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

ATMINIMO LENTOJE - 
JAV PREZIDENTO ŽODŽIAI

Vilnius, lapkričio 23 d. (ELTA). Atminimo lentos atidengimu 
prie Vilniaus rotušės paminėtos JAV prezidento George W. Bush 
apsilankymo Lietuvoje metinės. Ceremonija, kaip ir prieš metus 
pasitinkant JAV Prezidentą, buvo pradėta Lietuvos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų himnais.

Iškilmėse dalyvavęs kadenciją baigęs prezidentas Valdas 
Adamkus sakė, jog istorinis G.W. Bush vizitas buvo visos tarp
tautinės bendruomenės pripažinimo ir pasitikėjimo Lietuva žen
klas. “Tikiu, kad tuo pat keliu Lietuva eis ir toliau, tvarkydama 
ir statydama savo valstybę ant tvirtų demokratijos ir tiesos pa
grindų”, - sakė V. Adamkus.

Pasak JAV ambasadoriaus Lietuvai Stephen Mull, lygiai prieš 
metus prez. G. W. Bush atvyko į Lietuvą su istorine draugystės 
misija. Pirmasis Lietuvą aplankęs JAV prezidentas tuomet ištarė 
žodžius, įamžintus atminimo lentoje: “Kiekvienas, pasirinkęs 
Lietuvą savo priešu, taps ir Jungtinių Amerikos Valstijų priešu”. 
Ambasadorius pabrėžė, kad Lietuvos ir JAV draugystė yra labai 
gili ir ilgalaikė, o “JAV neturi geresnio draugo negu Lietuva, 
suteikusi didelę paramą JAV kovojant prieš terorizmą”.

Skulptoriaus Vytauto Zarankos iš bronzos ir nerūdijančio 
plieno sukurtoje lentoje, be įsimintinos George W. Bush frazės 
lietuvių ir anglų kalbomis, pavaizduotos ir suglaustos Lietuvos 
ir JAV vėliavos.

Paminklinės lentos atidengimo iškilmėse taip pat dalyvavo 
Krašto apsaugos ministerijos, Vilniaus miesto ir apskrities vado
vai, nemažas būrys vilniečių. Šia proga Vilniaus rotušėje atidary
ta Lietuvos spaudos fotografų klubo surengta reportažinių nuo
traukų paroda. Beveik 70-yje geriausių šios istorinės viešnagės 
išskirtinumą bei jausmus perteikusių fotodarbų užfiksuotos G.W. 
Bush ir ponios Laura Bush viešnagės Vilniuje, susitikimų su 
Latvijos bei Estijos prezidentais Vaira Vyke-Freiberga ir Arnold 
Ruutel, Lietuvos verslininkais akimirkos.

Prezidentas Rolandas Paksas taip pat pasveikino visus Lietu
vos žmones JAV prezidento G.W. Bush apsilankymo mūsų šalyje 
vienerių metų sukakties proga, nors, kaip teigiama Prezidento 
spaudos tarnybos pranešime, į atminimo lentos atidengimo cere
moniją Rotušės aikštėje kvietimo R. Paksas nebuvo gavęs.

Dar rugsėjį R. Paksas susitikime su Vilniaus meru Artūru 
Zuoku aptarė galimybę deramai paminėti JAV Prezidento vizito 
Lietuvoje metines. Prezidentas R. Paksas pasidžiaugė, kad ši 
sukaktis buvo pagarbiai įamžinta.

CNN TELEVIZIJOS ŽINIOSE - 
REIKALAVIMAI R. PAKSUI ATSISTATYDINTI

Vilnius, lapkričio 23 d. (ELTA). Pasaulyje įtakinga CNN 
televizija šeštadienį pranešė apie mitingą Vilniuje, kurio dalyviai 
reikalavo prezidento Rolando Pakso atsistatydinimo.

“Keli tūkstančiai lietuvių, susibūrę prie prezidento rūmų Vil
niuje, reikalavo Rolando Pakso atsistatydinimo. Jie piktinosi 
dėl šią Baltijos valstybę krečiančio skandalo, pratrūkusio likus 
penkiems mėnesiams iki šalies įstojimo į Europos Sąjungą. Poli
tinė krizė Lietuvoje prasidėjo praėjusio mėnesio pabaigoje, pasi
rodžius kaltinimams dėl pono Pakso ryšių su rusų mafija. Parla
mentas kitą savaitę turės apsispręsti dėl Prezidento apkaltos” , 
teigiama tarp svarbiausių dienos naujienų per CNN.

Į Daukanto aikštę Vilniuje susirinkę apie 3,5 tūkstančio vals
tybės piliečių išreiškė nusivylimą prezidentu R. Paksu. Neforma
laus jaunimo sambūrio “Už Prezidentūrą, dirbančią Lietuvai” 
organizuotame mitinge kalbėjusi jaunimo atstovė Skirmantė Ma
kūnaitė susirinkusiųjų vardu pareikalavo, kad “Prezidentas prisi
imtų atsakomybę už netinkamus savo veiksmus ir atsistaty
dintų”. Daukanto aikštė buvo taip perpildyta, kad mitinguotojus 
gausiai supę ir saugoję policijos pareigūnai nebegalėjo leisti 
prisijungti prie mitingo kai kurių pageidavusiųjų jame dalyvauti. 
Mitinge kalbėjo žymūs kultūros, mokslo ir meno žmonės.

Nors renginio išvakarėse R. Paksas asmeniškai paprašė Lie
tuvos laisvės sąjungos vado Vytauto Šustausko nekviesti į mitin
gą radikaliųjų R. Pakso rėmėjų, negausus pastarųjų būrys vis 
tiek atvyko ir trukdė kalbėtojams šūksniais “Paksas, Paksas!”.

Mokslo ir Enciklopedijų leidybos institutui, kuris išleido “Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai” 
biografijų žinyną, dailininkė Magdalena Stankūnienė (antra iš dešinės) padovanojo 1,000 dolerių. 
Kairėje: redaktorė Vilija Kneitienė ir direktorius Rimantas Kareckas. Dešinėje redaktorius dr. Antanas 
Balašaitis. Leidinį padėjo rengti Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje. Žinyno pagrindiniai 
rėmėjai - Lietuvių fondas ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Ivinskio nuotr.

LIETUVA PASVEIKINO TAIKŲ VALDŽIOS PERDAVIMĄ GRUZIJOJE

V iln ius , lapkričio 25 d. 
(ELTA). Lietuvos užsienio rei
kalų ministerija sveikina taikų 
porinkiminės konfrontacijos 
Gruzijoje sprendimą ir tikisi, 
kad Gruzija išlaikys brandos 
egzaminą, išsaugos rim tį ir 
sparčiai žengs brandžios de
mokratinės visuomenės kūri
mo keliu.

Lietuva taip pat pasveikino 
laikinai einančios Gruzijos Res
publikos Prezidento pareigas 
Nino Burdžanadzės pareiški
mą apie nekintantį Gruzijos 
užsienio politikos kursą - toles
nę europinę ir euroatlantinę in
tegraciją, gerų santykių su kai
myninėmis šalimis palaikymą 
bei dialogo su Rusija plėtrą.

ELTA primena, kad spalio 
23 d. po opozicijos spaudimo 
dėl suklastotų rinkimų rezulta
tų, masinių demonstracijų atsi
statydino Gruzijos prezidentas 
Eduardas Ševardnadzė. Valsty
bei vadovauja laikinoji prezi
dentė Nino Burdžanadzė. Nau
ji Parlamento ir Prezidento rin
kimai šalyje numatomi sureng
ti per 45 dienas.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos pareiškime reiš
kiama viltis, kad būsimi Gruzi
jos Prezidento ir Parlamento 
rinkimai bus laisvi bei teisingi, 
atspindės Gruzijos žmonių va
lią ir leis atkurti pasitikėjimo 
atmosferą šalyje.

Pareiškime taip pat pažy
mima, kad Lietuva yra pasiren
gusi padėti naujajai Gruzijos

Vyriausybei ir toliau dalintis su 
ja  savo patirtimi įvairiose re
formų vykdymo bei integraci
jos į ES bei NATO srityse.

“Tikimės, kad Gruzija iš
liks pastovi demokratinė vals
tybė, vaidinanti labai svarbų 
vaidmenį siekiant saugumo vi
same Pietų Kaukazo regione”, 
rašoma Lietuvos URM pareiš
kime. Jame pažymima, kad 
Lietuva palaiko aktyvesnę ES 
poziciją Pietų Kaukazo atžvil
giu. “Tikimės, kad Europos Są
jungos specialusis atstovas

Pietų Kaukazui vaidins svarbų 
vaidmenį formuluojant įvai
riapusišką Europos Sąjungos 
poziciją dėl naujos situacijos 
Gruzijoje. Šiame kontekste 
sveikiname ES specialiojo ats
tovo Pietų Kaukazui ambasa
doriaus Heikkio Talvitie vizitą 
Tbilisyje”, pažymima pareiš
kime.

Kaip būsim oji Europos 
Sąjungos narė, Lietuva pri
sijungė prie Europos Sąjungos 
pareiškimų dėl situacijos Gru
zijoje.

PREZIDENTAS Į RAŠTIŠKUS SEIMO KOMISIJOS 
KLAUSIMUS ATSAKYS VIEŠAI

Vilnius, lapkričio 27 d. (ELTA). Prezidentas Rolandas Paksas 
pareiškė esąs pasirengęs labai viešai radijo ar televizijos studi
joje, kad girdėtų visi Lietuvos žmonės, atsakyti į Seimo komisi
jos raštu pateiktus klausimus. Valstybės vadovas, duodamas in
terviu Lietuvos radijui, dar kartą pabrėžė geranorišką nusiteiki
mą bendradarbiauti su Seimo komisija, tačiau pažymėjo, kad 
nėra linkęs daryti precedento eiti į komisijos posėdžius, kuris 
galiotų ir būsimiems prezidentams.

Laikinoji Seimo komisija, tirianti skandalą dėl Prezidento 
aplinkos žmonių galimų ryšių su įtartinos reputacijos veikėjais 
Lietuvoje ir Rusijoje, yra pakvietusi Prezidentą atsakyti į klau
simus. Tuo tarpu Prezidentas yra ne kartą reiškęs pageidavimą 
atsakyti į raštu pateiktus komisijos klausimus.

“Aš esu parašęs tris laiškus Seimo komisijai, prašydamas 
suformuluoti ir užduoti klausimus raštu”, - sakė duodamas in
terviu R. Paksas. Valstybės vadovas taip pat pažymėjo, kad jo 
atsakymų forma galėtų būti labai įvairi - pradedant raštu Seimo 
komisijai ir baigiant labai viešu atsakymu elektroninėje žinia- 
sklaidoje, kad “būtų galima girdėti kiekviename Lietuvos kaime, 
kiekvienoje troboje” .

“Man atrodo, kad tai priimtinas būdas ir vienai, ir kitai pusei, 
nemanau, kad aš turėčiau sudaryti precedentą būsimiems Pre
zidentams”, - sakė R. Paksas.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS TA R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

■ JAUNIMAS SU ŽVAKĖMIS VERČIA PREZIDENTĄ 
Vilnius, lapkričio 25 d. (ELTA). Neformalus jaunimo judė

jimas “Už prezidentūrą, dirbančią Lietuvai” pradėjo naują akciją 
- vakarais dega žvakutes prie prezidentūros rūmų Vilniuje ir 
reikalauja Prezidento atsistatydinti. 6 žvakių liepsnelės per vidurį 
S. Daukanto aikštės ir trys jaunuoliai - taip atrodė minėta akcija.

Vėlinių tradiciją prie prezidentūros neformalus jaunimo judė
jimas žada tęsti tol, kol “Prezidentas nustos slėpęs nuo piliečių 
tiesą apie savo ryšius su Jurijumi Borisovu, kitais abejotinos 
reputacijos verslininkais bei asmenimis, priskiriamais nusikals
tamoms grupuotėms ir atsistatydins”.

Lapkričio 22 d. judėjimas “Už prezidentūrą, dirbančią Lietu
vai” surengė mitingą S. Daukanto aikštėje, kuriame dalyvavo ir 
prezidento rėmėjai. Pilietinę akciją su žvakėmis neformalus 
judėjimas ketina surengti ir kituose Lietuvos miestuose.

Anot judėjimo, šia akcija norima parodyti, kad “kartą sujudus 
nesiruošiama nurimti, kad jaunimui ne vis vien, kas darosi Lietu
voje, ne vis vien, kokia yra Lietuva ir kokia ji bus rytoj. “Mes 
nenorime, kad Lietuvoje egzistuotų kišeninis prezidentas, kišeni
nis premjeras ar kišeninis Seimo pirmininkas, bijantis tiesos ir 
viešumo”, deklaruoja judėjimo atstovai. Judėjimas “Už prezi
dentūrą, dirbančią Lietuvai” vienija interneto pokalbių svetai
nėse susibūrusius studentus ir moksleivius.
■ LIBERALCENTRISTAI - PRIEŠ PREZIDENTO

RINKIMŲ SISTEMOS PAKEITIMĄ
Vilnius, lapkričio 25 d. (ELTA). Liberalų ir centro sąjunga 

nepritaria socialdemokrato Juliaus Sabatausko pasiūlymui keisti 
Prezidento rinkimų sistemą, suteikti teisę rinkti valstybės vadovą 
ne visiems piliečiams, o Seimo ir savivaldybių atstovams.

Liberalcentristų nuomone, tokiu būdu faktiškai būtų apkar
pytos prezidento institucijos galios. LiCS pirmininko Artūro 
Zuoko teigimu, dabartinė šalies vadovo rinkimų tvarka jau yra 
nusistovėjusi, todėl ją  keisti kardinaliai būtų žalinga demokrati
nei sistemai. “Žmonės nori patys rinkti Prezidentą, kuris sąžinin
gai dirbtų šaliai, todėl politikai negali atimti šios teisės be tautos 
sutikimo. Jei vienas žmogus neišlaiko išbandymo valdžia, dėl 
to nėra reikalo keisti visos rinkimų sistemos”, - įsitikinęs Libera
lų ir centro sąjungos pirmininkas.

Pasak A. Zuoko, Lietuvos žmonės, rinkdami Prezidentą tie
sioginiu visuotinu balsavimu, reikalauja iš jo  personalinės atsa
komybės už atliktus darbus. Nepaisant šiuo metu vykstančio 
skandalo, LiCS nepritartų Prezidento galių mažinimui. Taip gali 
atsitikti keičiant šalies vadovo rinkimų sistemą.
■ R. PAVILIONIS PATARIA PREZIDENTUI

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas 
Rolandas Pavilionis pataria prezidentui Rolandui Paksui pokal
byje su žurnalistais atsakyti į visus su skandalu susijusius klausi
mus, tačiau neigia pasirodžiusius pranešimus esą jis ketinąs tapti 
valstybės vadovo patarėju.

“Mano pareigos Seime šiuo metu yra labai svarbios, ir aš 
neketinu jų  atsisakyti”, - sakė po susitikimo su valstybės vadovu 
R. Pavilionis. Anot jo, susitikime daugiausia dėmesio skirta švie
timo, mokslo ir studijų finansavimo klausimams. Paneigdamas 
žinias apie įsijungimą į Prezidento komandą, profesorius siūlė 
skirti “patarėjo” ir “patarimo” sąvokas.

“Nebūtina būti patarėju, kad galėtum teikti vieną kitą patari
mą”, - teigė R. Pavilionis. Pasak profesoriaus, dabar daugeliui 
kelia nerimą bendra intelektualinė atmosfera, kyla tam tikras 
nejaukumas nesulaukus atsakymų į klausimus, kuriuos kelia po
litikai, Seimo komisija, tirianti skandalą dėl Prezidento aplinkos 
žmonių galimų ryšių su įtartinos reputacijos veikėjais Lietuvoje 
ir Rusijoje. “Nesulaukiam atsakymų, nepaisant viešų komisijos 
posėdžių. Ir aš nuoširdžiai patariau Prezidentui pateikti atsaky
mus kita forma - viešu gyvu žodžiu, atsakant į vieno kito žurna
listo klausimus”. Pasak profesoriaus, tokia forma paprastai pasi
naudoja daugelis valstybių vadovų, patekusių į padėtį, “kai vi
suomenei trūksta aiškumo dėl dalykų, galinčių sukelti sumaištį 
ir darančių žalą valstybės prestižui”.

