Viet- 
namui du jaunus vyskupus.

(Nukelta į 3 p.)
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MIELI BROLIAI, SESĖS,
Didžiosios gyvenimo ir tikėjimo tiesos yra reikalingos ra

maus ir pastovaus apmąstymo, kad galėtume jas pažinti ne 
vien protu, bet ir širdimi, kad jos pasireikštų mūsų kasdieni
niame gyvenime, mūsų santykiuose su Dievu ir žmonėmis.

Turtinga Kalėdų liturgija ir tamsi nakties mistika sukuria 
ypatingą nuotaiką atviromis akimis ir mylinčiomis širdimis 
pažvelgti Betliejaus Kūdikiui į akis ir Jo paklausti: kodėl Tu, 
palikęs dangaus garbę, atėjai į pasaulį, kodėl gimei šaltame 
gyvulių tvarte?

Bažnyčia mus kviečia įsiklausyti į šv. Rašto teigimą, kad 
kiekvienas iš mūsų esame pas Dievą vienintelis, kad kiekvieną 
myli besąlygine meile. “Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė 
savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, 
bet turėtų amžinąjį gyvenimą” (Jn. 3,16).

Sv. Tėvas Jonas Paulius II savo kelionėse, susitikimuose 
su viso pasaulio žmonėmis, nuolatos kviečia: “Nebijokite 
Dievo, Dievo kuris tapo žmogumi. Nebijokite Dievo paslap
ties. Nebijokite Jo meilės. Nebijokite nei savo žmogiško silp
numo. Nebijokite atviromis akimis pažvelgt į save pačius.”

Dažnai žmogus save iškelia, kaip absoliučią normą, arba 
nusmukdo iki beviltiškumo. Tik Dievo duoto apreiškimo švie
soje, tik įsikūnijimo paslaptyje mes galime suprasti tikrąją savo 
vertę, savo misiją pasaulyje, bei savo silpnybes ( * *plg. IIVatik.).

Būdami Adomo ir Ievos vaikai mes dalyvaujame Pirmųjų 
tėvų gyvenimo tragedijoje - bėgame nuo Dievo ir tuo pačiu 
metu savo sielos gilumoje Jo ilgimės, trokštame asmeniškai 
išgyventi Jo artumą, Jo meilę.

Kalėdų liturgija mums primena, kad Dievo Sūnaus įsijungi
mas į žmonijos gyvenimą nėra vien istorinė, prieš 2000 metų 
įvykusi paslaptis, o nuolatos, be perstojo besitęsianti antgam
tinė dabarties tikrovė.

“A š stoviu prie durų ir beldžiuos, jei kas išgirs mano balsą 
ir atvers duris, aš pas jį ateisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su 
manimi” (Ap. 3:20).

Dievas nesiveržia per jėgą. Tik prašosi priimamas.
Sielos duris galima atidaryti tik iš vidaus. Tik mes patys 

galime įsileisti Kristų į savo gyvenimą. Tik Marijai davus 
sutikimą tapti Dievo Sūnaus M otina, įvyko įsikūnijimo 
paslaptis - nematomas Dievas tapo žmogumi, pasaulio 
Išganytoju, mūsų Broliu.

Dievo Sūnus atėjo į pasaulį bejėgio kūdikio pavidale. Jis 
buvo reikalingas Marijos ir Juozapo globos. Tos pačios Sven- 
tosios Dvasios veikimu, per Krikšto sakramentą įsijungęs į 
mūsų gyvenimą Jis yra reikalingas mūsų atidos ir globos. Gyvu 
tikėjimu, nuoširdžia malda ir sąmoningu sakramentų priėmimu 
turime Jam  sudaryti sąlygas veiksm ingai reikštis mūsų 
gyvenime.

“Viešpatie Jėzau, duok mums nuolankią ir paprastą širdį, 
kad būdam i kupini vis naujo nustebim o apm ąstytum e 
įsikūnijimo paslaptį...kad būdami ištikimi krikšto pažadams, 
gyventume pagal mūsų tikėjimą, kad uoliai liudijant Tavo Žodį 
šeimose ir visuomenėje, spindėtų Tavo Evangelijos gyvoji 
šviesa” (Jonas Paulius II).

Džiugaus Kristaus gimtadienio ir Dievo palaimintų Naujųjų 
2003 metų!

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

AUGANTI EKONOMIKA GERINA LIETUVOS GYVENIMĄ

Per devynis šių metų mėne
sius Lietuvoje reali minimali 
mėnesinė alga padidėjo - 5.9 
proc., senatvės pensija išaugo 
- 5.3 proc., minimalus gyveni
mo lygis dėl sumažėjusio var
totojų kainų indekso realiai pa
ūgėjo 2.1 proc. Per šį laikotarpį 
šalpos pensijos padidėjo 2.9, o 
slaugos pašalpos - 4.3 proc.

Šie duomenys pateikti So
cialinės apsaugos ir darbo sri
ties makroekonomikos apžval
goje, kuri buvo pateikta Vy
riausybei.

Spalio 1 d. šalyje registruo
tas nedarbo lygis sudarė 10.5 
proc. ir buvo žemiausias per 
pastaruosius pustrečių metų, o 
jaunimo nedarbo lygis suma
žėjo net 4.9 proc.

Realus darbo užmokestis 
per antrąjį šių metų ketvirtį iš
augo 4.5 proc. Šį augimą, anot 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos pranešimo, sąly
gojo ne tik bruto darbo užmo
kesčio augimas, bet ir neapmo
kestinamojo minimumo padi
dėjimas.

Namų ūkių biudžetų tyrimo 
rezultatai parodė, kad namų 
ūkių disponuojamos pajamos, 
skaičiuojan t vienam  namų 
ūkio nariui, buvo 420 litų ir, 
per tris mėnesius sumažėjo 0.7 
proc. (realiosios pajamos ne
pakito). Vartojimo išlaidos per

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Atkelta iš 2 p.

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

Haiphongo vyskupu 42 m. Vu 
Van Thien ir Can Tho - Stepha- 
nus Tr Buu Thien, 52 metų.

• Serbijoje blogas oras ir 
apatiški balsuotojai vėl neiš
rinko šalies parlamento, nes 
balsavo mažiau kaip 50%. Iš 
balsavusių dauguma pasisakė 
už dabartinį prez. Kostunica.

• Škotijoje gaisras sužalojo 
buvusios škotų sostinės Edin
burgh 13 istorinių pastatų, ku
riuose buvo klubai, tavernos ir 
restoranai.

• Naftą eksportuojančios 
valstybės susitarė Vienoje su
mažinti parduodamos naftos 
kiekį ir pakelti kainas.

• Prez. George W. Bush 
atleido iš pareigų vyriausybės 
iždo sekretorių Paul O’Neill ir 
ekonominių reikalų patarėją 
Larry Lindsay. Ši žinia pasiro
dė tuoj po prezidento pasitari
mų su prekybos sekretoriumi 
ir po paskelbimo, kad bedarbių 
skaičius Am erikoje išaugo. 
Demokratų partijos politikai 
kritikavo dabartinės vyriausy
bės ekonominę politiką ir tvir
tino, kad aukštųjų pareigūnų 
pakeitimas pripažino, kad vy
riausybės ekonominiai planai 
neveikia ir juos teks keisti.

• Venecuela, kurios iždas 
net 70 procentų savo pajamų

minėtą laikotarpį sumažėjo 3.9 
proc.

Per devynis šių metų mė
nesius “Sodros” biudžeto įplau
kos buvo 26,9 mln. Lt dides
nės nei išlaidos. Tai 92 mln. Lt 
daugiau, nei buvo planuojama. 
Buvo planuojama, kad išlaidos 
viršys pajamas 65,1 mln. litų.

Negalutiniais duomenimis, 
priimtų dirbti asmenų skaičius 
buvo apie 42 tūkst. didesnis 
nei per tą patį laikotarpį atleis
tų asmenų skaičius. Šis padidė
jimas, kaip pažymima ministe
rijos ataskaitoje, kol kas neat
sveria praėjusiais, o ypač 2000 
metais, buvusio sumažėjimo ir 
nesiekia prognozuoto darbuo
tojų skaičiaus augimo.

Pastebimas nedarbo lygio 
mažėjimas aukščiausio nedar
bo teritorijose. 2002 m. spalio 
1 d. šalyje buvo trys teritorijos, 
kuriose registruotas nedarbas 
viršijo 20 proc., dar dvejose 
siekė 20 proc. Tuo tarpu 2001 
m. toks vidutinis metinis ne
darbo lygis buvo dešimtyje ša
lies teritorijų. Laikino užimtu
mo priemonių taikymas leido 
sumažinti galimą nedarbo lygį 
šalyje 2 punktais.

Pašalpoms, kurios moka
mos šeimoms, auginančioms 
vaikus, mažas pajamas turin
tiems gyventojams, ir laidoji
mo pašalpai per 9 mėnesius iš

gauna iš naftos eksporto, per
gyvena didelius sunkumus, nes 
dabartinio prezidento Hugo 
Chavez priešai paskelbė gene
ralinį streiką. Darbą sustabdė 
benzino gamintojai, sustojo 
elektros jėgainių veikla, nebe
veikia šalies uostai, ištuštėjo 
maisto parduotuvių lentynos, 
nes streikuoja ir sunkvežimių 
vairuotojai. Prezidentas pa
siuntė į gazolino stotis karei
vius, kurie vis dar lojalūs ko
munistuojančiam prezidentui. 
Venecuelos darbininkai bandė 
organizuoti gatvių demonstra
cijas, įvyko kautynės tarp ko
munistų ir jų  priešų. Trys žmo
nės žuvo kautynėse, 28 buvo 
sužeisti. Amerikos Valstybių 
Organizacija bando išspręsti 
ginčą derybom is. Kom pro
misų ieško tos organizacijos 
generalinis sekretorius Cesar 
Gaviria, tačiau jam  nesiseka, 
nes streikuoja ir valstybės iš
rinktas parlamentas, niekad 
nesusirenka pakankamai atsto
vų. Dabartinį prezidentą palai
ko valstybės Aukščiausiasis 
Teismas. Jis atsisako keisti 
Konstituciją. JAV rūpinasi pa
dėtimi, nes Venecuela yra tre
čia didžiausia JAV naftos tie
kėja. Streikas jau prisidėjo prie

leista 276 mln. litų. Šioms pa
šalpoms vidutiniškai per mė
nesį buvo išmokama apie 31 
mln. litų. Palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu, iš
laidos visoms minėtoms pašal
poms kito labai nedaug - išleis
ta tik 0,3 proc. daugiau.

Pašalpoms, nepriklausomai 
nuo pajamų (šeimoms, augi
nančioms vaikus, likusiems be 
tėvų globos vaikams bei laido
jimo pašalpai), mokėti skirta 
207 mln. litų. Nepasiturintiems 
gyventojams, įvertinus jų  pa
jamas, nuo metų pradžios iš
leista 69 mln. litų. Palyginusi 
šių ir praėjusių metų pašalpų 
struktūrą, pažymėtina, kad ma
žėjo šeimoms, auginančioms 
vaikus, išmokamų pašalpų - 
vienkartinių pašalpų gimus kū
dikiui išmokėta 6.5 proc. ma
žiau. Tai sąlygoja pastarųjų 
metų gimstamumo mažėjimo 
tendencija šalyje. Tačiau auga 
paramos gavėjų likusiems be 
tėvų globos vaikams išlaikyti 
- vaiko globos (rūpybos) pašal
pų gavėjų skaičius išaugo 5.8 
proc., pašalpų likusiems be 
tėvų globos vaikams įsikurti 
išmokėta 16.4 proc. daugiau.

Nuo metų pradžios sociali
nę pašalpą vidutiniškai per mė
nesį gavo apie 116 tūkstančių, 
arba 3.3 proc. nuolatinių Lie
tuvos gyventojų. ELTA

gazolino kainų pakilimo ryti
nėse JAV valstijose.

• Turkijos politinis vadas 
Recep Erdogan jau  lankėsi 
Amerikoje ir tarėsi su prezi
dentu Bush. Aukšti JAV parei
gūnai lankėsi Turkijoje. Turki
ja  siekia įstoti į Europos Sąjun
gą ir prašo JAV paramos. Tur
kai net bando surišti du atski
rus klausimus: jūs padėkite mums 
įstoti į Europą, o mes padėsime 
jums sutvarkyti Iraką.

• Buvęs JAV prezidentas 
Jimmy Carter gruodžio 10 d. 
Oslo, Norvegijoje, priėmė ce
remonijose 2002 metų Nobelio 
Taikos premiją. Savo kalboje 
jis perspėjo Irako vyriausybę 
paklausyti Jungtinių Tautų 
įspėjimo ir vengti konflikto at
sisakant m asinių naikinimo 
ginklų, nes to vieningai pagei
dauja didelė pasaulio dalis.

• Portugalijos darbininkų 
unijos paskelbė streiką, protes
tuodamos prieš vyriausybės 
bandymus keisti valstybės dar
bo įstatymus, kurie paliestų už
darbius, darbo gavimą ir įtei
sintų viršvalandžius. Portuga
lijai teko uždaryti mokyklas, 
nutraukti ligoninių patarna
vimus, palikti nesurinktas gy
ven to jų  šiukšles. P a lie s ti 
fabrikai ir privatūs bizniai.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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QUO VADIS, SHARON?

RINKIMUOSE TEISĘ BALSUOTI
TURI BEVEIK 2,7 MLN. RINKĖJU
Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino galutinį rinkėjų, 

turėjusių teisę dalyvauti sekmadienį įvykusiuose prezidento ir 
savivaldybių tarybų rinkimuose, sąrašą.

Savivaldybių tarybų rinkimuose teisę balsuoti turėjo 2,698, 
391, prezidento rinkimuose - dar 12,8 tūkst. daugiau rinkėjų.

