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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

Popiežius Jonas Paulius II audiencijoje priėmė Lietuvos Respublikos prezidentą Rolandą Paksą 
(kairėje) su jo  šeima ir visa delegacija Vatikane spalio 2 d. ir palaimino Lietuvos žmones ir prezidento 
šeimą. Reuters nuotr.

NIUJORKE - APIE LIETUVOS SUSIRŪPINIMĄ 
DĖL GRĖSMĖS KURŠIŲ NERIJAI

klausimus, padėtį Irake ir Ar
timųjų Rytų problemas.

Kaip informavo Užsienio 
reikalų ministerija, A. Valionis 
Niujorke taip pat susitiko su 
Jungtinių Tautų Program os 
Irakui vadovu Benon Sevan, 
Baltarusijos užsienio reikalų 
ministru Sergejumi Martynovu 
bei JAV nuolatiniu atstovu prie 
Jungtinių Tautų John Negro
ponte.

Susitikime su John Negro
ponte buvo pasikeista nuomo
nėmis dėl taikos A rtim uo
siuose Rytuose sureguliavimo 
perspektyvų, padėties Irake,New Y ork , spalio  1 d. 

(ELTA). Niujorke Lietuvos 
užsien io  reikalų  m inistras 
Antanas Valionis Rusijos Fe
deracijos užsienio reikalų mi
nistrui Igoriui Ivanovui per
davė Lietuvos susirūpinimą 
dėl Rusijos pateiktų neišsamių 
naftos telkinio D-6 aplinko
sauginės ekspertizės duomenų.

I. Ivanovas pokalbio metu 
pripažino būtinybę surengti 
abiejų šalių aplinkosaugos ži
nybos vadovų ir ekspertų susi
tikimą.

Kartu buvo aptarti ir dvi
šalio Lietuvos bei Rusijos ben
dradarbiavimo klausimai, pa
sidžiaug ta  sk landžiai v e i
kiančia nauja tranzito į Kara
liaučiaus sritį ir iš jos tvarka, 
aptarti bendradarbiavimo ener
getikos srityje ir 2K projektai 
bei dvigubo apmokestinimo 
išvengim o su tarties ra tif i
kavimo klausimai.

Ministrai taip pat aptarė ES 
ir Rusijos bendradarbiavimo

naujos JT Saugumo Tarybos 
rezoliucijos dėl Irako p riė
mimo galimybių bei artėjan
čios Madrido donorų konfe
rencijos svarbos.

Šie klausimai, kaip ir verslo 
galimybės Irake, taip pat buvo 
pagrindinė A.Valionio susi
tikimo su B.Sevan tema.

Su S. Martynovu Lietuvos 
užsien io  re ikalų  m inistras 
aptarė sienos apsaugos ir pa
sienio perėjim o punktų su
tvarkymo, prekybos bei eko
nom inio bendradarbiavim o 
L ietuvai įsto jus į Europos 
Sąjungą klausimus.

RAGINA NESIŠVAISTYTI 
NEREALIAIS PAŽADAIS

Vilnius, spalio 1 d. (ELTA). Seimo narys liberalcentristas 
Kęstutis Glaveckas ketina inicijuoti įstatymo pataisas, kuriose 
Lietuva įsipareigotų spręsti Lietuvos žydų išgrobstyto turto grą
žinimo klausimą tik įvykdžius jau duotus savo piliečiams indėlių 
ir nekilnojamojo turto grąžinimo pažadus.

Eltai jis sakė, kad tai būtų realu ne anksčiau negu 2010
2013 metais. “Šio klausimo sprendimo keliai turėtų būti susiję 
su tų įsipareigojimų, kuriuos Lietuvos valstybė jau yra davusi 
savo piliečiams, vykdymu”, - sakė parlamentaras. Jo duomeni
mis, šiuo metu bendra įsipareigojimų suma, susijusi su indėlių 
ir nekilnojamojo turto grąžinimu, viršija 5 milijardus litų.

Tik įvykdžius šiuos įsipareigojimus galima pradėti vykdyti 
kitus, tarp jų  ir žydų turto grąžinimą, mano prof. K. Glaveckas. 
Jo nuomone, valstybė negali švaistytis nerealiais pažadais. Pasak 
K. Glavecko, reikėtų aiškiai ir nedviprasmiškai išdėstyti savo 
šalies finansines galimybes ir tuomet sumažėtų priekaištų ir 
spekuliacijų šiuo klausimu.

Liberalų ir centro sąjungos pirmojo pavaduotojo K. Glavecko 
nuomone, tai būtų atsakas į praėjusią savaitę Izraelio Kneseto 
pirmininko Reuven Rivlin pasakytus žodžius iš Seimo tribūnos, 
kad žydų turto grąžinimo klausimas neišbraukiamas iš dviejų 
valstybių santykių darbotvarkės. K. Glavecko nuomone, taip pat 
ir Lietuvos bei Rusijos santykių darbotvarkėje turėtų išlikti klau
simas dėl sovietų okupacijos metais padarytos žalos atlyginimo.

LIETUVA PRISIIMA PAREIGĄ 
STIPRINTI PASAULINES 

VERTYBES
Vilnius, spalio 2 d. (ELTA). Užsienio reikalų ministras Anta

nas Valionis kreipdamasis į JT Generalinės Asamblėjos 58-osios 
sesijos dalyvius akcentavo pačių svarbiausių pasaulinių proble
mų - Irako atstatymo sudėtingumą ir tarptautinių institucijų svar
bą kovoje prieš grėsmes tarptautiniam saugumui.

Iš šio garbingo tarptautinio forumo tribūnos Lietuvos diplo
matijos vadovas kalbėjo ir apie savo šalies, būsimos ES narės, 
pareigą stiprinti pastangas kovoje prieš iššūkius pasaulio verty
bėms. Kalbėdamas apie situaciją Irake, A. Valionis akcentavo 
jo  atstatymo sudėtingumą ir tarptautinių institucijų svarbą kovoje 
prieš grėsmes saugumui pasaulyje.

“Tik koordinuodami pastangas ir glaudžiai bendradarbiau
dami tarptautiniu lygiu galime tikėtis atstatyti laisvą bei taikų 
Iraką. Tarptautinė parama yra būtina, o kartais ir esminė po dikta
tūros žlugimo siekiantiems išgyventi žmonėms”, - pažymėjo 
ministras. Pasak jo, svarbiausias tikslas šioje valstybėje išlieka 
suvereniteto atstatymas ir atstovaujamosios valdžios įtvirtinimas 
per demokratinius rinkimus, todėl šioje situacijoje JT dėl savo 
unikalios patirties yra itin svarbios Irako žmonėms.

Savo kalboje A. Valionis užsiminė ir apie Artimųjų Rytų kon
fliktą. Jo manymu, dviejų taikiai sugyvenančių valstybių vizija 
išlieka vienintelė alternatyva, kuri išspręs šį konfliktą.

Kalbėdamas apie JT reformą, šalies diplomatijos vadovas 
patvirtino, jog Lietuva pritaria nuomonei, kad daugiašalės insti
tucijos turi būti modernizuotos ir sustiprintos. “Saugumo Taryba 
turi gebėti imtis vadovės vaidmens palaikant tarptautinę taiką ir 
saugumą. Todėl Lietuva remia jos reformą, kuria siekiama užtik
rinti geresnį bei teisingesnį nuolatinio ir nenuolatinio pobūdžio 
atstovavimą, įtraukiant Vokietiją, Japoniją bei tam tikras kituose 
regionuose vadovaujančias valstybes”, - tvirtino ministras.

A. Valionis taip pat pabrėžė, kad Lietuva imasi regioninių 
iniciatyvų kovoje prieš didžiausias grėsmes tarptautiniam saugu
mui - terorizmą, masinio naikinimo ginklų ir jų  panaudojimo 
priemonių platinimą. “Lietuva yra pasiryžusi tęsti geros kaimy
nystės politiką ir plėtoti glaudesnius ryšius su naujosiomis Euro
pos Sąjungos narėmis”, - teigė ministras. Jis pabrėžė, kad de
mokratija, teisės viršenybė, pagarba žmogaus teisėms ir pama
tinėms laisvėms vertybių sistemoje užima svarbiausią vietą. 
Todėl Lietuva, pasak A.Valionio, kaip būsima ES narė, taip pat 
prisiima savo pareigą tapti šalimi donore ir stiprinti pastangas 
kovoje prieš iššūkius šioms vertybėms.

ELTA primena, kad Niujorke vykstančiuose JT Generalinės 
Asamblėjos visuotiniuose debatuose daugiau kaip 80 valstybių 
ir Vyriausybių vadovai, taip pat beveik 100 šalių užsienio reikalų 
ministrai diskutuoja apie paaštrėjusią padėtį Artimuosiuose 
Rytuose, JT reformos būtinumą, situaciją Irake, pagalbą skurs
tančioms pasaulio valstybėms.

CENTRO  PARTIJA
R. R IVLINĄ SKELBIA  “PERSONA NON GRATA”

Vilnius, spalio 1 d. (ELTA). Romualdo Ozolo vadovaujama 
Nacionalinė centro partija Izraelio Kneseto pirmininką Reuven 
Rivlin skelbia nepageidaujamu asmeniu Lietuvoje. “Pono R. 
Rivlino pakartotinas lankymasis Lietuvoje vargu bau galėtų (bū
ti) laikomas geros valios aktu”, teigiama Kovo 11-osios akto sig
nataro R. Ozolo pasirašytame partijos pranešime.

Nacionalcentristų Politinę tarybą papiktino Lietuvoje apsi
lankiusio Izraelio Kneseto pirmininko kalbos Seime ir Panerių 
memoriale, kai R. Rivlinas “pademonstravo visišką nepagarbą 
Lietuvai, piliečiams ir įstatymams”. R. Ozolas ir jo  šalininkai 
Lietuvos valdžios institucijas ragina neatsakyti į “nepagrįstas 
ir juridiškai neraštingas” Izraelio Kneseto pirmininko pretenzi
jas. R. Rivlinas sukėlė daug diskusijų, pareiškęs, kad žydų turto 
grąžinimo klausimas neišbraukiamas iš Lietuvos ir Izraelio san
tykių darbotvarkės.

Nacionalinė centro partija įsikūrė birželio 1 d. Partijon susi
būrė dalis buvusios Lietuvos Centro sąjungos narių, nepritarusių 
centristų jungimuisi su liberalais ir moderniaisiais krikdemais.
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■ PASKIRTAS NAUJAS “GELEŽINIO VILKO” VADAS
Naujuoju motorizuotos pėstininkų brigados “Geležinis Vil

kas” vadu paskirtas pulkininkas leitenantas Gediminas Jurgutis.
G. Jurgutis iki naujojo paskyrimo laikinai ėjo brigados vado

vo pareigas. Karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje pulkininkas 
leitenantas pradėjo Panevėžio motodesantiniame batalione. 
Vėliau tarnavo Šiaulių batalione, vadovavo Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Algirdo bataliono štabui.

Naujasis brigados vadas yra baigęs Maskvos centrinį vals
tybinį kūno kultūros institutą, Prancūzijos jungtinį gynybos 
koledžą. Laisvai kalba anglų, prancūzų, rusų kalbomis.

Nuo spalio mėnesio vidurio brigadoje štabo viršininko 
pareigas pradės eiti pulkininkas leitenantas Darius Užkuraitis.

M otorizuotoji pėstininkų brigada “G eležinis v ilkas” , 
susidedanti iš štabo ir penkių batalionų, sudaro Lietuvos ka
riuomenės sausumos pajėgų pagrindą. Pagrindinė brigados 
funkcija taikos metu - saugoti šalies teritoriją, rengti karius 
tarptautinėms taikos palaikymo operacijoms, talkinti civilinei 
valdžiai ir policijai. Karo atveju ji privalo ginti valstybę.

Nuo 1994 metų brigados kariai dalyvavo taikos palaikymo 
misijose Kosove, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kroatijoje. Šiuo 
metu grupė karių atlieka karinę tarnybą Irake.

Iki 2008 metų pabaigos ši motorizuota pėstininkų brigada 
bus reorganizuota į nuolatinės parengties brigadą, galinčią 
vykdyti visas sausumos operacijas ir atlikti užduotis kartu su 
NATO pajėgomis pagal Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos 
reikalavimus. Lietuvai įstojus į NATO, nuolatinės parengties 
brigada bus laikoma NATO pajėgų kariniu daliniu.

GIMSTAMUMO KLAUSIMAI LIETUVOJE
Spalio mėn. 2 d. Žinių radijas pranešė Tėvynės sąjungos va

dovas Andrius Kubilius, susirūpinęs šalies demografine padėti
mi, prieš kelias dienas paskelbė iniciatyvą 2V, kurios tikslas 
pasiekti, kad kiekvienas lietuvis augintų bent po du vaikus.

A.Kubilius pridūrė, jog kiekvienas tikras lietuvis turėtų rūpin
tis gamta ir nepirkti degalų kompanijos “Lukoil” degalinėse dėl 
šios ketinimų išgauti naftą Kuršių Nerijos pakrantėje.

Tuo tarpu Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjun
gos pirmininkė parlamentarė Kazimiera Prunskienė mano, kad 
auginti privalu ne po du, o bent po tris vaikus, nes tik taip, anot 
jos, galima išspręsti tautos demografines problemas.

Liberalcentristai juokaudami siūlo dar daugiau. “Liberalai 
yra pasiruošę pateikti savo alternatyvą. Ji galėtų skambėti maž
daug taip - keturi vaikai, bet pilamės “Lukoil” benziną” , - sakė 
Seimo vicepirmininkas liberalcentristas Gintaras Steponavičius.

Parlamentaras mano, jog po panašių pareiškimų žmonės gali 
imti manyti, jog politikai mėgina kištis į pačias įvairiausias pilie
čių gyvenimo sferas. “Daugelis Lietuvos žmonių, išgirdę tokius 
postringavimus pagalvos, kad nuo šiol Lietuvoje žmonėms bus 
nurodoma, kiek ir ko valgyti, kiek vaikų auginti, ar kaip elgtis 
kitose privatų žmogaus gyvenimą liečiančiose situacijose”, - 
sakė G.Steponavičius.

Seimo vicepirmininkas teigia, kad ne iniciatyvos skambiais 
pavadinimais gali išgelbėti lietuvių tautą nuo išnykimo. “Vie
nintelis būdas paskanti žmones turėti gausesnes šeimas ar ne
išvažiuoti iš šio krašto yra mūsų ekonomikos reikalų sutvar
kymas: mažinti mokesčius, pažaboti biurokratiją ir korupciją 
bei palikti patiems žmonėms daugiau pinigų - tada jie galėtų 
geriau planuoti ir savo asmeninį gyvenimą, ir savo pajamas, ir 
savo išlaidas” , - “Žinių radijui” kalbėjo G.Steponavičius. Anot 
jo, tik tokiomis priemonėmis, o ne tuščiais raginimais ar įvai
riomis pašalpomis galima pasiekti teigiamų rezultatų. Pats Seimo 
vicepirmininkas augina vieną vaiką.

■ GYVENTOJŲ SUMAŽĖJO
BEVEIK DEŠIMČIA TŪKSTANČIŲ
Vilnius, spalio mėn. 1 d. (ELTA). Statistikai fiksuoja be

sitęsiančią Lietuvos gyventojų mažėjimo tendenciją - per 
septynis šių metų menesius mūsų šalies gyventojų skaičius 
sumažėjo dar 9,2 tūkst. Išankstiniais duomenimis, rugpjūčio 
pradžioje Lietuvoje gyveno 3,453 mln. žmonių.

Sausio - liepos mėnesiais gimė 18,02 tūkst. kūdikių, arba 
191 daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį.

Mirusiųjų skaičius padidėjo - nuo 23,9 tūkst. pernai iki 24,3 
tūkst. šiemet sausio - liepos mėnesiais.

Per septynis šių metų mėnesius susituokė 227 poromis 
daugiau - 8,5 tūkst. Išsituokė 70 porų mažiau - 5,7 tūkst. Sausio 
- liepos mėnesiais į užsienį išvyko 5,6 tūkst. žmonių, kai pernai 
per tą patį laikotarpį - 3,8 tūkst. Atvyko 2,7 tūkst. žmonių, arba 
345 mažiau nei praėjusių metų sausį-liepą.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Amerikos vyriausybė pri
pažino, kad karas Irake tapo 
sunkia našta, kurią nešti yra 
vienai Amerikai per sunku. 
Prezidentas Bush tiesiog krei
pėsi į Turkiją, į Pakistaną ir į 
Pietų Korėją, prašydamas at
siųsti į Iraką savo kareivių, ku
rie padėtų amerikiečiams įvesti 
taiką, padėtų sukurti naują Ira
ko vyriausybę. Vadinamoji ko
alicija turi 26 narius, kurie yra 
atsiuntę savo kareivių, tačiau 
yra daug šalių, kurių vyriau
sybės neprisideda prie okupa
cijos dėl politinių skirtumų. In
dija, kuri turi didelę armiją, ne
prisideda prie Irako tvarkymo, 
nes jai tenka laikyti dideles jė 
gas Kašmyre, kur musulmonai 
siekia įvykdyti perversm ą. 
Amerikos pageidavimą atmetė 
Brazilija. Šaltai į kariuomenės 
siuntimą pažiūrėjo Kanada ir 
Vokietija. Iki šiol šalia Ameri
kos 140,000 karių, didžiausią 
jėgą atsiuntė Britanija - 7,400. 
Žada atsiųsti dar 1,200. Italija 
turi 3,000, Lenkija - 2,400, Uk
raina - 1,640, Ispanija - 1,300, 
Olandija - 1,106, Rumunija - 
600, Bulgarija - 480, Danija - 
460, Tailandas - 400, Salvado
ras - 360, Hondūras - 360, Če
kija - 312, Dominikos Res
publika - 300, Vengrija 290, 
Filipinai - 177, Mongolija 174, 
Norvegija - 156, Nikaragva - 
120, Portugalija - 120, Latvija 
- 106, Lietuva - 90, dar planuo
ja atsiųsti 50, Slovakija - 82, 
Albanija - 70, Naujoji Zelan
dija - 61, Kazachstanas - 27.