■ Puse tūkstančio libdemų gina partijos “auksinį narį” Ju
rijų Borisovą. Daugiau kaip 500 Liberalų demokratų partijos 
narių kreipėsi į partijos pirm. Valentiną Mazuronį, prašydami 
“aiškiai ir nedviprasmiškai” išsakyti poziciją dėl “teisinės sa
vivalės”, nukreiptos prieš “vieną autoritetingiausių” partijos na
rių Jurijų Borisovą. “Jei nepadarysime to dabar, susidarys įspū
dis, kad partija tiesiog pasinaudojo J.Borisovu ir mumis siek
dama valdžios. Tuomet partija ne tik neteks šimtų savo narių. 
Mes prarasime tai, kas svarbiausia - tautos pasitikėjimą”, - sako
ma viešame kolektyviniame LDP narių kreipimesi į V.Mazuronį, 
kurį pasirašė 518 libdemų.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Preziden tas G eorge W. 
Bush lapkričio 19 d. atvyko į 
B ritaniją oficialaus keturių 
dienų vizito ir buvo priimtas 
karalienės bei Britanijos parla
mento. Prezidentas su žmona 
nakvojo Buckinghamo rūmuo
se, kur svečius pasitiko garbės 
sargyba. Londono policija tu
rėjo daug darbo slopindama 
demonstracijas gatvėje. Šis va
dinam as valstybiniu vizitu 
įvykis yra reta proga pabrėžti 
abiejų šalių “specialius ry 
šius” , kurie surišo JAV deši
n iojo sparno respublikoną 
Bush su dabartiniu darbo parti
jos demokratu, britu premjeru 
Tony Blair. Valstybiniame ban
kete prezidentas ragino Brita
niją įsijungti į nelengvą užda
vinį - sukurti islamiškųjų šalių 
Viduriniųjų Rytų tautas į de
mokratinę sistemą. Jis kvietė 
Europos ir pasaulio demokra
tines šalis įsijungti į kovą su 
“blogiu”, kad ateityje vėl ne
tektų išeiti į kovą su teroro žu
dymais ir skerdynėmis. Prezi
dentas savo kalboje priminė, 
kad jo  vizitas yra pirmas apsi
lankymas po Amerikos prezi
dento Woodrow Wilson 1918 
metais. Prezidentas Bush pri
minė bendrą kovą, kuri nugalė
jo tironiją Europoje. Tai buvo 
dienos, kada kovojome kaip 
dabar kovojame gindami ben
dras vertybes. Britanijos žmo
nės yra tokio būdo, kuris tinka 
partneriais, kada tenka atlikti 
rimtą darbą. Šios karalystės 
vyrai ir moterys yra patvarūs 
ir malonūs, atsidavę ir narsūs. 
Amerika yra laiminga galėda
ma laikyti šią valstybę arti
miausiu savo draugu pasauly
je, baigė savo kalbą preziden
tas Bush.

Buvęs Irako kariuomenės 
generolas paaiškino Samara 
m ieste žiniasklaidos a tsto 
vams, kad jis, tarnavęs Sad
dam Hussein kariuomenėje 30 
m etų, dalyvauja partizan i
niame kare prieš užsieniečius 
ne buvusio diktatoriaus nau
dai, bet siekdamas išvaduoti 
Iraką iš “netikėlių” rankų, nes 
tie užsieniečiai siekia tik pa
grobti Irako naftos šaltinius. Jis 
ka lbėjo  Sam ara m ieste 
250,000 gyventojų. Buvęs ge
nerolas sakė, kad Saddam

JAV PREZIDENTO 
VIZITAS BRITANIJOJE

nieko neturi bendro su dabar
tiniais Irako partizanais, tarp 
atskirų kovos grupių nėra jokio 
ryšio. Viena grupuotė nežino, 
ką planuoja ir kokius žygius 
numato kita. Kovotojai dažnai 
patenka į Samaro ligonines ir 
tik ten susipažįsta bei pasikal
ba. Iki lapkričio mėnesio parti
zaninių kovų Pentagonas pa
skelbė, kad kovose žuvo 422 
kareiviai iš įvairių JAV kariuo
menės dalinių. 393 iš jų  žuvo 
kovose. Dar 129 žuvo kitose 
aplinkybėse. Britanijos karei
vių žuvo 52, Italijos karių žuvo 
17. Po vieną žuvo: danas, ispa
nas, ukrainietis ir lenkas.

Gynybos sekretorius Do
nald Rumsfeld įsakė, kad dar 
15,000 atsarginių iš Tautinės 
Gvardijos būtų pasirengę tar

Didžiosios Britanijos karalienė Elizabeth II ir JAV prez. George 
Bush sutikimo metu Buckingham rūmuose. AP  nuotr.

nauti vienerius metus Irake ar 
Kuveite. Tokių atsarginių karo 
zonoje bus apie 58,000 vyrų ir 
moterų.

Lapkričio 19 d. savo kalbą 
per Egipto radiją ir televiziją 
netikėtai pertraukė Egipto pre
zidentas Hosni Mubarak, 75 
amžiaus. Klausytojai buvo in
formuoti, kad prezidentas yra 
peršalęs ir staiga susirgo. Jo 
kalba buvo Egipto parlamento 
atidarymo proga. Prezidentą 
greit apžiūrėjo sveikatos mi
nistras, kuris yra ir gydytojas. 
Po greitos pagalbos preziden
tas grįžo ir užbaigė savo pa
reiškimą. Jo kalba lietė vidaus 
ir užsienio politiką, nors parla
mento nariai džiaugėsi ir plojo, 
egiptiečiai liko susirūpinę dėl 
neramumų ir šalies vadovo 
sveikatos.

Kalbant apie karus ir taiką, 
reikia pažymėti, kad Vietname 
Ho Chi Minh uoste sustojo is
toriniam vizitui amerikiečių 
fregata “Vandegrift” su 200 
jūreivių. Daugelio įgulos narių 
tėvai dalyvavo Vietnamo kare 
ir nemažai žino apie šį karą. 
Daugelio amerikiečių jūreivių

vaikai gimė ir augo Vietname 
ir ten paliko savo įpėdinius, 
nors anomis dienomis tas uos
tas buvo vadinamas Saigonu. 
Vizituojantis JAV laivas savo 
nuolatinę bazę turi Yokosuka, 
Japonijoje. Laivo sutikime da
lyvavo ir JAV ambasadorius 
Vietname Raymond Busghart. 
Jis pasakė, kad svarbiausia šio 
laivo vizito prasmė yra paro
dyti pasauliui, kad buvę priešai 
gali ilgainiui tapti draugais. 
Keturių dienų vizitas įvyko po 
Vietnamo gynybos ministro 
Pham Van Tra apsilankymo 
Vašingtone pas gynybos sekre
torių Donald Rumsfeld. Tai bu
vo istorinis aukšto Vietnamo 
pareigūno vizitas. Abiejų šalių 
ryšiai pažengė gerokai į priekį. 
Diplomatiniai ryšiai prasidėjo

1995 metais. Abipusis verslas 
padidėjo iki trijų milijardų do
lerių per metus. Vietnamo vy
riausybė paskelbė 2001 m., 
kad Vietnamas seniai siunčia 
daugiau savo prekių į Ameriką 
negu iki kurią kitą šalį. Vietna
mo vyriausybė yra pasisakiusi 
prieš teroristus pasaulyje. Viet
namo pažanga prekybos ry 
šiuose ir net kariniame bendra
darbiavime sudarys progą bū
simiems vyriausybės narių vi
zitams ir draugiškų pasaulio 
uostų lankymams.

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

• Popiežius Jonas Paulius
II , priėmęs Palestinos krikš
čionių delegaciją, pasmerkė 
įvairias terorizmo rūšis ir pa
sakė, kad palestiniečiai privalo 
laikytis JT rezoliucijų. Jis pa
brėžė, kad Šventoji Žemė netu
ri statyti sienų, bet turėtų statyti 
tiltus. Tvora, kurią stato Izrae
lis, stabdo taikos ieškojimą ir 
skatina smurtą. Terorą reikia 
smerkti, ieškoti dvasinių, poli
tinių, moralinių ryšių, kurie 
vestų į laisvą apsisprendimą ir

(Nukelta į 3 p.)
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Su dėmesiu sekėme Romoje vykusį susirinkimą, kuriame 
dalyvavo Europos sąjungos vadai ir Rusijos prezidentas su 
savo palydovais. Tai pasitarimas dėl Europos sąjungos ir Rusi
jos bendradarbiavimo; jie vyksta du kartus per metus, vieną 
kartą Rusijoje, o kitą kartą Europos sąjungos valstybėje ir 
sulaukia nemažo spaudos dėmesio.

Romos susirinkimas buvo paskutinis, dalyvaujant 15-kai 
Europos valstybių, nes kitą kartą Rusijos prezidentas turės 
kalbėtis su 25 valstybių vadovais, dešimt jų  turi kitokią savo 
gyvenimo patirtį su Rusija. Šia proga dera prisiminti, kad 
Karaliaučiaus susisiekimo klausimais Rusija daugiausia tarėsi 
su Briuseliu ir tik Europos sąjungos kai kurių vadovų griežtu 
patarimu kalbėjosi su Lietuvos atstovais. Ji su Rytų Europos 
vyriausybėmis kalbėjosi tik tiek, kiek norėjo turėti gerus san
tykius su Europos sąjungos vadais.

Romos susirinkimas parodė, kad Europos sąjungoje vyks
ta prorusiškas nusiteikimas. Šiuo metu Europos sąjungai pir
mininkauja Italijos premjeras Silvio Berlusconi, kuris jau ne 
kartą rodo didelį palankumą Rusijos prezidento siūlymams. 
Europos žiniasklaida rašė, kad baigus viršūnių pasitarimus, 
spaudos konferencijos metu žurnalistai klausė prezidentą Pu
tin apie Rusijoj veikiančią teisę ryšium su “Jukos” skandalu 
ir kokia pagaliau padėtis yra Čečėnijoje. Italijos premjeras 
Berlusconi pritarė V. Putinui, kad žiniasklaida rašo neteisingas 
žinias apie Rusiją ir jos naftos bendrovę, ir Čečėnijoje nesą 
jokių jos laisvės kovotojų - skleidžiamos neteisingos informa
cijos. Toks Italijos premjero pareiškimas sukėlė kitų Europos 
kraštų, o ypač pakviestųjų įsijungti, pasipiktinimą.

Financial Times Londone pažymėjo, jog toks premjero el
gesys nesiderina su jo  užimamu postu Europos sąjungoje ir 
ją kompromituoja, ypač esamą rotacinio pirmininkavimo Eu
ropos sąjungoje sistemą. Jis pritarė toms didžiosioms valsty
bėms, kurios siekia, jog Europos konstitucijoje būtų įrašytas 
straipsnis, kad valstybių sąjungai vadovautų ne kiekviena 
valstybė iš eilės, kaip dabar, bet nuolatinis pirmininkas ir 
nuolatinis užsienio reikalų ministras. Mažosios valstybės, taip 
pat ir Lietuva, pasisakė už dabartinę rotacinę sistemą, kad 
paeiliui vadovautų kiekviena Europos valstybė. Tokiu būdu 
ir Lietuvos atstovui tektų pirmininkauti Europos sąjungai.

Tačiau Romos konferencija parodė, kad Europos sąjungai 
pirmininkaujantis Italijos premjeras Berlusconi neturi visiško 
pritarimo, nes po jo  minėto pritarimo Rusijos prezidentui, 
ES komisija tuoj paskelbė pareiškimą, kad pirmininkaujančio 
komentarai nesutampa su Europos valstybių nusistatymu. Tai 
tik parodo, kad ir Europos sąjungos vadovybėje nėra vienin
gos nuomonės dėl būsimosios Europos valdymosi formos. 
Žinoma, kad Prancūzija ir Vokietija reikalauja panaikinti ro
tacinę sistemą, kad jos galėtų vadovauti visoms Europos 
sąjungos valstybėms. Regis, tam pritaria ir Didžioji Britanija.

Šiuo metu Rusija buvusiuose Sovietų okupuotuose kraš
tuose stengiasi vesti kiršinimo politiką ir daryti įtaką tų valsty
bių vadams. Lietuva irgi ne išimtis. Jai teks svarbi misija dar 
kartą įtikinti Vakarų vadus, jog Rusija nėra verta, kad kitos 
tautos turėtų pataikauti jai, bet kad jos turėtų lygias teises 
Europos sąjungoje ir kad Europos sąjungos vadai nepasiduotų 
Rusijos diplomatų burtams.

S. Tubenas

Kitais metais Lietuvai, Es
tijai ir Latvijai tapus Europos 
Sąjungos narėm is, Baltijos 
Asamblėja bus puiki platfor
ma, ant kurios gali būti spren
džiamos tarp Baltijos šalių ky
lančios problemos, taip pat ko
ordinuojamos ir formuluoja
mos jų  pozicijos ES. Tuo yra 
įsitikinusi Baltijos Asamblėjos 
Prezidiumo pirmininkė, Lietu
vos delegacijos vadovė Giedrė 
Purvaneckienė.

“Europos Sąjungai priimant 
sprendimus, didesnę įtaką Bal
tijos šalys galės daryti, jei veiks 
kartu negu atskirai”, - pažymė
jo ji Seimo rūmuose vykstan
čioje 22-ojoje Baltijos Asam
blėjos sesijoje. Kaip labai rim
tą argumentą, kodėl nereikia 
atsisakyti Baltijos valstybių re
gioninio bendradarbiavimo, G. 
Purvaneckienė nurodė mažų 
šalių statusą ir menką jų man
datą įvairiose ES institucijose.

“Jeigu Baltijos valstybės 
koordinuotų savo pozicijas, ži
noma, ne visais klausimais ir 
ne visose srityse, jau matema
tiškai matyti, jog jos turėtų 15 
balsų ES Ministrų Taryboje ir 
27 balsus Europos Parlamen
te”, - sakė Baltijos Asamblėjos 
vadovė.

Ji taip pat pažymėjo, kad 
Baltijos Asamblėja pasiryžusi 
stiprinti ir gilinti bendradar
biavimą su Šiaurės ir Beniliuk- 
so šalimis. “Vis stiprėjantis 
Baltijos, Šiaurės ir Beniliukso 
šalių veiklos ir pozicijų ES ko
ordinavimas mums tikrai bus 
labai naudingas”.

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas, sveikindamas 22- 
ąją Baltijos Asamblėjos sesiją, 
linkėjo “būti kartu ir vieningais 
Baltijos Asamblėjoje, Europos 
Sąjungos bei NATO šalių par
lamentinėse erdvėse”.

Atkelta iš 2 p.

kantrų bendradarbiavimą. Va
tikano kalbėtojas kardinolas 
Roger Etchegaray pabrėžė ži- 
niasklaidai, kad Izraelio stato
ma “saugumo siena” tęsiasi 
200 mylių ir ji sudarys apart- 
heido geografinę liniją, kuri 
tarnaus smurtui ir terorui.

• Turkijos policija suėmė 
kelis teroristus, kurie puolė 
Turkijos žydų sinagogą Istam- 
bule. Karingos turkų grupuotės 
šiuose puolimuose prarado ir 
kelis mirtininkus.

• Prezidentas Bush pareiš
kė Britanijos laikraščiui Finan
cial Times, kad JAV karinės jė
gos bus išvestos iš Irako, kai 
jos sučiups Saddam Hussein ir 
Osana bin Laden.

• Buvęs JAV vicepreziden
tas Al Gore lapkričio 9 d. pasa
kė kalbą teisininkams ir demo
kratų partijos aktyvistams, ku

BENDRAS BALTIJOS SALIŲ 
BALSAS BUS SVARESNIS

Jis priminė, kad kitais me
tais Lietuva, Latvija ir Estija 
turės laikyti dar vieną brandos 
egzaminą - jos rinks savo šalių 
atstovus į Europos Parlamentą.

“Iš esmės tai reiškia naujos 
politinės erdvės kūrybą, kurio
je dalyvausime lygiomis teisė
mis su ES “senbuviais”, juolab 
kad sulig mūsų atėjimu vyksta 
Europos Konstitucijos kūri
mas”, - sakė Seimo vadovas. 
Atsidūrę platesnėje - Europos 
Sąjungos ir NATO politinėje 
erdvėje, mes turėtume, A. Pau
lausko teigimu, nepaklysti ir 
pirmiausia paisyti regiono in
teresų. “Juk infrastruktūros, 
aplinkosaugos, organizuoto 
nusikalstamumo ir nelegalios 
migracijos prevencijos klausi
mai, geri kaimyniniai ryšiai bei 
bendri iššūkiai formuoja ben
drą požiūrį ir įtakoja bendrus 
veiksmus”, - pažymėjo A. Pau
lauskas.