Prezidento rinkimuose galėjo balsuoti ne tik šalyje, bet ir 
užsienyje gyvenantys 12,004 rinkėjai, taip pat 818 rinkėjai, buvę 
laivuose ir negalėję grįžti į Lietuvą balsavimo dieną.

Prieš 1997 metais vykusius prezidento rinkimus į rinkėjų 
sąrašą buvo įrašyti 2,578,583 asmenys.

Balsavimas užsienyje esančiose Lietuvos diplomatinėse 
atstovybėse ir konsulatuose jau prasidėjo gruodžio 10 dieną.

Kitose valstybėse esantys rinkėjai įrašyti į Vilniaus miesto 
rinkėjų sąrašą.

Įstatymai nenumato užsienyje esantiems rinkėjams gali
mybės balsuoti savivaldybių tarybų rinkimuose.

NATO Gen. sekretorius lordas George Robertson ir Rusijos užsienio reikalų ministras Igor Ivanov 
geroje nuotaikoje po pasitarimų Briuselyje. NATO nuotr.

Kai lapkričio pabaigoje 
Lietuva buvo pakviesta įsi
jungti į NATO valstybių šei
mą ir tuo sustiprinti jos ir kitų 
šešių pakviestų valstybių sau
gumą ir taiką, Artimuose Ry
tuose viskas vyksta priešingai. 
Ir toliau skaitome apie neretus 
desperatiškus palestiniečių 
susisprogdinimus, kuriuose 
žūna dažniausiai nekalti Izra
elio piliečiai. Po to kaip taisyk
lė seka Izraelio kariuomenės 
atkeršijimo veiksmai, kuriuo
se žūna ir taip pat nekaltų pa
lestiniečių civilių gyventojų.

Atrodo, kad sveikas protas 
diktuotų, jog tokiai padėčiai 
esant, abi pusės turėtų sueiti 
prie derybų stalo, ir bandyti 
rasti kokią nors išeitį, kaip su
stabdyti tą bereikalingą kraujo 
praliejimą. Bet niekas nei ne
kalba apie derybas. Amerika 
užsiėmusi karo prieš Iraką rei
kalais, o Izraelio ministras pir
mininkas Ariel Sharon jau se
nokai yra pasakęs, kad jis neis 
su palestiniečių vadu Yasser 
Arafat į jokias derybas, kol jis 
nesustabdys savo “teroro” 
veiksmų. Kaip “lengva” yra 
pagauti pavienius teroristus, 
matėme ir Amerikoje, kai ne
seniai du vyrai beveik kelias 
savaites terorizavo Vašingto
ną ir apylinkes. Bet Sharon, 
atrodo, nesupranta ar nenori 
suprasti.

Atrodytų, kad žydai jau tu
rėtų suprasti, kad dabartinę 
Sharon politiką reikėtų atmes
ti, ir ieškoti naujų kelių prieiti 
prie sprendimų ir taikos. Lai
mėjęs rinkimus 2001 metais, 
Sharon prižadėjo sustabdyti 
palestiniečių teroristus, ko jis 
neįstengė padaryti. Rinkimai 
prieš kelias savaites, deja, pa
rodė, kad Izraelio balsuotojai 
nelinkę ką nors keisti. Likud

Aleksas Vitkus

partija vėl laimėjo, o apklausi
nėjimai dėl sausio mėnesį būsi
mų visuotinių rinkimų aiškiai 
rodo, kad didelių pasikeitimų 
nebus.

Sharon oponentas, Darbo 
partijos vadovas Amram Mitz- 
va, siūlo atnaujinti derybas su 
palestiniečiais, ir tuojau pradėti 
trauktis iš naujųjų sunkiai apgi
namų žydų sodybų Gazos srity
je. Jei reikėtų, jis sutiktų tą patį 
daryti ir labiau politiškai jaut
riame Vakariniame krante. At
rodo, kad tokia politika būtų 
tikslingesnė. Deja, nemažai žy
dų, po tiek jų  aukų nuo palesti
niečių bombų, yra labiau linkę 
į atsikeršijimo kelią.

Ne visi arabai sutinka ir su 
Arafat politika. Vienas iš jo  pa
dėjėjų, Mahmoud Abbas, vie
name uždarame lapkričio mė
nesio posėdyje pareiškė, kad 
pakėlimas ginklų prieš Izraelį 
buvo klaida, kuri turėtų būti su
stabdyta. “Jei mes paskaičiuo
tume, kiek mes mažai laimėjo
me, ir kiek daug praradome” , - 
kalbėjo Abbas, - “turėtume sa
vęs paklausti - ką reikia keisti”.

Kiti apklausinėjimai rodo, 
kad ir žydų dauguma sutiktų 
pasitraukti nuo naujai įkurtų 
nausėdijų. Priešingai Mitznos 
manymui, jie taip sutiktų tik su 
sąlyga, kad būtų įgyvendinta 
abiem pusėms priimtina taikos 
sutartis. Kad privesti abi puses 
prie derybų stalo, reikia pagal
bos iš užsienio, reikia autorite
to, ir tai greičiausiai ir vėl būtų 
Amerika.

Visa nelaimė yra ta, kad 
Amerika yra aiškiai pasisakiusi 
esanti Izraelio draugė ir gynėja, 
ir iš jos bešališko tarpininka
vimo sunku laukti. Žurnalo

Nation skiltininkas Eric Alter- 
man pripažįsta, jog amerikie
čiai retai randa savo spaudoje 
bešališkų pasisakymų dėl Arti
mųjų Rytų klausimo, nes dide
lė dauguma garsiųjų komenta
torių eina aiškiai tik už Izraelio 
interesus. Net ir pati Izraelio 
spauda yra nuosaikesnė negu 
Amerikos. Dienraščio H a’aretz 
vedamajame rašoma, kad Sha
ron vyriausybė yra karštagalvė, 
kuri stumia į nesantaiką, užuot 
padėjusi įgyvendinti taiką.

Tas pats Alterman toliau dės
to, kad dėl religinių, politinių, 
istorinių ir gryno įsitikinimo 
motyvų visažinanti Amerikos 
žiniasklaida yra dominuojama 
žmonių, kurie negali net įsi
vaizduoti kada nors kritikuoti 
Izraelį. Perėjęs per Amerikos 
žiniasklaidos ilgus skiltininkų 
ir komentatorių sąrašus, Alter- 
man suskaičiavo net 62 pavar
des, kurių savininkai be jokios 
abejonės yra besąlyginiai Izra
elio rėmėjai. Palaikančių pa
lestiniečių pusę Alterman su
skaičiavo vos penkis. Tai žinant 
gal bus ir lengviau suprasti, ko
dėl pasaulyje Amerika yra gal 
vienintelė valstybė remianti 
Sharon arogantišką ir agresy
vią politiką.

Zbigniew Brzezinski, bu
vęs prezidento Jimmy Carter 
saugumo patarėjas ir garbus 
užsienio reikalų politikos žino
vas, yra taip pasakęs: “Izraelis 
elgiasi panašiai, kaip elgdavosi 
Pietų Afrikos baltieji kolonis
tai, kurie laikė juoduosius lyg 
kažkokia žemesne žmonijos 
forma. Panašiai elgiasi šian
dien ir žydai, nedvejodami pa
aukoti palestiniečių gyvybes, 
tai pateisindami kova prieš te
rorizmą. Gal tai ir dalinė teisy
bė, bet Izraelio reakcija ar 
kerštas yra visuomet didesnis

Kalėdų eglė Arkikatedros aikštėje Vilniuje. LGITIC nuotr.

ir platesnis negu palestiniečių 
akcija”. Su tuo sutinka ir dar 
kitas Nobelio premijos laimė
tojas, Nelson Mandela, kuris 
Izraelio valdžią vadina savotiš
ku aparteidu.

Sharon niekada nesutiko su 
Oslo taikos protokolu ir sutar
timi, dėl kurių Yasser Arafat ir 
žuvęs Izraelio ministras pirmi
ninkas Yitzhak Rabin buvo ga
vę Nobelio taikos premiją. Ra
bin buvo vėliau nužudytas de
šinio sparno politikos fanatiko 
izraelito. Tuomet buvo vilties 
prieiti prie taikos, bet ji žlugo, 
ypač kai Ariel Sharon 2000 m. 
rugsėjo mėnesį savo apsilan
kymu mahometonams švento
je Al Aqsa šventykloje išpro
vokavo jau daugiau kaip dve
jus metus trunkančią kruviną 
palestiniečių intifadą.

Sių metų spalio 17 Chicago 
Tribune straipsnyje Newton N. 
Minow, buvęs Žydų teologinės 
seminarijos pirmininkas, ragi
na Amerikos žydus pasisakyti 
prieš dabartinę Izraelio politi
ką. “Izraelis turi palikti Gazą 
ir Vakarinį krantą”, - sako Mi- 
now, ir taip tęsia, - “Būdamas 
išdidus Amerikos žydas, aš esu 
nusivylęs, kad Amerikos žydi-

jos vadovai nesugeba atskirti 
paramą Izraeliui nuo paramos 
bet kokiam Izraelio vadovui, 
koks jis bebūtų” . Aš dar norė
čiau pridėti, kad daug kas dar 
neatskiria ir antisemitizmą nuo 
opozicijos prieš Izraelio politi
ką. Antisemitizmas yra nepa
teisinamas, nes jis yra prieš 
žmoniškumą ir prieš Dievo va
lią. Opozicija prieš dabartinę 
Izraelio politiką yra intelek
tualinio galvojimo išvada.

Kad dabartinė Izraelio poli
tika atvedė Izraelį į akligatvį, 
iš kurio nėra išėjimo, po truputį 
pradeda suprasti ir didžioji 
spauda. Štai, Chicago Tribune 
vedamasis gruodžio 3 laidoje 
taip pasisako: “Yra labai svar
bu abiem pusėms savęs pa
klausti, ar Sharon ir Arafat yra 
tinkami vadovai, kurie galėtų 
privesti prie taikos, ar bent grį
žimo prie derybų”. Iki šiol nei 
Sharon nei Arafat nerodė jokio 
noro kaip nors išlyginti savo 
nesutarimus ir susitaikyti. Abu 
jie galvojo, kad jie yra teisingi, 
ir kad tik jėga pagaliau laimės. 
Deja, kadangi nei Sharon nei 
Arafat dar nesirengia pasi
traukti, taikos ten dar negreitai 
sulauksime.
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2002-XI-24 d. prie Lietuvos laivės kovų paminklo kalbą sako M. Abarius, Lietuvių šaulių sąjungos 
išeivijoje pirmininkas-vadas, greta stovi J. Mikulis, Chicagos Ramovėnų pirmininkas. Iš kairės stovi: 
divizijos majoras Ed. Vengianskas, LKVS Ramovė centro valdybos pirmininkas, J. Sidlauskas, Vytauto 
Didžiojo Saulių rinktinės vadas. Toliau - organizacijų vėliavos su palyda.

60 LIETUVOS MOKYTOJŲ TAPO 
EUROINTEGRACIJOS ŽINOVAIS

V ilnius , gruodžio 19 d. 
(ELTA). 60 mokytojų iš visos 
Lietuvos devynis mėnesius gi
lino eurointegracijos žinias. 
Vilniuje įvyko baigiamoji šio 
projekto konferencija “Lietu
vos narystė ES: aktualijos ir 
perspektyvos”, kurios pabai
goje mokytojams buvo įteikti 
eurointegracijos konsultantų 
pažymėjimai.

“Tai unikalus projektas, nes 
mokytojai iš visų dešimties 
Lietuvos apskričių savanoriš
kai, vedami profesinio smalsu
mo, domėjosi ES istorija, rai
da, valdymu ir Lietuvos narys
te šioje organizacijoje. Tikiuo
si, kad grįžę į savo miestus ir 
miestelius mokytojai įgytas ži
nias apie ES suprantamai per
duos mokiniams ir visiems,

norintiems geriau suprasti ir 
įvertinti Lietuvos rengimąsi 
tapti organizacijos nare bei na
rystės suteikiamomis galimy
bėmis”, - sveikindamas pro
jekto dalyvius sakė Europos 
komiteto generalinis direkto
rius Petras Auštrevičius.

Vilniuje įvykusioje dviejų 
dienų konferencijoje mokyto
jai buvo supažindinti su Lietu

vos derybų dėl narystės rezul
tatais, esminiais darbais ren
giantis narystei bei Lietuvos 
švietimo gairėmis.

Mokytojų švietimo projek
tą inicijavo Europos komitetas 
ir Švietimo ir mokslo ministe
rija, projektą įgyvendino nevy
riausybinė organizacija “Euro
pos namai”.

Atranką laimėję mokytojai 
dalyvavo Vilniuje rengiamose 
konferencijose bei seminaruo
se. Vyriausiam žinias gilinu
siam mokytojui - 57-eri, jau
niausiam - 23-eji metai.

Projekto dalyviai buvo su
pažindinti su ES istorija, insti
tucijų veikla, sprendimų priė
mimų tvarka, Europos Bendri
jos teise ir pagrindiniais princi
pais, Europos ateities forumo 
veikla bei Lietuvos indėliu, 
sprendžiant ES ateitį. Pedago
gai taip pat įgijo žinių apie Lie
tuvos derybų su ES aktualijas, 
ypatingas dėmesys skirtas že
mės ūkiui, energetikai, aplin
kosaugai. Projekto dalyviai 
lankėsi žemės ūkio bendrovė
se, jiems buvo pristatytos ES 
program os “Jaunim as” bei 
“Socrates” . Be teorinių pa
skaitų, projekto dalyviai daly
vavo praktiniuose užsiėm i
muose, savarankiškai atliko 
namų užduotis.