Prezidentas Bush kreipėsi į 
Japonijos premjerą Junichiro 
Koizumi, ragindamas jį padėti 
atstatyti Irako valdžią ir padėti 
Afganistane. Premjeras, kaip 
skelbia The Associated Press, 
pažadėjęs tęsti Japonijos para
mą, bet japonų užsienio reikalų 
ministerija neskelbia, kokios 
paramos Amerika laukia.

Rusijos prezidentas Vladi
mir Putin, atvykęs į New Yorką 
dalyvauti Jungtinių Tautų Ge
neralinėje asamblėjoje, buvo 
pakviestas prezidento Bush 
pasitarti Camp David stovyk
loje. Maskvoje krašto apsau
gos ministras Sergei Ivanov 
pasakė, kad dar nėra planų 
siųsti Rusijos kariuomenę į 
Iraką, tačiau toks nutarimas 
gali būti padarytas, nes Rusijai

PREZ. BUSH PRAŠO PARAMOS

svarbūs irakiečių naujosios vy
riausybės ėjimai ir planai. Bal
tųjų Rūmų spaudos sekretorius 
Scott McClellan pasakė repor
teriams, kad prezidentas Bush 
mėgsta Rusijos prezidentą ir 
laiko jį savo draugu. Putin jau 
viešėjo Amerikos prezidento 
ūkyje Teksase, viešėjo Baltuo
siuose Rūmuose ir G.Bush bu
vo Putino svečias Maskvoje ir 
St. Peterburge. Manoma, kad 
šiame susitikime bus aptarti 
Šiaurinės Korėjos branduoli
nių ginklų gamybos reikalai ir 
Rusijos parama Iranui statyti 
branduolinius reaktorius. Abu 
prezidentai svarstys ir teroris
tų veiklos klausimus. Prezi
dentas Bush atvirai prieštarau
ja  Čečėnijos teroristų veiks

JAV prez. G.Bush Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje 
susilaukė JT Generalinio sekretoriaus K. Annan karčių priekaištų 
dėl Irako krizės. AP nuotr.

mams ir reikalauja čečėnų te
ritorijoje pravesti laisvus, de
mokratinius balsavimus. Rusi
jos valdžiai nelabai patiko ir 
Amerikos draugiški ryšiai su 
Lenkija, kur neseniai lankėsi 
JAV Jungtinio kariuomenės 
štabo viršininkas generolas 
Richard Myers. Jis turėjo ilgus 
pasitarimus su Lenkijos ka
riuomenės generolu Czeslaw 
Platas.

Jungtinių Tautų Genera
line asamblėja buvo planuota 
dviejų savaičių pasitarimams. 
Sesijoje dalyvauja 191 valsty
bės atstovai, tarp jų  - 86 prezi
dentai, trys viceprezidentai, 99 
užsienio  reikalų  m inistrai. 
Svarbiausią kalbą pasakė JT 
Generalinis sekretorius Kofi 
Annan, priminęs, kad ši orga
nizacija buvo įsteigta 1945 me
tais, kai suvažiavo tik 51 vals
tybės atstovas. Jie įsteigė Sau
gumo Tarybą, kurios uždavi
nys buvo ir tebėra prižiūrėti pa
saulio taiką. Sekretorius kalbė
jo  apie pasaulio geopolitinės 
tikrovės pasikeitimus. Praėjo 
daug metų ir nesumažėjo, bet 
padidėjo teroro veiksmai, karai 
nesibaigė ir skurdas nesumažė
jo. Politinis realizmas verčia 
organizaciją p lanuoti Sau

gumo Tarybos veiklą. Kyla 
klausimas ar nereikėtų padi
dinti Saugumo tarybos narių 
skaičių iki 15 narių. Svarbiau
sius nutarimus daro pastovios 
tarybos narės, atominės galy
bės, turinčios veto teisę, darant 
nutarimus. Sekretorius primi
nė, kad daug valstybių galėtų 
ir net turėtų būti Saugumo Ta
ryboje, atsižvelgiant į jų  gy
ventojų skaičių ar ekonominę 
stiprybę. To jau reikalauja Vo
kietija, Brazilija, Indija, Japo
nija. Sekretoriui pritarė Pran
cūzijos prezidentas Chirac, sa
kydamas, kad pastoviomis ta
rybos narėmis turėtų būti Indi
ja, Japonija ir Vokietija ir daug 
svarbių Azijos, Afrikos ir Pieti
nės Amerikos valstybių.

Svarbią kalbą asamblėjoje 
pasakė JAV prezidentas Geor
ge Bush. Svarbiausia jos vieta 
buvo prašymas pasaulio vals
tybių finansinės ir karo jėgų 
paramos, kuri turėtų ateiti per 
Jungtines Tautas. Tradicija ši
tokiame pasaulio vadovų suva
žiavime reikalauja, kad jokie 
plojimai nepertrauktų žymių 
kalbėtojų. Tik pabaigoje pa
saulio delegatai mandagiai pa
plojo, kai prezidentas priminė, 
kad pasaulio tautos turėtų pasi
tikti terorą ir žudymus dar 
prieš jiems prasidedant. Prezi
dentas pabrėžė, kad pasaulio 
uždavinys užtikrinti, kad Afga
nistanas ir Irakas taptų laisvės 
ir demokratijos regionu, nes 
tam JT buvo įsteigtos.

-----Keliais sakiniais------
• Penki Lenkijos kareiviai 

buvo iš Irako išsiųsti namo, 
nes Bagdade jie buvo sugauti 
prisigėrę. Lenkijos gynybos 
ministerija pranešė, kad taik- 
dariams Irake griežtai uždraus
ta vartoti alkoholį.

• Taipejuje įvyko milži
niškos demonstracijos žmo
nių, kurie reikalavo formaliai 
pakeisti salos pavadinimą. Sa-

(Nukelta į 3 p.)
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SPJŪVIS Į VEIDĄ REZISTENTAMS

Lietuva ir mes gyvename laike. Švenčiame sukaktis, 
džiaugiamės laimėjimais. Esame Jono Basanavičiaus, Vinco 
Kudirkos, Antano Smetonos, Mečislovo Reinio ir Kovo 11- 
osios, Sausio 13-osios ir daugelio kitų įvykių liudytojai. Mes 
mename fašizmo ir holokausto terorą, komunistinio genocido 
penkiasdešimtmetį, kai netekome trečdalio tautos ir patyrėme 
maždaug 278 milijardų dolerių tik materialinę skriaudą, 
išgyvenome laisvės kovotojų kovas ir kolaborantų atsidavimą 
okupantams. Likimas lėmė, kad ši karta atstatė ir apgynė 
nepriklausomybę ir grįžta į demokratinių pasaulio valstybių 
pasaulio bendriją.

Kai Lietuvos prezidentas Kaukazo šalyse svečiavosi su 
savo delegacija, nusivežęs septintoj o dešim tm ečio V. 
Zalakevičiaus susuktą filmą apie komunistų partizanus 
“Niekas nenorėjo mirti”, rodydamas gruzinams ir armėnams, 
tai tikrąją Lietuvos valstybės užsienio politiką Švedijos 
sostinėje Stokholme demonstravo Lietuvos krepšinio rinktinė. 
2003-iųjų rugsėjo 14-oji įrašyta į mūsų istoriją: Lietuvai 
iškovotas vėl Europos krepšinio auksas. Lietuvos istorijoje 
tai didžiausia sporto pergalė. Lietuva tęsia tai nuo 1939-ųjų 
iki tos Lietuvos, kuri vėl 1990-ųjų Kovo 11-ąją paskelbė 
pasauliui esanti gyva. Ši krepšinio rinktinė buvo susiklau
symo, patriotiškumo ir profesionalumo pavyzdys. Pergalė 
pasiekta pačių savųjų pastangomis. Pasididžiavimą liudijo 
išdidžiai jaunųjų lietuvių nešamos trispalvės savo valstybės 
miestuose. Neįtikėtina, kad krepšininkų pasveikinti, kai jie 
sugrįžo, neatvyko nė vienas iš trijų valstybės vadovų.

Ta proga Rimvydas Valatka Lietuvos ryte rašė: “Keista, 
kodėl nebuvo paim tas iš kino archyvo dar ir pirmasis 
sovietinės Lietuvos vaidybinis filmas apie Marytę Melnikaitę. 
Gruzinams ir armėnams būtume pateikę visą savo okupantų 
šlovinimo puokštę”, primindamas Lietuvos prezidento vizitą 
tų valstybių sostinėse. “Jeigu Lietuvos prezidentas į užsienį 
su savimi tem piasi filmą, kuriame lietuvių partizanai, 
kovojantys su L. Berijos smogikais ir vietiniais kolaborantais, 
vaizduojam i kaip niekšai, ar tai nesako, kad lietuviai 
nesidžiaugia laisve?

Tokio spjūvio į veidą rezistentai net prezidento A. 
Brazausko laikais nebuvo gavę. Ar tai reiškia, jog tokiu būdu 
Lietuva padeda Gruzijai suartėti su NATO ir Europos 
Sąjunga?

Kažkaip žiauriai simboliška. Pokario rezistencijos vaizdą 
iškreipiantį filmą rodėme gruzinams, kurių režisieriaus T. 
Abuladzės filmas “Atgaila” apie 1986 metus visai imperijai 
aiškiai parodė, kaip žiauriai komunizmas žalojo Gruziją ir 
kitas sovietų imperijos pavergtas tautas”.

Skaudu, kad taip mūsų krašto prezidentas reprezentuoja 
savo valstybę. Gal tebeegzistuoja trauka į pragmatišką 
bendradarbiavimą su didžiuoju rytų kaimynu, kuris ras būdų 
ir metodų pasinaudoti ypatinga Lietuvos padėtimi. Daug 
ženklų, kad Kremlius, nors ir pasirašęs sutartį, vis dar nenori 
politiškai pripažinti Lietuvos “pasitraukimo” iš Maskvos 
įtakos. M ūsų V yriausybės pataikavim as “L ukoil” ir 
“G azprom ” tenebūna leidim as šeim ininkauti Lietuvos 
žemėje.

S. Tūbėnas

KREPSINIO IR LIETUVOS SIRGALIAI
Europos krepšinio čempio

nato varžybos turėjo sukelti 
neramių minčių kai kuriems 
Europos lipdytojams, svajo- 
jantiems apie centralizuotą eu
ropinę supervalstybę, suviri
nančią mažesniąsias jos nares 
didžiųjų valstybių globalinia
me katile, nes krepšinis, tarp 
kitų reiškinių, parodė, kad tau
tiškumas, tautinis patriotizmas 
yra kietas riešutas kosmopo- 
litiškumo makleriams.

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose “Vieno pasaulio” globa- 
listai po Pirmojo pasaulinio ka
ro susisuko gan patogių globa
linių lizdų. Per jų  įtaką vy
riausybėse bandom a apeiti 
JAV Konstituciją ir, neva šiau
šiantis prieš Jungtinių Tautų 
Organizaciją, JAV stumiamos 
į JTO įtakos šešėlį ir pasaulinių 
organizacijų pinkles. Tačiau, 
nežiūrint visų JTO rezoliucijų, 
pagal vėliausią apklausą 60 
procentų amerikiečių nepasiti
ki JTO ir mano, jog jose nėra 
nieko gero Amerikai ir pasau
liui.

2003 m. krepšinio varžybos 
parodė kai ką padrąsinančio, 
ypač apie Lietuvos jaunimą: 
Europos varžybose mūsų jau
nimas mosavo ne ES, bet Lie
tuvos vėliavomis. Veidus buvo 
apsilipinę Lietuvos trispalviais 
lipinukais. Buvo lietuvaičių, 
net ištisus veidus nusidažiusių 
geltona-žalia-raudona spalvo
mis. Matėme, kad ir kitų tautų 
krepšinio sirgaliai sirgo ne ES, 
bet savų tautų patriotizmo li
gomis. Gaila, žinoma, kad be
sidžiaugiantieji nesudraudė bet 
kuria proga pasinaudojančių 
chuliganų.

Atkelta iš 2 p.

koma, kad 150,000 žmonių rei
kalavo pavadinti valstybę “Tai- 
vanu” iš “Kinijos respublika”. 
Kitą dieną keli tūkstančiai kinų 
reikalavo palikti dabartinį pa
vadinimą.

• Irake esą amerikiečiai 
kariai gavo pranešimą, kad 
jiems teks pratęsti savo tarny
bos laiką Irake iki 12 mėnesių. 
Kariuomenės vadovybė paža
dėjo kai kuriems kariams dau
giau “R ir R” (poilsio ir atsigai
vinimo) dienų.

• Grupe pietinių korėjiečių 
buvo atvežti į Šiaurinę Korėja 
pasimatyti su giminaičiais. Ko
munistinė Š. Korėjos valdžia 
išgarsino šeimą, kur du sūnūs, 
57 ir 62 metų amžiaus, apsiver
kė susitikę su motina, kurios 
nematė 50 metų.

• Latvijoje pravestame re
ferendume 67 procentai balsa
vusių pasisakė už įstojimą į 
Europos Sąjungą. Kiti 32 proc. 
pasisakė prieš.

Šia proga mūsų tautos vy
resnioji karta gavo porą įsidė
mėtinų pamokų iš jaunesnio
sios kartos. Pirma: kai jauni
mas aiškiai mato ką nors, kuo 
galima didžiuotis, didžiuojasi 
ir įsijungia į veiklą. Antra: mū
siškiai krepšinio “sirgaliai” pa
mokė Lietuvos patriotizm o 
“sirgalius” neslėpti meilės Lie
tuvai ir tautai jausmų už žo
džių ir dejonių uždangos, o bū
ti veikliems ir kovingiems bei 
atvirai džiaugtis viskuo, kuo 
verta džiaugtis.

Deja, patriotinių “sirgalių” 
žodynuose per dažnai varto
jami žodžiai “negalima”, “ne
įmanoma”, “nieko negalime”, 
“nieko nepadarysime”. Ko ge
ro, nemažai kam atrodė, jog 
Lietuvos krepšininkams buvo 
“neįmanoma” vėl tapti Euro
pos čempionais, bet buvo sten
giamasi, žaidėjai raginami ir 
drąsinami, užuot šaukus “nie
ko nebus”, “nieko nepadary
site”, “ko jūs stengiatės” .

Ar ne tai maždaug girdime 
iš politinės veiklos bei kovos 
už tautos dvasią kalbant “iš
mintingus” stebėtojus? “Nega
lima” giesmę politikoje gieda 
net politinio elementoriaus ne- 
paskaitę ir jokios kainos ne
mokėję už žiūrovo sėdynę.

Juk visai neseniai, prieš vos 
keliolika metų, daugeliui buvo 
“neįmanoma” Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę. Vienok bu
vo ir tokių, kurie bandė, sten
gėsi, ir Lietuva vėl laisva. Lyg 
tai būtų buvę padaryta pagal 
vieno JAV specialaus karinio 
dalinio obalsį: “Sunkius už
davinius atliekame tuoj pat, o

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYKIŲ  APŽVALGA

• Nigerijos apeliacinis teis
mas išteisino ir paleido jauną 
moterį Amina Lawal, kurią 
žemesnis teismas buvo nutei
sęs už paleistuvavimą užmušti 
akmenimis.

• Valdančioji Irako Tary
ba, kurią parinko ir sudarė JAV 
karinė vadovybė, paskelbė, 
kad Irako ekonomikoje dauge
lis šakų bus privatizuotos, iš
skyrus naftos pramonę, kuri 
liks valstybės monopoliu.

• Izraelyje 27 lakūnai pa
skelbė spaudai, kad jie atsisakė 
dalyvauti “nelegaliuose ir ne
moraliuose” puolimuose oku
puotame Vakarų Krante Gazos 
pakraštyje prieš palestiniečius.

• Valdančioji Pietinės Ko
rėjos partija paskelbė naują 
biudžetą, kuriame labai didina
ma suma gynybai. Net 37 val
dančios partijos nariai paliko 
seną partiją įsteigė savo naują 
grupuotę, trečią didumu parla
mente.

• Japonijoje premjeras Ju-

neįmanomi trunka ilgiau”. Tad 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas šiek tiek užtruko.

Gegužės 18 dieną, Par
tizanų ir kariuomenės pager
bim o dieną, Lietuvos R es
publikos prezidentūroje vyko 
valstybiniai apdovanojimai. 
Po iškilmingos dalies gavęs 
žodį, tarp kitko, kreipiausi į 
Prezidentą Rolandą Paksą su 
prašymu raginti tautą, kad ji 
eitų į Europos Sąjungą stipri 
politiškai ir dvasiškai ir kad ten 
nebūtume įtaigojami, o įtai
gotume Europą. Nes Vakarų 
Europa negali pasigirti dva
singumu, kurio net blogiausiu 
atveju mes galime turėti dau
giau.