Jo nuom one, B altijos 
Asamblėjos formatas, ateityje 
galbūt išsiplėtojęs į Baltijos 
Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos 
susiliejimą, yra tinkamas prak
tiniam s klausimam s spręsti 
pritaikant regioninių konsulta
cijų formas. “Šis bendradar
biavimas turi tęstis, bet neturi 
tapti atskiru formalizuotu blo
ku tarptautinių organizacijų vi
duje. Tačiau jis gali prisidėti 
prie regionui aktualių klausi
mų sprendimo”.

Baltijos Asamblėja, jo nuo
mone, užima gyvybingą pusla
pį mūsų regiono politinės kul
tūros kontekste. “Reguliariai 
susitikdami ir ateityje, žinosi
me apie save daugiau ir geriau, 
užuot aptarinėję mums rūpi
mus klausimus tik Briuselio ar 
Strasbūro klubuose. Juk ten jau 
turėsime žvelgti į savo proble
mas plačiau ir regioninio tu-

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYK IŲ  APŽVALGA

rių susirinko 3,000. Kalbėtojas 
kritikavo prezidentą Bush, kad 
jis, prisidengęs kova prieš tero
ristus, suvaržė žmogaus teises 
ir konstitucines galias. Lap
kričio 21 d. federaliniai tarnau
tojai gavo vyriausybės įspėji
mą, kad, pasibaigus musulmo
nų Ramadan mėnesiui, kyla 
naujų teroro puolim ų prieš 
JAV kariuomenę ir interesus 
visose pasaulio šalyse pavojus.

• Japonijos vyriausybė pa
skelbė, kad lapkričio mėn. Hi
roshima mieste mirė vyriausia 
amžiumi gyventoja M itoya 
Kawate, išgyvenusi 114 metų. 
Ji buvo ūkininkė gimusi 1889 
gegužės 15 d., gyvenusi netoli 
atom ine bom ba sugriau to  
miesto. Londone spausdina
mos Pasaulio rekordų knygos 
žiniomis Kawate buvo gavusi 
atominės bombos radiacijos 
dozę, kai ji atvyko ieškoti savo

rinio detalėms išsamiau nagri
nėti neturėsime laiko”, - pažy
mėjo jis.

A nalizuodam as Baltijos 
Asam blėjos patirtį A. Pau
lauskas sakė, kad koordinuotas 
parlamentinis bendradarbia
vimas skatina prekybos, inves
ticijų augimą, pasitikėjimo kli
mato ugdymą, laipsnišką poli
tinių ir ekonominių barjerų iš
nykimą tarp šalių ir svarbiau
sia - prie bendrų interesų gyni
mo mūsų visų valstybių labui.

Seimo rūmuose vyko eilinė 
22-oji Baltijos Asam blėjos 
sesija ir 9-osios Baltijos Tary
bos posėdžiai, kuriuose daly
vauja Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos premjerai.

Sesijos dalyvius pasveikino 
Šiaurės Tarybos ir Beniliukso 
Tarpparlamentinės konsulta
cinės tarybos vadovai, Lietu
vos ir Lenkijos Seimo narių 
Asamblėjos pirmininkas Artū
ras Skardžius, Seimo delega
cijos Europos Tarybos Parla
mentinėje Asamblėjoje pirmi
ninkas Jonas Čekuolis ir kiti.

Šioje sesijoje trijų Baltijos 
šalių politikai ketina priimti 13 
dokumentų. Tarp jų yra rezo
liucija dėl naftos telkinio D-6 
ekologinės grėsmės Baltijos 
jūrai, pareiškimas dėl Kara
liaučiaus srities gyventojų pa
dėties, rekomendacija dėl Bal- 
tijosjūroje paskandinto chemi
nio ginklo būklės stebėjimo.

Vilniuje surengtoje sesijoje 
trijų Baltijos šalių parlamen
tarai numato aptarti keitimąsi 
informacija ir bendrų veiksmų 
koordinavim ą ES ir NATO 
plėtros procese. Jie taip pat dis
kutuos apie energetikos ir trans
porto infrastruktūros plėtrą, 
svarstys bendros informacinių 
technologijų erdvės kūrimą.

Eltos inf.

giminių po bombos sprogimo. 
Amžiaus rekordą turėjo kitas 
japonas Kamato Hongo, miręs 
116 metų amžiaus.

• Prancūzijos prezidentas 
Chirac susirūpino dėl antise
mitizmo reiškinių Prancūzijo
je. Jis sukvietė politikus pasi
tarti kaip apsaugoti žydus. Ne
seniai buvo sudeginta žydų 
mokykla. Politikai nerado šiai 
problemai sprendimo. Prancū
zijoje gyvena daug arabų kil
mės žmonių.

• Serbijoje vėl nepavyko 
išrinkti naujo prezidento, nes 
balsuotojai nesudarė reikalin
gos 50% daugumos ir teks bal
savimą pakartoti gruodžio mė
nesio gale.

• Louisianos valstijos gu
bernatore buvo išrinkta Kath
leen Blanko, demokratė. Ji yra 
pirmoji moteris gubernatorė, 
išrinkta pietinėse valstijose.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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VALSTYBES ORDINAI 
IR PREZIDENTO PADĖKOS

V ilnius , lapkričio 23 d. 
(ELTA). Lietuvos kariuome
nės 85-mečio proga už nuopel
nus L ietuvos R espub likai 
Valstybės ordinais ir medaliais 
bei Respublikos Prezidento 
padėkomis apdovanoti gink
luoto pasipriešinimo (rezisten
cijos) dalyviai ir profesinės ka
ro tarnybos kariai.

Prezidentas Rolandas Pak- 
sas padėkojo visiems Lietuvos 
kariams, dalyvaujantiems su
dėtingose ir atsakingose tarp
tautinėse misijose Irake bei ki
tuose regionuose, atstovaujan
tiems mūsų šalies interesams 
ir ginantiems taiką pasaulyje. 
Valstybės vadovas taip pat 
reiškė padėką lietuvių karių tė
vams, išauklėjusiems dorus 
Lietuvos piliečius, bei specia
listams, profesionaliai paren
gusiems karius.

Vyčio Kryžiaus ordino Ka
rininko kryžiumi prezidentas 
apdovanojo Antaną Juozakėną

(Liūtą) (po mirties) - Algiman
to apygardos partizaną, “Liū
to ” būrio  vadą, K lem ensą 
Straigį - Tauro apygardos par
tizaną ir Kazimierą Vaznonį 
(Vėtrą) (po mirties) - Vyčio 
apygardos partizaną, “Vėtros” 
būrio vadą.

Vyčio Kryžiaus ordino Ri
terio kryžiumi apdovanoti 2 
partizanai, Vyčio Kryžiaus or
dino medaliu - 8 žmonės, tarp 
jų  keturi 1941 m. birželio 22
28 d. sukilimo dalyviai Anta
nas Antanaitis, Vyčio apygar
dos partizanas, Ildefonsas ir 
Vytautas Bičkai, Žem aičių 
apygardos partizanai ir Ste
ponas Mickevičius.

Trys karininkai apdovanoti 
Ordino “Už nuopelnus Lietu
vai” m edaliu, Respublikos 
Prezidento padėka pareikšta 
septyniems kariškiams, tarp jų 
ir eiliniam  Robertui M arti
šauskui - Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio Algirdo mechani-

zuotojo pėstininkų bataliono 
sunkiosios ginkluotės kuopos 
prieštankinio būrio 2-ojo sky
riaus vairuotojui, radijo ryšio 
operatoriui.

“Žaviuosi žmonėmis, ku
riems patriotizmas, meilė gim
tajam kraštui yra neįkainojama 
vertybė”, - sakė prezidentas R. 
Paksas.

Šalies vadovas reiškė pa
garbą žmonėms, kovojusiems 
ir paaukojusiems gyvybę už 
mūsų šalies laisvę, taip pat po
litikam s, svariai prisidėju- 
siems, kad svetimos valstybės 
kariuom enė būtų išvesta iš 
Lietuvos.

Prezidentas R. Paksas pa
dėkojo visiems, priartinusiems 
L ietuvos narystę NATO ir 
įtv irtinusiem s m ūsų šalies 
vardą kaip patikim os ir ly
giavertės partnerės, galinčios 
prisidėti prie bendrų interesų 
bei vertybių gynimo ir puo
selėjimo.

Amerikos lietuvių tarybos pirm. Saulius Kuprys savo pranešimo 
63-iojo suvažiavimo metu Čikagoje. J. Kuprio nuotr.

LR AMBASADOJE PAMINĖTAS 
LIETUVOS KARIUOMENĖS 85-METIS

SOCIALLIBERALAI RENGIASI RINKIMAMS
Lietuvoje susiklosčiusią politinę padėtį ir pasirengimą kitąmet vyksiantiems rinkimams aptarė 

posėdžiavusi Naujosios sąjungos taryba.
Seimo Naujosios sąjungos frakcijos seniūnas Alvydas Ramanauskas tikisi, kad iki kitų metų 

balandžio vidurio bus patvirtintas į Europos Parlamentą partijos keliamų kandidatų sąrašas.
Naujosios sąjungos Tarybos prezidiumui pavesta suformuoti partijos kandidatų į 2004 metų 

Seimo rinkimų vienmandates apygardas ir Europos Parlamentą sąrašus. Šiuos sąrašus dar turės 
patvirtinti Naujosios sąjungos taryba. Tarp kandidatų, ketinančių siekti europarlamentaro 
mandato, yra minimi dabartiniai Europos Parlamento stebėtojai parlamentarai socialliberalai 
Vytautas Kvietkauskas ir Kęstutis Kuzmickas, taip pat Seimo nariai Rolandas Pavilionis, Dangutė 
Mikutienė ir kiti.

Naujosios sąjungos taryba pažymi, kad dėl kandidatų vienmandatėse Seimo rinkimų 
apygardose bus tariamasi su valdančiosios koalicijos Seime partneriais socialdemokratais be 
kitomis politinėmis partijomis.

Naujosios sąjungos (socialliberalų) taryba savo šeštadienį priimtoje rezoliucijoje “Dėl politinės 
padėties šalyje” pareiškė pritarimą savo vadovo, Seimo pirmininko Artūro Paulausko iniciatyvai 
atskleisti neigiamus procesus valstybėje sudarant parlamentinę Laikinąją tyrimų komisiją dėl 
galimų grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui. Socialliberalai tikisi, kad ji nešališkai ir 
objektyviai atliks tyrimą.

Atskirų politinių jėgų bandymus Prezidento instituciją krečiantį skandalą pateikti tendencingai 
ir skaldyti visuomenę socialliberalai vertina kaip “siekį išvengti viešumo ir atsakomybės, vengimą 
spręsti pribrendusias valstybės demokratinės raidos ir pilietinės visuomenės formavimo 
problemas”. Seimo vicepirmininkas, socialliberalas Artūras Skardžius Eltai sakė, kad prie tokių 
politinių jėgų jis linkęs priskirti liberaldemokratus, kai kuriuos Lietuvos krikščionių demokratų 
bei Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungai atstovaujančius politikus.

Naujoji sąjunga pareiškė sieksianti ir toliau būti viena įtakingiausių parlamento politinių 
partijų, savo veiksmais galinti veikti Lietuvos socialinę ir ekonominę raidą bei daryti įtaką 
skaidriems politiniams procesams. Eltos inf.

Lapkričio mėn. 24 d. LR ambasadoje Vašingtone paminėta 
Lietuvos karių diena ir Lietuvos kariuomenės 85-metis.

“Per trumpą 13 Nepriklausomybės metų laikotarpį Lietuvos 
kariuomenė tapo pasirengusi apginti ne tik savo valstybę ir jos 
piliečius, bet ir prisidėti prie taikos užtikrinimo “karštuose” 
pasaulio taškuose. Lietuvos karių drąsą ir profesionalumą vertina 
mūsų sąjungininkai Vakaruose, mūsų kariams dėkoja Balkanų, 
Afganistano, Irako gyventojai,” ambasadoje surengto priėmimo 
metu kalbėjo ambasadorius Vygaudas Ušackas.

“Beveik 100 Lietuvos karių Irake yra geriausias pavyzdys kaip 
neseniai iš autoritarinio valdymo išsivadavusi valstybė per trum
pą laiką tapo demokratine valstybe, ginančia demokratijos, lais
vės ir žmogaus teisių idealus už savo regiono ribų. Lietuva ir 
toliau yra pasirengusi tęsti savo karinį indėlį Irake bei padėti 
Irako žmonėms susidoroti su diktatoriško režimo reliktais,” 
kalbėjo ambasadorius.

Lietuvos karių ir kariuomenės 85-ečio garbei surengto pri
ėmimo metu buvo eksponuojama asmeninė Amerikos legiono 
lietuviško posto nario Henry Gaidis paroda “Lithuanian Militaria 
Collection”- Lietuvos karių, tarnavusių įvairiose armijose, atri
butika.

Lapkričio 21 d. Lietuvos kariuomenės diena buvo paminėta 
ir JAV Sausumos pajėgų karo kolegijoje Carlisle mieste, Penn
sylvania, kuriame šiuo metu studijuoja Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas Arvydas Pocius. Minėjime dalyvavęs ambasados 
ministras patarėjas Renatas Norkus pasveikino studentus ir dės
tytojus bei padėkojo už jų indėlį ginant demokratines vertybes 
pasaulyje, stiprinant pasaulio valstybių karinio bendradarbia
vimo dvasią. Susitikime dalyvavo ir kolegijos vadovas majoras 
generolas David H.Huntoon, Jr.

K. Vaškelevičius, LR ambasada JAV

■ Kariams prezidentas linkėjo tikėjimo, meilės, vilties ir 
ramybės. Iškilminga karių rikiuote bei paradu sostinės Katedros 
aikštėje lapkričio 23 d. paminėtos 85-osios šalies kariuomenės 
įkūrimo metinės. Katedros aikštėje išsirikiavusius karius pasvei
kino prez. R. Paksas, krašto apsaugos ministras Linas Linkevi
čius, kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Kronkaitis.

“Lenkiu galvą prieš tuos žmonės, kurių dėka kariuomenė 
buvo įkurta ir prieš tuos, kurie padarė ją  tokią, kokia ji yra da
bar”, - sakė R. Paksas kreipdamasis į karius. Sveikindamas ka
rius su švente L. Linkevičius prisiminė ir tuos, kurie karinę tar
nybą atlieka toli nuo Lietuvos. Kokiomis aplinkybėmis prieš 
85-erius metus kūrėsi šalies kariuomenė, kaip didvyriškai kovo
jo partizanai, priešindamiesi sovietiniams okupantams susirin
kusiems priminė gen. mjr J. Kronkaitis. Žuvusieji už tėvynės 
nepriklausomybę pagerbti tylos minute. Eltos inf.

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

Parodoje “Lithuanian Militaria Collection“ iš k.: LR Gynybos atašė JAV pav. Rolandas Šorys, LR 
amb. JAV Vygaudas Ušackas, LR Gynybos atašė JAV Gediminas Grina. K. Vaškelevičiaus nuotr.

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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Lapkričio 17-21 dienomis Vilniuje posėdžiavusi Lietuvos Seimo ir JAV Lietuvių bendruomenės 
atstovų komisija su svečiais. Z. Beliausko nuotr.

SKANDALĄ TIRIANTI KOMISIJA 
PATEIKS SAVO IŠVADAS

Vilnius, lapkričio 25 d. (ELTA). Nepaisant to, ar Lietuvos 
prezidentas Rolandas Paksas dalyvaus galimas grėsmes na
cionaliniam saugumui tiriančios komisijos viešoje apklausoje, 
Seimo sudaryta laikinoji komisija iki gruodžio 1 d. ketino baigti 
savo darbą.

Tai užtikrino komisijos pirmininkas Aloyzas Sakalas. Jis dar 
kartą pažymėjo, kad gavę kvietimą komisijos nariai galėtų 
nuvykti šalies vadovo apklausai ir į Prezidentūrą. Pasak A. 
Sakalo, šią savaitę, lapkričio 30 dieną, komisijos išvados jau 
gali būti pateiktos Seimui.