Europos komiteto teigimu, 
praėjusį rudenį atlikus moky
tojų apklausą, paaiškėjo, kad

62 proc. mokytojų balsuotų už 
Lietuvos stojimą į ES. 27.2 
proc. pedagogų nėra apsispren
dę, 8.8 proc. balsuotų prieš 
Lietuvos narystę ES. 2 proc. 
mokytojų teigė, jog referendu
me apskritai nedalyvautų.

Aptariant informaciją apie 
ES, derybų eigą, apie pusė 
atsakiusiųjų pripažino, kad in
formacijos pakanka, tačiau be
veik tiek pat mokytojų teigė 
priešingai. Mokytojai minėjo, 
kad labiausiai juos domina 
Lietuvos, kaip ES narės, teisės 
ir pareigos, narystės ES priva
lumai ir trūkumai bei galimi pa
sikeitimai asmeniniame, šei
mos ar artimųjų gyvenime.

Mokytojų nuomone, infor
muoti mokinius apie ES pir
miausia turėtų mokykla. Gero
kai mažiau apklaustų mokyto
jų šią misiją priskyrė šeimai, 
Europos informacijos cent
rams, žiniasklaidai ar valstybi
nėms institucijoms.

ELTA primena, jog Lietuva 
kartu su dar devyniomis ša
limis kandidatėmis gruodžio 
13 dieną Kopenhagoje baigė 
narystės derybas. Šis valstybių 
dešim tukas 2003 metų b a 
landžio 16 dieną Graikijos 
sostinėje Atėnuose pasirašys 
Stojimo į ES sutartį. Visa
teisėm is Bendrijos narėmis 
Lietuva ir kitos pakviestosios 
šalys turėtų tapti 2004 metų 
gegužės 1-ąją.

Sujungti į vieną lietuviai 
savo žemes abiejose Nemuno 
pusėse, svajojo nuo senovės. 
Tačiau smurtu ir apgaule deši
niame Nemuno krante ir Klai
pėdos krašte įsitvirtinus kry
žiuočiams, o vėliau jų palikuo
nims - vokiečių im perialis
tams, XVIII a. pradžioje per 
marus išmirus didesnei daliai 
krašto tikrųjų gyventojų - lie
tuvių ir į jų  vietą atkėlus vokie
čius, pagaliau ir žlugus pačiai 
Lietuvos valstybei ir Didžio
sios Lietuvos lietuviams pate
kus į dar nuožmesnio okupanto 
- Rusijos nagus, Prūsijos lietu
viams reikėjo padėti savo gen
tainiams išsaugoti kalbą, kul
tūrą - M.Lietuvoje, rusams už
draudus lietuvišką spaudą, bu
vo spausdinamos lietuviškos 
knygos ir slaptai gabenamos 
per sieną ir platinamos po Lie
tuvą. Tačiau ir tais sunkiausiais 
laikais, abiejuose Nemuno 
krantuose lietuviai, savo lei
diniuose ir viešuose pasisaky
muose buvo vienos nuomonės: 
reikia atkurti Lietuvos valsty
bę, apjungiančią visas tikrąsias 
lietuvių žemes - nuo Dauguvos 
iki Vyslos. Tokią mintį išreiškė 
ir 1905 m. lietuvių Seimas Vil
niuje, 1917m. rugsėjo 26 -27 
d. lietuvių Vilniaus konferenci
ja, kitose šalyse lietuvių susi
vienijimai. 1918m. kovo 13 - 
14 d. Amerikos lietuvių seimas 
savo rezoliucijoje pabrėžė, kad

DIDŽIOJI IR MAŽOJI - VIENA LIETUVA 
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atėjo laikas atkurti istorinę tei
sybę: sujungti į vieną Mažąją 
ir Didžiąją Lietuvą.

Vilčių teikė ir pačio JAV 
prezidento pozicija, kad turi 
būti sudarytos sąlygos tautoms 
atkurti ir sukurti savo valsty
bes, suteiktos tautoms apsi
sprendimo teise. Prezidentas 
pritarė savo atstovų Taikos 
konferencijoje Paryžiuje min
tims, kad ir didžioji Rytų Prū
sijos dalis, kairiajame Nemuno 
krante, kur daugiausia dar lie
tuvių gyventa, būtų prijungta 
prie Nepriklausomybę atku
riančios Didžiosios Lietuvos. 
Beje, iš pradžių tam pritarė ir 
Lenkijos atstovai, bet iki tol, 
kol tikėjosi, jog Lietuva prisi
jungs prie Lenkijos ir sudarys 
su ja  vieną valstybę. Tačiau 
Lietuvai pareiškus tik apie ne
priklausomos savo valstybės 
atkūrimą, Lenkijos atstovai ir 
Paryžiaus konferencijoje ėmė 
įkalbinėti kitų valstybių dele
gatus, rašyti prancūzų spaudo
je, kad Lietuva - nuo amžių 
Lenkijos provincija, kad jai at
skirai, be Lenkijos neišsilaiky
ti. Iš dalies, atrodo, tuo patikė
jo  ir kai kurie JAV atstovai: iš 
tikro, matyti, lietuviai dar ne
priaugę savarankiškai valsty-

Dr. Algimantas LIEKIS

Mažosios Lietuvos 
Tarybos narys

bei, neturi politinės sąmonės, 
nes kaip kitaip paaiškinti, ko
dėl jie kadaise, sukūrę vieną 
galingiausių Europoje valsty
bių, savanoriškai įsijungė į kur 
kas menkesnės Lenkijos sudėtį 
tik kunigaikštystės teisėmis, 
perėmė lenkų kalbą ir kultūrą. 
O tuo metu kaip tik ir Antantės 
šalys siekė sukurti Rytų Euro
poje tik stiprias valstybes, kad 
jos būtų pajėgios pasipriešinti 
Rusijos bolševikų veržimuisi, 
sudarytų užtvarą tarp jų ir li
kusios Vakarų Europos. Tad ir 
Paryžiaus konferencijoje dau
gelis pasisakė už tai, kad kuo 
daugiau teritorijų būtų priskir
ta Lenkijai, o ne dar niekieno 
nepripažintai, tik nepriklauso
mybę deklaravusiai Lietuvai, 
kurios ir atstovai dalyvavo 
konferencijoje tik svečių tei
sėmis. Daug kas, tame tarpe ir 
JAV, sutiko, kad reikia išlaikyti 
dar ir stiprią Vokietiją irgi kaip 
atsvarą bolševikinei Rusijai. 
Dėl viso to, nežiūrint ir tikrųjų 
M.Lietuvos gyventojų reikala
vimų susijungti su Didžiaja

Lietuvą į vieną valstybę, ne
žiūrint Lietuvos atstovų ir iš 
kitų valstybių lietuvių bend
ruomenių rezoliucijų, Pary
žiaus konferencijoje didžiosios 
valstybės nusprendė sugrąžinti 
Lietuvai tik Klaipėdos kraštą 
iki Nemuno, o jo  kairiajame 
krante lietuvių protėvių žemes 
tarp Nemuno ir Vyslos toliau 
palikti valdyti Vokietijai. Tas 
sprendimas vėliau buvo pa
tvirtintas kituose tarptautini
uose forumuose bei 1928m. 
sausio 29 d. Lietuvos ir Vokie
tijos pasirašytomis sutartimis 
dėl sienų. Tačiau Vokietijoje 
atėjus į valdžią naciams, jie 
ėmė tiesti savo nagus ir į Klai
pėdos kraštą, kol, pagaliau, 
1939 m. kovo 22 d. jį užėmė, 
Toks Lietuvos dalies užgrobi
mas buvo pasm erktas nuo 
1945 vasario 20 d. iki 1946 m. 
spalio 1 d. vykusiame Tarptau
tiniame karo tribunole Niurn
berge. Jame buvo akcentuota, 
kad dėl to, jog Klaipėdos kraš
tą buvo užėmusi nacių Vokieti
ja, Lietuva dėl to neprarado ja 
me suvereno teisių.

Tačiau visai nebuvo paisyta 
jokių istorinių faktų ir tarp
tautinės teisės dėl likusios 
M.Lietuvos dalies į pietus nuo

Nemuno - ji buvo “iki Taikos 
konferencijos” pasidalinta tarp 
SSRS (jai - Karaliaučiaus 
kraštas) ir Lenkijos (jai atiteko 
didžioji - apie 70 procentų 
krašto pietinė dalis ir toliau, iki 
Oderio, kur lenkų gyventa tik 
XI - XII amžiais). Iš krašto 
buvo ištremti likę vietiniai gy
ventojai ir atkelti daugiausia 
slavai, niekada negyvenę šia
me krašte.Ypač žiauriai elgėsi 
su likusiais lietuviais, vokie
čiais šiaurinėje krašto dalyje 
SSRS - daugelį jų  išžudė so
vietinė kariuomenė; surusino 
visų vietovių pavadinimus, 
stengėsi ištrinti, sunaikinti vi
sa, kas bent kiek galėtų koloni
zatoriams priminti apie nesla- 
višką krašto praeitį.

Dėl naujos M.Lietuvos ko
lonizacijos į JAV, SSRS, An
glijos, Prancūzijos ir kitų vals
tybių - Antrojo pasaulinio karo 
laimėtojų vyriausybes, tarp
tautines organizacijas daugy
bę kartų kreipėsi pirmiausia 
Vakarų demokratinėse valsty
bėse radę prieglobstį tremti
niai iš naujai okupuotų abiejų 
Lietuvos dalių - Didžiosios ir 
Mažosios, Amerikos lietuviai. 
Pastarųjų grupė dar 1945 m. 
rugpjūčio mėnesį buvo nuvykę 
į JAV valstybės departamentą 
prašyti, kad visa M .Lietuva 
būtų priskirta Lietuvai.

(Bus daugiau)
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DAUGERIOPA ŠVENTĖ 
LOS ANGELES LIETUVIŲ VIENSĖDIJOJE

Kariuomenės šventės minėjime Čikagoje organizacijų atstovai su vėliavomis ir jų  palyda. Ramovėnų 
vėliavą laiko J. Gradinskas, Saulių - Dapkienė, LDK Birutės draugijos - J.Variakojienė. Visas kitas 
matomas vėliavas laiko šauliai.

Mieli Tautiečiai,

Lapkričio 24-tą dieną aš
tuoniasdešimt ketvirtoji Ka
riuomenės šventė pradėta vė
liavų pakėlimu parapijos aikš
tėje ir mišioms šv. Kazimiero 
bažnyčioje, kur kun. Stanislo
vas Anužis pasakė dienai pri
taikintą pamokslą ir giedojo 
muz. Viktoro Ralio vadovau
jamas parapijos choras.

Karo dainos žodžiais “Vė
liavos iškeltos plakas, renkas 
vyrai, žygis bus...” Kariuome
nės šventę ir Los Angeles Ra- 
movėnų skyriaus penkiasde
šimtąjį gimtadienį pradėjo aka
demijos programos pravedėjas 
rež. Petras Maželis ir pakvietė 
įnešti vėliavas. Vėliavų įneši
mui jau veik pusšimtis metų 
vadovauja Juozo Daumanto 
šaulių būrio vadas Kazys Ka
ruža, visada pareigingas ir ne
nuilstantis, nors neseniai at
šventęs 94-tąjį gimtadienį. Sol. 
Antanas Polikaitis sugiedojo 
Amerikos himną, kun. Stanis
lovas Anužis sukalbėjo invo- 
kaciją.

Taip sutapo, kad viso pa
saulio lietuviai šią dieną šventė 
taip ilgai lauktą Lietuvos pa
kvietimą į NATO. Nors jau visi 
susirinkę tą džiugią naujieną 
buvo girdėję, bet kai giliai su
sijaudinęs ALTo pirmininkas 
Albinas Markevičius, priėjęs 
prie mikrofono, žinią patvirti
no, salė suūžė ir ilgai džiaugs
mingai plojo. Kada gi dar iš
girdo, kad dėka geradėjų Ire
nos ir Pauliaus Arų, visi bus šia 
proga pavaišinti šampanu - 
pradėjo šaudyti kamščiai, su
skambėjo stiklai ir ilgai nenuri
mo klegesys, valiavim ai ir 
sveikinimai. ALTo pirminin
kas perdavė šventėje negalėju
sio dalyvauti pulk. Romo Kili- 
kausko sveikinimą Kariuome
nės šventės proga.

Iškilus netikėtiems, nors ir 
lauktiems įvykiams, susikeitė 
ir numatyta šventės programa. 
Po džiaugsmingos žinios pa
skelbimo ir aptilus džiūgavi
mams, sekė meninė programa 
- scenon išėjo visada labai lau
kiamas mūsų Vyrų kvartetas ir

Ruta Šakienė

m ielo ji m uzikė Raim onda 
Apeikytė. Išgirdome eilę ūpą 
ir viltį keliančių kariškų dainų 
ir maršų, bei gūdžią partizanų 
raudą. Meninei programai pa
sibaigus, atlikėjai apkaišyti gė
lėmis ir rež. Petras Maželis, pub
likai plojimais pritariant, pa
sveikino muzikę, kompozitorę 
Raimondą Apeikytę, šių metų 
Kultūros Tarybos muzikos pre
mijos laureatę.

Šios šventės rengėjas, Ramo- 
vėnų pirmininkas inž. Antanas 
Mažeika suglaustai, bet nieko 
svarbaus nepraleisdamas, per
ėjo viso penkiasdešimtmečio 
Los Angeles Ramovėnų nueitą 
kelią ir veiklą. Garbės nariais 
pakelti Amerikos kariuomenės 
vyr. Lt. Vytautas Vidugiris ir 
pomirtiniai Lt. Juozas Katilius. 
Baigdamas savo kalbą Ramo- 
vėnų pirmininkas atkreipė su
sirinkusių dėmesį į lentą su 
septyniasdešimt devyniomis 
skyriaus mirusių narių pavar
dėmis ir paprašė atsistojimu 
pagerbti jų  atminimą.