Ne mes vieni įtaigosime 
likusią Europą. Su mumis į ES 
eina dar devynios, priespaudą 
patyrusios ir už laisvę bei 
tautiškumą kovojusios tautos. 
Jos lyg kibirkštis gali įžiebti 
pogrindy je  ru senan tį ta u 
tiškum ą tarp daugelio  d a 
bartinių ES narių. Tad jeigu 
kas slaptai tikisi suvirškinti 
tautinį patriotizmą istorinėse 
Europos tautose, gali smarkiai 
nusivilti. Tegul pažiūri Eu
ropos krepšinio čempionato 
žaidynių vaizdajuostes ir pajus 
šalto vandens šliūkštelėjimą 
ant šiltų kosmopolitinių už
gaidų.

Mes gi, žiūrėdami pergalės 
vaizdajuostes, pastebėsim e, 
jog ne vien vaikus reikia pa
mokyti pagarbos Tautos him
nui. Ir nepalikime tos mūsų 
visų pareigos vyriausybei ar 
net ES eurokratams.

Vilius Bražėnas

nichiro Koizumi buvo perrink
tas valdančios Liberalų Demo
kratų partijos pirmininku. Jis 
pradėjo keisti valdžios minist
rus, pasilikdamas tik ekonomi
nių reformų specialistą.

• Jungtinių Tautų suva
žiavime buvo rasta laiko ir pa
saulio sveikatos klausimams. 
Speciali agentūra paskelbė, 
kad pasaulyje 41 m ilijonas 
žmonių yra užsikrėtę AIDS. Iš 
jų  30 milijonų gyvena Afriko
je. Kenijoje buvusiame suva
žiavime paskelbta, kad net 60 
proc. užsikrėtusių afrikiečių 
yra moterys.

• Vienoj, Austrijoj, įvyko 
naftą eksportuojančių valsty
bių suvažiavimas. Buvo nutar
ta sumažinti naftos gavybą 
3.5%. Tas tuoj pakėlė nevaly
tos naftos kainas.

• Irako laikinoji valdžia 
suvaržė dviejų arabiškų televi
zijos stočių “Al Jazeera” ir “Al 
A raviya” veiklą, nes stotys 
kursto smurtą.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Vytautas Kamantas, 
kuris XI-jame Seime Vilniuje atsisakė kandidatuoti dar vienai ka
dencijai, su PLB vėliava ir žurnalu rankose. Baigdamas savo prane
šimą 38 kraštų delegatams, jis pakartojo, ką visur ir visada skelbė: 
“Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pagrindinis tikslas šiais laikais 
yra įgyvendinti Lietuvių Chartą, jungti visus lietuvius, gyvenančius 
už Lietuvos Respublikos ribų, į vieningą Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę, kad visi solidariai išlaikytume, ugdytume ir stiprintume 
gyvą lietuvybę per kraštų Bendruomenes, organizacijas, parapijas, 
mokyklas, klubus, saviveiklos vienetus, spaudą, radiją ir šeimas, 
palaikydami nuolatinius ryšius su Lietuva ir jos žmonėmis bei 
jiems padėdami, nes visi lietuviai esame lygūs tos pačios tautos 
vaikai, tarp savęs broliai ir seserys.”

LIETUVOS PREZIDENTAS SU ITALIJOS 
PARLAMENTO VADOVAIS APTARĖ 

DVIŠALIUS SANTYKIUS
Roma spalio 3 d. (ELTA). Dvišaliai politiniai ir ekonominiai 

santykiai, galimybės aktyviau plėtoti bei stiprinti abiejų vals
tybių bendradarbiavimą aptarti Lietuvos prezidento Rolando 
Pakso susitikime su Italijos Senato pirmininku Marcello Pera. 
Susitikime su Italijos Senato pirmininku Lietuvos vadovas taip 
pat kalbėjo apie buvusios Lietuvos ambasados pastatą Romoje. 
Pasak prezidento, Lietuva yra pasirengusi kartu su Italija toliau 
ieškoti abipusiai priimtino sprendimo ir paprašė Senato pirmi
ninko paramos sprendžiant šią problemą.

Lietuva prieš Antrąjį pasaulinį karą turėjo savo ambasadas 
Romoje, Paryžiuje. Sovietams okupavus Lietuvą, ambasadų 
pastatai buvo prarasti. Ambasadą Paryžiuje užėmė tuometinė 
Sovietų Sąjunga. Lietuvos ambasados pastato Paryžiuje 
klausimą Prancūzijos valdžia jau yra išsprendusi, sumokėdama 
Lietuvai finansinę kompensaciją, suteikdama galimybę įsigyti 
kitą ambasados pastatą.

Lietuvos ambasados pastatas Romoje yra keliavęs iš rankų 
į rankas, keistas, perstatytas, fiziškai yra likusi jo  dalis.

Lietuvos prezidento ir Italijos Senato pirmininko susitikime 
taip pat kalbėta apie Europos Sąjungos tarpvyriausybinės konfe
rencijos posėdį, kurio metu bus diskutuojama dėl Europos Są
jungos konstitucinės sutarties.

ES ateities klausimai aptarti Romoje vykusiame prezidento 
R. Pakso susitikime su Italijos Deputatų rūmų pirmininku Pier 
Ferdinando Casini. Deputatų rūmų vadovas džiaugėsi ES pasi
keitimais, susijusiais su naujų narių įstojimu į šią organizaciją. 
P. F. Casini nuomone, šį procesą reikėtų vadinti ne Europos 
Sąjungos plėtra, o tiesiog “Europos vienijimusi”.

Lietuvos Respublikos prezidentas R. Paksas pabrėžė pirmųjų 
sprendimų, Lietuvai tapus ES nare, svarbą. Vienas pirmųjų mū
sų šalies sprendimų, įstojus į ES, bus Europos Sąjungos konsti
tucinės sutarties pasirašymas. Kaip pabrėžė Lietuvos vadovas, 
tiek naujos, tiek senos ES narės, tiek mažos, tiek didelės valsty
bės privalo būti išgirstos ir turėti lygias galimybes.

Penktadienį darbo vizitą Italijoje tęsiantis prezidentas R. 
Paksas ir jį lydinti delegacija aplankė Romos forumą, Kolizie
jų, Kapitolijų. Prezidentas taip pat apžiūrėjo Vatikano sodus, 
Vatikano muziejų, Siksto koplyčią bei Sv. Petro baziliką.

Vakare prezidentas R. Paksas susitiko su Popiežinės Lietuvių 
Sv. Kazimiero kolegijos vadovybe, bendravo su lietuvių ben
druomenės atstovais.

LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJA VADOVAUS 
EUROPOS BENDRIJŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMUI

Finansų ministerija numa
tyta vadovaujančiąja instituci
ja, kuri koordinuos Žemės ūkio 
ministerijos, Nacionalinės mo
kėjimo agentūros, Valstybinės 
mokesčių inspekcijos, Muiti
nės ir Statistikos departamentų 
veiklą, susijusią su Europos 
B endrijų  nuosavų ištek lių  
prognoze, apskaičiavimu, su
rinkimu, mokėjimu ir kontrole. 
Taip nusprendė Vyriausybė, 
priėmusi sprendimą dėl atsa
komybės už Europos Bendrijų 
nuosavų išteklių paskirstymą 
tarp valstybės institucijų ir 
įstaigų. Finansų m inisterija 
prognozuos su ES suderintą 
PVM apmokestinimo bazę ir 
bendrąsias nacionalines paja
mas rinkos kainomis, Europos 
Kom isijos nustatyta tvarka 
teiks jai nuosavų išteklių ata
skaitas ir su šia sritimi susijusią 
informaciją, administruos EB 
nuosavų išteklių sąskaitas ir 
atliks mokėjimus į Europos 
Komisijos vardu atidarytą są
skaitą banke.

“BALTIJOS TIGRAS”
Vilnius, spalio 3 d. (ELTA). Italijoje su darbo vizitu viešintis Lietuvos Prezidentas išgirdo 

nemažai palankių verslo atstovų atsiliepimų apie Lietuvos ekonomikos pažangą ir italų verslininkų 
norą dirbti Lietuvoje. Šalies vadovas Rolandas Paksas dalyvavo susitikime su Italijos užsienio 
prekybos instituto prezidentu BeniaminoQuintieri ir Italijos pramonininkų konfederacijos Užsienio 
ryšių departamento vadovu Ugo Mazza. Susitikimo metu Italijos verslininkai kalbėjo apie tai, 
kad dar nėra išsemtos visos Italijos ir Lietuvos bendradarbiavimo verslo srityje galimybės, atsižvel
giant į tai, kad Lietuvos ekonomika yra viena labiausiai besivystančių pasaulyje.

“Baltijos tigru” vadinamą Lietuvą verslininkai gyrė už sparčią ekonominę pažangą, mažėjantį 
nedarbą ir pabrėžė norą dirbti Lietuvoje. Italijos verslo atstovai išreiškė pageidavimą gauti daugiau 
informacijos apie verslo plėtojimo galimybes Lietuvoje.

R. Paksas pasiūlė surengti platų Lietuvos ekonominių galimybių pristatymą Italijoje ir pažy
mėjo, jog tai padaryti reikia kuo greičiau. Lietuvos vadovo nuomone, Lietuvos-Italijos verslo 
forumas galėtų būti surengtas kitais metais, Italijos prezidentui lankantis Lietuvoje.

Pokalbio dalyviai konstatavo, kad abi šalys turi daug galimybių intensyvinti bendradarbiavimą 
verslo plėtojimo bei kitose srityse.

ES GYNYBOS MINISTRŲ 
PASITARIMAS

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius Romoje spa
lio 3-4 d. pirmą kartą dalyvavo 
Europos Sąjungos gynybos mi
nistrų neformaliame susitiki
me, kuriame taip pat dalyvavo 
ir kadenciją baigiantis NATO 
gen. sekretorius G. Robertson.

Gynybos ministrai aptarė 
ES ir NATO santykius, karinių 
pajėgumų plėtrą, ES vaidmenį 
stabilizuojant padėtį Balkanų 
regione. Daugiausiai dėmesio 
susitikime buvo skirta ES ben
drosios užsienio ir saugumo 
politikos aukštojo atstovo Ja
vier Solana pateiktam doku
mentui “Saugi Europa geres
niame pasaulyje” , kuriame iš
dėstytos nuostatos, kaip orga
nizacija turėtų stiprinti savo 
gynybinius pajėgumus, neutra
lizuoti iškilusias grėsmes.

“Lietuva palaiko ES pajė
gumų kūrimo idėjas, tačiau lai
kosi nuomonės, kad reikia iš
vengti dubliuojančių NATO 
struktūrų. ES galėtų pasinau
doti jau egzistuojančiais NATO

Tarp Finansų ministerijos 
funkcijų - nurodymai koordi
nuojamoms institucijoms atlik
ti tam tikras aiškiai apibrėžtas 
užduotis, susijusias su EB nuo
savais ištekliais.

Žemės ūkio ministerijai ten
ka atsakomybė už nuosavus 
išteklius, kuriuos sudaro paja
mos, gautos iš cukraus mokes
čių, numatytų ES bendro cuk
raus rinkų organizavimo prin
cipuose. Si ministerija progno
zuos jos kompetencijai priskir
tus EB nuosavus išteklius, nu
statys mokesčių sumas, kurias 
turi sumokėti cukraus gaminto
jai, ir teiks šią informaciją ga
m intojam s bei tam tikroms 
valstybės institucijoms, suda
rys žemės ūkio sąskaitas pagal 
nacionalinių sąskaitų metodo
loginius reikalavimus ir teiks 
šiuos duomenis Statistikos de
partamentui.

Kvotinio cukraus gamintojų 
Žemės ūkio ministerijai teikia
mų ataskaitų duomenų teisin
gumą kontroliuos ir už tai at-

standartais, pavyzdžiui, ryšių 
priemonių, ginkluotės suderina
mumo srityse”, - sakė L.Linkevi- 
čius. Lietuva į kuriamas ES grei
tojo reagavimo pajėgas yra de
klaravusi tuos pačius kovinius 
pajėgumus kaip ir NATO ope
racijoms. Tai - motorizuotasis 
pėstininkų batalionas, specia
liųjų pajėgų eskadronas, dvi ne
didelės karo inžinierių ir karo 
medikų komandos, du sraigta
sparniai Mi-8T paieškos ir gel
bėjimo darbams, krovinių per
vežimo lėktuvas An-26, du lai
vai minų ieškotojai bei du poli
gonai karių mokymams.

VILNIUJE - PASAULIO 
ANTROPOLOGAI

Spalio 3 d. Vilniuje prasidė
jo  pirmoji Baltijos šalių antro
pologijos konferencija “Socio
kultūrinė antropologija ir antro
pologai Baltijos šalyse: sie
kiant akadem inio pripažini-

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:30-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

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

sakinga bus Nacionalinė mo
kėjimo agentūra.

Valstybinė mokesčių ins
pekcija ir Muitinės departa
mentas atsakys už jiems teisės 
aktais pavestų mokesčių, iš ku
rių gautos pajamos sudaro EB 
nuosavus išteklius, surinkimą 
ir pervedimą į valstybės iždo 
sąskaitą, taip pat šių mokesčių 
sumokėjimo kontrolę.

Statistikos departamentui 
tenka atsakomybė už vidutinio 
svertinio PVM tarifo, įskaitant 
ir vidutinį kompensacinį PVM 
tarifą ūkininkams, skaičiavimą 
pagal atitinkamo Tarybos reg
lamento nuostatas bei bendrų
jų nacionalinių pajamų ir jų 
komponentų rinkos kainomis 
pagal 1995 m. Europos nacio
nalinių ir regioninių sąskaitų 
sistem ą pateikim ą Europos 
Komisijai. Visos nurodytos 
valstybės institucijos ataskai
tas apie tai, kaip vykdo joms 
priskirtas funkcijas, privalės 
teikti Finansų ministerijai.

Eltos inf.

mo”. Sociokultūrinė antropo
logija yra nauja ir Baltijos šaly
se mažai žinoma disciplina. 
Todėl į konferenciją pakviesti 
antropologai, tyrinėjantys Bal
tijos šalyse, ir Baltijos šalių 
mokslininkai, dirbantys socio
kultūrinės antropologijos me
todais. Pagrindiniai konferen
cijos pranešėjai - gerai žinomi 
mokslininkai Jonathan Fried
man, Chris Hann, Steven Samp
son, Finn S. Nielsen. Konfe
rencijoje dalyvavo 24 antropo
logai iš 9 šalių. “Džiaugiuosi, 
kad pirmoji Baltijos šalių kon
ferencija vyksta būtent Lietu
voje, - teigia vienas iš konfe
rencijos organizatorių dr. Vytis 
Ciubrinskas. - Taip pat labai 
malonu, kad garsiausi Europos 
antropologai entuziastingai re
mia socialinės ir kultūros an
tropologijos akademinį įtvirti
nimą Lietuvoje” .

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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VYSKUPAI PASISAKO  
UŽ EUROPOS VIEN IJIM ĄSI IR 

KR IK ŠČ IO NIŠK Ą ŠALIŲ BENDRAVIM Ą

Vilnius, spalio 3 d. (ELTA). Katalikų Bažnyčia gali suteikti 
Europos vienijimuisi tvirtą pagrindą, todėl žemyno vyskupai 
kviečia ES konstitucinės sutarties projekte paminėti krikščioniš
kąsias Europos šaknis. Tai pabrėžiama Vilniuje vykstančios Eu
ropos vyskupų konferencijų tarybos plenarinėje asamblėjoje, 
kurioje dalyvauja 34-ių vyskupų konferencijų vadovai.

“Vilniuje surengta asamblėja rodo, jog Lietuva yra svarbi 
Europos dalis. Turime atsiverti pasauliui - esam visos Bažnyčios 
dalis”, - sakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis. Pasak kardinolo, “Bažnyčia ne bėga iš paskos 
politikai”, o nubrėžia ateities kelią Europos Sąjungai ir jai nepri
klausančioms šalims.

Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininko monsinjo
ro Amedee Grab teigimu, asamblėjos posėdžiuose svarstoma 
daug konkrečių temų, iš jų  pagrindinės - nauji iššūkiai Bažnyčiai 
Europoje, aktyvus Europos bendradarbiavimas su kitų žemynų 
- Afrikos, Pietų ir Siaurės Amerikos - bendruomenėmis, skati
nant toleranciją ir susikalbėjimą tarp skirtingų tautų ir pažiūrų 
asmenų. Asamblėjos darbo grupės taip pat svarsto aktualias dva
sinio pašaukimo, sielovados mokyklose, žiniasklaidos, emigra
cijos, aplinkosaugos ir ekumenizmo problemas.

Pasak Kroatijos vyskupų konferencijų pirmininko kardinolo 
Josipo Bozanico, katalikiškoji Kroatija ir Lietuva turi daug ben
dro, panaši abiejų šalių Bažnyčios ir visuomenės situacija. “No
rime daugiau kalbėti ne apie Europos plėtrą, o apie jos vienijimą
si. Viena iš Bažnyčios užduočių - ginti kiekvieną žmogų, jo oru
mą ir teises, o tai svarbu ir ne krikščionims”, - sakė J. Bozanicas.