Eiliniame ketvirtadienio Seimo laikinosios tyrimo komisijos 
darbo posėdyje bus aptariamas jos išvadų projektas, derinamos 
formuluotės.

Pasak A. Sakalo, žurnalistai bus supažindinti su išvadų 
komentarais. Į komisijos narių klausimus viešame posėdyje 
atsakinėjo krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius ir 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Algimantas Songaila.

SEIMO NARIAI IR IŠEIVIJOS LIETUVIAI PRAŠO LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į 
TĖVYNĘ INFORMACIJOS CENTRĄ PALIKTI SAVARANKIŠKU

Keturiasdešimt Seimo na
rių kreipėsi į premjerą Algirdą 
Brazauską ir jo  kabinetą su 
prašymu “palikti Lietuvių grį
žimo į tėvynę informacijos 
centrą veikti kaip savarankiš
ką vienetą”.

“M us nustebino žinios 
apie Vyriausybėje parengtą 
projektą prijungti Lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos 
centrą prie Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento. Pra
šome įsiklausyti į išeivijos 
nuom onę ir palik ti centrą

veikti kaip savarankišką viene
tą”, - rašoma daugiausiai Seimo 
opozicijos atstovų pasirašyta
me kreipimesi.

Vyriausybė paskelbė, jog 
ketina įjungti informacijos cen
trą į Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentą, motyvuoda
ma lėšų taupymu bei centro ir 
minėto departamento funkcijų 
dubliavimo panaikinimu.

Į Vyriausybę su šiuo prašy
mu taip pat kreipėsi ir Seimo 
bei JAV lietuvių bendruomenės 
komisija. “Centro statuso keiti

mas yra nereikalingas, nes da
bartinė centro veikla ir statusas 
atitinka užsienio lietuvių ben
druomenės poreikius”, - rašo
ma komisijos rezoliucijoje.

Lapkričio 17-21 d.d. posė
džiavusi Seimo ir JAV lietuvių 
bendruomenės komisija, ku
rios paskirtis yra puoselėti Lie
tuvoje ir JAV gyvenančių lie
tuvių bendradarbiavimą, rū
pintis abipuse pagalba ir para
ma, aptarė Lietuvių grįžimo į 
tėvynę inform acijos centro 
klausimą, sveikatos apsaugos

ir ligoninių tinklo reformos, 
vaistų kompensavimo ir jų  są
rašo skaidrumą, ES finansinės 
paramos paskirstymą ir kontro
lės mechanizmą, nacionalinės 
turizmo plėtros 2003-2006 me
tais programą bei valstybės po
litikos vaiko gerovės ir para
mos šeimai temas.

Prieštaravimus ketinimams 
centrą įjungti išreiškė Norvegi
jos, Argentinos bei Didžiosios 
Britanijos lietuvių bendruo
menių vadovai, Murmansko 
lietuvių bendruomenė bei Lie
tuvos garbės konsulatas Lvove.

“Didžiosios Britanijos Lie

tuvių sąjunga prieštarauja, kad 
centras dingtų kito departa
mento biurokratiniame tinkle. 
Centras ir toliau turėtų išlikti 
savarankiškas” , - rašoma Di
džiosios Britanijos Lietuvių 
sąjungos centro pirmininkės 
Vidos Gasparienės kreipimesi.

Lietuvių grįžimo į tėvynę 
inform acijos centras buvo 
įsteigtas 1998 metais. Centras 
kaupia, analizuoja ir įvairio
mis formomis platina aktualią 
informaciją iš Lietuvos užsie
nyje gyvenantiems lietuviams, 
atsako į asmenines užklausas.

LGITIC inf.

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)

XXX
Jis viešame mitinge pa

reiškė, kad nėra jokio skirtu
mo - ar bus R.Songaila, ar 
A.Brazauskas, ar M.Gorba- 
čiovas, ar N.Chruščiovas.

“Lietuva be suvereniteto
- Lietuva be ateities” 
Nepaisant vis didėjančio

senosios partinės nomenkla
tūros, rusakalbių, remiamų 
kagėbistų, okupacinės kariuo
menės, milicijos pasipriešini
mo, Sąjūdžio įtaka ir autorite
tas didėjo. Ir dėl to protinges- 
nioji valdžios dalis bent viešai 
rėmė jį, nes suprato, kad be 
Sąjūdžio nebus išrinkti dele
gatais nei į SSRS liaudies su
važiavimą, nei į LSSR AT, nei 
pagaliau į partinius valdymo 
organus. Tad atsirado palan
kus momentas vėl tęsti LKP 
“reorganizavimo” darbą; tuo 
labiau, kad pradėta ir viešai 
skelbti, jog reikia atkurti ne
priklausomą Lietuvos valsty
bę. Toks tikslas 1989 m. sau
sio 10 d. buvo paskelbtas Vil
niuje Lietuvos laisvės lygos, 
Lietuvos demokratų partijos, 
Lietuvos tautinio jaunimo są
jungos “Jaunoji Lietuva” ir 
Lietuvos Helsinkio grupės

m itinge (dalyvavo apie 50 
tūkst. žmonių). Tuo metu orga
nizuoti ir piketai prie LKP CK, 
LSSR AT reikalaujant, kad bū
tų išlaisvinti politiniai kaliniai 
Arūnas Dainauskas, nuteistas 
už sovietinės vėliavos sudegi
nimą, Boleslovas Lizūnas - bu
vęs Lietuvos partizanas, Ginta
ras Muzikevičius ir kiti.

LKP CK 1989 m. sausio 20 
d. LKP CK XVI plenume, skir
tam e apsvarsty ti rinkim ų į 
SSRS liaudies deputatus orga
nizavimą, priėmė “Kreipimąsi 
į Respublikos komunistus, 
darbo žmones, visus rinkė
jus” paskelbdamas: “Lietuva 
be suvereniteto - Lietuva be 
ateities!”, bet ir toliau LKP 
pasiliko “vadovaujanti” vis
kam . Tačiau minėtasis šūkis 
daug ką viliojo, daug kas ėmė 
manyti, kad LKP jau ir iš tikro 
pasikeitė, tapo tautai atstovau
jančia partija. Pavyzdžiui, Są
jūdžio Seimo Tarybos narys 
A.Juozaitis “Komjaunimo tie
sos” vasario 7 d. num eryje 
straipsnyje “Demokratija - jau 
ne vien Sąjūdis” , teigė, kad 
“Lietuvos komunistai tampa 
normalia partija. T.y. partis

(lot. - dalimi) tos visuomenės, 
kurioje teisę egzistuoti turi visi 
pripažįstantys demokratiją” . 
Kitaip sakant, jau nebėra jokio 
reikalo pertvarkyti LKP - ji ir 
pati persitvarko į demokratinę, 
su lietuvių tauta einančią par
tiją. Iliuzija dar padidėjo, kai 
po savaitės LKP CK iniciatyva 
(vasario 21 d. vykusiame LKP 
CK XVII plenume) iš Lietu
vos radijo ir televizijos komi
teto pirmininko ir iš kultūros mi
nistro pareigų atleidžiami stag- 
natoriai J.Kuolelis ir J.Bielinis, 
o dar po savaitės iš LKP CK 
sekretoriaus pareigų - L.Sepe- 
tys, paskiriant jo  vietoje dar 
palyginti jauną, buvusį kom
jaunimo veikėją V.Baltrūną. 
Bet tą iliuziją daug kam apgrio
vė LKP CK pirmasis sekreto
rius A.Brazauskas, plenume 
sakydamas kalbą: “Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdis, rem
damas Respublikos išstojimo 
iš SSRS idėją, kurią aktyviau
siai propaguoja antisocialisti- 
nė Lietuvos Laisvės Lyga, jie 
atsisako tų principų, kuriais re
miantis ir kūrėsi Sąjūdis, stu
mia Lietuvą į pražūtį. [...] Pa
grindinė idėja, kuri gali ir turi

suvienyti komunistus, visus ge
ros valios žmones, - Lietuvos su
verenitetas TSRS sudėtyje. Pir
miausia ekonominio savarankiš
kumo koncepcijos įgyvendini
mas [...]”. A.Brazausko kalbos 
mintis plenume pakartojo parti
jos Spalio rajono komiteto sek
retorius V.Svedas, partijos Vil
niaus miesto komiteto pirmasis 
sekretorius K.Zaleckas ir kiti.

Televizijos bokšto šturmas. Vilnius, 1991.01.13.

Plenumas vienbalsiai pa
tvirtino nutarimą “Dėl parti
nių organizacijų darbo vieni
jan t respublikos visuomenę 
pertvarkos uždaviniams spręs
ti” , kuriame pareikšta, kad: 
“[...] Respublikos vystymas 
turi būti siejam as tik  su 
SSRS. [...] LKP toliau turi 
veikti SSKP sudėtyje. Drauge 
manome, kad šiuo metu su
šaukti neeilinį LKP suvažia
vimą nėra tikslinga. [...] Plenu

mas nepritaria tam, kad nefor
malių judėjimų grupės veiktų 
partiniuose komitetuose, vals
tybinėse įstaigose, masinės in
formacijos priemonių, teisė
saugos organų kolektyvuose. 
[...] Plenumas reikalauja iš ko
munistų, dalyvaujančių visuo
meniniuose judėjimuose, savo 
veikloje vadovautis SSKP Įsta
tų ir Programos reikalavimais.

Juos pažeidžiantiems taikyti 
griežtas poveikio priemones 
[...] duoti griežtą atkirtį kai ku
rių priešiškai nusiteikusių as
menų piktavališkiems bandy
mams pakirsti LKP autoritetą, 
apšmeižti jos ilgamečius vado
vus - V.Mickevičių-Kapsuką, 
A.Sniečkų [...]” Žodžiu, nuta
rimas - tai aiškios gairės grįžti 
prie stagnacijos, smurto ir per
sekiojimo metų.

(Bus daugiau)
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MORALĖ
Lietuviškai turėtų reikšti - 

dorą, sąžinę ir garbę kartu pa
ėmus. Deja, Lietuvos įstaty
muose šių vertybių nėra. Vie
ninteliai advokatai turi garbės 
teismą ir kodeksą, kuriame net 
nėra garbės apibrėžimo. Sei
mas turi etikos komisiją. Ta
čiau etika, etiketas - tik forma 
(indas), o jos turinys - dora, są
žinė ir garbė. Panašu, kad in
das tuščias. Ir taip visose vals
tybės institucijose. Kaip pato
gu, ar ne? Ir niekas negali pa
reikalauti to, ko nėra. Tiesa, ti
kintieji turi dešimt Dievo įsa
kymų. Bet jų  nuodėmių slap
tumą saugo nuodėmklausiai. 
Komunistai turėjo komuniz
mo statytojo kodeksą. Kadan
gi jie dabar jau stato kapitaliz
mą - jų kodeksas paseno. Nau
jai susikūrusios partijos kaž
kaip apsiriboja tik demokrati
jos deklaravimu, visai nesigi- 
lindamos į kategorijų apibrė
žimus. Pabandykime išsiaiš
kinti šiandieninio “elito” mo
ralines nuostatas ne pagal įsta
tymo raidę, o pagal jų  gyveni
mo ir veiklos rezultatus.

Visi elito pirmieji asmenys 
- išsiskyrę, antrą kartą vedę, 
po užsienius važinėja su mei
lužėmis. Tik vienintelis R. 
Paksas pas popiežių į Romą

N U O M O N Ė S

DEMOKRATIJA
Dr. Rūta Gajauskaitė,

kriminologė

nuvyksta su žmona ir vaikais.. 
Elito antroji ir trečioji pakopos 
taip pat ardo šeimas, bei mei
lužio statusą keičia į antrojo 
sutuoktinio. Tiesa, vis dar po
puliarūs slapti meilės ryšiai, 
nesantuokiniai vaikai ir ali
mentų vengimas. Si našta už
kraunama visuomenei - sei- 
mūnai priima įstatymą, būtent 
remiantį “gegužiokus” - 500 
litų kas mėnesį ištisus 18 metų. 
Tuo tarpu padori šeima remia
ma tik tris metus nuo vaiko gi
mimo ir tik 90-čia litų. Demo
grafinė situacija po tokio įsta
tymo priėmimo iš karto pasi
keitė “laisvos meilės” naudai. 
Siandien 60 proc. vaikų - ne
santuokiniai. Štai tokia dora ir 
padorumas įsigali Lietuvoje. 
Argi ne tokia, kokią įstatymais 
formuoja seimūnai pagal savo 
sugedimo laipsnį?

Sąžinę būtų galima pama
tuoti įsigyto turto legalumu. 
Tačiau Lietuvoje deklaruojami 
tik milijonai, bet ne jų  įsigiji
mo keliai. Todėl griūna tvoros, 
neatlaikiusios turto svorio, 
lūžta parketai nuo Vienos val
so... Tik vienas R. Paksas atsi
sako pasirašyti ant kvepian
čios milijonais Williamso su

tarties. Maža to - viešai pareiš
kia, kad šis sandoris žalingas Lie
tuvai! Ir atsisako šiltos prem
jero kėdės! Ne, aiškiai ne šio 
posovietinio elito paukštis...

Bandyta pasidomėti Paksų 
šeimos tradicijomis bei subtile
snėmis pasąmonės apraiško
mis. Na, turėjo carai rasputi- 
nus, M. Gorbačiovas - kašpi- 
rovskius, o mūsiškiai - lolišvi- 
les. Tačiau viso elito viršūnių 
šeimų bendra draugė, viešai R. 
Pakso pabučiuota, tylom dingo 
iš Lietuvos. Ir vėl R. Paksas ne- 
solidarus.

Sovietmečiu buvo privalo
ma “didžiojo brolio pagalba”. 
Visi Lietuvos valdžios vyrai tu
rėjo pagalbininką - tai Rusen- 
ko, tai Dybenko. Persikėlė ši 
tradicija į demokratijos laikus: 
tai Paleičik, tai Uspaskich, ku
riems akivaizdžiai atsidėkota 
už paramą. Tik R. Paksas aki
vaizdžiai neįsileidžia J. Bori
sov į prezidentūrą. Štai, kur 
grėsmė Lietuvai!

Ar kartais nepasikartos a.a. 
Konopliovo istorija? Tas irgi 
buvo neįvertintas, irgi kažką 
veikė su ginklais, irgi kažką 
šnekėjo, rašė, kaltino... ir nusi
žudė. Savanoriškai? Kad taip 
neatsitiktų su J. Borisovu, “ce- 
mentovkę” atlaikiusi elito da
lis nutarė patarti teisingiau -

nurodyti prezidentui vienintelį 
teisingą kelią - atsistatydinti. 
Didžiojo brolio pagalba svar
biau, nei rinkėjų balsai. Ir šito
kį neklystantį patarimą teikia 
seimūnai, nesusitvarkantys su 
savo alkoholikais, narkoma
nais vaikais, viešai diskutuo
jantys apie šių kvaišalų įteisi
nimą...

O R. Paksas? Taigi jis drįs
ta priminti, kad vienintelės ne
klystančios partijos nuomonės 
laikai praėjo, nekaltumo pre
zumpciją gali panaikinti tik 
teismo sprendimas. Ir viskas - 
toliau ramiai dirba savo darbą.

Pilniausiai elito moralę iš
reiškia mirties bausmės panai
kinimas. Čia - tam atvejui, jei 
reikėtų atsakyti už milijonų iš
švaistymą. Maža to - amnes
tuoti nusikaltėliai. Ir priviso 
daškinių, tulpinių, daktarinių, 
šmikinių ... Gera širma visoms 
elito “nuodėmėlėms”. Šiame 
fone visai moralu ir nereikia 
atsistatydinti nei už sukčiavi

• Atšaukiama skelbta žinia. Buvo skelbiama, kad Lietuvos
prez. Rolandas Paksas gruodžio 9 d. lankysis Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte ir susitiks su lietuviais ir tą susitikimą organi
zuoja JAV LB Taryba ir ALTas. Pranešama, jog prezidentas 
neatvyks, taigi, tokio susitikimo nebus, tačiau jis atvyks į Wa- 
shingtoną ir jį priims JAV prez. George Bush. Red.