Garbės gen. konsulas Vytau
tas Čekanauskas, kaip ir visuo
met, šiai ypatingai progai rado 
pačius tinkamiausius žodžius 
(kalba spausdinama atskirai). 
Ir štai, dar dvi progos švęsti ir 
sveikinti - baigęs savo kalbą kon
sulas iškvietė į sceną Kazimie
rą Karužą ir įteikė jam  Lietu
vos prezidento dekretu už nuo
pelnus paskirtą Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino riterio kryžių. Visa salė 
ilgai plojo darbščiajam ilgame- 
čiui šaulių kuopos vadui. Ant
rasis, taip pat prezidento Adam
kaus paskirtas, Žūstančių gel
bėjimo kryžius, jau gyvųjų tar
pe nesančiai dr. Janinai Kuoly- 
tei-Luinienei, kuri išgelbėjo 
apie trisdešimt žydų vaikų ir 
kūdikių. Tai pirmas toksai įvy
kis mūsų viensėdijoje. Kiek 
drąsos, ryžto ir širdies taurumo 
turėjo toji tyli ir kukli moteris! 
Žymenį priėmė mirusios vardu 
jos duktė.

Kita sveikintoja, šventės pra
vedėjo šmaikščiai apibūdinta, 
ant scenos užskrido ir savo jau 
mums gerai pažįstama šypsena 
bei lakiais žodžiais, kaip kad 
filmų žvaigždei pridera, žiūro
vus žavėjo mūsų garsenybė 
Rūta Lee. Sveikinimo žodį tarė 
ir abiejų Ramovėnams gimi
ningų organizacijų vadovai - 
šaulių vadas Kazys Karuža, 
pridėdamas ir iš Lietuvos tele
fonu prašytą perduoti Lietuvos 
karininkų enciklopedijos vyr. 
redaktoriaus prof. dr. Vytauto 
Jasiulaičio sveikinimą - ir Bi- 
rutiečių pirmininkė Alfa Pažiū- 
rienė. Lietuvos kariuomenės 
vyr. leitenantė Irena Arienė pa
skaitė Ramovėnų centro val
dybos sveikinimą, paminėjo 
dar pora atsiųstų raštu ir per
skaitė visą Amerikos preziden
to Vilniuje pasakytos kalbos 
vertimą.

Visiems sugiedojus Lietu
vos Himną ir išnešus vėliavas, 
Ramovėnų pirmininkas inž. 
Antanas Mažeika tarė nuošir
dų padėkos ir uždarymo žodį. 
Sekė skanūs šeimininkės Uldu- 
kienės pagaminti pietūs su Ka
lifornijos vynu, grojo akordeo
nistas, dainavo ir šoko jauni ir 
tie, kurie dar save jaunais laiko. 
Taigi, dvigubas Kariuomenės 
šventės ir Ramovėnų auksinio 
jubiliejaus minėjimas pavirto 
į daugialypę džiaugsmo šven
tę. O vis tik nei vyriausias rengė
jas Antanas Mažeika, nei šven
tės pravedėjas Petras Maželis 
nepaleido vadžių ir nežiūrint 
šurmulingo džiaugsmo išsilie
jimo, vistiek išvedė ir išlaikė 
būtinai reikalingą tvarką. Ži
noma, džiūgavimui ir dainai 
dar ilgai nebuvo galo, bet tai 
jau vyko akademijai seniai pa
sibaigus.

Sveikiname Lietuvių Vete
ranų Sąjungos Los Angeles sky
rių jo  auksinio jubiliejaus iški
lia proga ir dėkojame, kad jau 
penkiasdešimt kartų suruošė, 
paminėjo ir neleido mums už
miršti Lietuvos kariuomenės 
įsikūrimą ir didžią jos svarbą 
Lietuvos ir lietuvių gyvenime.

D žiaugdamiesi įvykusiu Lietuvos 
valstybės pakvietimu įsijungti

į NATO sudėtį, siunčiame 
Jums nuoširdžius

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų linkėjimus!

Naujieji Metai tebūna prasmingi kūrybiniais 
sumanymais ir kilniais darbais Lietuvai,

jos žmonėms ir lietuvybei išeivijoje. 
Linkime džiaugsmo ir Dievo palaimos

Jums ir Jūsų namams.
Nuoširdžiai dėkojame už talką

bei paramą Lietuvių Bendruomenei.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA 

Algimantas S. Gečys
Juozas Ardys Stasys Bačkaitis, Ph.D.
Ses. Margarita Bareikaite Terese Gečiene 
Rimas Gedeika Birute Jasaitiene
Liūtas K. Jurskis Rasa Ardytė-Juškienė
Romualdas Kriaučiūnas, Ph.D. Ramutis M. Pliūra 
Dalile Polikaitiene Marija Remiene
Vidmantas Rukšys Rimantas A. Stirbys
Sigita Šimkuviene Elona Vaišniene, Ph.D.

2003 m.
KELIONĖS I DAINŲ /  ŠOKIŲ 

ŠVENTĘ VILNIUJE
Finnair ir kitomis oro linijomis

Išvyksta Sugrįžta
birželio men. liepos men.

Boston 29 d. 14 d.
Chicago 29 13
Cleveland 27 11
Detroit 27 11
Los Angeles 28 11
Newark 28 13
New York 29 14
Philadelphia 26 11
San Francisco 28 13
Tampa 29 12
Toronto 29 14
Washington 29 13

Galima užsisakyti vietas ir kitomis dienomis.
Skambinkite

40-24 235th St.
Douglaston, NY 11363 

Tel. 718-423-6161 
800-778-9847 

Fax 718-423-3979

E-mail vyttours@earthlink.net 
Web site www.vytistours.com

Atstovybe Čikagoje: Rita Penčyliene E-mail pencylar@aol.com 
Brone Barakauskiene E-mail broneb@aol.com

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@aol.com
mailto:broneb@aol.com
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

NEW Y O R K , NY

72 MILIJONAI LIETUVAI
“Pagalba Lietuvai” padalinys praneša, kad š.m. lapkričio 8 d. 91-as ir 92-as talpintuvai, abu 

40 pėdų ilgio, paaukoti Catholic Medical Mission Board iš New York, buvo išsiųsti mūsų 
vargstantiems sesėms ir broliams Lietuvoje.

91- sis talpintuvas sveria 12,000 svarų, jo vertė siekia per 755,642 dol. Talpintuve yra reikalingų 
medikamentų - ortopedinės įrangos, kempinės, švirkštai ir adatos, nusausinami vamzdžiai (drainage 
tubes), padėklai, plastikinės pirštinės.

92- sis talpintuvas sveria 15,000 svarų, jo vertė siekia per 1,839,732 dol. Siame talpintuve yra 
Indomethacin ir Ipratropium bromide (nasal spray) kurių vertė yra per 410,000 dol. ir Ceclor, 
kurių vertė yra virš 175,000 dol. Talpintuve yra ir vaikų vitaminai, vitaminai su mineralais 
suaugusiems, aspirinas (Tylenol extra strength), vaistai nuo skausmo (Motrin), vaistai nuo kosulio 
(Tussin), antibiotikai (Amoxicillin), ir įvairūs medikamentai - marlės, kempinės, siūlai žaizdom 
susiūti (sutures), kremas (lotions).

“Pagalba Lietuvai” atstovas Lietuvoje ir “Carito” direktorius dekanas Balys Stankus prižiūrės 
talpintuvų iškrovimą ir išdalins Vilniaus “Carito” vaistinėms, klinikoms ir ligoninėms.

Nuo padalinio įsteigimo 1990 iki š.m. gruodžio mėn. išsiųsta 92 talpintuvų, kurių vertė siekia 
72 milijonus dol. Vaistai ir medikamentai gaunami veltui iš Catholic Medical Mission Board, 
New York. Anksčiau gaudavom iš Pharmacists Without Borders, Paryžiuje. “Pagalba Lietuvai” 
užmoka persiuntimo išlaidas. Įvairių talpintuvų ir siuntų finansavimu pasirūpina dosnūs 
visuomenės rėmėjai ir nuolatiniai aukotojai. Visuomenė visuomet buvo dosni rėmėja “Pagalba 
Lietuvai” darbams. Tad, ir vėl prašome visų telkti bent kokią paramą “Pagalba Lietuvai” : telkti 
aukas ir melstis, kad mūsų pastangos tęstųsi ir būtų sėkmmgos. Regįna Juškaitė-Švobienė

C L E V E L A N D ,OH

Susitikimas Lietuvių namuose Clevelande. Iš kairės Lietuviu namų direktorius Albertas Penkauskas, 
Kauno Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir kun.Gediminas Kijauskas, S.J. V.Stankaus nuotr.

LO S A N G E L E S , CA

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 84-TŲJŲ METINIŲ PAMINĖJIMO PROGA
Vytauto Čekanausko, Garbės gen. konsulo, kalba

C H IC A G O ,IL

Prie Lietuvos laisvės kovų paminklo vainiką padėjo J.Mikulis, LV S 
Ramovė Chicagos sk. pirmininkas, ir Z. Juškevičienė, LDK Birutės 
draugijos pirmininkė, minint kariuomenės dieną.

Lapkričio 23-ji yra tik vie
na iš daugelio atmintinų dienų 
mūsų valstybės istorijoje. Tai 
diena, kuri prieš 84-rius metus 
turėjo lemiamą reikšmę mūsų 
jaunos valstybės kūrimosi pro
cese. Valstybingumo išsaugoji
mas reikalavo ginkluotų pajė
gų organizavimo. Tam pradžią 
davė kreipimasis į tautą ateiti 
ginti jos nepriklausomybę. Ir 
taip ši diena tapo Lietuvos ka
riuom enės kūrim osi užuo
mazga.

Siandien mes pagarbiai pri
simename visus kariškius at
likusius savo pareigą Tėvynei. 
Jų krauju aplaistyti ne tik Lie
tuvos, bet ir tolimosios Rusijos 
laukai. Lietuvio kareivio vieną 
kartą duota priesaika ginti savo 
kraštą nuo visų priešų jam liko 
šventu pažadu visam gyveni
mui. Tai vaizdžiai parodė ilga 
partizaninė kova prieš komu
nistinį tautos pavergėją. Tūks
tančiai jų  žuvo, tūkstančiai 
kentėjo tremtį nežmoniškose

sąlygose. Ir šiandien didele da
limi dėl šių žmonių pastangų 
tauta ne tik išliko gyva, bet ir 
yra prisikėlusi naujam gyveni
mui.

Prieš mėnesį spaudoje teko 
skaityti trumpą žinutę apie ge
nerolo Jono Žemaičio Lietu
vos karo akademijoje įvyk
siančią iškilmingą pirmo kurso 
kariūnų priesaikos ceremoniją. 
Kaip pranešė Lietuvos karo 
akademija, Rikiuotės aikštėje 
stebint aukščiausiems krašto 
apsaugos sistemos pareigū
nams prisieks 88 kariūnai. 
Tarp prisiekiančiųjų yra septy
nios merginos.

10 savaičių trunkantis kur
sas buvo rengiamas drauge su 
britų instruktoriais.

Geriausiai šį pradinio kari
nio rengimo kursą pripažintam 
kariūnui priesaikos dieną visų 
prisiekiančiųjų vardu yra sutei
kiama garbė pabučiuoti Karo 
akademijos vėliavą.

Priesaikos dienos tradicijos

siekia 1919 metų gegužės 11 
dieną, kai Lietuvos savanoriai 
kariai Kaune Rotušės aikštėje 
iškilmingai prisiekė ginti Lie
tuvos nepriklausomybę.

Sveikintina, kad šios senos 
tradicijos neliko užmirštos, nes 
tik per jas mes galime geriau 
pažinti patys save ir būti geres
niais savo tautos vaikais.

Si diena liks ypatinga atei
ties kartoms dar ir dėl to, jog 
savo vizitu į Vilnių Lietuva bu
vo pagerbta Jungtinių Ameri
kos Valstijų prezidento George 
W. Bush. Tai pirmas kartas 
mūsų istorijoje, kad toks aukš
tas svečias lankytųsi mūsų kraš
te. Ir tai įvyko vos dviem die
nom praėjus nuo kito svarbaus 
istorinio įvykio - Siaurės At
lanto Sutarties Organizacijos 
(NATO) valstybių vadovų su
važiavimo Prahoje, kur buvo 
paskelbtas kitas to Aljanso plė
timosi etapas kuris šį kartą pa
lietė ir mūsų Lietuvą. Įvyko tai 
ko taip ilgai laukėme - Lietuva

pagaliau gavo pakvietimą į šį 
Aljansą. Išsipildė troškimas pa
reikštas dar prezidento Algirdo 
Brazausko 1994 m. sausio 4 d. 
laiške NATO vadovybei apie 
Lietuvos norą tapti NATO na
re. Dabar tik lieka tikėti, kaip 
rašė Lietuvos rytas (2002-11
22) savo vedamojo skiltyje, 
“...Jog Lietuvos pakvietimas į 
NATO tapo baigiamuoju ilgos 
kovos už nepriklausomybę ak
centu. Po 1940-ųjų sovietų 
okupacijos, 1945 metų Vakarų 
demokratijų išdavystės, parti
zaninio karo ir deportacijų, 
1991-ųjų Sausio 13-osios au
kų, gąsdinimų ir baimių ateina 
ilgai laukta ramybė. Istorijos 
laikrodis Lietuvoje pradėjo 
mušti tikrąjį Vakarų civiliza
cijos laiką”

Džiaugdamiesi šiuo istori
niu momentu nepamirškime, 
kad ši valanda tai mūsų visų 
bendrų pastangų darbo vaisius, 
kurio didžiausias krūvis teko 
pačiai Lietuvai, nes ji, o ne mes 
turėjo įrodyti aljansui, kad yra 
pasiruošusi vykdyti visus jo  
reikalavimus.