Aukštieji dvasininkai pabrėžė, kad Bažnyčioje galiojantis 
principas dalytis materialinėmis ir dvasinėmis gėrybėmis su var- 
gingesniais žmonėmis ir šalimis turėtų galioti ir Europai. “Apie 
pagarbą žmogui, jo  gyvybei dažnai pamirštama ne tik skurstan
čiose valstybėse, bet ir aukštas technologijas turinčiose išsivys
čiusiose šalyse”, - sakė asamblėjos dalyviai.

Europos vyskupų konferencijų taryba, baigdama plenarinius 
posėdžius, parengė ekumeninį dokumentą, svečiams buvo 
surengta ekskursija po Vilniaus senamiestį. Sekmadienį Vilniaus 
arkikatedroje visi vyskupai koncelebravo Sv. Mišias.

Visiems buvo miela Jurginės gegužinėje rugsėjo 7 d. šnekėti su seniai matytais bičiuliais: Jonas Zorska 
(priklaupęs) kalbasi su Mečiu Aukštuoliu. G.Juškėno nuotr.

NATO PROTOKOLŲ PASIRAŠYMAS
Varšuva, spalio 3 d. (PAP-ELTA). Sveikiname Siaurės Atlanto aljanse, sveikiname valstybių, 

kurios vieningai veikia taikos, plėtros ir mūsų visų saugumo labui, šeimoje. Tai per iškilmingą 
ceremoniją, skirtą septynių naujų valstybių prisijungimo prie NATO protokolų ratifikavimui, 
pareiškė Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski.

Bulgarija, Estija, Latvija, Lietuva, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija buvo pakviestos į NATO 
praėjusių metų lapkričio mėnesį Prahoje įvykusiame Aljanso viršūnių susitikime. NATO narėmis 
jos turėtų tapti 2004 metų gegužės mėnesį.

“Sis iškilmingas aktas galutinai užbaigia “šaltojo karo” ir baimės pusiausvyros epochą” , - 
pabrėžė A. Kwasniewski, pasirašęs protokolus. “Šiandien švenčiame atvirų durų politiką, už 
kurią Lenkija stoja jau daugelį metų”, - pridūrė jis.

Prezidento nuomone, dabartinė NATO plėtra liudija Aljanso galią ir jo  sugebėjimą prisitaikyti 
prie naujų realijų. Pasak jo, buvusių sovietinių respublikų - Lietuvos, Latvijos ir Estijos - priėmimas 
į Aljansą yra “Rubikono perėjimas” ir tam tikro tabu, kad NATO niekada neturi peržengti buvusios 
Sovietų Sąjungos sienų, nugalėjimas.

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

“Korespondentas privalo 
turėti šiokią tokią nuovoką 
apie šalį, kurioje jis akredituo
tas, nes su savo pasaka “apie vie
ną milicininką” Jūs, pone Evan
sai, vasario 28-ąją sunepatogi- 
note net laikraštį “Sovetskaja 
Litva”. Jo redakcija pripažino, 
kad “milicijos buvo truputį 
daugiau negu įprasta...”.

Ponai, tik Jūs vieni Lietu
voje nieko nematėte, nes ne
norėjote matyti (...)”.

KRAUJAS IR GĖLĖS
1988 m. rugpjūčio mėn. 

LKP CK sekretoriai R.Son- 
gaila, N.Mitkinas ir dar kai 
kurie jų  šalininkai mėgino iš
laikyti slystančią iš jų rankų 
valdžią. Rugsėjo 12 d. jie susi
tiko su Sąjūdžio aktyvistais - 
kom unista is A .B uraču, 
B .G enzeliu , B .K uzm icku, 
A.Maldoniu, J.M arcinkevi- 
čium i, J .M inkev ičium i, 
R .O zolu, V .Petkevičium i, 
K .Prunskiene, R .R ajecku, 
A.Zebriūnu. Po to susitikimo 
LKP CK Tiesoje” ir ki
tuose leidiniuose paskelbė 
tokį pareiškimą: “Sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės nariai žo
diniuose ir spausdintiniuose

Dr. A lg im antas LIEKIS

(1988 - 1990 M.) 
XXII

Lietuvos atstovai palieka SSRS liaudies suvažiavimo salę. Maskva. 
1989.6.08.

pareiškimuose deklaruoja, kad 
Sąjūdžio tikslas yra padėti par
tijai realizuoti persitvarkymo 
idėjas, įveikti stagnacijos reiš
kinius. Persitvarkymo sąjūdis - 
tai viena iš formų, padedančių 
respublikos piliečiams realiai 
įgyvendinti jų  teisę dalyvauti 
tvarkant valstybės ir visuome
nės reikalus, svarstant ir pri
imant įstatymus ir valstybinės 
bei vietinės reikšmės sprendi
mus. [...] LKP CK pabrėžia, 
kad bus pritariama visiems Są
jūdžio žygiams, kuriais siekia 
plėtoti persitvarkymą, stiprinti 
socializmą, toliau demokrati

zuoti visuomenę, spartinti jos 
ekonominį ir socialinį vysty
mąsi, stiprinti tautų draugystę, 
už tikrin ti Tarybų Lietuvos 
klestėjimą SSRS tautų šeimo
je. [...]” Toliau ėjo Sąjūdžio 
kritika, kad jis tik viennaciona- 
linio pobūdžio, bendrauja su 
ekstremistais, propaguoja se
paratistines nuotaikas, palaiko 
ryšius su Vakarų radijo “bal
sais” ir lietuvių emigracija, bu
vo kritikuotas laikraštis “Są
jūdžio žinios” už priešiškas 
valdžiai publikacijas. Pareiš
kimas baigtas priminimu, kad 
“persitvarkymas šalyje vyksta

Partijos iniciatyva ir jam  vado
vauja partija” .

Paskelbus šį pareiškimą, į 
LKP CK ėmė plaukti protesto 
laiškai, buvo reikalavimų atsi
statydinti R.Songailai ir N.Mit- 
kinui. Tuomet šie nutarė įrody
ti, kad jie dar stiprūs. Ir proga 
pasitaikė. Rugsėjo 28 d. Lietu
vos laisvės lyga (LLL), vado
vaujama A.Terlecko, organi
zavo mitingą paminėti antra
jam TSRS ir Vokietijos pakto 
slaptojo protokolo pasirašy
mui. Mitinge dalyvavo arti 20 
tūkst. žmonių. Jam buvo reng
tasi iš anksto. Rugsėjo 24-25 d. 
Rygoje įvykusiame SSRS tau
tinio demokratinio sąjūdžio at
stovų pasitarime priimtas ben
dras pareiškimas, kurį pasirašė 
ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
atstovė N.Sadūnaitė, Lietuvos 
la isvės lygos - A .T učkus, 
A.Terleckas, V.Bogušis; kitų 
SSRS respublikų atstovai: Gru
zijos tautinės dem okratinės 
partijos, Latvijos liaudies fron
to, “Helsinkio-86" Rygos sky
rius, Latvijos tautinės nepri
klausomybės judėjimo, Ukrai
nos Helsinkio grupės, Estijos 
tautinės nepriklausomybės par
tijos, Krymo totorių, Rumunų 
nacionalinio judėjimo Molda
vijoje ir kitų susivienijimų at
stovai. Pareiškime rašoma:

“Mes, SSRS tautinių demo
kratinių sąjūdžių atstovų pasi
tarimo Rygoje dalyviai [...], iš

klausę pranešimus apie padėtį 
Latvijoje, Lietuvoje, Ukraino
je, Moldavijoje, Estijoje, Kry
me ir Gruzijoje, darome išva
dą, kad SSRS yra nestabili po
litinė padėtis ir ja pasinaudoti 
tautoms išsilaisvinti yra gali
mybių. Tuo labiau, kad daug 
kur stiprėja tautiniai judėjimai: 
įvyko Estijos nacionalinės ne
priklausomybės partijos stei
giamasis suvažiavimas, iš po
grindžio išėjo Lietuvos laisvės 
lyga, įsikūrė Latvijos tautinis 
nepriklausomybės sąjūdis, vi
sose Pabaltijo respublikose su
siformavo m asinių liaudies 
frontų tipo organizacijos; per 
Ukrainą persirito masinių mi
tingų banga; Lvove įkurta 
U krainos H elsinkio  grupė 
“Spilka” ; vis labiau stiprėja 
tautinis judėjimas Gruzijoje - 
įsikūrė Gruzijos nacionalinė 
demokratinė partija.

Kita vertus, aiškiai matyti 
partinio biurokratinio aparato 
bandymai atsikovoti turėtas 
pozicijas, taip pat TSRS “nau
jojo kurso” nenuoseklumas. 
Tai atsispindi ir SSKP XIX 
partinės konferencijos nutari
muose, kurių nemaža dalis yra 
antidemokratiniai, reakcingi 
(pavyzdžiui, pajungti tarybų 
valdžią partijai). Smerkiame 
SSRS AT Prezidiumo sprendi
mą dėl Kalnų Karabacho, pa
neigusį armėnų tautos valią.

(Bus daugiau)
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Jaunučių lengvosios atletikos varžybų Clevelande dalyviai su vyriausiu teisėju ir starteriu Algirdu 
Bielskum. R. Cepulio nuotr.

MAŽOJI LIETUVA - LIETUVIAMS !
Prūsų Lietuva ! Kur miega MANTAS, 
kur palaidota narsi tau ta ...
Mums gyvi teliko Donelaičio raštai, 
Skambūs dar lietuviški vardai. (S. Nėris)

Prieš 730 metų Mindaugi- 
nės Lietuvos pakraštyje, Na
druvos žemėje nuo plėšiko 
kryžiuočio rankos krito žy
miausias Didžiojo prūsų suki
lim o (1260-1274) vadas 
MANTAS. Jaunystėje kry
žiuočių paimtas įkaitu, jis gar
siame M agdeburgo m ieste 
gerai išmoko vokiškai ir susi
pažino su karo menu. Prūsiš
kojo tautiškumo nepraradęs 
Herkus Mantas grįžo į gimtąją 
Notangą ir kovoje prieš oku
pacinį Vokiečių ordiną panau
dojo ilgoje nelaisvėje įgytas 
žinias. Jo vadovaujami prūsų 
sukilėliai 1261 m. sumušė 
kryžiuočius Pokarvių kaime 
(prie Brandenburgo, netoli 
Karaliaučiaus). Vėliau, 1265 
m. ir ties Liubava (apie 20km 
į š.v. nuo Žalgirio mūšio lau
ko). Po garsiojo Durbės mūšio 
(1260) tai buvo didžiausias 
Vokiečių ordino pralaimėji
mas. Atrodė, kad Ordinas jau 
neatsipeikės ir prasidėjusio 
baltų vienijimosi nestabdys, 
tačiau 1274 m. popiežius Gri
galius X savo bule įsakė vi
som Romos katalikų bažny
čioms Europoje kilti į Kry
žiaus karą prieš prūsų gentį. 
Taip, tik visai Europai suska- 
tus į talką grobuoniškajam Vo
kiečių ordinui, prūsai, netekę 
tuo metu rytuose kovojančios 
Lietuvos paramos, per 1273 
m. pirmą pusmetį pralaimėjo 
tris lemtingus didelius mūšius 
ir tokiu būdu 13 metų užsitę
susį sukilimą. 1273 m. vasaros 
ir rudens sandūroje šventosios 
baltų Romuvos krašte, ties 
Narkyčiais, prie Montegarbiu 
pavadintos kalvos karvedys 
Herkus M antas žuvo. Cia, 
M ontegarbio papėdėje jam  
1993 m. buvo pastatytas keno
tafas - į tris dalis sukapotas pa
goniškas žaltys. Tačiau 1994 
m. K ara liaučiaus vicegu-

bernatorės, atsakingos už kraš
to kultūrą, nurodymu karžygio 
kenotafas buvo nugriautas...

Apie Herkų Mantą, Didįjį 
prūsų sukilimą ir Lietuvą suki
limo metu, apie baltų vienybės 
apraiškas Mažosios Lietuvos 
reikalų tarybos surengtame 
Herkaus Manto pagerbimo va
kare Vilniuje kalbėjo trys žy
mūs Lietuvos istorikai - dr. Ro
mas Batūra, dr. Tomas Bara
nauskas, dr. Algirdas Matulevi
čius. Apeiginio folkloro grupė 
(vadovė - Lietuvos prūsų bend
ruom enės p irm ininkė Inija 
Trinkūnienė) giedojo dainas 
prūsisto dr. Leto Palmaičio re
konstruota prūsų kalba. Vakarą 
vedė Tarybos pirmininkas Vy
tautas Šilas. Beje, Rusija V.Ši- 
lą, jo pavaduotoja dr. A.Matu- 
levičių ir aktyvų Tarybos narį 
Karaliaučiaus krašto piliakal
nių žinovą, Telpliavos lietuvių 
draugijos įkūrėją ir globėją Ri
mantą Matulį paskelbė “perso
nomis non grata”. Jiems nebe
leidžiama įvažiuoti į Karaliau
čiaus kraštą. Taip įžūlioji Rusi
ja  pažeidė mūsų žmogiškąsias 
teises lankyti lietuvių kultūros 
kapų žemę... Lietuvos diplo
matija šių teisių dar nesiryžta 
ginti.

Mažosios Lietuvos reikalų 
taryba nenurimsta. Neseniai ji 
atnaujino savo penkių kalbų in
terneto svetatainę www.mlrt.lt 
(aplankykite ją!), o spalio 16 
Vilniuje surengs Mažosios Lie
tuvos gyventojų genocido aukų 
pagerbimo vakarą. Kažin, ar į 
jį atvyks Rusijos privengian
tys ir žydams pataikaujantys 
seimūnai, atsisakantys įteisinti 
šią atmintiną dieną. Kiekviena 
tauta tol gyva, kol mena nuo 
negailestingų priešų žuvusius 
tautiečius. O kur ir kas atmins 
hitlerinio ir stalininio genocido 
aukas - Karaliaučiaus krašto 
lietuvininkus? Pagerbimo va

kare kalbės Mažosios Lietu
vos ekspertai, skambės meno 
kalba, bus straipsnis Lietuvos 
aide - šis dienraštis, skirtingai 
nuo kitų “didžiųjų” laikraščių 
visada mielai rašo Mažosios 
Lietuvos temomis. Beje, apie 
genocidą yra ir mūsų svetainės 
tinklapyje.

Bene svarbiausias ir iškil
mingiausias šių metų Mažo
sios Lietuvos reikalų tarybos 
organizuojamas renginys turė
tų būti lapkričio 29d. numaty
tas Tilžės akto 85-ių metų su
kakties paminėjimas. Vaka
ruose dažnai kalbama apie tai, 
kad bet kurios žemės teritori
jos ateities klausimai turi būti 
sprendžiam i atsižvelgiant į 
vietos gyventojų nuomonę. 
Taigi. Tilžės aktas ir yra Ma
žosios Lietuvos autochtonų 
sprendimas: Mažosios Lietu
vos vieta - Lietuvos valstybė
je! Koks bus politikų dar nesu
voktos reikšmės Tilžės akto 
paminėjimas didele dalimi pri
klausys nuo Mažosios Lietu
vos reikalų tarybos finansinių 
galimybių.

Dūstanti dėl valstybinio rė
mimo stokos (šių metų veiklai 
iš “valdžios namų” gauta tik 1 
tūkst. litų), Mažosios Lietuvos 
reikalų taryba, kaip matėte, 
nenuleidžia rankų. Savo būsti
nę persikėlėme į gerokai ma
žesnę, vos 13 kv.m. dydžio pa
talpą. Jos išlaikymui (čia lai
koma 50 teminių dokumentų 
aplankų, Mažosios Lietuvos 
tematikos biblioteka, kompiu
teris, dauginimo aparatas, čia 
posėdžiauja Tarybos Kolegija 
ir t.t.), taigi, patalpos nuomai 
ir eksploatacinėms išlaidoms 
apmokėti, ryšio išlaidų paden
gimui ir interneto svetainės 
palaikymui, minimaliam rei
kalų vedėjos (veda susirašinė
jimą, tvarko buhalteriją, orga
nizuoja renginius) atlyginimui 
iš viso reikia turėti ne mažiau 
kaip 1,6 tūkst Lt (530 USD) 
mėnesiui arba 19 tūkst.Lt me
tams. Tiek, toli gražu, neturi
me. Taupant, teko atleisti iš

KORĖJA, K AR C?
Gal skaitytojai prisimena, kad visą rugpjūčio mėnesį Dirvoje 

ėjo straipsnių serija “50 metų kai pasibaigė Korėjos karas” . Jei 
jie sukėlė susidomėjimą Korėjos istorija ir kultūra, manau, kad 
skaitytojams gali būti įdomu žinoti, kad neseniai korėjiečiai pa
noro pakeisti savo valstybės pavadinimą! Ar tikrai? Gal ir ne vi
są, bet bent pavadinimo pirmą raidę: “K” raidė užleistų vietą 
raidei “C”. Žinoma, čia kalbama tik apie pakeitimą pavadinimo, 
kuirs iki šiol buvo žinomas visose anglosaksų valstybėse. Korė
jiečiai savo mums turbūt sunkiai suprantamą raidyną tikrai neran
da reikalo keisti. Ten jų  kalba vadinama “Chosun”, o valstybė - 
“Joseon”.