• Skandalo sūkuryje atsidūrusiam prezidentui R. Paksui
greičiausiai teks Seime atlaikyti apkaltos procedūrą. Šaltinių tei
gimu, jau pradėtos rengti specialiosios Seimo komisijos išvados 
bus pakankamai griežtos Prezidento atžvilgiu ir suteiks pakanka
mą pagrindą pradėti ilgą bei komplikuotą aukščiausio valstybės 
pareigūno apkaltos procesą. Pagal Lietuvos spaudą

mą Seimo viešbutyje, nei už 
avarijose atimtas žmonių gy
vybes... Nuteistųjų už plėšika
vimą ir nužudymus tėvai - sig
natarai neprivalo atsistatydinti 
iš garbingų institucijų - valdy
bų ar tarybų ir t.t.

Bet R. Paksas turėtų atsi
statydinti už pirmtakų tradicijų 
ignoravimą, už posovietinės eti
kos normų laužymą, ir baigta. 
Kaltas jis vien todėl, kad “...vil
kas ėsti nori...” . Nieko naujo.

Grėsmės prezidentui dėl jo 
aplinkos skandalo tyrimo įver
tinimo ir išsprendimo eiga, kaip 
matome, visai neatitinka demo
kratijos principų ar įstatymų 
reikalavimų. Tendencingai su
maišyta ir toliau painiojama 
proceso tyrimo eigos seka, sub
jektai, faktai ir įrodymai. Ar už 
vaid inam o geranoriškum o 
spektaklio akivaizdžiai nesi
mato juodojo sąmokslo šešėlis?

Tai ne demokratija, tai poso
vietinė mimikrija.

(Pabaiga)

-------------------------------- --------------------------------

K aip žinom e, treč io jo  
valstybės padalinim o metu 
1795 m. žlugo kunigaikščių 
Lietuva, kartu žlugo ir kuni
gaikščių bei etmonų vadovau
jam a Lietuvos kariuomenė. 
Bet 1918 metais atgauta tau
tos nepriklausomybė ir ka
riuomenė vėl atkurta.

Kiekviena valstybė savo 
karį laikė ir tebelaiko ypatin
goje pagarboje: poetai jį ap
dainuoja, mergaitės myli ir il
gisi, tauta juo  didžiuojasi. 
Kiek man žinoma, tai tik carų

Krašto apsaugos ministras A. Merkys tarp kariuomenės dalių vadų 1920 m. Sėdi (iš dešinės): mjr. J. 
Gricius, 4-ojo pėstininkų pulko vadas kpt. J. Variakojis; stovi (iš dešinės): mjr. A. Šumskis, plk. ltn. 
J. Butkus, gen. ltn. J. Galvydis-Bikauskas, mjr. V. Skorupskis, krašto apsaugos ministras A. Merkys, 
pirmas iš kairės - 5-ojo pėstininkų pulko vadas kpt. K. Škirpa.

NEUŽMIRŠKIME MŪSŲ KARIUOMENĖS

Rusijos eilinis karys buvo lygi
namas su šunim, nes esą būta 
iškabų su užrašais: “Šunims ir 
kareiviams čia užeiti draudžia
ma”.

Virš šimtmečio tautą kanki
nusi sunkia priespauda, net ver
gija, Rusijos carai lietuvių tau
tos laisvės ir valstybingumo 
siekio nepalaužė. Nors masko
liai naudojo sunkiausias nutau
tinimo priemones ir paverg-

Karolis Milkovaitis

I

tuosius kone lygino su šuni
mis, bet nė carai, nė žiaurusis 
korikas Muravjovas, nė kiti 
Rusijos galiūnai nepajėgė lie
tuvių tautoje atbudusio sąmo
ningumo ir tautinio atgimimo 
srovės veržlumo užtvenkti - 
laisvės troškulio jėga, kaip ug
nikalnio lava Lietuvoje išsi

veržė. Galiausiai, po skausmin
giausių fizinių bei dvasinių 
kančių, Lietuvos padangėje 
pragydo laisvės vieversiai. At
gavus laisvę ir nepriklausomy
bę, vienas pirm ųjų jaunutės 
valstybės uždavinių buvo at
kurti jos kariuomenę, nes prie
šų, norinčių mūsų žemę vėl pa
grobti, knibždėjo visuose pa
sieniuose. Labai sunkiomis są
lygomis kuriama kariuomenė 
tapo tikra, užsigrūdinusia, lai
mėti pasiryžusia pajėga, kurios 
pasiaukojimu ir narsumu pavy
ko priešus atmušti ir nepriklau
somybę apginti.

Labai smarkiai besikurian
čios Lietuvos laisvės pastangas 
tada sukruto remti Amerikos 
lietuviai, kurių daugumą tada 
sudarė angliakasiai. Susibūrę į 
“Lietuvių Kareivių Susivieniji
mo” draugiją, jie nutarė ir su
kruto padėti Lietuvos laisvės 
kovotojams, siųsdami Lietuvai 
savanorių, aukų. Iki 1919 m. 
pabaigos susitelkė apie 1500 
narių ir norėta suorganizuoti ir 
į Lietuvą pasiųsti Amerikos lie
tuvių brigadą. Nors narių atsi
rado pakankamai, bet ekspedi
cijai finansuoti nesurinkta pa
kankamai lėšų. Paskirų savano
rių į Lietuvą išvyko nedaug, bet

palaikytas tautinis entuziaz
mas. Čikagoje buvo surengta 
didžiulė manifestacija su 12 
orkestrų. Iš visos Amerikos su
važiavo apie 1100 vyrų, kurie 
apsirengę amerikinėmis karių 
uniformomis paradavo Čika
gos gatvėmis, ir dalyvavo tūks
tančiai civilių lietuvių. Surink
ta daug aukų, kurios buvo pa
siųstos į Lietuvą. Susivieniji
me uoliai reiškėsi tada Ameri
koje gyvenantis mūsų transat
lantinis lakūnas Steponas Da
rius. Vėlesniais metais į Lietu
vą atvykusi Amerikos lietuvių 
ekskursija atvežė ir Lietuvos 
kariuomenės vadui generolui 
Silvestrui Žukauskui įteikė si
dabrinį kardą.

Ir Rusijoje gyvenantys lie
tuviai sukruto. 1917 m. birže
lio 7 d. Petrapilio komitetas su
šaukė visų Rusijos kariuome
nėje tarnaujančių lietuvių karių 
suvažiavimą, kurio 78 delega
tai atstovavo 16,000 lietuvių 
karių (iš viso jų tada Rusijos 
kariuomenėje galėjo būti apie 
25,000), ir įsteigė Rusijos ka
riuomenėje tarnaujančių Lietu
vos karių sąjungą. Suvažiavi
mas išrinko 16-kos narių cent
ro valdybą, kuri paskelbė, jog 
kovoja už laisvą demokratinę 
Lietuvos valstybę ir reikalavo, 
kad būtų sujungtos visos Lie
tuvos žemės.

(Bus daugiau)
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Rimo Laniausko akvarelė. Išleido Ateitininkų namų fondas.

C H I C A G O , IL

GYDYTOJAI SU
PROF. DR. ARIMANTU DUMČIUMI

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

KALĖDINIAI VAIZDAI
Dailininkas Rimas Laniauskas yra suruošęs daugybę parodų Amerikoje ir suteikęs mums 

ne vieną progą gėrėtis jo  kūrybos menu. Jis ir kiti atrinkti menininkai jau daugel metų aukoja 
savo meną kalėdinių kortelių paruošimui, kurias išleidžia Cleveland Sight Center pardavimui, 
kad padėtų regėjimą praradusiems žmonėms. 2003 metų Kalėdų kortelės parduodamos minėtame 
centre, 1909 E. 101st St.,Cleveland, Oh 44106. Telefonas 1 (216) 791-8118, ext 221.

A.V. Matulionis

Dailininko Rimo Laniausko akvarelė “Winter's Glow”. Sis jo kūrinys buvo atspausdintas Cleve
land Sight Center leidinyje, kuriame rodomi įvairių kalėdinių sveikinimo kortelių fragmentai.

Amerikos lietuvių gydytojų 
sąjunga lapkričio 22 d. surengė 
vakaronę su kardiochirurgu, 
mokslininku, Kauno miesto ta
rybos Sveikatos komiteto pir
mininku prof. dr. Arimantu 
Dumčiumi, kuriam Lietuvių 
fondo Dr. Antano Razmos var
do 25 tūkstančių dol. premija 
paskirta už medicinos srityje 
atliktus m okslinius darbus. 
Prof. A. Dumčiaus mokslinių 
tyrinėjimų sritis - išeminės šir
dies ligos chirurginio gydymo 
metodai, naudojant biologinius 
ir mechaninius širdies vožtu
vus. Profesorius sakė, jog su
teiktoji premija bus panaudota 
įrengiant modernias operaci
nes. Būdamas Kauno medici

Darbščios ir veiklios studentės, clevelandietės Saulutė Tamošiūnaitė (k.) ir Laura Rukšėnaitė (d.), 
turi progų ir pabendrauti su garsenybėm. Čia jos susipažinimo metu su viena iš garsiausių “country” 
ir “pop” dainininkių JAV-se, Shania Twain, (vid.) jos koncerte spalio 25 d. Detroito priemiestyje.

Los Angeles, lapkričio 9 d. Baltų Laisvės Lygos vicepre
zidentė, JAV Lietuvių bendruomenės Tarybos narė Angelė Nel- 
sienė drauge su vyru Romu, pakviesti jų kongresmeno Ed Royce, 
dalyvavo susitikime su JAV Atstovų rūmų pirmininku Dennis 
Hastert. Privačiame jam  surengtame pagerbime dalyvavo daug 
žymių Kalifornijos ir Orange County respublikonų. Dennis Has
tert pagerbimo vakarienės metu Angelė Nelsienė turėjo progos 
su Kongreso pirmininku išsamiai aptarti Laisvosios Europos radi
jo  ir Amerikos Balso programų Baltijos valstybėms tęstinumo 
reikalus bei karinės pagalbos atnaujinimo klausimus. Dalyvau
jant gal 250 įtakingų Kalifornijos politikų, politologų, verslinin
kų, Dennis Hastert pabrėžė, kad JAV nepaliks Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir kitų naujų NATO narių vienišų Europoje. Jam buvo 
įteiktas taip pat ir raštiškas kreipimasis. Kalbėdamas apie prez. 
George W.Bush, D. Hastert sakė, jog džiugu, kad turime tokį 
principingą prezidentą. Washingtone Kongrese yra sukurta gera 
darbinė nuotaika, sėkmingai sprendžiami klausimai. Jis ypatingai 
pabrėžė kongresmeno Ed Royce svarbią rolę Kongrese ir jo vyk
domus pavedimus.

Paklaustas apie artėjantį numatytą prezidento Pakso vizitą, 
Hastert sakė, kad situacija Lietuvoje yra atidžiai stebima ir kol 
kas laikomasi numatyto susitikimo su juo. Jis taip pat prisiminė 
ir džiaugėsi Angelės Nelsienės nuopelnais kuriant “Baltic Cau
cus”. Atstovų rūmų pirmininkas pagyrė “Baltic Caucus” veiklą 
ir John Shimkaus vadovavimą šiam sambūriui.

Būtų prasminga, jeigu lietuviai parašytų Dennis Hastert 
trumpą padėkos laiškutį faksu 202-225-5601 arba paskambintų 
202-225-4561. Perdavė LGITIC

nos universiteto širdies chirur
gu, rodė vaizdo juostą apie to 
universiteto darbus. Jo klinikas 
sudaro 34 vienetai, kur dirba 
1,007 gydytojai ir 2,058 tos sri
ties medicinos specialistai. Li
goninėje vienu metu galima gy
dyti net 2,000 ligonių. Profeso
rius priminė, jog klinikų staty
mą pradėjo VDU Medicinos 
fakulteto dekanas prof. Vladas 
Lašas. Jis taip pat gydytojams 
kalbėjo ir apie sveikatos apsau
gą Lietuvoje, nevengdam as 
pasakyti ir trūkumus.

Sią reikšm ingą vakaronę 
pradėjo Amerikos lietuvių gy
dytojų sąjungos vicepirm. dr. 
Gediminas Balukas, pastebė
jęs, jog čia gydytojai daugeliu

atvejų vadovavo beveik visom 
svarbiausiom politinėm bei 
visuomeninėm organizacij
om. Lietuvių fondo pirmąjį 
finansinį pagrindą sudarė 
taip pat gydytojai. Po prof. A. 
Dumčiaus paskaitos gydyto
jai jam  nuoširdžiai dėkojo ir 
dar ilgai bendravo su svečiu 
mokslininku ir žymiu širdies 
ligų specialistu. Prof. dr. A. 
Dumčius yra ir Lietuvoje lei
džiamo Medicinos žurnalo re
daktorius. Mokslines medici
nos knygas, išleistas Lietuvo
je jis įteikė Lituanistikos ty
rimo ir studijų centrui Čika
goje. Prasmingas vakaras buvo 
baigtas vaišėmis. SMT

L O S  A N G E L E S ,  CA

SUSITIKIMAS SU 
ATSTOVŲ RŪMŲ PIRMININKU
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LIETUVA IR PASAULIS

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISARAS
BAIGĖ VIZITĄ LIETUVOJE
Oficialų vizitą Lietuvoje lapkričio 26 d. baigė Europos Tary

bos žmogaus teisių komisaras Alvaro Gil-Robles. Po vizito ET 
Žmogaus teisių komisaras parengs ataskaitą apie žmogaus teisių 
padėtį Lietuvoje, kuri bus pristatyta Europos Tarybos Ministrų 
Komitetui bei Parlamentinei Asamblėjai.

Nuo lapkričio 23 dienos Lietuvoje viešėjęs ET Žmogaus tei
sių komisaras susitiko su Seimo nariais, parlamentine delegacija 
ET Parlamentinėje Asamblėjoje, vidaus reikalų bei socialinės 
apsaugos ir darbo ministrais Virgilijumi Bulovu ir Vilija Blinke- 
vičiūte, Seimo kontrolieriais, taip pat su Aukščiausiojo Teismo 
ir Konstitucinio Teismo vadovais bei kitais pareigūnais.

Be to, vyko susitikimai su tautinių mažumų, religinių bend
ruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovais. Jis taip pat 
aplankė Pabėgėlių priėmimo centrą Rukloje, Pravieniškių pa
taisos namus, Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą, Motinos 
ir vaiko pensioną bei kitas įstaigas.

Baigdamas vizitą, ET Žmogaus teisių komisaras dar susitiko 
su užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Užsienio reikalų 
ministerijoje buvo surengta bendra A.Valionio bei A. Gil-Rob
les spaudos konferencija.

A.Gil-Robles lankosi visose Europos Tarybai priklausan
čiose valstybėse. Kaip informavo Užsienio reikalų ministerija, 
pastaruoju metu jis viešėjo Turkijoje, Kipre, Latvijoje, Maltoje 
ir Estijoje. Kitais metais numatomi ET Žmogaus teisių komisaro 
vizitai į Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Italiją, Ispaniją, Rusiją.

DANIJOS KARALIENEI PAREIKŠTA PADĖKA
Kopenhaga/Vilnius, lapkričio 25 d. (ELTA). Seimo pirmi

ninkas Artūras Paulauskas padėkojo Danijai už visapusę paramą 
Lietuvai. Padėką Lietuvos Parlamento vadovas pareiškė susiti
kime su šios šalies karaliene Margareta II.

“Danija - šalis, kuri nuo pat pradžių tvirtai rėmė Lietuvos 
nepriklausomybę ir norą grįžti į Vakarų demokratijos pasaulį. 
Tikimės, kad mūsų glaudus bendradarbiavimas tęsis ir po Lietu
vos tapimo ES ir NATO nare”, - pabrėžė Seimo pirmininkas.

Seimo vadovas A. Paulauskas ir delegacija taip pat susitiko 
su Danijos Folketingo (Parlamento) pirmininku Christian Mej- 
dahl bei Prezidiumo nariais. Susitikime pabrėžta parlamentinio 
bendradarbiavimo svarba besiplečiančioje Europos Sąjungoje, 
aptartas parlamentinės vyriausybės kontrolės klausimas.

Parlamentinis, tarptautinis ir regioninis bendradarbiavimas 
tarp dviejų valstybių buvo aptartas ir Seimo delegacijos susiti
kime su Folketingo Europos reikalų komiteto nariais.

Padėkojęs Folketingo nariams už Danijos apsisprendimą ne
taikyti septynerių metų pereinamojo laikotarpio darbo jėgos ju 
dėjimui, Lietuvos Parlamento vadovas išreiškė nerimą dėl įvestų 
“saugiklių”. Pagal juos Lietuvos gyventojai turėtų pateikti darbo 
sutarties sąlygas, kurios lems, ar jiems bus leidžiama dirbti 
Danijoje. “Tikimės, kad Jūs atsisakysite šios nuostatos, ir tokiu 
būdu bus išvengta skirtingų taisyklių taikymo senų ir naujų ES 
narių atžvilgiu” , - sakė A. Paulauskas.