Tikimasi, jog Lietuvos sto
jimo į NATO sutartis bus pasi
rašyta 2003 metų pavasarį ir 
šios organizacijos valstybėse 
narėse prasidės jos ratifika
vimo procesas.

Sutarties ratifikavimas ša
lių narių parlamentuose gali 
užtrukti apie metus, todėl visa
teise Aljanso nare Lietuva taps 
tik apie 2004 metų pavasarį.

Tikėkime, kad Vakarų civi
lizacija mūsų neapvils ir mes 
vėl galėsime pilnai naudotis 
jos vaisiais. Kad mūsų jauni

mas, dėvėdamas lietuvio kario 
uniformą, jos nepažemins savo 
elgesiu, o garbingai stovės sa
vo krašto sargyboje.

Sios dienos šventės proga 
taip pat sveikinu ir čia esančius 
buvusius Lietuvos kariuome
nės karius bei lietuvius tarna
vusius Jungtinių Am erikos 
Valstijų ar kitų demokratinių 
valstybių kariuomenėse šian
dien susibūrusius į Los Ange
les Lietuvių Veteranų Sąjungos 
Ramovė skyrių, kuris mini savo 
veiklos 50-ties metų sukaktį.

Tai organizacija kurios pra
džia siekia 1932 metus, kai at
sargos karininkų iniciatyva bu
vo įsteigta Vytauto Didžiojo 
Universiteto studentų atsargos 
karininkų korporacija jungti 
lietuvius studentus atsargos 
karininkus į drausmingą orga
nizaciją bei auklėtis karinėje 
dvasioje. Čia dar noriu primin
ti, kad vienas iš paskutiniųjų 
korporacijos pirmininkų prieš 
bolševikams ją uždarant buvo 
mums gerai pažįstamas nese
niai miręs Vytautas Apeikis, mū
sų mielos muzikinės pagalbi
ninkės Raimondos tėvelis.

Dėkui Jums ramovėnai už 
Jūsų įdėtas pastangas palaikant 
ir ugdant kilnias tradicijas, pri
sidėjimą prie lietuvių tautos 
pastangų laisvei atgauti bei ak
tyviai talkininkaujant kitoms 
lietuviškoms organizacijoms 
Lietuvos laisvinimo ir kultūri
nio darbo srityse.

Linkiu Jums dar ilgai ir 
sėkm ingai darbuotis šiame 
gražiame lietuviškame telki
nyje - Angelų mieste.
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LIETUVA IR PASAULIS
KADA LIETUVA IR RUSIJA
PASIRAŠYS SUSITARIMĄ ?
Vilnius, gruodžio 18 d. (ELTA). Gruodžio pradžioje Mask

voje suderintas Lietuvos ir Rusijos Vyriausybių susitarimas dėl 
abiejų valstybių piliečių kelionių gruodžio 19-ąją nebus pasi
rašytas, kaip kad buvo planuota anksčiau. Šio susitarimo pasira
šymas atidėtas nenustatytam laikui.

Apie tai Karaliaučiaus žurnalistus informavo Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijos Konsulinio departamento direktorius 
GediminasŠiaudvytis. Pasak Lietuvos diplomato, kurį cituoja 
naujienų agentūra Rosbalt, Rusijos Federacijos užsienio reikalų 
ministerija informavo Lietuvos pusę, jog Rusija kol kas nepasi
rengusi pasirašyti minėto susitarimo numatytą dieną, tai yra, 
gruodžio 19-ąją. “Ir dabar neaišku, kada tai įvyks ir ar apskritai 
įvyks” , - sakė G. Šiaudvytis.

Naujasis susitarimas, kurio projektas buvo suderintas gruo
džio 2 dieną, turėtų pakeisti laikinąjį tarpvyriausybinį Lietuvos 
ir Rusijos susitarimą dėl abiejų valstybių piliečių kelionių, kurį 
Lietuva denonsavo ir nuo 2003 metų sausio 1 dienos jis nebega- 
lios. Tuo pačiu nustos galios ir bevizio režimo lengvatos.

“Karaliaučiaus srities gyventojams norėjome pateikti kalėdi
nę dovaną, suteikdami galimybę lankytis Lietuvoje su daugkarti
nėmis nemokamomis vizomis, kurios būtų išduodamos be kvieti
mo”, - teigė G. Šiaudvytis. Pasak jo, susitarimą buvo planuota 
pasirašyti gruodžio 19 dieną, siekiant, kad jis įsigaliotų nuo 
sausio 1-osios.

Naujajame susitarimo projekte, kaip primena ELTA, numato
mos vizų išdavimo lengvatos krovinių vežėjams, geležinkelių 
transporto darbuotojams, keleivinio transporto ekipažų nariams.

Taip pat numatyta, jog nuo kitų metų liepos 1 dienos Kara
liaučiaus srityje gyvenantiems Rusijos piliečiams bei Lietuvos 
piliečiams bus išduodami be kvietimo ir nemokamai palengvinto 
tranzito dokumentai, dėl kurių buvo susitarta lapkričio 11-osios 
Europos Sąjungos ir Rusijos viršūnių susitikime.

V. PUTINUI KARALIAUČIAUS SPRENDIMAS
“VISIŠKAI PRIIMTINAS”

Maskva, gruodžio 19 d. (ITAR-TASS-ELTA). Vladimiras 
Putinas mano, kad Karaliaučiaus problemos sprendimas yra 
“visiškai priimtinas ir neblogina Rusijos piliečių padėties” , 
praneša ITAR-TASS-ELTA.

Kaip pareiškė RF prezidentas per tiesioginį televizijos 
dialogą su šalies gyventojais, “aš labai tikiuosi, kad, laikui 
bėgant, visi Rusijos piliečių judėjimo šalies teritorijoje arba jų 
kelionių iš Rusijos į Europos Sąjungos valstybes apribojimai 
bus panaikinti” . “Tiesa, ir pati Rusijos Federacija čia turi labai 
daug padaryti”, - pabrėžė jis.

Kaip pažymėjo prezidentas, “mes prašėme kolegų iš ES, 
kad Rusijos piliečiams, vykstantiems iš Karaliaučiaus srities į 
Rusiją ir atgal, nereikėtų vaikščioti po įvairias įstaigas ir prašyti 
visokiausių popierių ar vizų”. Pasak V. Putino, šį tikslą pavyko 
pasiekti. Pagal priimtą sprendimą, Rusijos gyventojai gali 
“tiesiog ateiti į kasą ir nusipirkti bilietą”. Jau traukinyje jiems 
bus išduotas kvitas dėl Lietuvos sienos kirtimo. “Mums buvo iš 
principo svarbu, kad šis kvitas būtų išduodamas traukinyje 
nemokamai”, - pabrėžė Rusijos valstybės vadovas.

Kai dėl keliaujančiųjų automobiliais, tai “jau dabar reikia 
gauti vizas, bet mes susitarėme, kad ši tvarka irgi bus supa
prastinta ir bus išduodamas daugkartinis dokumentas, kuris 
nebus viza”, - paaiškino prezidentas.

AUSTRIJOS VADOVAS SVEIKINA LIETUVĄ
Vilnius, gruodžio 17 d. (ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus 

gavo Austrijos Prezidento Thomas Klestil laišką, kuriame 
Austrijos vadovas pasveikino Lietuvą su derybų pabaiga siekiant 
narystės Europos Sąjungoje.

“Sveikinu Jus su šia laiminga derybų proceso pabaiga, kuri 
yra sėkmingų Lietuvos demokratizacijos pastangų, teisinio vals
tybingumo ir veikiančios rinkos ekonomikos įrodymas, ir širdin
gai džiaugiuosi Jūsų būsimąja naryste Europos Sąjungoje”.

Pasak Austrijos prezidento, Austrijai, Vidurio Europos šaliai, 
kuri nuo pat pradžios sveikino ir palaikė plėtros procesą, naujų 
dešimties narių priėmimas simbolizuoja taikią Europos padaliji
mo pabaigą. “Dabar svarbiausia tęsti gerą dvišalį bendradar
biavimą Europos Sąjungoje ir bendrai veikti stiprinant Europos 
integraciją”, - sveikinimo laiške pažymėjo T. Klestil.

Austrijos vadovas, kaip primena ELTA, šių metų balandžio 
mėnesį lankėsi Lietuvoje. Tai buvo pirmas T. Klestil bei apskritai 
Austrijos Prezidento oficialus vizitas į Lietuvą. Jį priėmė Lietu
vos Prezidentas, Premjeras ir Seimo Pirmininkas.

LGITIC inf.

Pakeliamos šampano taurės į Lietuvių Fondo sveikatą - ilgą gyvavimą. Priekyje jo  ilgamečiai veikėjai- 
dr. Jonas Valaitis ir Stasys Baras, kairėje Dalia Bartkuvienė, toliau inž. Eugenijus Bartkus.

E.Šulaičio nuotr.

LIETUVA PRADĖJO “VIZŲ FABRIKO” 
KARALIAUČIUJE REKONSTRUKCIJĄ

Lietuva, besirengdama su
paprastintų kelionės dokumen
tų išdavimui Karaliaučiaus sri
ties gyventojams, pradėjo ge
neralinio konsulato Karaliau
čiuje rekonstrukciją. Kaip BNS 
sakė generalinis konsulas Ka
raliaučiuje Vytautas Žalys, pra
sidėjus rekonstrukcijos dar
bams konsulato veikla dėl to 
nesustos. “Šio “vizų fabriko” 
darbas negali nutrūkti”, - pa
brėžė diplomatas.

Lietuvos konsulatas į nau
jas 850 kvadratinių metrų pa
talpas įsikėlė 1997 metais. Po 
rekonstrukcijos konsulato plo
tas liks toks pat, tačiau jis bus 
geriau pritaikytas konsuliniam 
darbui. Pirmajame aukšte bus 
dokumentų priėmimo ir išda
vimo skyrius, antrajame dirbs 
konsulai bei kiti diplomatai, 
trečiajame bus įrengtos pagal
binės patalpos.

Siekdama pagerinti diplo
matų darbą ir vizų išdavimą, 
Lietuva dar praėjusiais metais 
įteikė Rusijai prašymą leisti 
statyti dar vieną konsulato pa
statą šalia dabartinio konsulato 
išnuomotame sklype, tačiau 
Rusijos atsakymo iki šiol ne
gauta. Gavusi leidimą, Lietuva 
statytų 500-550 kv. metrų plo
to pastatą, kuriame dirbtų ge
neralinis konsulas ir politikos 
bei ekonominius klausimus 
kuruojantys diplomatai. Tuo
met senajame pastate būtų tik 
išduodamos vizos.

Naujojo pastato statybai 
Lietuvos Vyriausybė jau skyrė 
1 mln. litų, tačiau, pasak V. Ža
lio, lėšų reikės daugiau.

Generalinio konsulo teigi
mu, senojo pastato rekonstruk
cija kainuos 400 tūkst. litų. 
Pertvarkymus ketinama baigti 
iki kitų metų gegužės, nes nuo 
liepos 1 dienos bus pradėti iš-

davinėti supaprastinti kelionės 
dokumentai.

Lapkričio viduryje Rusija ir 
ES susitarė, kad nuo 2003-ųjų 
liepos 1 dienos Rusijos pilie
čiai galės tranzitu per Lietuvą 
keliauti į Karaliaučiaus sritį ir 
iš jos su vadinamaisiais supa
prastintais kelionės dokumen
tais, kuriuos gauti bus lengviau 
ir pigiau nei vizas.

Šios tvarkos įgyvendinimą 
finansuos ES, kuri jau kitąmet 
Lietuvai skirs 9-10 mln. eurų. 
2004-2006 metais Lietuva gali 
tikėtis iki 40 mln. eurų finansi
nės paramos.

Kaip BNS sakė Užsienio 
reikalų ministerijos Konsuli
nio departamento direktorius 
Gediminas Šiaudvytis, dabar 
visos Lietuvos diplomatinės 
atstovybės užsienio šalyse per 
metus išduoda apie 200 tūkst. 
vizų. Įvedus supaprastintus ke
lionės dokumentus, panašų jų 
skaičių - apie 200 tūkst. - turės 
išduoti generalinis konsulatas 
Karaliaučiuje, o praėjusiais 
metais jis išdavė 26 tūkst. vizų.

Numatoma, kad dar 100

tūkst. supaprastintų kelionės 
dokumentų išduos būsimasis 
Lietuvos konsulatas Sovetske. 
Lietuva tikisi iki šių metų pa
baigos gauti leidimą atidaryti 
konsulatą pasienyje su Lietuva 
esančiame Sovetske ir jau pra
dėjo būsimojo konsulato pa
stato remontą.

Planuojam a, kad konsu
latas bus atidarytas kitų metų 
gegužę, jame dirbs keturi dip
lomatai.

Pasak V. Žalio, siekiant kuo 
geriau pasirengti supaprastintų 
kelionės dokumentų išdavi
m ui, jau  p radėtas d id in ti 
Karaliaučiuje dirbančių dip
lom atų skaičius, daugės ir 
techninio personalo.

L ietuva taip  pat ketina 
siūlyti Rusijai atidaryti savo 
konsulatą Kaune ir jo  skyrių 
T auragėje. D abar R usijos 
vizos išduodamos Vilniuje ir 
Klaipėdoje.

Sprendim ą o fic ia lia i 
pasiūlyti Rusijai plėsti savo 
konsulines atstovybes L ie
tuvoje turėtų priimti Lietuvos 
Vyriausybė.