Kas atsitiko? 22 Pietų Korėjos parlamentarai pravedė nutari
mą reikalaujantį padaryti tą pakeitimą. Netrukus Šiaurės Korėjos 
sostinėje Pyongyang susirinko abiejų pusių korėjiečių kalbos 
žinovai, ir bendrai nutarė to vieningai siekti. Persiskyrę, ar, geriau 
pasakius, kitų perskirti jau nuo 1948 metų, jie retai kada dėl ko 
nors sutikdavo, ilgai kariavo, ir karui pasibaigus, vėl nesutikdavo. 
O čia priėjo prie neįprasto sutarimo. Kodėl? Atrodo, kad atsaky
mas būtų sena neapykanta Japonijai.

Senuose XIX-o amžiaus angliškuose tekstuose ir žemėlapiuo
se tas kraštas buvo žinomas kaip “Corea”. Kaip tvirtina korėjie
čiai, jiems tada nebuvo svarbu kaip anglai ar amerikiečiai juos 
vadina. Bet, kai XX-o amžiaus pradžioje Korėją okupavo japo
nai, jie raidę “C” pakeitė į “K”, ir vien tik tam, kad angliškame 
alfabete Japonija būtų aukščiau už Korėją! Ir jau nuo 1908 metų 
olimpiados Londone japonai žygiavo prieš korėjiečių sportinin
kus. Šiandien daug korėjiečių galvoja, kad tai būtų saldus kerštas 
japonams, kai 2004 metų olimpiadoje Atėnuose, korėjiečiai 
(atmink: “C”) žygiuotų priešaky japonų.

Kiti mokslininkai net tvirtina, kad kraštą jau nuo 932 iki 1392 
metų valdė Goryeo dinastija, tai gal krašto pavadinimas turėtų 
prasidėti raide “G”. Mums amerikiečiams visa ta kontroversija 
atrodo gal ir juokingai, nes amerikiečių sportininkai jau daug 
metų olimpinių žaidynių parade, nešdami vėliavą su raidėmis 
USA, žygiuoja patys paskutiniai, o vis tik medalių surenka dau
giau negu japonai ar korėjiečiai. Mėgstą jumorą, aiškina, kad 
japonai turėtų savo valstybės pavadinimą atlaidžiai pakeisti į 
kokį kitą, kad ir prasidedantį su raide “Z” .

Na, o jei ir mes pradėtume rašyti “Corea”, tai mūsų jaunesnioji 
karta tikrai tai supainiotų su džiazo žvaigžde Chick Corea. Kaip 
ten nebūtų, niekas kitas atrodo nesiruošia keisti Korėjos vardo. 
Amerikiečiai turbūt ir toliau jį vadins Korea, vokiečiai - irgi 
Korea, italai ir ispanai - Corea, prancūzai - Coree, o lietuviai, 
net ir sovietų laikais (koks įdomus sutapimas!) - Korėja.

Kaip ten bebūtų, gera yra girdėti, kad abi Korėjos, Pietų ir 
Šiaurės, sutinka dėl vardo pakeitimo. Kas gali žinoti, gal sutiks 
ir susijungti į vieną bendrą taikią visų korėjiečių valstybę, pana
šiai kaip ir kadaise susijungė ir žemaičiai su lietuviais?

Aleksas Vitkus

darbo dar ir reikalų vedėją. Vis
gi, jei ne įmonės “Achema” 
kelių tūkst. litų parama, jei ne 
keletos, toli gražu ne turtingų
jų, Amerikos lietuvių - Algio 
Regio 100 USD, Jono Vasio 
100 USD ir Beno Norkūno net 
1,000 USD parama bei brolių 
Algirdo ir Kęstučio Žemaičių 
apm okėtas m ūsų tink lap io  
tekstų vertimas į anglų kalbą - 
labai ačiū visiems - dideliam 
Rusijos valstybės džiaugsmui 
Mažosios Lietuvos reikalų ta
rybą seniai tektų uždaryti...

KREIPIMASIS DEL DIRVO S  LOTERIJOS
Atsišaukimai į mūsų prašymą užpildyti loterijos bilie

tėlius labai nuoširdūs ir dėkojame Jums visiems, kurie 
atsiliepėte. Deja, esame nusivylę, kad dauguma DIRVOS 
skaitytojų dar vis nereagavo į mūsų kreipimąsi. Pridėtame 
laiškelyje buvo pažymėta, kad loterijos traukimas įvyks 
lapkričio pirmą dieną. Malonėkite iš naujo peržiūrėti mū
sų prašymą, užpildykite bilietų šakneles ir kartu su čekiu 
grąžinkite anksčiau pridėtame voke. Ne vien turėsite gerą 
progą išbandyti laimę, bet Jūsų parama nulems DIRVOS 
tolimesnį išlikimą. Laimėjimų vertė 1,000 dol.

Iš anksto dėkingi, Vilties draugija - Dirvos leidėjai

Kol dar galim, veikiame. 
Veikiam tam, kad mūsų visų 
pastangomis Mažoji Lietuva, 
galu gale, atitektų lietuviams. 
Mus remia Herkaus Manto ben
dražygių vėlės. O ką remiate 
jūs, mus ar Rusiją? Rašykite 
mums adresu: Mažosios Lietu
vos reikalų taryba, A.Jakšto g. 
9-207, Vilnius 2001, Lietuva, 
faksu 262-46-46 arba, ge
riausia, elektroniniu paštu 
mlrt@takas.lt.

Vytautas Silas,
Mažosios Lietuvos reikalų 

tarybos pirmininkas

http://www.mlrt.lt
t%c5%abkst.Lt
mailto:mlrt@takas.lt
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Clevelando Šv. Jurgio bažnyčioje - gražus moksleivių būrelis su klebonu kun. Juozu Bacevičiumi, 
kuris juos palaimino rugsėjo 14 dieną. G.Juškėno nuotr.

N E W  Y O R K , NY

• Rugsėjo 28 d. įvyko Ap
reiškimo parapijos metinis pik
nikas. Kadangi lijo, visi žmo
nės susirinko į apatinę salę. 
Buvo skanių lietuviškų valgių 
- cepelinų iš Krezo restorano, 
kugelį pagaminto Josephine 
Senken, dešrų su kopūstais, pa
ruoštų Vidos Jankauskienės, 
Aldonos Marijošienės ir Vytau
to Cereškos. Taip pat buvo ir 
kavos su pyragais, prie kurių 
dirbo Giedrė Stankūnienė, Ra
mutė Cesnavičienė, Tracey Sli- 
žienė ir kitos. Mūsų pareigin
gas LB NY apygardos visuo
meninių reikalų vedėjas Rai
mundas Sližys prižiūrėjo barą. 
Kęstutis Augylius buvo disk- 
džokėjus ir grojo lietuvišką 
muziką. LB NY apygardos vi
cepirmininkas Vladas Sidas, 
kartu su apygardos sekretore 
Malvina Kliveckiene pravedė 
loteriją. Parapijos loteriją pra

vedė Irena ir Joe Rudis. Turė
jome progą pažiūrėti lietuvių 
rinktinės krepšinio rungtynes 
iš Stokholmo. Džiugu žiūrėti 
į mūsų krašto vyrus krepšinin
kus žaidžiant be jokių tarptau
tinių žvaigždžių. Nuostabiau
sia, kad Lietuvos komanda 
pirmenybių maratoną Švedi
joje pražygiavo nesuklupusi: 
šešerios rungtynės - šešerios 
pergalės. Laikraščiai pataria 
įsidėmėti šį rezultatą ir datą , 
kad primintų ir savo vaikams, 
ir anūkams. Labai pagirtina ir 
gražu, kad buvęs Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus 
stebėjo rungtynes Švedijoje ir 
asmeniškai pasveikino nuga
lėtojus, kurie tiek daug garbės 
atnešė Lietuvai.

• Agentūra VILTIS prane
ša, kad sekmadienį, spalio 12 
d., tarp 12:30 ir 1:30 p.p., prie 
Kultūros Židinio bus paimami 
siuntiniai siųsti į Lietuvą. No
rintys, kad siuntiniai būtų pa

im ti iš namų, skam binkite 
V.Cereškai tel: 917 723-2511.

• Atletų klubas nuošir
džiai kviečia visus į tradicinį 
“Blusų turgų” sekmadienį, spa
lio 19 d., Apreiškimo parapi
jos salėje, 70 Havemeyer St. 
(kampas North 5th), Brook
lyn, tuoj po 10 valandos šv. Mi
šių. Galėsite apsipirkti ir ska
niai pavalgyti lietuviškų cepe
linų. “Blusų turgus” yra ren
giamas kasmet surinkti lėšų lie
tuviškai veiklai - vaikų ir jau
nimo sporto renginiams, vaikų 
Kalėdų šventei, koncertams. 
Jeigu turite nereikalingų daik
tų (išskiriant rūbų), skambin
kite Aldonai Augylienei: 718 
987-9703 arba Vidai Jankaus
kienei: 728 326-5202. Stam
besnius daiktus galės paimti. 
Galite atnešti daiktus į parapi
ją spalio 16 ir 17 d. tarp 7-9 v.v., 
spalio 18 visą dieną, ar sekma
dienį iš ryto.

G. Kumpikaitė

C L E V E L A N D , O H

LIGONIŲ PATEPIMO MIŠIOS
Daugeliui senesniųjų asmenų matytas į namus atvykstančio 

kunigo vaizdas reiškė - kažkas mirs ir reikalingas “Paskutinio 
patepimo”. Arba kitiems - matant kunigą atvykstantį pas ligonį 
gulintį ligoninėje, kad kažkas netoli mirties. Tebenaudojamos 
Paskutinio patepimo apeigos, dabar jos teikiamos kaip Ligonio 
patepimas - chroniškai sergantiems, laukiantiems operacijos, arba 
ir senesniems amžiumi. Nors tai dar naudojama ką nors paruošti 
mirčiai, tačiau šis Sakramentas dabar yra skiriamas kūnui ir sielai 
pagydyti. Spalio 11 d. šeštadienį 5:30 val p.p. Šv. Jurgio parapijos 
koplyčioje bus aukojamos Ligonių patepimo Mišios. Siekiantieji 
pagijimo, senoliai ir chroniškai sergantieji, kviečiami dalyvauti 
šiose Mišiose tam sakramentui gauti. Spalio mėnesį kun. Juozas 
Bacevičius suteiks tą sakramentą visiems namisėdoms bei slau
gos namuose esantiems parapijiečiams, juos aplankydamas.

LITURGIJOS ATNAUJINIMAS
Neseniai girdėjome apie pasikeitimus mūsų dalyvavimo 

Mišiose. Tie pakeitimai žada keisti mūsų garbinimą, kuris tiksliau 
atstovautų Mišių paskirtį, kaip tas buvo numatyta Antrajame 
Vatikano Susirinkime. Šv. Jurgio bažnyčioje kas savaitę prie 
parapijos biuletenio rasite intarpus, aiškinančius pakeitimus bei 
pasirinkim us ir jų  priežastis. Parapijiečiai yra skatinam i 
perskaityti tuos intarpus, kad suprastų kas įvyks lapkričio 
pabaigoje - pirmą Advento sekmadienį.

PALAIMINO MOKSLEIVIUS
Antrą rugsėjo savaitgalį Clevelando Šv. Jurgio parapijoje per 

visas Mišias buvo laiminami moksleiviai - linkint jiems sėkmingų 
naujų mokslo metų, kad jų išmintis augtų Dievo ir žmonijos 
malonei. Klebonas kun. Juozas Bacevičius juos laimindamas 
šlakstė švęstu vandeniu. Ger. Juškėnas

2003 M. SPALIO 18 D. (ŠEŠTADIENĮ) 6:30 V.V.
Clevelando Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 

parapijos salėje įvyks

BALF'O METINIO VAJAUS

K oncertas

GINTĖ BISTRAS 
fortepijonas 
(Cleveland)

LIJANA PAULETTI 
Sopranas

(Lyric Opera Chicago)

Toronto chorų “Aras” ir “Daina” viešnagės Lietuvoje akimirka. Tarp Dainų šventės repeticijų Vingio 
parke būtina ir atsivėsinti: Kazys Žilvitis, Anicetas Poviliauskas, Lilija Turūtaitė, Kazys Pajaujis, 
Vytautas Mašalas, Antanas Zimnickas, Valentinas Poškaitis.

KONCERTO PROGRAMOJE:
• Lietuvių kompozitorių populiarūs vokaliniai kūriniai
• G. Rossini, G. Puccini, G. Verdi ir kitų kompozitorių operų arijos
• Ispanų kompozitorių romantinė muzika

Bilietus galite įsigyti:
Dievo Motinos parapijoje sekmadieniais nuo 11 iki 12 val. po mišių. 
Arba paskambinę tel. Vincui Urbaiciui (440) 442-9091 arba 

Vincui Apaniui (440) 729-0843
Bilieto kaina 15 dol. ir 10 dol. Vaikai iki 12 metų - nemokamai. 

Rengia BALFO Vajaus komitetas Clevelande.

• Dirvos redakcija gavo pranešimą, jog JAV Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybos pirmininkas Algimantas S. Gečys 
įteikė skundą JAV LB Garbės teismui, kad Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės pirmininkas Vytautas Kamantas eilė metų veda 
žalingą veiklą JAV LB atžvilgiu, žemindamas jos vardą, institu
cijas ir pareigūnus. Skundo tekste rašo: “Kreipiamasi į JAV LB 
Garbės teismą su prašymu pateikti p. Kamantui įspėjimą dėl jo 
vedamos destruktyvios veiklos, jį papeikti, ir nubausti trims me
tams jam atimant teisę dalyvauti LB vienetų (apygardų ir apylin
kių), Krašto valdybos, JAV LB tarybos bei kitų JAV LB instituci
jų  veikloje” .

Įdomu, jog buvęs JAV LB Krašto valdybos pirmininkas A.S. 
Gečys, įteikdamas skundą JAV LB Garbės teismui, kartu skelbia 
ir savo sprendimą, net nelaukdamas Garbės teismo pasisakymo.
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LIETUVA IR PASAULIS
V. ADAMKUS - GEROS VALIOS AMBASADORIUS
Paryžius, rugsėjo 29 d. (ELTA). Naujuoju UNESCO geros 

valios ambasadoriumi žinių visuomenei inauguruotas kadenciją 
baigęs Prezidentas Valdas Adamkus teigia, jog globalizacija ir 
ją  lydinti informacinių technologijų plėtra kelia ir kels mūsų 
pasaulyje vis naujas įtampas, todėl labai svarbu humanizuoti ir 
harmonizuoti globalizacijos procesą, o UNESCO vaidmuo 
šiame darbe yra kertinis.

MERAI DELEGUOTI 0 BRIUSELĮ
Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba nutarė deleguoti 

du savo narius į Europos Sąjungos Regionų komitetą - Anykščių 
merą Darių Gudelį ir Druskininkų merą Ričardą Malinauską. 
Regionų komitete Briuselyje jie kol kas turės tik stebėtojų teises, 
o po oficialaus mūsų šalies įstojimo - jau galės balsuoti priimant 
svarbius sprendimus. ES Regionų komitetas sudarytas siekiant 
apginti ES savivaldybių interesus.

Iš viso į šį komitetą bus deleguoti 9 Lietuvos apskričių atsto
vai. Porą kartų per tris mėnesius jie dalyvaus komiteto posė
džiuose Briuselyje. Pirmasis posėdis numatomas lapkritį.

Į BALTARUSIJĄ - SAVAIS PINIGAIS
Keturi parlamentarai, nepaisydami Seimo valdybos sprendi

mo neskirti lėšų kelionei į Baltarusiją, neatsisako savo ketinimų 
vykti ten savo pinigais. Tai Eltai patvirtino Geros kaimynystės 
ryšių su Baltarusija grupei priklausantis Seimo narys social
demokratas Bronius Bradauskas. “Baltarusijos parlamento 
atstovai geranoriškai nusiteikę mūsų atžvilgiu, todėl nesuprantu, 
kodėl mes norime atsitverti nuo jų”, stebėjosi jis.

Spalio 6-8 dienomis B. Bradauskas ir dar trys Seimo nariai 
socialdemokratai Vydas Baravykas, Vladimiras Orechovas ir 
Vytautas Einoris ketina susitikti su Baltarusijos Nacionalinio 
Susirinkimo Atstovų rūmų Kaimo reikalų komiteto vadovais.

Seimo valdybos narys Seimo vicepirmininkas Gintaras Ste
ponavičius džiaugiasi Seimo valdybos sprendimu nesiųsti už 
Seimo pinigus oficialios delegacijos į Baltarusiją, nepripažįs
tančią ne tik Lietuvos, bet ir apskritai visos tarptautinės orga
nizacijos. “Oficialios delegacijos siuntimas į Baltarusiją būtų 
padaręs meškos paslaugą ir mums patiems. Tai būtų signalas, 
jog mes sutinkame su tuo, kad Baltarusijoje masiškai ir siste
mingai pažeidžiamos žmogaus teisės, persekiojama opozicija 
ir laisva spauda”, sakė G. Steponavičius. Jo nuomone, jeigu 
Seimo nariai nori palaikyti kontaktus, jie ten gali vykti savo pi
nigais. “Atsisakymas siųsti oficialią delegaciją taip pat tegul 
būna signalas Baltarusijos režimui, kad mes atidžiai sekame 
Baltarusijoje vykstančius procesus ir norime, kad ten įvyktų 
demokratinės permainos” , pažymėjo G. Steponavičius.