Vėliau Seimo pirmininkas ir jo  vadovaujama delegacija susi
tiko su Danijos Ministro pirmininko pavaduotoju ir ūkio bei 
verslo reikalų ministru Bendt Bentsen. Susitikime buvo aptartos 
Lietuvos ir Danijos ekonominių santykių perspektyvos, infra- 
struktūrinių projektų plėtojimas, aplinkosaugos Baltijos jūros 
regione klausimas. Seimo pirmininkas išreiškė susirūpinimą dėl 
D-6 telkinio eksploatacijos ir pabrėžė, kad turi būti atlikta 
nepriklausoma išsami tarptautinė ekspertizė. Jis tikisi, kad 
Danija palaikys šią poziciją.

KANADOS VYRIAUSYBĖS
DELEGACIJA LIETUVOJE
Lietuvoje lankėsi Kanados vyriausybės delegacija, kuriai va

dovavo Kanados užsienio reikalų ministerijos viceministras Paul 
Dubois. Tris savaites vykstančio vizito metu Kanados delegacija 
aplankė 10 šalių kandidačių, prisijungsiančių prie ES ateinančių 
metų gegužę. Lietuvoje delegacija susitiko su Vyriausybės, Vi
daus, Ūkio, Užsienio reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijų atstovais.

Lietuvos stojimo į ES išvakarėse Kanada yra pasirengusi 
glaudžiai bendradarbiauti su Lietuva ir siekti bendrų tikslų įvai
riose srityse - verslo ir tarptautinio saugumo, prekybos ir kultū
ros. Lankydamasi Lietuvoje, Kanados delegacija, kurią sudaro 
Kanados užsienio reikalų ir tarptautinės prekybos, Pramonės, 
Žmogiškųjų išteklių plėtros, Pilietybės ir imigracijos, Paveldo, 
Eksporto plėtros departamentų, taip pat Tarptautinės plėtros 
agentūros bei Kanados karališkosios raitosios policijos atstovai, 
susitiko su savo kolegomis Lietuvoje. j c i t i c  ' f

Amžinam poilsiui nešamas Brian Donato Slavėno kūnas, kuris žuvo Irake ir JAV žiniasklaidoje jis 
vadinamas didvyriu. Kartu su pilotu žuvo 15 karių, tačiau Donato sumanumu dar 20 sraigtasparniu 
skridusių žmonių liko gyvi. Leitenantas Slavėnas palaidotas Genoa, IL, kapinėse lapkričio 13 d.

AP  nuotr.

AKREDITUOTAS NAUJAS LIETUVOS ATSTOVAS PRIE TATENA
V iln iu s , lapkričio  25 d. 

(ELTA). Lietuvos nuolatinis at
stovas prie tarptautinių organi
zacijų Vienoje ambasadorius 
Rytis Paulauskas įteikė skiria
muosius raštus Tarptautinės 
atominės energetikos agentūros 
(TATENA) generaliniam direk
toriui Mohamed ElBaradei.

Pokalbyje su TATENA va
dovu R. Paulauskas aptarė 
problemas, susijusias su Ignali
nos atominės elektrinės eksplo
atacijos nutraukimu, galimybes 
sustiprinti branduolinės ir ra
diacinės apsaugos valstybinės 
priežiūros infrastruktūrą bei ge
rinti radioterapijos kokybę Lie
tuvoje.

M. ElBaradei atkreipė dė
mesį į teigiamą Lietuvos indėlį 
stiprinant organizacijos garan

tijų priežiūros sistemą ir bran
duolinės energetikos objektų 
fizinę saugą.

Kalbėdamas apie perspek
tyv ias L ietuvos veik los 
TATENA kryptis, jis išskyrė 
techninį bendradarbiavimą, 
garantijų priežiūrą ir Ignalinos 
AE fizinės saugos stiprinimą. 
R. Paulauskas generaliniam 
direktoriui padėkojo už orga
nizacijos param ą rengiant 
Baltijos regiono energetikos 
studiją.

M. ElBaradei informavo 
ambasadorių apie TATENA 
garantijų priežiūros situaciją 
Irane ir Siaurės Korėjoje. Ge
neralinio direktoriaus pareng
toje ataskaitoje yra pateikiami 
aiškūs ir neginčytini įrodymai 
apie pastaruosius kelis de-

rys viską, kad ES institucinė 
reforma pavyktų. Prancūzijos 
ministras pirmininkas Jean- 
Pierre Raffarin pabrėžė isto
rinę ES plėtros įvykio svarbą.

Tam, kad Prancūzijos prez. 
Jacques Chirac pasirašytų  
Stojimo sutartį ir taip užbaigtų 
jos ratifikavimo procedūrą, ją 
dar turi ratifikuoti Prancūzijos 
parlamento aukštesnieji rūmai 
- Senatas gruodžio 10 dieną.

Kaip informavo Užsienio 
reikalų ministerija, pagal pas
kutinį viešosios nuomonės ty
rimą “Eurobarometer” pran
cūzai gana skeptiškai nusitei-

šim tm ečius Irane vykdytus 
garantijų  priežiūros p ažei
dimus. TATENA kontroliuoja 
branduolinių medžiagų naudo
jimą taikiems tikslams ir užker
ta kelią jų  panaudojimui bran
duolinės ginkluotės kūrime. 
Tokias inspekcijas organizacija 
vykdo pagal 1970 m. įsigalio
jusią Branduolinio ginklo ne
platinimo sutartį, kurią yra pa
sirašiusios 188 valstybės.

Lietuva vykdo visus garan
tijų priežiūros sutarties su TA 
TENA reikalavimus. Nuo 2000 
m. Lietuvoje įsigaliojo minėtos 
sutarties papildomas protoko
las, suteikiantis TATENA ins
pektoriams papildomas gali
mybes kontroliuoti šalyje nau
dojamas branduolines medžia
gas ir su jomis susijusią veiklą.

PRANCŪZIJOS ŽEMESNIEJI PARLAMENTO RŪMAI 
PRITARĖ ES PLĖTROS SUTARČIAI

Paryžius/Vilnius, lapkričio 
27 d. (ELTA). Prancūzijos že
mesnieji parlamento rūmai Na
cionalinė Asamblėja lapkričio 
26 dieną balsų dauguma pritarė 
Lietuvos ir dar devynių kandi
dačių stojimo į Europos Sąjun
gą sutarties ratifikavimui.

Iš 577 Nacionalinės Asam
blėjos narių balsavime dalyva
vo 527. Nedalyvavo daugiausia 
Prancūzijos komunistų partijos 
atstovai.

“Už” balsavo 505 parla
mentarai, trys - “prieš”, tačiau 
du iš jų vėliau pareiškė supai
nioję mygtukus ir norėję pasi
sakyti “už” , taigi tik vienas Są
jungos už demokratinę Prancū
ziją narys buvo nusiteikęs prieš 
sutarties ratifikavimą. Susilai
kiusiųjų buvo 19, dauguma iš 
jų - socialistai.

Diskusijose parlamentarai 
pabrėžė, kad Europos Sąjungos 
institucijos turi būti pasirengu
sios plėtrai dar prieš jai įvyks
tant kitų metų gegužės 1 dieną.

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministras Dominique de Ville
pin patikino parlamento narius, 
kad Prancūzijos vyriausybė da-

kę ES plėtros atžvilgiu. 54% 
prancūzų ES plėtros nepalaiko, 
tik 18% tiki išsiplėtusios ES su
gebėjimu “gerai funkcionuoti”.

Pagal šių metų balandį Atė
nuose pasirašytą ES plėtros su
tartį, nuo kitų metų gegužės da
bartinis 15 valstybių blokas tu
rėtų pasipildyti dešimčia naujų 
narių: Lenkija, Vengrija, Ceki- 
ja, Slovakija, Slovėnija, Lietu
va, Latvija, Estija, Kipras ir 
Malta. Iki šiol iš dabartinių ES 
šalių narių plėtros sutartį ratifi
kavo Danijos, Vokietijos, Por
tugalijos, Ispanijos ir Didžio
sios Britanijos parlamentai.

ATŠAUKTAS SEIM O PIRM ININ K O  VIZITAS Į 
PRANCŪZIJĄ. Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas nedaly
vaus į Europos Sąjungą stojančiųjų valstybių parlamentų pirmi
ninkų susitikime Prancūzijoje. Apie tai lapkričio 28 d. informavo 
Seimo pirmininko sekretoriatas. Seimo pirmininko vyr. patarėjas 
Ferdinandas Kauzonas Eltai patvirtino, kad vizitas atšaukiamas 
dėl galimas grėsmes valstybės saugumui tiriančios Seimo laiki
nosios komisijos darbo rezultatų skelbimo ir svarstymo. Komisi
ja  savo išvadas turėtų pateikti gruodžio 1 d.

Lietuvos delegacijos narys, Seimo Švietimo, mokslo ir kultū
ros komiteto pirm. Rolandas Pavilionis Eltai sakė vyksiąs į Pran
cūziją kartu su Seimo pirm. pavaduotoju Vyteniu Andriukaičiu. 
Savo ruožtu V. Andriukaitis patikslino vyksiąs į parlamentų va
dovų susitikimą Paryžiuje gruodžio 3 d.
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KULTŪROS PUSLAPIS

Doloresa Kazragytė

VIENATVĖS NĖRA
Parvažiavau. Pamačius kie

mą, pilką asfaltą, šiukšles, dau
giaaukštį monstrą apsivertė šir
dis iš sielvarto: ir vėl prasidės 
pilka beveidė savaitė. Įžengiau 
į šlykščią, apibraižytą, blevyz
gų prirašinėtą, apspjaudytą 
laiptinę ir išgirdau Sofijos bal
są, žodžius, pasakytus vakar:

- Didžiausias didvyrišku
mas yra ne didingi darbai, veik
la, kurią liaupsina žmonės, o 
tylus buvimas su savimi. Vie
nam. Šito mokaisi visą gyveni
mą. Žinoma, jei esi iš tų, kurie 
mokosi.

Dar šį rytą buvau pas Sofiją. 
Sofijos namas prie upelės. Am
žinos melodijos čiurlentoja ta 
jos upelė. Bėga per akmenėlių 
mozaiką. Vėjas vos linguoja 
dar plikas beržų šakeles. “Ber
žų palaidus plaukus”, - pasakė 
Sofija. Slenka niūroki debesys 
pažeme, gena juos kada nori, 
kaip nori tos galios, supančios 
visą Žem ę. Visatą. K artais 
švysteli dangaus properšos - 
vaiskiai mėlynos. Po žiemos 
atrodo nuostabiai gražu.

- Ir kodėl taip nuslūgsta tas 
sunkumas širdies, Sofija, kai 
atsiduri laukų, medžių, debesų 
apsupime? - mudvi stovime ant 
skardžio, prie miško. Sofija at
sigręžia, nusišypso, pasitaiso 
baltą šalį, tyliai ištaria:

- Tik iš pradžių taip atrodo. 
Dvi tris dienas.

Sofija - senutė. Jai 85-eri 
metai. Labai grakšti sena mote
ris. Kitaip negaliu apibūdinti.

- Kodėl tik dvi tris?
- Dauguma žmonių neiš

tvertų net kelių dienų prie šitos 
upelės, po šituo dangumi. Palik 
tik juos vienus tame vėjyje. 
Dauguma žmonių nepakelia 
buvimo su savimi. Žmonės bijo 
savęs. Nepažįsta, todėl ir bijo. 
Pažintų - nebijotų. O dabar, ar 
nematai: net pusės valandos 
žmogus negali išbūti nieko ne
veikdamas, nebent pas dantistą 
laukdamas, - Sofija juokiasi. - 
Arba jis užmigs, arba skaitys, 
ar ką kramsnos, ar suks galvoje 
kokius planus, kur eis, ką da
rys, ką pasakys...

- Bet kodėl taip yra? Ir aš iš 
tokių, Sofija. O juk noriu kitaip. 
Tai kodėl taip nerimstame?

- Nežinau.
Tylėdamos einame namo. 

Tylėdamos pilamės arbatos. 
Ant stalo - aliejuje kepta duo
na, keli obuoliai. Rodos, ko dau
giau reikia? Nuostabus valgis. 
Sėdime. Tylime. Man jau lyg 
ir nejauku.

- Tau norisi užpildyti tylą. 
Jau nerimsti? - sako ji ir šypsosi.

- Aha. Rodos, reikia kažką 
sakyti. Ta tyla...

- Matai, aš gi sakiau. Sunku 
išmokti tylėti.

Sofija buvo muzikos mo
kytoja nedideliame mieste. Gal

40 metų jau našlauja. Vai-kų 
neturėjo. Sesers dukrą už
augino. Dabar viena su krūva 
gaidų, p lokštelių , pianinu, 
knygomis ir muzika.

- Vieni gimsta su mokėji
mu, net troškimu būti pačiam 
su savimi, kiti mokosi. Visos 
religijos šito moko. Tai išsigel
bėjimas nuo vienatvės. Bet 
reikia pastangų. O juk vienat
vės, po teisybei, nėra. Juk vi
sada šalia, tavyje - praėjęs ir 
dabartinis gyvenimas, visi, su 
kuriais buvai, tebėra šalia - ga
li kalbėti, klausti patarimo, 
ginčytis, juoktis. Aš pasikalbu, 
kaip visada, su vyru, su tėve
liu, mama, broliais... Vienat
vės nėra.

- Tai kodėl žmonės jos taip 
bijo, vengia?

- Nežinau. Bijome to, ko 
nepažįstame.

Ji atsistojo, priėjo prie pia
nino, viena ranka pagrojo. 
Taip, tai buvo nuostabi Šope
no e-mol koncerto tema.

- Viskas prasideda nuo kū
dikystės, vaikystės. Ar daug 
yra motinų, kurios veda vaiku
tį prie pianino, tyliai užgauna 
klavišą, gal terciją, ir sako: 
“Paklausyk, koks gražus gar
sas!” Arba: “Paklausykim, sū
neli, vėjo kalbos...Arba klau
syk, ką kalba tas paukščiu
kas...” Nedaug tokių. Keliauja 
žmogutis nuo pat pradžių, mo
komas pažinti tai, kas materia
lu - daiktus. Jam dovanoja do
vanas seneliai šalčiai, jis daug 
turi, gauna... daiktų. Žaislų. Ir 
taip tolyn, ir taip tolyn nuo sa
vęs. O suaugęs bijo, tiesiog 
nebegali būti vienas. Veikia, 
dirba, juda, lekia. O labiausiai 
bijo mirties.

Kažkas pasibeldžia. Įeina pa
auglys. Labai gražus. Ypač akys.

- Pauliau, - uždėjusi jam  
ant peties ranką sako Sofija, - 
aš turiu viešnią. Ar gali ateiti 
vakare, apie šeštą?

- Gerai, Sofija, ateisiu. Ar 
pieno atnešti?

- Dar turiu. Ačiū. Rytoj at
neši.

Paulius išeina. Pro langą 
matau, kaip jis, užvertęs galvą 
stebi kažką danguje.

- Mokau jį skambinti pia
ninu. Labai nori. Joks pianis
tas jis nebus, bet kaip jaučia 
muziką - nuostabu. Uždedu 
jam  plokštelę, kokią operą, tai 
klauso ir klauso po kelias va
landas. Retas dvasingumas. 
Jis niekada nebijos savęs.

- Sofija, bet juk net Biblijo
je sakoma, kad žmogui lemta 
eiti per gyvenimą dviese, kad 
apskritai žmonės yra sujungti, 
skirti vienas kitam...

- Nežinau. Galbūt. Aš nesa
kau, kad žinau kažkokias ne
ginčijamas tiesas. Sakau tai, 
ką aš supratau.

Rimo Laniausko akvarelė. Išleido Ateitininkų namų fondas.