RUSIJOS KONSULATAS IR KAUNE

Įgyvendindama griežtesnę sienų kontrolės tvarką, Lietuva 
rengiasi plėsti konsulatų tinklą Rusijos Federacijos Karaliau
čiaus srityje. Tuo pačiu ir Rusija ketina padidinti konsulinių įs
taigų skaičių Lietuvoje.

Kaip informuoja ELTA, Lietuvos užsienio reikalų ministe
rija pateiks Vyriausybei svarstyti nutarimo projektą dėl pritarimo 
Rusijos konsulinės įstaigos steigimui Kauno mieste. Beje, 
Rusijos generalinis konsulatas jau veikia Klaipėdoje.

Tranzitu per Lietuvos teritoriją keliaujantiems Rusijos 
piliečiams nuo sausio 1 dienos nebegalios bevizio režimo 
lengvatos, sienų kontrolę ketinama sugriežtinti įgyvendinat 
susitarimus su Europos Sąjunga. Kaip lapkričio 11-ąją susitarė 
Rusijos ir ES vadovai, nuo per Lietuvos teritoriją keliaujantiems 
Rusijos piliečiams 2003 metų liepos 1 dienos bus reikalingi 
palengvinto tranzito dokumentai. Šių dokumentų išdavimui bei 
kitoms konsulinėms paslaugoms atlikti Lietuva rengiasi atidaryti 
papildomą konsulatą Karaliaučiaus srities Sovetsko mieste bei 
plėsti turimas generalinio konsulato patalpas.
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D A IL IŲ JŲ  M E N Ų  K L U B O  
M E T R A ŠT IS  

Kęstutis Šalavėjus

Lietuvoje atspausdintas 
Dailiųjų M enų klubo m et
raštis. Tai didžiulė 1408 pus
lapių knyga apie lietuvius me
nininkus Los Angeles, susibū
rusius į Dailiųjų Menų klubą. 
Knyga išleista Klubo metrašti
ninko Algirdo Gustaičio lėšo
mis. Tenka labai apgailestauti, 
kad lietuvių visuomenė, ypač 
Lietuvių fondas nesugebėjo 
rasti lėšų atspausdinti šešių 
Dailiųjų M enų Klubo m et
raščio albumų, nors į Lietuvių 
Fondą buvo kreiptasi du kar
tus: pirmąkart asmeniškai au
toriaus su kelių lietuvių meni
ninkų rekomendacijomis, ant
rąkart visos Los Angeles lietu
vių visuomenės vardu, paraiš
ką pasirašius ir parapijos kuni
gams ir Los Angeles LB pirmi
ninkei, generaliniam konsului, 
per dešimtį lietuvių meninin
kų.

Grįžkime trumpai prie isto
rijos. 1956 m. pavasarį būrelis 
įvairių sričių menininkų susi
rinkę po mišių Sv.Kazimiero 
parapijos salėje Los Angeles 
kalbėjosi apie kultūrinius rei
kalus. Vėliau, pakviesti daili
ninko Rūkštelės, visi sugužėjo 
į jo  namus. Prie vaišių buvo 
įsikalbėta, kad lietuviams me
nininkams Los Angeles reikia 
kultūrinio vieneto. Dailininkas 
Rūkštelė kalbėjo apie savo 
veiklą, prašė, kad toks vienetas 
galėtų surengti jo kūrybos pa
rodą. Buvo nutarta, kad meni
ninkų sambūris galėtų egzis
tuoti. Juozas Tininis pasiūlė 
Dailiųjų Menų klubo pavadini
mą. N iekas neprieštaravo. 
Trumpai aptarę organizacinius 
reikalus steigėjai nusprendė 
apie naujo vieneto įkūrimą pa
skelbti spaudoje. Tam reikalui 
įgyvendinti pasiūlė Algirdą 
G ustaitį, kad šis parengtų  
straipsnį. Taip susikūrė Dailių
jų Menų klubas. Po dail. Rūkš- 
telės parodos sekė kitos paro
dos ir parengimai. Vėliau buvo 
nuspręsta daugiau atsidėti savo 
kūrybos pristatymams, paskai
toms, svarstymams, meninin
kų tarpusavio bendravimui. 
Pamažu susiform avo klubo 
tradicijos. Kiekvienam susirin
kimui būdavo renkamas naujas 
pirm ininkas, jis  su m etraš
tininku parengdavo būsimo su
sitikimo darbotvarkę. Papras
tai tai būdavo vienas ilgesnis 
pranešimas, kitas asmuo pa
rengdavo atsakymą - paskaitą 
recenzuodavo. Klubo nariais 
galėjo būti kviestiniai, savo 
srityje pasižymėję, asmenys, 
kurie turėjo būti patvirtinti visų 
narių sutarimu. Naujas narys 
privalėjo parašyti savo kūry
binį credo - savo gyvenimo ir 
kūrybos pristatymą, savo tiks-

lus, o visiems iš esamų narių 
duodavo atsakymą raštu. Vė
liau Credo ir atsakymas būda
vo skaitomi susirinkimo metu. 
Susirinkimai tapo tokie gau
sūs, kad po kurio laiko nebuvo 
įmanoma sutalpinti atskirų lie
tuvių namuose visus svečius. 
Juk menininkai atvykdavo su 
savo antrosiomis pusėmis, kar
tais su vaikais. Kaskart keitėsi 
nariai, į amžinybę iškeliau
davo vieni, ateidavo kiti. Ta
čiau metraštininku liko tas pats

Dailiųjų menų klubo metraščio 
viršelis.

Algirdas Gustaitis. Jį kiti DMK 
naria i p agarb ia i pavad ino  
“Dlugošu”. Ir ne veltui. Tik at
kaklaus užsispyrimo dėka per 
45 metus gimė neregėtas leidi
nys - 6 Dailiųjų Menų klubo 
albumai. Kiekviena žinutė Al
girdui buvo svarbi. Kaip skruz
dėlytė po šapelį taip metrašti
ninkas rinko savo “gintariu- 
kus”. Į metraštį sudėta viskas: 
straipsniai, nuotraukos, meni
ninkų Credo, atsakymai į juos, 
paskaitų tekstai. Kaip Gustaitis 
minėjo, “kartais pavykdavo iš- 
prašytį dalyvaujančių narių pa
rašus. Taip metai iš metų mes 
savo linijos laikėmės. Santrau
kos, pasisakymai buvo išsau
goti...

Atgaivinto klubo veikla
“Metai bėga, žmonės serga 

ir miršta, tie, kuriuos matome 
nuotraukose” . Tikrai metai bė- 
go, vėlesnius tomus vartant 
matyti vis daugiau nekrologų. 
M irus Broniui Railai, 1997 
metais per jo paminėjimą, dalis 
narių nusprendė, kad laikas 
klubui užbaigti savo veiklą. 
Tačiau ne visi su tuo sutiko. Po 
kelių metų Algirdas Gustaitis 
bandė atgaivinti klubo veiklą. 
Taip gimė Naujasis Dailiųjų 
Menų klubas, gyvuojantis ir 
dabar. Atgaivinto klubo vardu 
Petronėlei Orintaitei laimėjus 
Lietuvių Rašytojų sąjungos 
premiją, pirmininkė Stasė Pe
tersonienė paprašė suorgani
zuoti jos pagerbimą. Šv. Kazi
miero parapijos salėje po jos 
mirties buvo surengtas rašyto-

KULTŪROS PUSLAPIS

jos paminėjimas, premija už 
jos knygą “Būk žmogus, Zabu- 
li”, buvo įteikta jos vyrui Janu
tai. Originalaus metraščio bu
vo parengti 6 albumai. Virše
lius kiekvienam albumui pa
ruošė dailininkas Pranas Gas- 
paronis. Leidžiant metraščius 
buvo nuspręsta sudėti į vieną 
knygą, atskirus albumus per
skiriant intarpais.

Vienos knygos svoris 5.5 
kg (daugiau nei 12 svarų!), 
knygos storis apie 10 cm. Viso 
išleista 250 vienetų. Didžioji jų 
dauguma bus išsiuntinėta Lie
tuvos ir užsienio universite
tam s, archyvam s, b ib lio te
koms, knygos su dedikacijo
mis įteiktos prezidentui Valdui 
Adamkui, Lietuvos Seimui, 
Vyriausybei, Lietuvos Rašyto
jų  sąjungai ir kt. Pardavimui 
liko tik kelios knygos, kreip
kitės į Algirdo Gustaičio žmo
ną Danguolę.

“Tai mūsų įnašas lietuvių 
tautai” ,- sakė metraštininkas 
Algirdas Gustaitis.

Tai, galima teigti, yra Los 
Angeles lietuvių menininkų 
enciklopedija, kurioje sudėta 
daugiau nei 50 metų daugelio 
garbingų asmenų kūrybiniai 
polėkiai. Juk klubui priklausė 
vienas už kitą lietuvių tautai 
garsesni žmonės: Mykolas Bir
žiška, antropologė Marija Al
seikaitė-Gimbutienė, istorikas 
Algirdas Gustaitis, rašytojai 
Alė Rūta, Jurgis Gliauda, poe
tai Bernardas Brazdžionis, Da
nutė Mitkienė, dailininkas An
tanas Rūkštelė, muzikai Juozas 
Bertulis, Bronius Budriūnas ir 
kiti. Viso apie 40 narių.

Tai yra pasišventusio savo 
istoriniams ir žurnalistiniams 
polėkiams asmens po šimto 
metų darbas išsaugoti unikalią 
literatūrinę medžiagą ateities 
kartoms. Juk albumai galėjo 
nukeliauti į kokį archyvą, kur 
niekas nebūtų jų  ieškojęs, o su 
laiku gal ir būtų sunaikintas. 
Bet autorius tikėjo. Kaip jis 
minėjo, tokio leidinio lietuvių 
tarpe nebuvo ir galbūt nebus.

Algirdas Gustaitis, kartu su 
žmona Danguole ir istorijos 
daktaru Algimantu Liekiu, ku
ris darbavosi Lietuvoje, suge
bėjo parengti metraštį spaudai. 
Algirdas Gustaitis galvoja, kad 
tai didžiausias (ir galbūt pasku
tinis) jo  veikalas. Tie, kurie ži
no Gustaičio darbus, gali teigti, 
kad kiekvienas jo  darbas yra 
svarbus, nes kiekviename jų 
autorius kelia drąsias, kartais 
net dabartiniams laikams lietu
vių tarpe dar nesuvokiamas 
mintis. Tenka labai apgailes
tauti, kad Dailiųjų Menų met
raščio parengimas spaudai iš
sekino autorių ir savo 86-tį jis 
turėjo praleisti lovoje. Reikia 
tikėtis, kad Algirdo sveikata 
pasitaisys ir jis galės toliau ra
šyti. Algirdo šeima, draugai ir 
bendražygiai, visi mes linkime 
jam  stiprybės.

Bendras EXULTATE choro vaizdas 20-metų jubiliejinio koncerto 
metu, kuriame choras kartu su styginių orkestru prie altoriaus atliko 
pirmą dalį koncerto, jo  tarpe Vivaldi “Magnificat”. Koncertas vyko 
Dievo Motinos nuolatinės pagalbos bažnyčioje.

KOMPAKTINĖSE PLOKŠTELĖSE - BALTŲ GIESMĖS

Atgimstantis archaiškasis lietuvių folkloras pradeda naują 
gyvenimą kompaktinėse plokštelėse. Viena garsiausių šio folklo
ro atlikėjų grupė “Kūlgrinda” išleido plokštelę “Ugnies apeigos”. 
Tai - pirmoji plokštelė iš sumanytos serijos “ Baltų giesmės”.

Folkloro grupė “Kūlgrinda” orientuojasi į seniausią muzikinį 
paveldą, siekiantį ankstyvuosius viduramžius. Repertuare 
vyrauja dainuojamos, šokamos ir grojamos sutartinės, skudučių, 
smuiko ir būgnų muzika. Si grupė pasižymi moderniu požiūriu 
į folklorą. Be tradicinių kalendorinių švenčių, “Kūlgrinda” 
dalyvauja roko ir avangardo koncertuose.

Su ugnimi, pasak “Kūlgrindos” grupės dalyvių, siejamos 
svarbiausios baltų tikėjimo apeigos. Ugnis aukure uždegama 
visų kalendorinių ir šeimos švenčių proga, ji simbolizuoja šeimos 
židinio šilumą. Ugnies apeigų metu giedama ir šokama. Jau 
įrašinėjama ir antroji serijos plokštelė - “Perkūno giesmės” .

Eltos inf.

BAŽNYČIOS BOKŠTĄ APŠVIETĖ KALĖDŲ EGLĖ

Remontuojamas Anykščių bažnyčios bokštas pasipuošė 
dešimties metrų aukščio Kalėdų egle. Tai bene pirmas atvejis 
Lietuvoje, kai į bažnyčios bokštą įkeliama eglė. Ši Anykščių 
klebono Stanislovo Krumpliausko idėja pretenduoja į Lietuvos 
rekordų knygą. Neogotikos stiliaus Šv. Mato bažnyčia statyta 
1899-1909 m., yra aukščiausia Lietuvoje. Pirmieji jos bokštai 
buvo 84 metrų aukščio, o dabar siekia 79 metrus ir yra svar
biausias Anykščių panoramos akcentas. Klebono idėjai vietoje 
kryžiaus iškelti eglę, kurią bažnyčiai padovanojo Anykščių 
urėdija, neprieštaravęs ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

Beveik 80 metrų aukštyje esanti eglė įspūdingai atrodo naktį, 
ją puošia neoninėm spalvom šviečianti 150 metrų ilgio girlianda, 
kurią parūpino iš Anykščių kilęs verslininkas Vytautas Galvonas.

Pastoliais apjuostas ir be kryžiaus bokštas stovės iki pava
sario, tačiau eglė iš bokšto bus iškelta po Trijų karalių.