NERIMĄ KELIA
BALTARUSIŲ PLANAI UŽTVENKTI NEMUNĄ
Seimo opozicinė Liberalų ir centro frakcija ragina Lietuvos 

Vyriausybę skubiai imtis priemonių, kad Baltarusijos planai ne
toli Lietuvos sienų statyti hidroelektrinę ir užtvenkti Nemuno 
upę nepažeistų mūsų šalies interesų.

“Stebėdami šalies vadovų bejėgiškumą ginant Lietuvos vals
tybės interesus dėl Rusijos planų išgauti naftą Baltijos jūroje 
netoli Kuršių nerijos, mes nerimaujame, kad tokioje pat padėtyje 
Lietuva neatsidurtų ir dialoge su Baltarusija”, - sakė Seimo Libe
ralų ir centro frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis.

Baltarusija planuoja, kad nauja hidroelektrinė netoli Lietuvos 
sienos pradės veikti jau 2006 metais. Užtvenkus Nemuną, di
džiausioje Lietuvos upėje sumažės vandens lygis, tai neigiamai 
atsilieps rekreacinei sistemai.

E. Masiulio teigimu, ginant Lietuvos interesus, šalies valdžia 
pagalbos turėtų kreiptis į Europos Sąjungos, kurios nare taps 
kitąmet, atstovus. “Žinant, kiek daug dėmesio Europos politikai 
skiria aplinkosaugai, bendri Lietuvos ir Europos Sąjungos veiks
mai šiuo klausimu gali duoti daugiau teigiamų rezultatų”, - 
įsitikinęs opozicinės frakcijos lyderis E. Masiulis.

ATVYKS VILNIAUS MERAS
Liberalų ir centro sąjungos pirmininkas Vilniaus mies-to 

meras Artūras Zuokas patvirtino vyksiąs į JAV. Pasak jo, vienas 
vizito tikslų - susitikimai su Čikagos ir galbūt Niujorko savival
dybių administracijų atstovais. A. Zuoko vizitas rengiamas sa
vivaldybių lygiu, tačiau Vilniaus meras sako matąs ir “platesnį 
jo  kontekstą” . A. Zuokas lankysis ir JAV sostinėje Vašingtone. 
Į klausimą, ar susitiks su minėtų miestų merais, A. Zuokas sakė, 
kad vizito detalės šiuo metu derinamos. Apie galimą kadenciją 
baigusio Prezidento Valdo Adamkaus vaidmenį organizuojant 
jo  apsilankymą už Atlanto, A. Zuokas tikino, kad V. Adamkus 
konkrečiai prie jo neprisidėjo, tačiau neatmesta galimybė, kad 
V. Adamkus ir A. Zuokas Amerikoje lankysis tuo pačiu metu.

LGITIC inf.

Karininkų “Ramovėje” Kaune praėjusią vasarą. Iš k. ginklų specialistas Jonas Olekas su žmona, ka
pitonas Vytautas Sinkevičius, pulk. Antanas Pleškys, Povilas Juodvalkis iš Čikagos, bataliono vadas 
J. Dapkus, karo laivų inspektorius (pavardė neparašyta) ir Stasys Ignatavičius.

VILNIUJE - EUROPOS VYSKUPŲ KONFERENCIJŲ VADOVAI

Vilniuje spalio 2 d. prasi
dėjo Europos vyskupų konfe
renc ijų  tarybos p lenarinė  
asamblėja. Joje dalyvavo 13 
kardinolų ir 24 arkivyskupai 
bei vyskupai iš visos Europos. 
Plenarinės asamblėjos posė
džiai iki spalio 5 dienos vyko 
Vilniaus šv. Juozapo kunigų 
seminarijoje.

Europos vyskupų konferen
cijų tarybos plenarinės asam
blėjos posėdžiuose dalyvavo 
visų 34 Europos vyskupų kon
ferencijų pirmininkai arba jų at
stovai, svarstantys visam že
m ynui svarbius k lausim us, 
problemas ir galimus Bažny
čios atliepus į naujai iškylan
čius iššūkius.

Siais metais, rengiantis nau
jų valstybių įsiliejimui į Euro
pos Sąjungą, Vilniaus arkivys
kupo m etropolito kardinolo 
Audrio Juozo Bačkio kvietimu 
plenarinį posėdį nutarta sureng
ti Vilniuje.

Lietuvos įstatymų leidėjai 
nusiteikę žymiai sugriežtinti 
pernelyg liberalaus Užsieniečių 
teisinės padėties įstatymo nuo
statas. Daug ginčų keliantis tei
sės akto projektas aptartas Sei
mo pirmininko Artūro Paulaus
ko surengtame pasitarime.

“Įstatym as yra liberalus, 
leidžiantis piktnaudžiauti už
sieniečiams siekiant pabėgėlio 
statuso”, - sakė po pasitarimo 
A. Paulauskas. Parlamento va
dovas taip pat atkreipė dėmesį, 
kad įstatyme numatyti per ilgi 
užsieniečių  pareiškim ų dėl 
prieglobsčio suteikimo svarsty
mo terminai.

“Kiekvieno jų  išlaikymas 
kainuoja tūkstančius litų ir pro
cedūros turėtų būti kiek įma
noma trumpesnės”, - teigė A. 
Paulauskas.

Seimo Pirmininko nuomo
ne, reikėtų griežčiau apsispręsti

Asamblėjos išvakarėse į 
L ie tuvą  a tvykusi p irm oji 
aukštų Katalikų Bažnyčios 
hierarchų grupė aplankė Kry
žių kalną, šalia jo  esančio 
pranciškonų vienuolyno kop
lyčioje šventė Eucharistiją.

Į Vilnių susirinkę Europos 
kardinolai ir vyskupai disku
tavo apie socialinius, politi
nius ir tarptautinius procesus 
Europoje: Europos ir kitų že
mynų santykius, Europos Są
jungos plėtrą, Europos Sąjun
gos naujosios Konstitucinės 
sutarties projektą ir krikščio
niškųjų šaknų pam inėjim ą 
šioje visiems europiečiams 
svarbioje sutartyje. Plenarinio 
posėdžio dalyviai taip pat ap
tarė Bažnyčios galimybes ak
tyviai prisidėti prie pasaulinių 
ir ypač Europoje vykstančių 
pokyčių.

Europos vyskupų konfe
rencijų tarybos plenarinis po
sėdis vyko tuo pačiu metu,

kaip ir spalio 4 dieną Romoje 
prasidėjusi Tarpvyriausybinė 
konferencija, kurioje dalyvavo 
daugelio valstybių ir vyriau
sybių vadovai. Pasak Europos 
vyskupų konferencijų tarybos 
sekretoriato pranešimo pasau
linei žiniasklaidai, “šių dviejų 
konferencijų surengimas vienu 
metu skirtingose vietose - tai 
aiškus ženklas, kad Europa au
ga ir plečiasi ne tik politiškai 
bei ekonomiškai. Prie šio pro
ceso prisideda daugybė kitose 
srityse dirbančių, kultūra, reli
gija, švietimu ir mokslu bei ki
tomis sritimis besirūpinančių 
asmenų ir centrų”.

Europos vyskupų konferen
cijų tarybos plenarinės asamb
lėjos posėdžiai baigėsi sekma
dienį visų vyskupų konceleb- 
ruojamomis Sv. Mišiomis Vil
niaus arkikatedroje bazilikoje. 
Šią liturgiją tiesiogiai trans
liavo Lietuvos televizija.

Eltos inf.

ĮSTATYMŲ LEIDĖJAI NELINKĘ RODYTI 
DIDELIO  PALANKUMO PABĖGĖLIAMS

dėl užsieniečių sulaikymo ir 
išsiuntimo pagrindų, per Bau
džiam ojo kodekso prizm ę 
vertinti nelegalų sienos kir
timą.

“Sienos pažeidimo veiks
mas turėtų būti įvertintas. To
kia praktika galioja Švedijoje 
ir kitur” , - pažymėjo A. Pau
lauskas.

Seimo Pirmininkas yra už 
griežtesnę pakartotinių užsie
niečių pareiškimų svarstymo 
tvarką, o užsieniečių, padariu
sių nusikaltimą Lietuvoje, pa
reiškimų siūlo apskritai ne
svarstyti.

A. Pau lausko  teig im u, 
įstatymas bus griežtinamas 
tarptautinių įsipareigojim ų 
kontekste.

Pasitarime spalio 2 d. da
lyvavo įstatym ą dėl užsie
niečių teisinės padėties ren
gusios darbo grupės nariai -

Vidaus reikalų m inisterijos, 
M igracijos departam ento , 
Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos, Valstybės saugumo 
departamento atstovai.

Seimo kom itetų vadovai 
jau yra parengę pataisų įsta
tymo projektui. Didelį pluoštą 
pa ta isų  parengė V alstybės 
saugumo departamentas. Sei
me pradėtas svarstyti įstatymas 
dėl užsieniečių teisinės padė
ties pakeis Lietuvoje iki šiol 
galiojančius du įstatymus - dėl 
pabėgėlio statuso ir dėl už
sieniečių teisinės padėties.

Naujasis teisės aktas nu
statys užsieniečių atvykimo, 
išvykim o, buvim o ir gyve
nimo, prieglobsčio suteikimo, 
integracijos ir natūralizacijos 
tvarką bei kitus užsieniečių 
teisinės padėties Lietuvoje 
klausimus.

Eltos inf.
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KULTŪROS PUSLAPIS

Lietuvių Operos choro dalis Verdi operos “Kaukių baliaus” spektaklyje Čikagoje. J. Kuprio nuotr.

PARODOJE - SVARBIAUSI LIETUVOS ISTORIJOS MOMENTAI
Vilnius, spalio 1 d. (ELTA). 

Lietuvos nacionaliniame mu
ziejuje atidarytoje parodoje “Lie
tuvos istorija tapyboje” lankyto
jams primenamos svarbiausios 
šalies istorijos datos ir įvykiai.

Parodos eksponatai daly
vaus “Istorinių paveikslų eski
zų” konkurse, kuriame geriau
siu darbu pripažintas kūrinys, 
autoriui sutikus, papuoš atstato
mus Lietuvos valdovų rūmus. 
Sumanymas organizuoti tokį 
konkursą kilo draugijos “Pilis” 
nariui rašytojui Kaziui Alme- 
nui, rašančiam Lietuvos istori
jos temomis. “Vaizdinės me
džiagos, ypač tapybos darbų, ku

KETURIASDEŠIMT PIRMASIS

“Dirvos”
Novelės Konkursas

Organizatorius: Korporacijos Neo-Lithuania 
vyriausioji valdyba JAV-se

Finansavimas: iš A.A. Simo Kašelionio palikimo

Tematika: autoriams suteikiama neribota teisė 
pasirinkti novelės temą.

Reikalavimai: Konkursui siunčiamos novelės privalo 
būti parašytos mašinėle ar kompiuteriu su 
lietuvišku raidynu dvigubais tarpais tarp eilučių 
ir dviejų su puse centimetrų lauku ir turi būti 
neilgesnės kaip 20 puslapių. Novelės privalo 
būti pasirašytos slapyvardžiais. Slapyvardis 
užrašomas ant pridėto užklijuoto vokelio, 
kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas 
ir telefono numeris. Atplėšiami tik laimėjusių 
vokeliai. Nepremijuoti rankraščiai negrąži
nami.

__Darbų pateikimas: iki 2003 m. metų lapkričio 1 d.
I (pagal pašto antspaudą).

Įteikimo vieta: rankraščius siųsti šiuo adresu:

“Dirva”, Noveles konkursas,
P.O. Box 19010 
Cleveland, Ohio 44119-0010 
USA

Informacija: el. paštu: dirva@ix.netcom.com

Premijos: Pirmoji premija - 500 JAV dolerių, 
Antroji premija - 300 JAV dolerių

Konkurso darbą vertinimo komisija sprendžia 
paprasta balsą dauguma.

cc
C

C

rie įtaigiai parodytų lemtingus 
mūsų istorijos įvykius, labai 
trūksta”, - teigė K. Almenas.

Draugija “Pilis” , organi
zuodama šį konkursą, siekė 
paskatinti dailininkus kurti 
daugiau reikšmingus šalies is
torinius įvykius iliustruojančių 
paveikslų, kurie padėtų ugdyti 
valstybingumo tradicijas, stip
rintų istorinę ir etninę tautos 
savimonę.

Dailininkams buvo pateik
ta 14 istorinių temų nuo Min
daugo laikų iki XVIII a. pabai
gos, tarp jų - Mindaugo dery
bos dėl krikšto ir karūnos (1250), 
Vytautas (1380-1430), Aukš

taitijos krikštas (1387), Viln
iaus universiteto įkūrimas (1579), 
Lietuvos Statutas (1529). Ta
čiau konkurso dalyviai galėjo 
pasirinkti kitą temą iš šio isto
rinio laikotarpio, nes stengtasi 
neriboti dailininkų pasirinki
mo laisvės. Siekiant išlaikyti 
konkurso vertinimo objekty
vumą, dailininkų darbai pasi
rašyti slapyvardžiais. Kūrinių 
autoriai visuomenei taps žino
mi tik spalio 16 d., kai baigsis 
konkursas ir paaiškės nugalė
tojai. Jie bus apdovanoti pini
giniais prizais.

Vertinimo komisija labiau
siai atsižvelgs į eskizų vaizdi
nę įtaigą, istorinį pagrįstumą 
bei tikslumą, meninę kūrinių 
vertę. Darbus vertins Seimo 
narys Vytenis Andriukaitis, 
verslininkas Gediminas Citu-
kas, Nacionalinio muziejaus 
atstovė Lijana Birškytė-Kli- 
mienė, rašytojas K. Almenas, 
istorikas Antanas Tyla, tapy
tojas Gintaras Palemonas Ja
nonis, grafikas Arvydas Kaž- 
dailis, skulptorius Stanislovas 
Kuzma ir dailėtyrininkė Nijolė 
Tumėnienė.

KLUBAI KOVOS NE TIK DĖL AUKSO ŽIEDŲ, BET IR DĖL MILIJONO LITŲ

11-ajame Lietuvos krepši
nio lygos (LKL) sezone, kuris 
prasidėjo rugsėjo 26-ąją, de
šimt geriausių šalies klubų ko
vos ne tik dėl aukso žiedų ir 
čempionų titulo, bet ir dėl mili
jono litų, kurį LKL skyrė nauja 
lygos rėmėja “Mažeikių naf
ta”. LKL čempionams atiteks 
“Mažeikių naftos” taurė bei 
500 tūkst. litų premija, vice
čempionai gaus 300 tūkst. litų, 
o trečiąją vietą užėmusi ko
manda - 100 tūkst. litų.

Rėmimo sutartį su LKL 
pratęsė ir ketvirtąjį sezoną lygą 
remsianti UAB “Omnitel”.

“Džiaugiuosi, kad šiemet 
sėkmingai pavyko išspręsti vi
sus lygos biudžeto klausimus,” 
- sakė LKL prezidentas Šarū
nas Kliokys. - “Šį sezoną jis 
bus maždaug dvigubai dides
nis - 1 mln. 700 tūkst. litų.” Jo 
nuomone, prieš naująjį sezoną

BAIGĖSI “DRUSKININKŲ VASARA 
SU M. K. ČIURLIONIU”

Spalio 3 d. Druskininkuose baigėsi keturis mėnesius trukęs 
pirmasis menų festivalis “Druskininkų vasara su M. K. Čiurlio
niu”. Genialaus menininko įvairiapusės kūrybos - muzikos, dai
lės, literatūros palikimo - populiarinimui skirtą festivalį surengė 
Lietuvos muzikų rėmimo fondas. Pirmasis festivalis dedikuotas 
Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui, M.K. 
Čiurlionio memorialinio muziejaus Druskininkuose 40 metų 
sukakčiai bei šįmet minimiems Neįgaliųjų metams.

Daugiau kaip 40 koncertų su žinomais Lietuvos ir užsienio 
muzikais vyko M.K. Čiurlionį ir jo  giminę menančiose bažny
čiose, M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, sanatorijose. 
Festivalio metu Druskininkuose vyko tarptautinė mokslinė kon
ferencija ir tradicinė Smuiko muzikos savaitė. Festivalio pabai
gos šventėje prie paminklo kūrėjui koncertavo Druskininkų 
M.K. Čiurlionio muzikos mokyklos moksleiviai, memorialinia
me muziejuje buvo pagerbti dailės ir literatūros kūrinių konkurso 
laureatai ir jų pedagogai. Druskininkų bažnyčioje Neįgaliųjų 
metams skirtą kamerinės muzikos valandą surengė baritonas 
Eduardas Kaniava, vargonininkai Gediminas Kviklys ir Tarptau
tinio M.K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso 2003 
m. dalyvė Jurgita Kazakevičiūtė. Vakare “Draugystės” sanatori
joje vyko vakaras su profesoriumi E. Kaniava ir jo  vokalo klasės 
studentais. Dalyvavo aktorė Barbora Abramavičiūtė, muzikolo
gas Vaclovas Juodpusis ir M. K. Čiurlionio pianistų ir vargoni
ninkų konkurso 2003 m. laureatai.

“Kelias į Karūną” Danguolės Šeputaitės-Jurgutienės tapybos 
kūrinys (36x36"), vienas iš paveikslų ciklo, sukurto specialiai šių 
metų Mindaugo karūnavimo jubiliejui. Parodoje “Laikas - upė be 
Krantų” Balzeko lietuvių kultūros muziejuje rodoma 30 autorės 
darbų. Parodos atidarymas vyks šeštadienį, spalio 11 d., 7-9 val.

sustiprėjo visi LKL klubai, o 
didžiulis prizinis fondas padi
dins čempionato intrigą.