- Ir niekas nesikeičia per 
amžių amžius, Sofija? Argi ne 
taip? Pameni, ką Seneka užra
šė, klausydamasis stadione su
sirinkusios minios klyksmo var
žybų metu: “Kaip daug žmonių 
lavina savo kūną, ir kaip maža 
tų, kurie lavintų savo sielą”

- Taip, mieloji, nieko naujo. 
Materija Dvasiai yra kaip ak
muo po kaklu. Dievas žino, ko
dėl esame slegiami tos naštos. 
Mes laimingi tik tada, kai iš
sprūstame iš materijos. Menas, 
muzika, gamta... Aš, Viktorija, 
nesuprantu, kodėl žmonija rū
pinasi tuo, kuo nereikia taip rū
pintis. Viktorija, man... man 
gaila pasaulio.

Ir ši sena, graži moteris pra
virko. Viena raukšlėta jos ranka 
ramiai ilsėjosi ant klaviatūros, 
o kita, suspausta į kumštuką 
prie širdies, virpėjo. Ašaros ri
tosi per veidą. Sofija nenorėjo 
verkti. Greit susitvardė. Nusi
šypsojo.

- Ak, žodžiai... Tiek prikal
bėjau, nieko nepasakiau. O no
rėjau pasakyti tik du žodžius: 
vienatvės nėra. Visata visada 
pasiruošusi kalbėti su žmogu
mi. Tik žmogus nenori.

Mudvi išėjome į vėją. Ėjo
me gerą valandą palei upelį. 
Tylėdamos. Buvo gera tylėti.

• Vilniaus rotušėje - pir
moji Tarptautine labdaros 
mugė. Nors iki Kalėdų liko 
daugiau kaip mėnuo, Vilniaus 
rotušėje surengta pirmoji Tarp
tautinė labdaros mugė. Mugėje 
buvo atstovaujama įvairioms pa
saulio šalims: Austrijai, Kini
jai, Čekijai, Vokietijai, Vengri
jai, Italijai, Japonijai, Lietuvai, 
Danijai, Suomijai, Norvegijai, 
Švedijai, Rumunijai, Turkijai, 
JAV ir ES delegacijai. Preky
stalius turėjo ir Vilniaus tarp
tautinis Rotary klubas bei Šiuo
laikinės mokyklos centras. Sa
vo darbų pateikė nevyriausybi
nės organizacijos “Mažoji gu
boja” , “Mes esame” , Marku

KLAUSYTOJUS VĖL KVIEČIA 
“DIDYSIS MUZIKŲ PARADAS”

Lapkričio 22 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vyko 
septintoji didžiausia muzikos šventė - “Didysis muzikų paradas 
2003”. Per aštuonių valandų maratoną publika galėjo apžvelgti 
plačią šalies atlikėjų, muzikos žanrų ir instrumentų panoramą.

Šių metų “Didžiojo muzikų parado” naujiena - netradiciniai 
kameriniai ansambliai: Čiurlionio kvartetas koncertavo su 
solistais instrumentininkais, pasirodė Nacionalinio operos ir 
baleto teatro orkestro varinių pučiamųjų kvartetas, akordeonų 
ir birbynių kvintetai, kam eriniai ansambliai. Pirmą kartą 
renginyje koncertavo net du - Nacionalinės M. K. Čiurlionio 
menų mokyklos ir B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 
- moksleivių simfoniniai orkestrai.

Trečdalis iš kelių šimtų šventės dalyvių joje dalyvavo pirmą 
kartą. Trečią kartą šventėje buvo teikiami “Auksinio disko” 
apdovanojimai. Šįmet laureatais tapo pianistas Petras Geniušas, 
Valstybinis Vilniaus kvartetas, operos solistas Vytautas Juo- 
zapaitis ir džiazo pianistas Egidijus Buožis. Išleista šių atlikėjų 
kompaktinė plokštelė.

Šįmet pakeista šventės struktūra - paradą užbaigė ne aka
deminė, o linksmoji dalis, kurią vedė Vytautas Kernagis, atlikęs 
ir kelias savo dainas. Baigiamajame koncerte pasirodė “Sostinės 
vario kvintetas”, vokalinis ansamblis “Jazz Land”, pianistas Po
vilas Jaraminas, saksofonininkas Petras Vyšniauskas, birby
nininkas Antanas Smolskus, pianistas Saulius Šiaučiulis, ame
rikiečių marimbininkė Linda Maxey ir ansamblis “Vilniaus 
mušamieji”. Eltos inf.

čiai” , dienos centras “Šviesa”, 
UICEF, organizacija “Atsi
gręžk” , Vilniaus specialieji 
vaikų auklėjimo ir globos na
mai. Mugėje organizuota lote
rija, kurios metu buvo galima 
laimėti lėktuvo bilietų, nakvy
nę viešbutyje, vakarienių res
toranuose, dovanų kuponų, 
sveikatingumo centrų prizų, 
kosmetikos priemonių, maisto 
pintinių, knygų ir daugelį kitų 
prizų, kuriuos mielai paaukojo 
rėmėjai.

Mugės metu veikė vaikų 
kampelis, “Laimės šulinys” ir 
kitokių pramogų. Pirmame 
aukšte veikianti kavinė siūlė 
įvairių saldumynų, picų, mė
sos vėrinukų, kavos, arbatos.

Mugės, kurią rengė tarp
tautinė Vilniaus bendruomenė 
bei tokia veikla besidomintys 
lietuviai, metu paaukoti pini
gai skirti labdaros tikslams. 
Mugės organizatoriai surink

tomis lėšomis parems Vilniaus 
savivaldybės Socialinės para
mos centrą, “Gelbėkit vaikus”, 
“Šv. Jono vaikų namus” ir San- 
tariškių vaikų ligoninę.

• Rekonstruojamoje Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio (Ber
nardinų) bažnyčioje archeolo
gai aptiko kelių dešimčių žmo
nių kaulus, kuriuos ketina ap
žiūrėti antropologai. Išardę 
maldos namų grindinį specia
listai surado šešias iki šiol ne
žinomas kriptas. Manoma, kad 
rasti maždaug XVII a. gyve
nusių žmonių palaikai.

• Per archeologinius kasi
nėjimus Vilniuje, L. Stuokos - 
Gucevičiaus g. 11 namo kieme, 
lapkričio 7 - ąją rastos dvi tau
pyklės ir ąsotis su monetomis. 
Lobis unikalus, nes taupyklės 
visiškai sveikos ir beveik pil
nos monetų. Neišplėšti lobiai re
tai pasiekia mūsų laikus. Mano
ma, kad šis - iš XVII a. pradžios.
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ATSISVEIKINOME SU 
A.A. ANTANU JUODVALKIU

Antanas Juodvalkis (1912-2003)

Antanas Juodvalkis, žy
mus lietuviškos visuomenės 
veikėjas, ekonomistas, žur
nalistas, buvęs Korp! Neo- 
Lithuania vyriausios valdybos 
pirmininkas, mirė 2003 m. 
rugsėjo 14 d. eidam as 92- 
tuosius metus. Buvo pašar
votas Petkaus laidojimo na
muose Lemonte, kur rugsėjo 
19 d. įvyko su juo atsisvei
kinimas. Atsisveikinimą pra
vedė ko rporac ijo s Neo- 
Lithuania vyr. valdybos arbi
ter elegantiarum  Vaclovas 
Mažeika, trumpai aptardamas 
Antano veiklą.

Antanas yra gimęs 1912 
m. rugpjūčio 6 d. Jurgiškių 
kaime, Salako valsčiuje, Za
rasų apskrityje, mažažemių 
ūkininkų šeim oje, kurioje 
augo 7 vaikai - 2 berniukai ir 
5 mergaitės. Tėvai neturėjo 
išteklių leisti vaikus į m o

kyklą, bet Antanukas buvo gabus ir šiaip taip mokytojo prikalbėti tėvai sutiko 
leisti jam lankyti Zarasų gimnaziją, bet po pamokų, grįžęs namo turėjo pagelbėti 
lauko darbuose. Taip mokslai ir prasidėjo - 1932 m. baigė Zarasų aukštesniąją 
komercijos mokyklą ir 1934-38 metais studijavo Kaune Vytauto Didžiojo 
universitete Teisių fakultete ekonomikos mokslus. Studijuodamas įsijungė į 
patriotinę tautinę studentų korporaciją Neo-Lithuania, su kurios šūkiu “Pro 
patria” nesiskyrė visą savo gyvenimą.

Baigęs mokslus dirbo Taupomųjų kasų vertybinių popierių skyriaus vedėju 
ir vėliau Panevėžio cukraus fabrike buhalteriu. Turėdamas polinkį į visuomeninę 
veiklą įstojo į Jaunosios Lietuvos sąjungą, vadovavo Mažeikių skyriui ir vėliau 
buvo Kauno rajono vado pavaduotoju, 1938 m. Korp! Neo-Lithuania valdybos 
vicepirmininku ir vokiečių metais įsijungė į pogrindžio veiklą, priklausydamas 
Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungai.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kurį laiką gyveno Berlyne ir vėliau ilgesnį 
laiką Bavarijoje, Landshuto D.P. stovykloje. Čia sutiko savo gyvenimo draugę 
Oną Norkutę, vedė ir susilaukė sūnaus Uosio.

1949 m. atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, apsigyveno East Chicago, 
Indiana, ir dirbo plieno liejykloje. Čia gimė duktė - dabartinė poetė, aktorė 
Eglė. Plieno fabrike išdirbo iki pensijos amžiaus ir išėjęs į pensiją persikėlė 
gyventi į Čikagą.

Antanas buvo visuomenininkas, priklausė daugeliui organizacijų ir kartu 
bendradarbiavo išeivijos spaudoje. Vadovavo East Chicago Lietuvių ben
druomenės skyriui ir sekretoriavo Pasaulio Lietuvių bendruomenės valdybai, 
buvo vienas iš Pasaulio Lietuvių bendruomenės fondo steigėjų. Aktyvus A.L. 
Tautinės sąjungos narys, skyriaus pirmininkas. 1981-83 m. Korp Neo-Lithuania 
vyr. valdybos pirmininkas, antrosios korporacijos knygos redakcinės kolegijos 
narys, apdovanotas korporacijos žiedu. Politikos ir kultūros žurnalo Naujoji 
Viltis redaktorius. Lietuvių fondo tarybos ir valdybos informacijos vadovas, 
antrosios Lietuvių fondo knygos vyr. redaktorius. Lietuvių žurnalistų P. 
Daužvardžio Fondo valdybos vicepirmininkas. Bendradarbiavo Dirvoje, 
Drauge, Naujoje Viltyje, Tėviškės Žiburiuose, Aiduose.

Atsisveikindami ir iškeldami jo darbus bei nuopelnus organizacijoms dar 
kalbėjo Korp! Neo-Lithuania vardu vyr. valdybos pirm. Eduardas Modestas, 
A.L. Tautinės sąjungos vardu Čikagos skyriaus pirm. Matilda Marcinkienė, 
Naujosios Vilties žurnalo ir Dirvos vardu Tautinės sąjungos pirm. Petras Buchas, 
Lietuvių fondo vardu valdybos pirm. Povilas Kilius, Žurnalistų ir Draugo fondo 
vardu direktorių  tarybos pirm . Bronius Juodelis, A m erikos Lietuvių 
bendruomenės vardu kultūros tarybos pirm. Marija Remienė ir buvęs Pasaulio 
Lietuvių bendruomenės pirm. Vytautas Kamantas, kuris atsisveikinimo žodyje 
paminėjo, kad Pasaulio Lietuvių bendruomenės fondas įsteigė Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune Antano Juodvalkio vardu 1000 dol. kasmetinę stipendiją 
studentui, kurio studijos bus surištos su išeivijos gyvenimu ir jos organizacijų 
veikla.

Atsisveikinimas buvo baigtas visiems sugiedojus Korp! Neo-Lithuania 
spalvų dainą “Lietuva brangi”.

Rugsėjo 20 d. po gedulingų Mišių Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marquette Parke a.a. Antanas Juodvalkis buvo palydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines ir palaidotas šalia savo žmonos.

Ilsėkis ramybėje Antanai, tavęs pasigenda ne tik tavo sūnus ir duktė, bet ir 
visa lietuvių visuomenė. Vaclovas Mažeika

A. A. ALEKSANDRO IR MADĖS KIRŠONIŲ 
PRISIMINIMAS

Made ir Aleksandras Kiršoniai

Šių metų Dirvos Nr. 37 
spalio mėn. 14 d. buvo An
tano Mažeikos paruoštas 
nekrologas apie Aleksan
dro ir Mades Kiršonių 
gyvenimą ir darbus Los 
Angeles nuo 1960 m. iki 
jų  iškeliavimo į anapus.
Čia - papildomai keli pri
siminimai ypač apie Alek
sandro veiklą Lietuvoje.

Šviesios atm in ties 
Aleksandras Kiršonis gi
mė Lukiškių km., Pakruo
jo vls., Šiaulių apskr. 1911 
metais sausio mėn. 14 d.
Tėvai neturtingi, negalėjo 
Aleksandrui padėti, kad 
jis galėtų baigti gimnaziją.
O noras mokslui buvo la
bai didelis. Aleksandras 
ryžosi bandyti savo darbu 
kaip nors prasimušti į gy
venimą. Dar visiškai jaunuolis jis atvyksta į Kauną. Čia gyveno jo brolis, nesenai 
pradėjęs verstis kaip siuvėjas. Be pastogės daugiau paramos brolis neturėjo ko 
duoti, nes pats tik pradėjęs verstis pramoktu amatu, teturėjo nelabai pastovias ir 
labai kuklias pajamas. Kaip sukosi Aleksandras ir kokius darbus kartais gaudavo 
- nežinau. Jis labai vengė skųstis. Ilgai netruko, ir jis įstojo į kariuomenę. Baigęs 
mokamąją kuopą, gavo puskarininkio laipsnį ir liko liktiniu puskarininkiu kariuo
menėje. Čia prasidėjo Aleksandro didžiojo troškimo mokslo sunkūs keliai. Įstoja 
į suaugusių gimnaziją Kaune ir dirbdamas už du vakarais, pagaliau gauna gimna
zijos baigimo atestatą. Aleksandras įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teisių 
ir Ekonomijos fakultetą Ekonomijos skyrių. Pradėjęs studijas jis įstojo į Korpo
raciją Neo-Lithuania ir visą laiką iki mirties buvo aktyviu tos korporacijos nariu.

Pirmaisiais bolševikų okupacijos metais Aleksandras du kartu buvo suimtas 
ir trijų enkavedistų mašinoj kvočiamas, paskui primušamas iki sąmonės netekimo 
ir nakčia išmetamas Kauno ąžuolyne. Tie tardymai Aleksandro nepalaužė, jis li
ko tvirtas ir ištikimas savo duotoms priesaikoms ir bolševikams netarnavo.

Vokiečių okupacijos metais Aleksandras įstojo į rezistencinį pogrindį - Lietu
vos Laisvės Kovotojų sąjungą. Kartu su Mečiu Valiukėnu ir kpt. Stasiu Jasiunsku 
sudarinėjo sąmatas ir rinko aukas pogrindžiui, kad slaptoji veikla ir slaptoji spauda 
turėtų kiek įmanomą tvirtesnį finansinį pagrindą. Slaptas aukų rinkimas skirtingas 
ir labiau pavojingas reikalaująs gero planingo apgalvojimo ir didelio atsargumo.

1943 m. Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos vadovybė nusitarė kad reikia 
tampresnio ryšio su periferijomis - apskritimis. Buvo nutarta su apskričių vadovy
bės atstovais rengti pasitarimus. Pirmasis su Utenos ir Zarasų apskričių vadovybių 
atstovais pasitarimas įvyko Kaune Kiršonio bute. Aleksandras šį pasitarimą suor
ganizavo ir priėmė, pabodamas visų saugumo reikalavimų. Aleksandras buvo 
vienas iš LLK sąjungos laikinosios atstovybės narių Berlyne.

Gavęs iš Vilniaus universiteto bakalauratą, Kiršonis kur tik radęs progą gilino 
Vilniaus universitete įgytas žinias. Du metu studijavo Heidelbergo universitete 
Vokietijoj ir du metus Toronto universitete, Canadoje.

Šviesios atminties Aleksandras Kiršonis buvo valinga, darbšti ir kūrybinga 
asmenybė. Retas iš mūsų turėjo tokį pareigingumo lygį. Tai asmuo, sugebėjęs 
pats sau sukurti sąlygas nelengvuose tuometinio gyvenimo vingiuose.

Jo žmona Madė buvo ištikima vyro palydovė, rūpestinga motina sūnui Andriui 
ir dukrai Daivai. Tik Aleksandui užmerkus akis, ji po valandos iškeliavo kartu jį 
palydėdama.