N A U JO S  K N YG O S

UAB “Valstiečių laikraštis” išleido Kovo 11-osios akto 
signataro dr. Leono Milčiaus knygą Darbų ir laiko tėkmėje, 
kurioje yra 4 skyriai: Zodžiai tėviškei ir žydinčiai žemei, Tarp 
žmonių ir apie žmones, Mūsų kaimas - daugiau klausimų negu 
atsakymų ir Politikos verpetuose. 192 puslapių knygoje yra ir 
25 nuotraukos. Dr. Leonas Milčius yra Lietuvos Respublikos 
Zem ės ūkio m inisterijos darbo ekonom ikos ir m okymo 
m etodikos tarnybos direktorius. Anksčiau jo  straipsnius 
skaitydavome ir Dirvoje.
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Kalėdų prakatėlė Clevelando Sv. Jurgio bažnyčioje. G.Juškėno nuotr.

Doloresa Kazragytė

XIV

Žvirblis

Ponui Žvirbliui teko tokia pa
vardė. Ką padarysi. Žinoma, ga
lima buvo pavardę pakeisti į mo
tinos, bet kad motina Dagilytė, 
tai koks skirtumas. Žvirblis ar 
Dagilis? Nors gal Dagilis ge
riau. Žvirblis labai jau gatvinis, 
turginis padaras, o dagilis... 
nežinau, bet vis miškinis.

Ponui Žvirbliui jau netoli 
šešiasdešim ties. Pragyveno 
gyvenimą. Dabar trepinėja vis 
lėčiau, vis sunkiau: tai reuma
tas kankina, tai petį skauda, tai 
rankos pakelti negali, tai širdį 
maudžia. O buvo stiprus. Iki 
50-ies nė karto nebuvo pas 
daktarus. Tiesa, kartą buvo. 
Užpūliavo vinimi pradurtas 
pirštas. Nei tarkuotos bulvės 
kompresai, nei muilas su laši
niais nepadėjo. O šito gydymo 
jį išmokė močiutė. Ir visą gy
venimą nuo užpūliavimo gy
dėsi tarkuotos bulvės ar muilo 
su lašiniais kompresu.

Žvirblis gyveno nedidelia
me miestelyje. Tėvas - buhal
teris, motina - siuvėja. Žinomi 
buvo žmonės. Žvirblis gimė 
prieš karą. Karo vargų nepa
mena. Aplenkė jų miestelį ka
ras. Beveik aplenkė. Gal todėl, 
kad miestelis turėjo savo gy
nėją - “Šventąją Apoloniją”. 
Gyveno ji miestelio pakrašty. 
Buvo gal 100 metų pana. Gy
dydavo rankos pridėjimu visus 
miestelio vaikus. Suaugusių - 
ne. Tik tokiai Teofilei išgydė 
“gumbą” krūtinėje. Pagailėjo. 
Teofilė turėjo septynis vaikus. 
Visi šnibždėjosi jau ir po karo, 
kad Apolonija išmeldė mieste
liui malonę. Karui pasibaigus, 
ji mirė.

O Žvirblis lankė mokyklą, 
baigė vidurinę. Geras buvo 
mokinys, nors ne pirmūnas.

Tik muzikos turėjo trejetą. Jo
kios muzikinės klausos. Jo
kios. Užtat skaičiai - Žvirblio 
pasididžiavimas. Į tėvą atsigi
mė. Už bandelę ar sumuštinio 
puselę, obuolį ar dar ką nors 
spręsdavo visiems uždavinius. 
O už 10 kapeikų per kontrolinį 
ir “špargalkę” pasiųsdavo. 
Žvirblis nieko nedarė veltui. Ir 
taip visą gyvenimą. Ar kaimy
nui kokį raštą parašyti, prašy
mą ar pareiškimą - turi užmo
kėti. Nedaug - kas rublį, kas 
tris, - bet turi. Visi tai žinojo. 
Ir kai buvo vaikas, ir kai po 
mokslų grįžo namo - visada 
ėmė užmokestį. Pradėjo dirbti 
buhalteriu miestelio fabrikėly
je. Ne, Žvirblis nebuvo gobšus, 
neturėjo aistros turtui, pinigui. 
Gyveno tėvų paliktame butely
je (abu tėvai mirė vienas po ki
to, vos Žvirblis užbaigė moks
lus), gyveno kukliai, tvarkin
gai, sutarė su kaimynais (ir ko 
čia nesutarti, jei tik keliskart 
per savaitę “labas” , ir viskas). 
Žmonės jį gerbė, labai kruopš
čiai valydavosi batus, kai atei
davo prašyti, kad parašytų kokį 
raštą valdžiai. Ir kaip nevalysi: 
tada dar nebuvo mados nusiau
ti batus, o ant durų kabojo raš
telis su užrašu: “Gerai valykite 
kojas”. Ir storos gelumbės kili
m ėlis. K itas, iš pagalbos 
Žvirbliui, ir savo skudurėlį at
sinešdavo, kai būdavo pavasa
rin ia i a tlydž ia i ar rudens 
“pliurza”. Taigi žmonės gerbė 
Žvirblį, tik niekas nežinojo, ką 
jis veikia ilgais rudens, žiemos 
vakarais. Ką jis veikdavo per 
atostogas? Visuomeniniame 
gyvenime nedalyvavo, šeimos 
neturėjo. Moterys jo nelanky
davo. Jis irgi nevaikščiojo į 
svečius. Tik darbe, per gimta

dienių šventes, išgerdavo tau
relę. Vasaros vakarais dar išei
davo pasivaikščioti paupiais. 
Bet visada su kostiumu, visada 
su baltais marškiniais. Žmonės 
nustojo Žvirbliu domėtis ir ap
kalbinėti, nes nebuvo kuo do
mėtis. Įstaigos kolegos irgi ne 
ką težinojo: tvarkingai dirba, 
visada laiku visi popieriai pa
ruošti, nunešti, parašai surink
ti, antspaudai atspausti. Nieko 
neprikiši. Gavo kelis pagyrimo 
raštus. Taupomosios knygelės 
neturi - žmonės nugirstų. Ką 
valgo - nelabai aišku. Bet, ži
noma, nebadauja: pardavėja 
sako, kad gerus produktus per
ka, ne po daug.

Tiesa, kaimynė Stasė pasa
kojo: Žvirblis kas pavasarį ir 
rudenį paprašo ją  išvalyti lan
gus. Kai ji ateina, jis išeina pa
sivaikščioti porai valandų. Bet 
nieko likusi viena ji negalėjo 
“atknisti” . Spintoje tvarkingai 
sudėlioti drabužiai, virtuvėje 
suplauti indai, prieškambaryje 
tvarkingai sudėlioti išblizginti 
batai. Knygų nedaug. Stalčiai 
užrakinti. Buvo viena atversta 
knyga, jai pasirodė, kad Bibli
ja, bet nelietuviškai parašyta.

Tik vieną kartą... Prieš me
tus, pavasarį, aukštai pasilipusi 
valė langą ir ant spintos viršaus 
pamatė nedidelį paveikslo rė
melį. Pasižiūrėjo - ten buvo fo
tografija: didelio miesto par
kas, aukšti namai aplinkui, ant 
suolelio sėdi Žvirblis, per pe
čius apkabinęs dailią merginą. 
Abu juokiasi. Vasara.

Kada tai buvo? Kur? Ma
tyt, kai mokėsi universitete. 
Niekas niekada apie tą mergai
tę nieko nesužinojo. Ir nesu
žinos...

Žvirblis turi savo paslaptį. 
Ir kažin, ar ilgai Žvirblis iš
tvers tokį tvarkingą savo gyve
nimą?

Kažkodėl man gaila Žvirb
lio. O jam  galbūt gaila mūsų.

Iš knygos “Kasdienybės rožinis”, 
Kaunas, 1999

ILLINOIS
LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ 

LYGOS VALDYBA 
sveikina Jus ir Jūsų skaitytojus

linkėdama Linksmų Sv. Kalėdų ir 
sėkmingų Naujų Metų.

“Dirvos” Redakcijai linkime tolimesnės 
sėkmės ir ištvermės Jūsų darbuose gražiai 

informuojant lietuvių visuomenę.

Anatolijus Milunas,
Illinois lietuvių respublikonų lygos pirmininkas

PRATĘSIAMAS DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS
Negavus pakankamo skaičiaus novelių iki 

originalaus konkurso termino lapkričio 1 d., 
Dirvos novelės konkurso rankraščių įteikimo data

nukeliama iki 2003 m. vasario 1 d.
Kviečiame visus rašytojus pasinaudoti šia proga ir 

dalyvauti konkurse.
Korp. Neo-Lithuania vyr. valdyba

KETURIASDEŠIMTASIS
“Dirvos” novelės konkursas

Skiriam os DVI PREMIJOS:
Pirmoji - 500 dolerių,
Antroji - 300 dolerių

Iš A .A . S IM O  KAŠELIONIO  
p a lik im o , kurį tvarko “ Korp! N e o -L ith u an ia”

Vyr. valdyba

Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė 
patiems pasirinkti novelės temą 

ir meninės išraiškos formas.
Paskutinė rankraščių įteikimo data - 20 03  metų  

vasario  1 d. (pagal pašto antspaudą).

Rankraščius siųsti šiuo adresu:
Dirva, Novelės konkursas,

P.O. Box 19191 
Cleveland, Ohio 44119-0191

Konkurse kviečiame dalyvauti visus lietuvių 
rašytojus, gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet 
kurioje kitoje valstybėje.

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai 
būtinai privalo būti perrašyti rašomąja mašinėle 
arba kompiuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą 
patį slapyvardį užrašykite ant pridedamo 
užklijuoto vokelio, kuriame įdėta autoriaus 
tikroji pavardė, adresas ir telefono numeris. Tik 
laimėjusių vokeliai bus atidaryti. Nepremijuoti 
rankraščiai grąžinami tik autoriams prašant jų 
nurodytu adresu.

Vertinimo komisija paprasta balsų dauguma 
sprendžia ką premijuoti.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $40, 

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

ORO PAŠTU į UŽSIENĮ 
METAMS - $115.00
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RENGINIŲ KALENDORIUS
2003 m.
VASARIO 16 d. Nepriklausomybės šventės minėjimas 

Dievo Motinos parapijos auditorijoje.
KOVO 16 d., sekmadienį, įvyks tradicinė Kaziuko Muge 

Dievo Motinos parapijos salėse. Rengia Clevelando skautija.
BALANDŽIO 5 d., šeštadienį, “Trys panteros”.
GEGUŽĖS 3 ir 4 dienomis, Ateitininkų šeimos šventė 

Dievo Motinos parapijoj. Šeštadienį koncertas ir sekmadienį 
akademija.

RUGSĖJO 28 d. Lietuvių diena, Lietuvių Meno Ansamblio 
“Dainava” koncertas Dievo Motinos parapijos auditorijoje. 
Rengia JAV LB Clevelando Apylinkės Valdyba.

CMieli Dirvos darbuotojai,
linkėdama Jums Šv. Kalėdų ir 

laimingų bei sveikų Naujų Metų, 
šia proga jungiu savo kuklią 
auką Dirvai sumoje 50 dol.

Linkiu Jums 
viso gero -

ELEONORA 
VALIUKĖNIENĖ

Sveikiname gimines, draugus, 
PAŽĮSTAMUS IR BENDRADARBIUS 

ABEJOSE ATLANTO PUSĖSE,
ŠV. KALĖDU IR NAUJU METU 
PROGA IR LINKIME VISIEMS 

LINKSMU ŠVENČIU IR LAIMINGU, 
SVEIKU 2003 METU.

ELENA IR VYTAUTAS 
VIDUGIRIAI

Kalifornija

ĮVAIRENYBĖS

LIETUVOS MIŠKE 
PAKLOJO 

“MOLOTOVĄ” IR 
“RIBBENTROPPĄ”
Garsus JAV politologas 

Zbigniewas Brzezinskis nutarė 
dviem savo trofėjams iš Lie
tuvos duoti vienų didžiausių 
praėjusio amžiaus nusikaltėlių 
vardus - Panevėžio rajone pa
klotus šernus jis pavadino Mo
lotovu ir Ribbentroppu.

Z. Brzezinskis tikriausiai 
taip suvedė sąskaitas su istorija 
- dirbdamas JAV prezidento 
nacionalinio saugumo patarėju 
ir vėliau, būdamas nevyriausy
binis politologas, jis siekė, kad 
būtų likviduoti Europą ilgam

p ad a liju s io  kom unistinės 
SSRS ir nacių Vokietijos san
dėrio padariniai. Aistringas 
medžiotojas Z. Brzezinskis du 
šernus Krekenavos girininki
jos Pašilių miške nušovė lap
kričio pabaigoje, atvykęs pasi
džiaugti kartu Lietuva dėl jos 
pakvietimo į NATO ir prezi
dento G eorge’o W. Busho 
vizito. Garbingoje medžiotojų 
kom panijoje taip pat buvo 
premjeras Algirdas Brazaus
kas, buvęs Latvijos preziden
tas Guntis Ulmanis, Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas, keletas Seimo narių.

Apie savo trofėjų “krikšty
nas” Z. Brzezinskis pranešė

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Atviras laiškas Nijolei Bagdžiūnienei iš Montrealio
Gerb. Ponia,
Atsakymas į Jūsų laišką Dirvoje, š.m. lapkričio 26 d. ir man 

suteikus “perliukus” - kartu pareikštus kaltinimus, kad aš esu 
įsimylėjęs į savo parašytus straipsnius, vienodo turinio Akira
čiuose, Dirvoje ir dar gal kai kur?