“Mažeikių naftos” genera
linis direktorius Paul Nelson 
English sakė, kad šiandieni
niai bendrovės finansinės veik
los rezultatai suteikia jai gali
m ybių realizuoti platesnio 
masto projektus, o bendradar
biavimas su LKL išpopuliarins 
“Mažeikių naftos” prekinį ženk
lą. “Jei kitų metų Atėnų olim
pinėse žaidynėse susitiks Lie
tuvos ir JAV krepšinio rinkti
nės, man nekils abejonių, ku
rią komandą palaikyti,” - sakė 
lietuvių krepšininkų pergalė
mis susižavėjęs amerikietis.

“Omnitel” prezidentas An
tanas Zabulis pažymėjo, jog Lie
tuvos telekomunikacijų rinkos 
lyderiai per visą bendradarbia
vimo su LKL laikotarpį lygai 
jau skyrė per milijoną litų.

LKL susirinkime patvirtinti 
nauji lygos nuostatai ir varžy
bų reglamentas. Jame numaty
ta, kad kiekvienose rungtynėse 
komandoms galės atstovauti 
ne daugiau kaip trys legionie
riai, iš kurių bent vienas turi 
būti europietis. Žymiai griež
čiau bus reglamentuojami draus
mės klausimai. Šalia kiekvie
nos komandos atsarginių suo
lelio galės būti ne daugiau kaip 
19 asmenų, turinčių oficialų 
statusą, o už netinkamą jų elge
sį komandoms teks gerokai pa
kratyti pinigines. Bet kokie vie
ši žaidėjų, trenerių ar teisėjų 
santykių aiškinimaisi spaudoje 
bus baudžiami 500 litų bauda.

LKL dir. Z. Kamarūnas, pa
klaustas, ar praėjusio sezono 
pabaiga, kai netrūko santykių 
aiškinimosi, būtų įvertinta bau
domis, atsakė: “manau, kad nu
baustų būtų nemažai.”

mailto:dirva@ix.netcom.com
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“EUROPOS LIETUVĮ” PAVARČIUS DĖL ŽYDRO S IR JARO  ALKIŲ PASISAKYMŲ

Šiandieninis “Europos Lie
tuvis” nedidukas formatu ir 
dažnai nestiprus savo turiniu, 
todėl ir nereikalauja daug laiko 
skaitymui. Štai surandu žinutę, 
kad šis laikraštis leidžiamas jau 
50 metų, ir jis man pažadina 
nemažai praeities prisiminimų. 
Kažin, kiek dar palikę gyvųjų, 
kurie prisim ena pirm uosius 
“Britanijos Lietuvio” žingsnius 
ir jo raidą? Tada mes, tik atvykę 
į pokarinę Britaniją, jautėmės 
svetimi svetimame krašte, to
dėl džiaugėmės, kad kažkur 
Londone, buvusiose miesto ark
lidėse, atsirado pasiryžusių lie
tuvių leisti informacinį laikraš
tuką, įsteigti DBLS. Abu šie da
lykai buvo labai svarbūs po vi
są Jungtinę Karalystę išsibars- 
čiusiems lietuviams ateiviams. 
Iš lietuvių ateivių surinktais pi
nigais buvo įsigyta ir Lietuvių 
namai Londone, o vėliau ir So
dyba. Aš irgi tada skubėjau 
pirkti LNB akcijas, o abu su 
Tomu V idugiriu  įste igėm  
DBLS skyrių savo mieste. Tuo
metinė Britanijos lietuvių vi
suomenė buvo gražiai susior
ganizavusi ir daug jos narių pa
siaukojančiai dirbo lietuvišką 
darbą. Dirbo be užmokesčio ir 
tik daug vėliau iš lietuviško tur
to buvo mokama tūkstančiai už 
visokius “patarimus”.

“Britanijos Lietuvis” (vė
liau “Europos Lietuvis”), reda
guojamas gabių redaktorių, iš 
biu leteninio  pobūdžio tapo 
rimtas savaitraštis. Jis ypač su
klestėjo ilgamečio redaktoriaus 
rašytojo Kazimiero Barėno lai
ku. Šis labai darbštus ir talen
tingas žmogus ne tik redagavo 
“E.L.” , bet dar parašė keletą 
knygų, kai kurios gavo premi
jas, redagavo įvairius leidinius 
ir atliko nesuskaičiuojamus ki
tus darbus.

Laikas bėgo. Žmonės, daug 
metų dirbę kultūrinius lietuviš
kus darbus, pradėjo pavargti, 
tapti pensininkais. Kai kurie 
nerūpestingi Lietuvių namų at
sakingi vadovai pastatą apleido 
ir buvo priversti parduoti. Buvo 
nupirkti kiti, mažesni, namai 
Londone, bet atsiradusi grupė, 
pasivadinusi “naująja koman
da”, pateko į valdybą ir staigiai 
naujuosius namus pardavė. Ir 
dabar lietuviai savo namų Lon
done neturi.

Kazimierui Barėnui išėjus į 
pensiją, sumenko ir “Europos 
Lietuvis” . Bandymas jį leisti

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

Lietuvoje nepavyko ir atnešė 
didelius nuostolius. Prieš kele
tą metų “E.L.” , stipriai su
mažėjęs, tapo dvisavaitiniu, o 
dabar jau mėnesinis, ir jo  tu
rinys toli gražu neprilygsta 
Kazimiero Barėno redaguo
tam  savaitrašč iu i. R eik ia  
klausti - kodėl? Gal todėl, kad 
galintieji rašyti vengia bendra
darbiauti? Pavyzdžiui, Kazi
mieras Barėnas, matyti, norė
damas palikti istorijai kai ku
riuos faktus iš valdybų veiks
mų praeityje, parašė atvirą 
laišką ilgamečiui valdybos pir
mininkui Jarui Alkiui. Laiškas 
buvo atspausdintas “E.L.”. Ja
ro Alkio atsakymas, nors per
sunktas grubiais ir užgaulio
jančiais žodžiais, taip pat tilpo 
“E.L.” Bet kai Kazimieras Ba- 
rėnas, savo įprastu žurnalisto 
stiliumi, parašė papildymą į 
savo pirmąjį straipsnį ir pako
mentavo J. Alkio pasisakymus
- “E.L.” redaktorė, savo spren
dimu, nutarė šito Kazimiero 
Barėno straipsnio nespausdinti 
ir šį savo nutarimą paskelbė 
“E.L.” Kodėl? Argi “Mirtin
gieji” Britanijos lietuviai ne
norėtų žinoti, kas dėjosi ir de
dasi tuometinių ir dabartinių 
valdybų laikais? Žinoma, kad 
norėtų. Norėtų, kad Britanijos 
lietuvių veikla patektų į istori
ją su visais faktais. Argi leisti
na, kad šio garbaus, 95 metų 
amžiaus žmogaus, kuris paliks 
neišdildomus pėdsakus lietu
vių literatūroje ir kultūroje, 
straipsnis nespausdinam as 
“E.L.”? Ir vėl kyla klausimas
- kas tokius sprendimus daro - 
pati redaktorė ar jos darbda
viai? Aš vis tik tikiu, kad jo 
straipsnis bus išspausdintas, 
nes seniai jo  laukia Kazimie
ras Barėnas, laukia ir skaity
tojai.

Prieš kiek laiko buvo skel
biama “E.L.” , kad “naujosios 
komandos” valdyba už vieną 
klaidingai pasakytą žodį ver
čia per advokatus kai kuriuos 
žinomus lietuvius veikėjus su
mokėti advokatams, rodos. Po 
L2000. Matomai, šie grasi
nimais išreikalauti pinigai bu
vo sumokėti, sklinda gandai, 
kad pinigai buvo grąžinti. Kad 
nereikėtų vadovautis vien gan
dais, tegul valdyba paaiškina, 
kas pinigus grąžino - ar advo
katai iš savo geraširdiškumo, 
ar valdyba iš visuomeninio 
turto sąskaitos?

J. Lekesys

METAMS - $40, 
PUSEI METŲ - $25, 

PIRMA KLASE - $63, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $115.00

“Europos lietuvio” Nr. 9 at
skirais laiškais ėmėsi šokdinti 
mane ponai Žydra ir Jaras Al
kiai. Ponia Žydra beveik gaili
si, kad nebegalės Barėnų va
dinti Britanijos lietuvių met
raštininkais dėl jų aklo noro ki
tus pažeminti ir suniekinti. Tie
są sakant, mes tokiais metrašti
ninkais ir nelaikom savęs, o jei 
dėl ko kritiškai pasisakom, tai 
nereiškia, kad norim žeminti ir 
menkinti. Ar p. Žydra gali tvir
tinti, kad nebus už ką kriti
kuoti, kad vadovai yra šimta- 
procentiškai idealūs, lyg kokie 
dangaus angelai. Tačiau juk ir 
dalis angelų, kaip šventos kny
gos rašo, išvirto velniais. Štai ir 
p. Alkis parašė, kad visuome
ninė tragedija buvo parduoti 
tuos Freeland Road namus. Ir 
spaustuvės likvidavimas su vi
sais linotipais, kompiuteriais ir 
kt. ir nenormalus laikraščio pe
nėjimas, ir tasai advokato kvie
timas paterorizuoti senų veikė
jų, išlaidos advokatams, kai 
prasidėjo vaidai su komanda, 
ir dabartinis Sodybos remontas 
yra susiję su nepageidaujamais 
ir ne vienu atveju nepateisina
mais kai kieno veiksmais. To
kių atvejų yra ir daugiau. Dar 
anuomet, kai lietuviai pradėjo 
savo keliones į Lietuvą, vienu 
metu tautiečiai buvo apvogti. 
DBLS-LNB centro valdybos 
narys ir raštinėje dirbti pasam
dyta moteris prisirinko pagal jų 
išrašomus LNB kvitus pinigų 
iš būsimųjų keleivių, nenuvežė 
jų ir pinigų kai kam negrąžino, 
ir tuomet LNB pirmininku bu
vęs asmuo šneka nepateisina
mus niekus, kad bendrovė ne
atsakinga. Ar tokius dalykus 
reikia pagirti?

Iš mano knygų, ponia, gali 
juoktis, kas tik nori, bet nesi
juokia, jei nejuokinga. Ir nera
gina nerašyti. Ir p. Alkis tikrai 
nesamdė salės specialiai dėl ma
no ordino. Salė buvo pasamdy
ta Vasario 16 minėjimui, o tada 
taip atsitiko, kad dalyvavo am
basadorius Justas V. Paleckis 
ir atsinešė ordiną, taigi aš bu
vau tik nenumatytas priedas.

Nesąmonė, kad įžeidžiam 
tuos dabar ordinus gavusius ir 
net valstybę. Nepūskite, susi
mildami, muilo burbulų. Ne
buvom, kai tie ordinai buvo 
įteikti, ir nematėm, ar jie buvo 
prisegti, ar užkabinti. Ponia 
Žydra tikriausiai nors televizi
joje ne kartą yra mačiusi, kaip 
užkabinami medaliai ir ordi
nai. Gedimino ordinų taip pat 
yra užkabinamų.

Bėda, žinoma, su tuo mano 
nachališkumu, kaip p. J. Alkis 
rašo. Vis turiu pakenkti čia or
dininkams, čia net valstybei. 
Kai kadaise pajudinau tą pil- 
sudskinių federalistų lizdą, tai 
DBLS p irm in inkas parašė 
“Akiračiuose” , kad aš tokiu

savo elgesiu pratęsiau lietuvių 
ir kitų tautų sovietinę okupaci
ją. Net tokią galybę paveikiau, 
kad dėl mano to straipsnio So
vietų Sąjunga net nutarė ilgiau 
palaikyti nelaisvę okupuotose 
kraštuose. Nežinau, gal vaikai 
galėtų patikėti tokiais suaugu
siųjų žaidimais.

Ponia tvirtina, kad sten
giuosi įgelti p. J. Alkiui, kuris 
paskyrė gyvenimą lietuviškai 
ir skautiškai veiklai be atlygi
nimo (žinoma, kad jokia pa
slaptis, jog ta jo  veikla buvo 
susijusi su nemažomis privile
gijomis), o man buvo mokama 
iš tos pačios valdybos pinigų. 
Tai tiesa, bet dirbdamas laik
raščio ir knygų redaktorium 
nebūčiau pajėgęs dar kur nors 
užsidirbti pragyvenimui, ir bū
tų užtekę jėgų gal tik pasielge- 
tauti. Tai šiek tiek mokėjo 
(pirm. J. Alkis pragyveno ne 
iš lietuviškos ir skautiškos 
veiklos). O kai dar nėjau tų ap
mokamų lietuviškų pareigų, 
tai daug lietuviškų darbų pa
dariau be atlyginimo. Dar ir 
dabar tenka daryti, nes nė 
DBLS centro valdyba neturėjo 
ir neturi žmogaus, kuris galėtų 
suteikti reikalingą pagalbą ne 
tik išeivijos institucijoms ir 
leidiniams apie Britanijos lie
tuvius, bet ir Lietuvos ne tik 
tam ar kitam muziejui, bet ir 
enciklopedijų ir kitokių leidi
nių rengėjams. Esu tarytum 
kokia niekur neregistruota, 
niekieno neremiama, niekieno 
nepatvirtinta ir poniai, kaip 
matyti, nežinoma “kultūros 
ministrė”. Net ir p. J. Alkis yra 
siuntęs laiškus man, kad kaž
kam atsakyčiau. Ne, už tai 
man niekas nemoka ir niekad 
neturėjau jokių privilegijų.

DBLS-LNB centro valdybo
je vyrauja labai įdomus požiū
ris į kultūrą. Štai mažytis pavyz
dys. Suvažiavime p. J. Alkis 
sakė, kad mūsų tą knygą apie 
Britanijos lietuvius 1974-1992, 
už daug laiko pareikalavusį 
darbą, gali mokėti 3.000 sva
rų, daugiau tam reikalui nėra 
pinigų. Laukdami kol ta knyga 
bus pradėta spausdinti, dar pa
pildėme ją poros metų aprašy
mais. Tada LNB pirmininkas 
p. Vincentas O’Brien pasakė, 
kad mokės 5.000 svarų. O dabar 
už Sodybos remonto priežiūrą 
p. V. Gedmintas gavo 30.975 
svarus. Tikrai įdomu. Štai tau 
ir kultūra, apie kurią nemaža 
mėgstama patuščiažodžiauti.

Ponas J. Alkis išvadina ma
ne nachalu ir dar kažkuo virš 
juo. Žinom a, tik kai kurie 
žmonės gali leisti sau naudotis 
tokiais žodžiais. Ir jis tvirtina, 
kad jį ir kelis kitus išvardintus 
veikėjus neteisingais šmeiž
tais apdalijęs. Kaip daugelio 
metų praktika rodo, kai tik ku
ris nors pakritikuojamas, tai

tuojau ir ima šaukti: šmeižtas! 
Tačiau niekad nepasistengs pa
aiškinti, kodėl tai šmeižtas. Ne
pasistengs, nes nėra kaip įrody
ti. Tai šįkart p. J. Alkiui siūlau 
išspausdinti bet kokį su tais ta
riamaisiais šmeižtais mano ar 
kieno kito straipsnį. Būtinai ma
no, ir gal J. Alkio sąrašėlyje pir
muoju įrašyto J. Vilčinsko ar 
kurio kito. Turiu štai sudarytą 
apie 100 didelių puslapių tų 
pilsudskinių federalistų bylą, 
kurioje yra J. Vilčinsko, ir K. 
Tamošiūno, J. Alkio ir mano, 
ir kitų straipsniai ir net tos fe- 
deralisto suklastotos sovietinės 
“Šluotos” originalas. Tik pasa
kykit, kurio norite, tai ir bus. 
Kasetėse yra nuo 1981 m. su
važiavimų su federalistiniais 
triukšmais kalbų tekstai, ku
riuos JAV ir Kanados lietuviš
kuose laikraščiuose skelbęs 
Stasys Kasparas buvo pašalin
tas iš DBLS, nes tas teisingų 
tekstų perdavimas primestas 
jam  kaip šmeižtas.

Taigi, kai pagalvojame vien 
apie tai, kas į tą bylą sudėta dėl 
tų pilsudskininkų, niekas nega
lėtų stebėtis, kad mes išstojome 
iš DBLS ir nenorėjom priimti 
garbės vardų.

Kai dėl J. Alkio sakymo, kad 
Barėnas nemato gerų darbų, tai 
juk netiesa. Yra apie Britanijos 
lietuvius ir jų  darbus išleistos 
net dvi knygos ir ne tokios jau 
plonos, ir jose surašyti visi tik 
geri darbai, o ilgametis pirmi
ninkas p. J. Alkis buvo papra
šytas duoti autobiografiją, ir ji 
paskelbta knygoje. Ir tas knygas 
rašė Barėnas. Tai nepasakokite 
jam  tokių kaltinančių niekų.

Dėl grįžimo gyventi namo 
- į Lietuvą niekas negali kaip 
nors priekaištauti, o aš pakalbi
nau palaukti, kol iš lietuvių 
rankų dings paskutinis visuo
meninis turtas. Esi buvęs ilga
metis pirmininkas, ir paties va
dovaujamos valdybos prarado 
visą turtą, liko tik Sodyba. O 
kad tas paskutinis turtas dings, 
tai ne tik mes, bet ir kiti realis
tiškai galvojantieji žmonės tuo 
tiki ir tai sako.