Pasiges jų  Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Korp! Neo-Lithuania, Los 
Angeles Tautiniai namai, Lietuvių Kredito Kooperatyvas ir dar gyvi likę keli 
buvę lietuviškojo pogrindžio dalyviai okupacijų metuose. Jonas Jurkūnas

Spalio 19 d. suėjo metai nuo a.a. Algirdo Rimo mirties. Liepos mėnesį į PLB XI 
Seimą suvažiavę JAV Lietuvių bendruomenės nariai prisiminė a.a. JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos pirm. Algirdą Rimą Šv. Mišiose Vilniaus Katedroje. Prie 
altoriaus vainikas ir nuotraukų montažas iš Algirdo Rimo gyvenimo akimirkų.
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Mylimai Motinai
mirus,

gilią užuojautą reiškiame DIRVOS bendradarbiui 
dr. ALGIMANTUI LIEKIUI

VILTIES D-ja, DIRVOS leidėjai
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TEKLEI ŠONTIENEI

mirus,
reiškiame gilią užuojautą vyrui daktarui 

JUOZUI ŠONTAI, sūnui KĘSTUČIUI su šeima, 
dukrai BIRUTEI KRUKOVSKIENEI 

ir visiems giminėms bei draugams.

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija

BUS UŽDARYTOS 
VISOS “LAISVOSIOS EUROPOS” 

RADIJO REDAKCIJOS

Ryga, lapkričio 28 d. (LETA-ELTA). “Laisvosios Europos” 
radijo latvių redakcijos direktorius Peteris Žvagulis patvirtino, 
kad JAV Kongresas pakeitė poziciją ir nusprendė uždaryti vi
sas Europoje veikiančias radijo tarnybos redakcijas, praneša 
LETA-ELTA.

P. Zvagulis sakė, kad Kongresas dėl “Laisvosios Europos” 
radijui nutraukiamo finansavimo apsisprendė svarstydamas 
biudžeto projektą. Latvių redakcijos vadovas leid iniui 
Neatkariga Rita Avize teigė, jog naujasis Kongreso sprendimas 
prieštarauja pavasarį patvirtintai politinei pozicijai tęsti “Lais
vosios Europos” radijo transliacijas.

Pasak P. Zvagulio, kol kas negauta jokių nurodymų užsi
daryti, todėl direktorius teigė negalįs komentuoti tolimesnės 
radijo tarnybos veiklos. P. Žvagulis pridūrė, jog dar penktadienį 
iš Vašingtono tikimasi sulaukti daugiau informacijos. Direk
toriaus teigimu, bus uždarytos latvių, lietuvių, estų, kroatų, 
bulgarų, vengrų ir slovakų redakcijos. Darbo neteks septyni 
latvių redakcijos darbuotojai Prahoje ir aštuoni Rygoje.

Penktadieniniame Estijos dienraščio Eesti Paevaleht lei
dinyje taip pat skelbta, kad nuo sausio 1 dienos bus uždaryta 
“Laisvosios Europos” radijo estų redakcija, atleisianti septynis 
darbuotojus.

Estų redakcijos vadovas Villu Kand teigė, jog darbuotojai 
jau nuo šių metų pradžios žinojo apie uždarymo galimybę, tačiau 
naujausias Kongreso sprendimas juos nustebino, nes tikėtasi, 
kad transliacijas bus galima tęsti.

Toomas Hendrik Ilves, kuris 1988-1993 metais vadovavo 
“Laisvosios Europos” radijo estų redakcijai, sakė suprantąs 
požiūrį, kad į Europos Sąjungą ir NATO ketinančioms įstoti 
valstybėms tokių transliacijų nebereikia ir pakanka vietinės 
žiniasklaidos. Vis dėlto buvęs Estijos užsienio reikalų ministras 
apgailestavo, kad nebebus “Laisvosios Europos” radijo pro
fesionalių korespondentų tinklo.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $40, 

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

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 
METAMS - $115.00

L A IŠ K A S  R E D A K C IJ A I

MITINGO DALYVIŲ KREIPIMASIS 
Į LIETUVOS VISUOMENĘ

1988 m. vasarą susikūręs Lietuvos Sąjūdis ATKŪRĖ IR 
APGYNĖ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ. Lietuva jau 
žengia į NATO ir Europos Sąjungą.

Per visą Nepriklausomybės laikmetį Lietuvos pažangai truk
do iš rytų inspiruojami politiniai, moraliniai ir ekonominiai ant
puoliai - sausio 13-oji, ekonominė blokada, Rusijos politinis, 
ekonominis ir finansinis skverbimasis bei siekis valdyti Lietuvą.

Nerimą kelia iš Rusijos atvykusio V. Uspaskicho sukurta dar
bo partija, kurioje susibūrė stambūs darbdaviai, valdantys žymią 
Lietuvos ekonomikos dalį. Daugelis darbdavių vengia mokėti 
arba nuslepia mokesčius, padarydami valstybei apie 1 mlrd. Litų 
žalos per metus. Sį atvykėlį aukština kai kuri žiniasklaida, o 
įvairūs nuomonių tyrinėtojai darbo partiją akimirksniu pastato 
ant partijų piramidės viršūnės.

R. Pakso libdemai per pusmetį pasiekė prezidento krėslą.
Tačiau pasirodė, kad to dar maža, ir buvo rengiamasi užimti 
Seimą, Vyriausybę, jėgos struktūras ir savivaldą, o R. Pakso 
rėmėjus apdovanoti postais ir ordinais. Tam rytuose buvo su
kurtas planas STREKOZA, kuriuo buvo tikimasi grąžinti Lie
tuvą į ,,motulės” Rusijos glėbį.

R. Pakso deklaruota pinigų suma, J. Borisovo skirta rinki
minei kampanijai, yra tik maža dalis pinigų upėje, atitekančioje 
į Lietuvą iš Rusijos ir skirtoje komunistuojančioms partijoms.

Įsukamas rinkiminis smagratis ir, diriguojant iš rytų, nau
dojant juodąsias rinkimines technologijas, sujaukiamos kai kurių 
žmonių galvosenos, moralinės nuostatos, pagarbos valstybei 
jausmas.

Priešai, pasipuošę gražiausiais politiniais rūbais, žadantys 
aukso kalnus, už nedidelę paslaugą - TIK UŽ VIENĄ BALSĄ 
iš kiekvieno piliečio, žada šviesų rytojų - kaip jau buvo 1940
metais. Po tokių pažadų Lietuvai teko ant Nepriklausomybės Aukuro sudėti milžiniškas aukas.

Būkime atidūs ir atsargūs. Tauta vėl istorinio pasirinkimo kryžkelėje. Susitelkime ir gelbėkime 
Lietuvą nuo gręsiančių pavojų!

Mitingo dalyvių vardu: Lietuvos Sąjūdžio tarybos garbės narys, Monsinjoras A.Sva- 
rinskas, Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirm. R. Kupčinskas, Lietuvos politinių kalinių ir tremti
nių Sąjungos Vilniaus m. skyriaus pirm. P. Gvazdauskas, Lietuvos politinių kalinių ir tremti
nių bendrijos Vilniaus m. tarybos pirm. G. Daubaras, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. tarybos 

pirm.P. Šakalinis, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. Mokytojų tarybos pirm. K. Vidžiūnas,
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. susivienijimo ,,Labora” tarybos pirm. L. Kerosierius.

Vilnius, 2003-11-26

DIRVAI
AUKOJO

A.Vaitiekaitis, Canton, M I .... 60
R.Bužėnas, Henderson, NV .... 60 
G.Matas, Independence, OH .. 40 
D.Trimakas, Westlake, OH .... 25 
K.Karalis, Jacksonville, FL .... 25 
P.Griganavičius, Darien, IL ... 25 
J.Kazickas, New York, NY .... 20 
M. Ambrose,

New Market, MD ................10
S.Budėjus, Palos Hts., I L ......  10
P.Michelevičius,

St. Pete Beach, F L ............. 10
A.Milūnas, Downers Gr., IL .. 10 
S.Cibas, Milton, MA ..............  10
G. Karsokas, Cleveland, OH ... 10
R.Selenis, Livonia, M I ........... 10
V.Staškus, Redford, MI .........  10
H. Malskis, Euclid, O H ............. 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

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

P A T R I A
New Christmas 

Lithuanian Items
HOLIDAY HOURS

Mon. - Sat. 9:00 - 5:30 
Sundays until Dec. 21 

from 11:00 am. to 3:00 pm. 
794 East 185th St. Clev. OH.

Vienas žodis - ne šneka... Živilė Rudens šventėje šnekėjo su Linu ir Vytautu. G. Juškėno nuotr.
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Mergaitė su “krabo” kepure platino loterijų bilietus Jurginės Rudens 
šventėje. G. Juškėno nuotr.

DARBO PARTIJA - 38-OJI LIETUVOJE 
ĮREGISTRUOTA POLITINĖ PARTIJA

Teisingumo ministerija įregistravo Darbo partiją, kuri tapo 
38-ąja įregistruota politine partija Lietuvoje. Partijos registra
vimo pažymėjimas įteiktas Darbo partijos pirm. pavaduotojui 
Viktorui Muntianui. Parlamentaro Viktoro Uspaskicho vadovau
jama Darbo partija buvo įkurta šių metų spalio 18 dieną. Steigia
majame jos suvažiavime dalyvavo per 1000 Lietuvos piliečių.

Darbo partijos atstovai pareiškimą įregistruoti partiją Teisin
gumo ministerijai pateikė šių metų spalio 28 dieną. Pagal Po
litinių partijų ir politinių organizacijų įstatymą, pareiškimą ir 
kitus privalomai pateikiamus dokumentus ministerija turi iš
nagrinėti per mėnesį nuo jų  pateikimo dienos. Partija įregistruo
jama, jeigu pateikiami visi reikalingi dokumentai ir nėra pažeisti 
šio įstatymo reikalavimai.

Nagrinėjant Darbo partijos dokumentus, buvo pasigesta kai 
kurių privalomų duomenų, todėl nelaukiant registracijai nu
matyto termino pabaigos, lapkričio 21 dieną partijos atstovų 
paprašyta patikslinti trūkstamus duomenis. Kai visi registracijos 
reikalavimai buvo patenkinti, ministerija partiją įregistravo.

Tarp deklaruojamų Darbo partijos siekių - atsisakyti dabar
tinės mišrios Seimo rinkimų sistemos ir pereiti prie mažorita- 
rinės, arba vienmandatės, rinkimų sistemos. Tai skelbiama jos 
programoje. Eltos inf.

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)

SOCIALDEMOKRATAI 
“NEŠOKS SU VILKAIS”

Socialdem okratų partija 
piktinasi Viktoro Uspaskicho 
vadovaujamos Darbo partijos 
kūrimo metodais ir garantuoja, 
kad tikrais socialdemokratais 
save laikantys LSDP nariai 
neperbėgs nei pas V. Uspaski- 
chą, nei į kitas populistines ar
ba dešiniąsias partijas.

Kaip tvirtinama išplatinta
me LSDP Informacijos centro 
pranešime, “populistinė Darbo 
partija pažadais stengiasi ne tik 
įtikti rinkėjams, bet, žadėdama 
karjerą, vilioja kitų partijų ak
tyvistus” . Pasak socialdemo
kratų, jie laiko šį “V. Uspaski- 
cho partijos viliotinį itin žemos 
politinės kultūros bruožu”.

“Partijos nėra žmonių tur
gus, po kurį galėtų vaikščioti 
Kėdainių milijonierius ir rink
tis jam  patinkančias prekes, 
derėtis dėl kainos ir pirkti iš
simokėtinai”, piktinasi social
demokratai. Jų teigimu, parti
jos turi būti grindžiamos jas 
vienijančia ideologija ir atsa
kingos visuomenei.

Kaip neatsakingos politi
kos ir visuomenės klaidinimo 
pavyzdį socialdemokratai savo 
pareiškime mini prezidento R. 
Pakso dalytus rinkimų paža
dus. “Šiandien jis prisipažįsta 
gavęs skaudžią  pam oką” , 
konstatuoja LSDP išplatinto 
dokumento autoriai.

PENSIJŲ REFORMAI - 
SKULPTŪROS 
KONKURSAS

V isuom enei p ris ta ty tas  
skulptūros konkursas “Gyvenk 
visą gyvenimą”, kurio tikslas 
- atkreipti visuomenės dėmesį 
į Lietuvoje šiais metais prasi
dėjusią pensijų reformą.

Konkurso idėjos autorius ir

ĮVAIRENYBĖS

rėmėjas - “Hansabankas”. Prie 
banko iniciatyvos taip pat prisi
jungė Europos parkas ir žinomi 
Lietuvos menininkai: Saulius 
Vaitiekūnas (galerija “Vartai”), 
Nauris Kalinauskas (dizaino 
studija “Contraforma”), skulp
torius Antanas Šnaras.

“Skulptūros projektas tai 
visų pirma įdomesnis būdas 
jauniems žmonės pažvelgti į 
savo ateitį - be išankstinio nusi
statymo, per menininko priz
mę. Manome, kad tai paskatins 
daugiau Lietuvos žmonių įver
tinti savo ateities perspektyvas, 
pradėti pozityviau, bet kartu ir 
atsakingiau galvoti apie savo 
ateitį. Šiuo projektu taip pat 
siekiame paremti jaunus Lietu
vos menininkus, nes meno ir 
verslo bendradarbiavimas pra
turtina mūsų kultūrą bei skatina 
reikšmingus procesus visuo
menės sąmonėje”, - sakė “Han- 
sabanko” valdybos pirmininko 
pavaduotojas Tomas Andre- 
jauskas.

Jo teigimu, tokio konkurso 
idėja kilo vykstančios pensijų 
reformos kontekste, kai vis 
daugiau žmonių imasi atsako
mybės už savo ateitį ir priima 
svarbius sprendimus, susiju
sius su jų  ateitimi.

Konkurso vertinimo komi
sijos išrinktam geriausio pro
jekto įgyvendinimui ir laimė
jusio autoriaus honorarui bus 
skiriama 50 tūkst. litų. Profe
sionalių m enininkų sukurta 
skulptūra bus pastatyta “Euro
pos parke” tarp garsių visame 
pasaulyje menininkų darbų.

“Šis projektas išsiskiria tuo, 
kad turi socialinį tikslą, tačiau 
tema yra plati ir neturėtų apri

Nnw ancf U rn a . A m  Iras. SKrir-tį. Slrtjfcl, 
M uflln, lube oil rmd Filer 

■ Buy any 4 tirįj and rtdahn a P.S. Tira had

o p t i n i
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Paul Stefanac

C o m p l e t e F r o n t End S o r v i ę n

4 8 1

boti kūrėjų, todėl tikimės, kad 
konkurse dalyvaus stiprūs me
nininkai ir sulauksime tikrai 
įdomių darbų”, - mano Euro
pos parko direktorius Gedimi
nas Karosas, kuris dalyvaus ir 
vertinant skulptūrų projektus.

IRAKE - JAUNAS IR 
VIENGUNGIS

Gruodžio 12-ąją Briuselyje 
p rasidėsiančiam e Europos 
Sąjungos viršūnių susitikime ir 
T arpvyriausybinėje konfe
rencijoje, derinančioje konsti
tucinės sutarties projektą, Lie
tuvai atstovaus Ministras pir
mininkas Algirdas Brazauskas. 
Tai sutarta vykusiame prezi
dento Rolando Pakso ir prem
jero susitikime.

Valstybės vadovai taip pat 
aptarė Lietuvos atstovo dele
gavimą į Irako laikinąją admi
nistraciją.

“B ręsta tokia nuom onė, 
kad reikia atstovo Irake, kuris 
atstovautų Lietuvai politinia
me, o gal ir praktiniame lyg
menyje” , sakė A. Brazauskas.

Kol kas apie konkrečias at
stovo Irake kandidatūras ne
kalbama. Premjero požiūriu, 
tai turėtų būtų žmogus, turintis 
diplomatinio darbo patirtį, ge
rai kalbantis angliškai bei iš
manantis finansų, privatizavi
mo, socialinės rūpybos ar ko
kią kitą sritį. Pageidautinais at
stovo Irake bruožais premjeras 
laiko jauną amžių ir viengun
gystę. Premjero skaičiavimu, 
Lietuvos atstovas į Iraką galėtų 
būti pasiųstas po Naujųjų me
tų. Dėl kandidatūros bus taria
masi su atskiromis ministeri
jomis.

mailto:TAUPA@AOL.COM