Nerandu reikalo teisintis į Jūsų neteisingus mano asmens 
puolimus ir Jūsų garbinimą dr. ar prof. Onos Voverienės, kaip 
Jūs sakote “išsamius, puikiai paruoštus ir kruopščiai dokumen
tuotus straipsnius”.

Ta pačia proga tegul apie Jūsų garbinamus O. Voverienės 
straipsnius pasisako trečios bangos lietuvis Vidmantas Stoškus 
iš Oak Lawn, IL., kuris š.m. lapkričio mėn. Akiračiuose taip ra
šo: “Man atrodo, kad p. Bindokienė visai neskaito jūsų įdomaus 
laikraščio, nes ir toliau spausdina kažkokios anksčiau negirdėtos 
profesorės ar daktarės Onos Voverienės visiškai neįdomius straips
nius. Matyt, kad Voverienė Lietuvoje neranda skaitytojų, tai ra
do čia draugų Draugo redakcijoje. Kartais Drauge beveik pusė 
laikraščio skirta Onos Voverienės straipsniams.” Daugiau 
nekartosiu Vidmanto Staškaus pasisakymų, nes jie tiesioginiai 
neliečia O. Voverienę, bet niekina V. Landsbergį.

Baigsiu su faktu, kad daugelis “dypų” yra nusivylę trečios 
bangos lietuviais, kurie atvykę į Ameriką lietuviškame gyvenime 
nedalyvauja. Tačiau, ir čia “dypų” ir trečios bangos lietuvių tarpe 
yra ir gerų ir blogų žmonių.

Lietuviška patarlė sako: “Atskirkime pelus nuo grūdų.”
Vytautas Šeštokas, Los Angeles, CA

DIRVAI
AUKOJO

Dirvos redakcijai
Gerb. Redaktoriau,
Skelbiu  naują konkursą , sk irtą  kara liaus M indaugo 

karūnavimo 750-osioms metinėms paminėti. Jei bus apmokama, 
kaip skelbimas, prašau šio pranešimo apie konkursą nedėti.

Pagarbiai,
Marija Remienė, JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė

KONKURSAS
Skelbiamas jaunųjų istorikų konkursas, skirtas karaliaus 

Mindaugo karūnavimo 750-osioms metinėms paminėti. Konkur
so organizatoriai: JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros taryba 
(pirm. Marija Remienė) ir Lietuvos istorijos laikraštis “Voruta”. 
Mecenatas - dr. Jonas Adomavičius, JAV.

Tema: “Mindaugas ir jo  reikšmė Lietuvos istorijoje” .
Konkurso darbų atsiuntimo terminas: iki 2003 m. birželio 1 

d. Dalyviai: jauni istorikai, istorijos fakultetų studentai iki 30 
metų amžiaus. Rašinių apimtis: iki 10 mašinėle rašytų puslapių. 
Galima pateikti kelis rašinius.

Premijuoti rašiniai bus spausdinami “Drauge” ir “Vorutoje”. 
Siųsti vieną kopiją į “Draugą” el. paštas: redakcija@draugas.org. 
Kitą kopiją į “Vorutos” redakciją el. paštas: voruta@is.lt.

Premijų dydis: pirmoji premija 300 US dol., antroji 200 US 
dol. ir trys premijos po 100 US dol.

Konkurso komisija: habil. dr. prof. Antanas Tyla, akad. prof. 
Zigmas Zinkevičius ir istorikė Rūta Kunčienė.

Dalyviai apdovanojami liepos 6 d. Valstybės dienos proga.

R. Petrulis,
Ft. Lauderdale, F L ............500

J.Jurkūnas, St. Pete. B., FL .... 60
F. Klimaitis, Cleveland, OH ... 60
J.Nasvytis, Cleveland, O H ....50
E.Valiukėnienė, Larame, WY .. 50 
IL. Lietuvių

Respublikonų lyga.............50
D.Kasaitis, Baltimore, MD .... 40
N. Chernetzky,

Beachwood, OH .................. 25
V.Matulis, Stuart, FL .............. 25
S. Lee, Seminole, F L ............... 25
T. Sperauskas, Glen Cove, NY .. 25
J.Variakojis, Chicago, I L ...... 25
V.Petrikonis, Juno B., F L .....  20
J.Januškevičius,

Centervl., M A .....................20
G. Janušonis, Rochester, NY ... 20
D.Mačernis, Chicago, I L ....... 20
D.Mikoliūnas, Wlby., OH .......20
S. Mackevičius, Omaha, NE ... 15
O. Adomavičius,

Centervl., M A .....................10
P. Bielinis, Cleveland, O H ....  10
A.Dačys, Burbank, CA .........  10
Z.Dučmanas, Wickliffe, OH .. 10 
G.Heppner, Mansfield, OH ... 10
T. Kašiuba, Brooklyn, NY ....... 10
V.Kasniūnas, Beverly S.,IN ... 10 
A.Mackevičius,

Santa Mon.,CA ....................10
J. Savaitis, Sunny H., FL.........  10
V.Šeštokas, Los Angeles, CA .. 10
K. Simulis, Oak Lawn, I L ......  10
L. Stadalninkas,

Los Angeles, CA ..................10
A.Stepanauskas, Juno B. FL .... 10
M. Švarcas, Wickliffe, OH ....  10
I. Ulpaitė, So. Boston, MA ....  10
D.Užas, Maspeth, N Y ...........  10
K.Navakauskas, Coventry, RI 
10
D. Jakas, Norristown, PA ......... 10
J. Vėlyvis, N. Adams, MA ....... 10
V.Bagdonavičius, Phila.,PA....5
E. Balanda, Cleveland, OH ........5
S.Knistautas, Cleveland, OH ... 5
V.Satkus, C anada....................  5
A.Vasis, Cleveland, O H ..........  5

ambasadoriui V. Ušackui pa
dėkos laiške už gražų priė
mimą Lietuvoje.

UŽBAIGTAS
ADAMKIENĖS

PROJEKTAS
Sėkmingai užbaigtas bend

ras Almos Adamkienės labda
ros ir paramos fondo bei Balti
jos šalyse veikiančios kompa
nijos “Tilde” projektas, kurio 
metu beveik pusantro šimto ato
kesnių Lietuvos rajonų mo
kyklų gavo kompiuterinių pro
gramų rinkinį “Tildės Biuras” . 
Jis įdiegtas tūkstantyje kom
piuterių. Programų rinkinio 
“Tildės Biuras” licencijos pas-

kutines mokyklas pasiekė lap
kričio pabaigoje, o formalumai 
baigti tvarkyti jau gruodį. Mo
kykloms išdalinta 1,000 licen
cijų, jos paskirstytos 149 mo
kykloms - 35 iš jų nuolatos re
mia Almos Adamkienės labda
ros ir paramos fondas, o kitas 
vėliau papildomai pasiūlė fon
do remiamos mokyklos.

“Tildės Biuras” yra progra
mų rinkinys, padedantis dirbti 
kompiuteriu lietuvių kalba. Jį 
sudaro keliolika programų: ra
šybos tikrinim o priemonės, 
kompiuteriniai žodynai (anglų- 
lietuvių-anglų, vokiečių-lietu- 
vių-vokiečių), lietuviški šriftai, 
kalbų mokymosi programa.

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

FOR RENT
2 bedroom apartment 

double house up 
20426 Lakeshore Blv. 

Euclid, OH

Tel.: 481-2419

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:voruta@is.lt
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SPORTAS

SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS

Papildydami mūsų ankstyvesnį pranešimą skelbiame, kad 
2003 metų S. Amerikos lietuvių kalnų slidinėjimo pirmenybės 
įvyks 2003 m. kovo 25 d., antradienį, Park City, Utah, USA.

Varžybas vykdo ŠALFASS-gos Slidinėjimo komitetas, 
Lietuvių Gydytojų draugijos metinės slidinėjimo iškylos- 
seminaro apimtyje. Iškyla vyks 2003 m. kovo 22-29 dienomis. 
Norintieji dalyvauti ir iškyloje ar jos dalyje mielai kviečiami.

SALFASS-gos pirmenybių programoje - slalomas ir didysis 
slalomas įvairiose amžiaus grupėse, vyrams, moterims, jauniams 
ir mergaitėms.

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių kilmės slidinėtojai.
Preliminarinę registraciją prašome atlikti kuo ankščiau, 

pageidautina iki 2002 m. gruodžio 31 d ., pas varžybų 
organizatorę Gailutę Ošlapaitę:

Gaile Oslapas, P.O. Box 8247, Green Valley Lake, CA 92341
8247, USA

Tel. (310) 880-2952. Fax: (310) 449-1015. E-m ail: 
gailute@msn.com

Papildomi ryšiai: Vytenis Čiurlionis, tel. 216-481-1525; E
Mail: vciurlionis@msn.com ir Rimas Kuliavas, tel. 416-766
2996; E-mail: rimas@kuliavas.com

Visais varžybų bei iškylos reikalais kreipkitės į Gailę 
Ošlapaitę.

Labai svarbu registraciją atlikti kuo ankščiau, norint sutaupyti 
pinigų ir turėti geresnį pasirinkimą apsistojimo vietų.

ŠALFASS SLIDINĖJIMO KOMITETAS

Mon.-Frū: a am to t  pm 866 E. 200 Ui SL
Rut.: flju iU n ip m  Clwelind, Oh. 4/.11Ū

P a u l S te fa n a c

T h e ^ D e g e n c y
Luxury Apartments

The Best Address in PARMA!

ĮVAIRENYBĖS

PRIEŠ RINKIMUS
Konservatoriai artimiausiu 

metu žada “pradėti kanoniza
cijos procesą, kad Rolandas 
Paksas dar gyvas būtų paskelb
tas šventuoju - Sv. Paksu - Lie
tuvos Gelbėtoju”. Tokios ne
būdingos partijoms funkcijos 
jie nusprendė imtis atsakydami 
į, jų  nuomone, nesąžiningą, 
populistinę R. Pakso Preziden
to rinkimų kampaniją.

Seimo Konservatorių frak
cijos seniūnas Andrius Kubi
lius, paskelbęs apie šią inicia
tyvą spaudos konferencijoje, 
sakė, kad pilietinė visuomenė 
į tai gali atsakyti tik tokiu būdu 
- šmaikštumu, pašaipa ir ne
prarasdama humoro jausmo. 
Konservatoriai, pasak jo, taip 
pat skelbia konkursą šio šven
tojo paminklui sukurti ir daly
viams premijuoti skiria iš savo 
partijos lėšų 2 tūkstančius litų. 
Konkurso komitetui vadovaus 
Konservatorių partijos kultū
ros komiteto pirmininkas, dai

lininkas Arvydas Šaltenis. Ver
tinami bus iki šių metų gruo
džio 31 d. pateikti projekto es
kizai. “Vienintelė būtina kon
kurso sąlyga - būsimo pamink
lo postamente turi būti iškalti 
šv. Pakso 1999 m. rugsėjo mė
nesį pasakyti ir jo  ypatingą gar
bę, sąžinę ir tiesos kelią at
skleidžiantys žodžiai: “Sutartis 
su “Williams” priimtina abiem 
pusėms, ji baigiama ruošti ir 
artimiausiu metu bus pasirašy
ta. Galingos investicijos į “Ma
žeikių naftą” leis modernizuoti 
įmonę”, - sakė A. Kubilius.

Konservatorius Arvydas 
Vidžiūnas prognozuoja, kad 
Lietuvos kūrybinė visuomenė 
plačiai atsilieps į šią akciją. A. 
Kubilius tikisi, kad paminklas 
R. Paksui bus pastatytas atsta
tomų Valdovų rūmų vidiniame 
k iem ely je. Jeigu  L ietuvos 
valstybė šio paminklo staty
mui neskirs pakankamai lėšų, 
konservatoriai, anot jo, organi
zuos lėšų telkimo vajų.

F O R  SA L E
Bed - A full size set, plush, 
unused, still in plastic with 

warranty, sell 135 dol.
Tel. 440-653-0239

Mattress set - 145 dol.
A queen set, orthopedic 
plush, unused in plastic. 

Can deliver.
Tel. 440-653-0239

Bed - A queen pillow-top 
set. Name brand with 

warranty. Still in plastic, 
will sell for 165 dol. Can 

deliver
Tel. 440-653-0239

King size mattress set -
chiropractor endorsed with 
factory warranty, new, in 

plastic. List 
799 dol. sell 275 dol. 

Can deliver
Tel. 440-653-0239

PRUNSKIENĖS
PASIŽADĖJIMAS

Lietuvos archyvų departa
mento darbuotojai buvo pri
blokšti, kai Kovo 11-osios Ak
to signataras Balys Gajauskas 
atnešė K.Prunskienės pasiža
dėjimo bendradarbiauti su KGB 
originalą. “Nesu tikras, ar tai, 
kas vadinama prisipažinimo 
originalu, nėra falsifikatas. Kai 
klausiau, iš kur atsirado prisi
pažinimo dokumentas, atsaky
mo neišgirdau”,- prisiminė bu
vusios AT Sovietų Sąjungos 
KGB veiklai tirti komisijos na
rys Jurgis Jurgelis. Prezidento 
posto siekiančios ekspremjerės 
Kazimieros Prunskienės bend
radarbiavimo su KGB istorija 
virto detektyvu. Politikės tei
gimu, jos pasižadėjimą liudi
jantis dokumentas yra dingęs. 
“Respublikos” redakcijos šal
tinių duomenimis, B.Gajaus- 
kas šį raštą saugojo namie. 
KGB šmėkla vėl persekioja 
K.Prunskienę.

e

1st M onth FREE 
on 1 and 2 Bedroom s

(RESTRICTIONS APPLY)

440-845-4841
Owner's Management Company

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)

mailto:gailute@msn.com
mailto:vciurlionis@msn.com
mailto:rimas@kuliavas.com
mailto:TAUPA@AOL.COM