Pirmininkui nėra reikalo bū
ti diktatorium, bet nėra kaip jį 
pateisinti, kai superdemokratiš- 
kai besitvarkantieji, nekontro
liuojami valdybos nariai suban- 
krutino namus ir reikia bėgti ir 
prašyti suvažiavimą, kad jis pri
siimtų atsakomybę ir leistų par
duoti. Argi pirmininkas neturi 
rūpintis žinoti, kas darosi su 
spaustuve, su laikraščiu, su na
mais? Jo pareiga rūpintis jis juk 
renkamas pirmininku.

O dėl man skiriamų išve
džiojim ų apie baldakim us, 
pletkus, mano minčių klajoji
mus ir fantazijų kūrimus palie
ku tai J. Alkiui pačiam sau atsa
kyti, taip, kaip tik jis norės.

K. Barėnas
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RENGINIŲ KALENDORIUS
SPALIO 18 d. 7:00 val. Dievo Motinos parapijos auditorijoj 

BALFO metinio vajaus koncertas.
LAPKRIČIO 1 d. ir 2 d., Algimanto Kezio fotografijų 

“LIETUVA - architektūriniai fragmentai” paroda Dievo Motinos 
parapijos auditorijoj. Šeštadienį 6:00 v.v. iki 9:00 v.v. ir sekma
dienį 11:00 v.r. iki 2:00 v.p.p. Rengia Korp! Giedra.

LAPKRIČIO 16 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

ALTO SUVAŽIAVIMAS
Amerikos Lietuvių Tarybos, jungiančios 15 centrinių 

organizacijų, 63-sis suvažiavimas vyks lapkričio 8 d., šeštadienį 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago, IL. Suvažiavimo metu bus apžvelgti nuveikti darbai, vyks 
aktualios diskusijos ir bus patvirtintos ateities darbų gairės. 
Daugiau informacijos ALTo raštinėje telefonu 773-735-6677.

ALTo info

Patria Imports
We Sell Koldūnai 
Gourmet Deli Meats & Breads 
Imported Condiments & Foods 
Wines, Beer & Waters 
Candies, Gifts and More!
794 East 185th St. •  216-531-6720

L A IŠ K A I R E D A K C IJ A I

LIETUVOS ATLYGINIMŲ PROBLEM A
Lietuvos laikraščių pranešimu, eilinis Lietuvos gyventojas 

ekonomiškai nesuveda galo su galu. Reikia pinigų duonai pirkti, 
o jų nėra, nes nieko neuždirba. Arba uždirba tik sumokėti už 
butą. Numatoma padidinti 22 doleriais senatvės pensija irgi pro
blemos neišspręs.

Tačiau yra kita grupė žmonių “tautos išrinktųjų”, kurių meti
nės pajamos yra milijoninės. Dar oficialiai nepaskelbtais Valsty
binės mokesčių inspekcijos duomenimis, praėjusiais metais iš 
visų Seimo narių labiausiai praturtėjo Ramūno Karbausko šei
ma, kartu su žmona jis gavo 1.98 milijonus litų grynų pajamų, 
atskaičius mokesčius. Tie patys Karbauskai turi 94 sklypus že
mės, kurių bendras plotas siekia 1,118 hektarų o jų  vertė 3.1 
milijonas litų. Antras turtuolis yra Kęstutis Glaveckas. Kartu 
su žmona 2002 metais jis deklaravo 1,064 milijonus litų grynų 
pajamų. Yra ir daugiau Lietuvos milijonierių, kurių visų neįma
noma išvardinti.

Įdomu patirti ir Lietuvos valdovų atlyginimus.
Seimo pirmininkas A. Paulauskas su žmona praėjusiais me

tais gavo tik 86,400 litų. Prezidentas R. Paksas su žmona 65,300 
litų. Tuo tarpu jo patarėja Dalia Kutraitė-Giedraitienė su vyru 
gavo 123,900 litų. Seimo ir koalicijos frakcijos vadovų atlygini
mai siekia šešių skaičių litų atlyginimus.

Baigiant yra verta pažymėti, kad mažiausiai praėjusiais me
tais grynų pajamų gavo liberalų ir Centro frakcijos narys Dome- 
ninkas Velička. Jis deklaravo gavęs 33,700 litų pajamų. Tai pats
“biedniausias” lietuvis pareigūnas. Vytautas Šeštokas

Los Angeles, CA.

MIELI SENELIAI, jeigu jums sunku vienišiems gyventi ir gal
vojate kreiptis į senelių namus, tad dora šeima kviečia jus į savo gražų 
švarų namą su visapusiška priežiūra. Visada šviežias geras maistas, trans
portas. Atstumas kur gyvenat nesudaro problemų.

Skambinkit: Tel. 708-430-3983 arba 630-670-8336

Korp! Neo-Lithuania golfo žaidynėse pasiruošę golfuoti Mindaugas 
Mažeika, Lilė Mažeikienė ir Vaclovas Mažeika.

DIRVAI
AUKOJO

KORP! NEO-LITHUANIA
GOLFO ŽAIDYNĖS

Rugsėjo 14 d. Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdyba suorga
nizavo jau 6-tąsias golfo žai
dynes Gleneagles Country Club 
Lemont, IL. Diena pasitaikė ne
labai graži, vėsi, prieš pietus li
jo, bet po pietų lietus nustojo, 
liko tik debesuota, tad golfo žai
dynės, kurios prasidėjo 2 val. 
p.p., galėjo vykti normaliai. 
Dalyvavo 52 žaidėjai. Nors žai
dimas vyko lygiagrečiai “rau
doname” ir “baltame” golfo 
lauke, bet ne visi golfininkai ga
lėjo žaidimą užbaigti, paskuti
nės ketveriukės dėl sutemos tu
rėjo nutraukti žaidimą būda
mos ant 13-os ar 14-tos skylės. 
Aišku, kad esant tokiam žaidė
jų  skaičiui, žaidimas turėjo 
prasidėti pirmą val. po pietų, 
kaip pradžioje ir buvo planuo
ta, bet matyt dėl lietaus vieną va
landą vėlavo. Visi žaidėjai ga
vo dovanų po tris golfo sviedi
nukus su korporacijos skydeliu 
ir bilietėlius, kuriuos panaudo
jus buvo galima žaidimo metu 
užkąsti ir atsigerti.

7-tą val. vakare golfininkai 
ir dar 17 svečių susirinko klube 
puikiai vakarienei. Vaišindamie
si alumi bei gaivinančiais gėri
mais ir rūkytais šonkauliukais 
su priedais, šnekučiavosi da
lindamiesi dienos įspūdžiais. 
Nuotaika buvo pakili. Laimė
jusieji už mažiausią smūgių 
skaičių A. Dailidė ir S. Torphy, 
tolimiausią smūgį J. Jonušas ir

R. Janukaitis, artimiausią smū
gį prie vėliavėlės M. Karalius 
ir R. Griškelis buvo apdovanoti 
įvairiomis premijomis.

Korp! Neo-Lithuania vyr. val
dyba organizuodama golfo žai
dynes visad skelbė, kad gautas 
iš žaidynių pelnas yra skiria
mas studentų stipendijoms, bet 
tų stipendininkų taip ir nesima
tė. Taigi šiemet vyr. valdyba pa
skyrė 5-kias stipendijas stu
dentams korporantų vaikams. 
Paruošė ir atspausdino lanksti
nuką su nuotraukomis smul
kiau aprašant stipendininkus ir 
pakvietė juos dalyvauti šių žai
dynių vaišėse.

Eduardas Modestas, vyr. val
dybos pirmininkas ir pagrindi
nis žaidynių organizatorius, pri
statė stipendininkus: 1. Danius 
Jonas Anelauskas, pradedantis 
studijuoti prekybos ekonomiką 
University of California, Santa 
Barbara; 2. Marius Vytautas Ane- 
lauskas siekia magistro laips
nio Business Administration 
California Polytechnic State 
University at San Luis Obispo; 
3. Jonas Genčius pradės studi
juoti komunikaciją St. M ary’s 
University of Minnesota; 4. Ni
da Natalija Lendraitytė prade
da occupational therapy studi
jas Western Michigan Univer
sity, Kalamazoo, Mich.; ir 5. 
Alina Regina Meilytė pradės 
studijuoti farmakologiją Uni
versity of Illinois at Chicago.

S.Dubauskas,
Clarendon H., I L .................30

A. Banys,
Bloomfield H., MI ..........  20

B. Karklius, Cleveland, OH ...  20
E.Cernius, Worcester, ..............20
L.T. Kultūros Fondas .............  15
J.Linkus, Oak Lawn, IL .......... 10
A.Lūža, Cleveland, O H .......... 10
A.Reškevičius, Omaha, NE ... 10 
V.Šeštokas, Los Angeles, CA .. 10
V.Tamulis, Cleveland, OH .......10
R.Zavodny, Maple Hts., OH .. 10
J.Jurkūnas, St. Pete. B., FL .....7
N.Timm, Coldwater, MI ........... 1

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

IEŠKAU MOTERS
gaminti koldūnus 

vieną dieną į savaitę. 
Skambinti Danai 
216-531-6995

Vienintelė, asmeniškai daly
vaujanti vaišėse, Alina Meilytė 
visų stipendininkų vardu padė
kojo Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdybai už suteiktą finansinę 
paramą tardama: “Jūsų parama 
man yra neapsakomai vertinga 
ne tik mokslo mokesčio atveju, 
bet ir dvasiniu įkvėpimu. Lin
kiu, kad Korp! Neo-Lithuania 
dar ilgai įvertintų studentų 
mokslo siekius paremdama juos 
stipendijomis ir tariu Jums žo
džius, kuriuos mamytė mane iš
mokino - Vivat, Crescat, Flo- 
riat Korp! Neo-Lithuania”.

Korp! Neo-Lithuania vyr. val
dyba dėkoja korporantams da
lyvavusiems žaidynėse, dėkoja 
taip pat jų  draugams bei sve
čiams, kurie prisidėdami prie 
šių žaidynių papildo korpora
cijos stipendijų fondą.

Vaclovas Mažeika

Korp! Neo-Lithuania golfo žaidynėse Eduardas Modestas įteikia stipendiją Alinai Meilytei. Iš kairės: 
A.Mockaitis, R.Slivinskas, A.Meilytė, R.Kankus, E.Modestas, K.Latoža, A.Arbas ir A.Dailidė.



12 DIRVA • 2003 m. spalio 7 d.

SPORTAS PLAUKIMO PIRMENYBĖS

JAUNUČIŲ LENGVOJI ATLETIKA CLEVELANDE

2003 metų SALFASS-gos jaunučių lengvo
sios atletikos metinės varžybos įvyko 2003 m. 
rugsėjo 13 d., Mayfield High School, Mayfield, 
Ohio. Varžybas rengė Clevelando LSK Žaibo 
lengvosios atletikos sekcija vadovaujama Al
girdo Bielskaus, kuris buvo vyriausias teisėjas 
ir starteris. Sekretoriatas ir informacija - Rita 
Kliorienė, Judita Petraitienė ir Aušrinė Sir- 
vinskienė. Atskirų šakų vyr. teisėjai: bėgimų - 
Vytas Kliorys, šuolio į tolį - Ričardas Širvinskas 
ir Saulius Kliorys, rutulio - Simas Kijauskas, 
disko - Saulius Venclauskas, ieties ir beisbolo - 
Kęstutis Civinskas. Pakankamas skaičių teisėjų 
ir pagalbinio personalo laidavo varžybas sklan
džiai pravesti.

Originaliai varžybos turėjo įvykti Cuyahoga 
Community College, Parma, Ohio, tačiau esant 
mažam dalyvių skaičiui, taupumo bei patogumo 

_______________________________________  sumetimais, buvo perkeltos į Mayfield.
Dėl dalyvių stokos, klasių ir rungčių pro

grama buvo susiaurinta, eliminuojant suaugusių ir jaunių bei mergaičių A (1984-86 m. gimimo) 
klases ir kai kurias rungtis. Varžybos vyko tik šiose berniukų ir mergaičių klasėse: B (Interme
diate) 1987-88 m. gimimo; C (Youth) 1989-90 m; D (Midget) 1991-92 m.; E (Bantam) 1993-94 
m. ir F “molekulių” (Pee-Wee) 1995 m. gim. ir jaunesnių. Neoficialiai, atžymėti patys jauniausi
- 1997 m. gimimo ir jaunesni.

Varžybose dalyvavo 25 LSK Žaibo na
riai lengvaatlečiai - 16 berniukų ir 9 mergai
tės. Žaibo eilėse yra apie 60 lengvaatlečių, 
tačiau pusė jų nedalyvauja lietuvių varžy
bose dėl įvairių priežasčių, kaip susikry
žiavimas su mokyklų sportu, išvykimas 
studijoms iš miesto, ne sezono laikas, stoka 
laiko treniruotėms, stoka kompeticijos, etc.

Pasekmės buvo daugumoje kuklios. Vie
nok, atsiektas naujas žaidynių rekordas:
Andrius Venclauskas, 8 m., nušoko į tolį 
3.23 m (10'-7") pagerindamas F klasės re
kordą, kuris nuo 1991 m. priklausė Sauliui 
Klioriui (3.22 m). Iš mergaičių išskirtina 
Egle Sirvinskaite, 11 m., pasireiškus bėgi
muose ir visapusiška Ariel Hedrich, 11 m.

Pagal tradiciją yra skelbiami geriausios 
pasekmės atsiekėjai kiekvienoje klasėje 
apskaičiuojant pagal tarptautinius vertini
mo tabelius (IAAF 1071). Berniukams A ir 
B taškai apskaičiuojami pagal vyrų tabelius, 
o kitiems berniukams ir- visoms mergaitėms „
- pagal moterų. Pateikiam e pasekm ių Alvydas Civinskas e f e k ty v i  meta ietį.

R.Cepulio nuotraukosatsiekėjus, nurodant rungtį, pasekmę ir

Eglė Sirvinskaite gerai pasirodė bėgimuose.

2003 m. Š. A. Baltiečių plaukimo pirmenybės įvyks 2003 m. 
lapkričio 1 d., šeštadienį, McMurchy Pool, 247 McMurchy Ave., 
Brampton, Ont., Canada. Rengia - Baltiečių Sporto Federacijos 
plaukimo sekcija. Baseinas yra 25 metrų, 6 linijų. Varžybų va
dovas - Modris K. Lorbergs. Registracija ir apšilimas - 3:00 val. 
Varžybos seks tuoj po registracijos.

Varžybos vyks šiose klasėse: vyrų ir moterų (17-24 m. im
tinai); senjorų vyrų ir moterų (25 m. ir vyresnių); berniukų ir 
mergaičių - 15-16 m., 13-14 m., 11-12 m., 9-10 m., 7-8 m. ir 6 
metų ir jaunesnių. Programa apima visus stilius. Šuolių į vandenį 
nebus. Amžiaus klasifikacija - pagal dalyvio amžių varžybų 
dieną. Dalyvauti kviečiami visi lietuvių, latvių ir estų plaukikai. 
Lietuvių metrinių distancijų pirmenybės bus išvestos iš baltiečių 
varžybų pasekmių.

Dalyvių išankstinė registracija iki 2003 m. spalio 20 d. 
imtinai, adresu: Modris K. Lorbergs, 73 North Heights Rd., Eto
bicoke, Ont. M9B 2T7, Canada. Tel. 416-626-7262. E-mail: 
Modris KL@msn.com

Lietuvių dalyvavimą koordinuoja Mrs. Catherine Jotautas, 
35 Cumberland Brampton, Ont., Canada. Tel. 905-457-7664. 
Fax: 905-457-5932. E-mail: Caromire@AOL.com

Papildomi ryšiai lietuviams: Algirdas Bielskus, tel. 216-486
0889; Algis Norkus, tel. 630-466-4661; Arvydas Barzdukas, tel. 
703-560-1410. Lietuviai plaukikai skatinami šiose varžybose 
kuo gausiau dalyvauti. SALFASS-gos CENTRO VALDYBA

taškų skaičių: berniukų B - 
Alvydas Civinskas, 15 metų - 
Šuolis į tolį 4.67 m (15'-4") - 
289 taškai. M ergaičių  B - 
Kristina Petraitytė, 15 m. - 
Rutulys (6 lb.) 8.74 m (28'-8")
- 387 t. Berniukų C - Tadas 
Širvinskas, 14 m. - Šuolis į tolį 
4.16 m (13'-8") - 465 t. Mer
gaičių C - Daina Chmieliaus- 
kaitė, 12 m. - Šuolis į tolį 3.68 
m (12'-1") - 335 t. Berniukų 
D - George Balog, 11 m. - Ru
tulys (6 lb.) 8.01 m (26'-3 1/2")
- 338 t. Mergaičių D - Ariel Hedrich, 11 m. - Rutulys (6 lb.) 
8.12 m (26'-8") - 346 t. Mer-gaičių E - Kaja Kijauskaitė, 9 m. - 
Rutulys (6 lb.) 4.50 m (14'-9 1/4") - 60 t. Berniukų F - Andrius 
Venclauskas, 8 m. - Šuolis į tolį 3.23 m (10'-7") - 205 t. 
Mergaičių F - Lillian Hedrich, 7 m. - 60 m bėgimas 13.1 sek. -

Kaja Kijauskaitė vykdo šuolį.

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)
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