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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

PIRMASIS PREZIDENTO
PRANEŠIMAS?

JAV prez. George Bush sausio 20 d. padaręs metinį pranešimą amerikiečiams apie krašto padėtį, kitą
dieną jau kalbėjo Ohio Owens Community kolegijoje, aiškindamas savo administracijos darbus ir
naujus planus ryšium su artėjančiais Amerikos prezidento rinkimais. Jo kalbos klausosi kolegijos
prezidentė Christa Adams.
AP nuotr.

SLOVAKIJOS PREZIDENTAS LIETUVOJE NEPASIRODYS
DĖL PREZIDENTŪROS SKANDALO
Prem jeras A lgirdas B ra
zauskas teigia, kad Slovakijos
prezidentas Rudolf Schuster
Lietuvoje neapsilankys dėl
Prezidentūros skandalo, tačiau
nemano, jog pasaulis šalinasi
Lietuvos.
“Lietuvoje nėra jokių kitų,
objektyvių priežasčių, išskyrus
vieną ir visiems gerai žinomą,
trukdančių čia atvykti Slova
kijos prezidentui”, - sausio 22
d. per Vyriausybės valandą
Seime sakė A.Brazauskas.
Tačiau jis pabrėžė, kad nėra
jokių signalų, kad dėl Prezi
dentūros skandalo atšaukiami
kitų Lietuvos politikų susitiki
mai su užsienio kolegom is.
“Mes (Vyriausybės nariai -BNS)
važinėjame. Ir dabar trys mi
nistrai - užsienyje. Kitą savaitę
irgi planuojam i vizitai. Pats
pirmadienį vykstu į Švediją.
Niekas mums kelių neužtveria,
atvirkščiai - esame kviečiami”,
- sakė A.Brazauskas.
Šią savaitę prez. R.Schuster
atstovas spaudai Jan Fuele pa
reiškė, kad Lietuva nesugebėjo
užtikrinti deram o priėm im o
pagal įprastą protokolą. Jis pri
dūrė, kad sausio viduryje lietu
viai vis dar nebuvo patvirtinę
Slovakijos prezidento susitiki
mų su Seimo pirmininku ir Vy
riausybe.
Tačiau Lietuvos URM pa
reigūnai šiuos teiginius atmetė,
apibūdinę juos kaip “visiškai
prasilenkiančius su realybe ir
nekorektiškus”.
Oficialioje Slovakijos no
toje, kurioje buvo informuoja
ma apie sprendimą atidėti tinkamesniam laikui Slovakijos
prezidento vizitą į visas tris
Baltijos šalis, nurodoma prie
žastis yra artėjantys Slovaki-

joje prezidento rinkimai. Ba
landžio 3 dieną vyksiančiuose
rinkimuose ketina dalyvauti ir
R.Schusteris. Finansų ministrė
Dalia Grybauskaitė Seime tei
gė, kad toks R.Schuster atstovo
spaudai komentaras buvęs ne
oficialus.
R.Schuster Lietuvoje turėjo
viešėti sausio 25-27 dienomis.
Vizito programoje taip pat bu
vo numatyti visi per valstybinį
vizitą paprastai organizuojami

renginiai - oficiali pasitikimo
cerem onija, susitikim as su
aukščiausiais šalies vadovais,
vainiko padėjim as, turistinė
program a, taip pat dvišalis
ekonominis forumas. Stebėto
jų nuomone, Slovakijos prezi
dento vizito atidėjimą galėjo
n ulem ti L ietuvoje daugiau
kaip du mėnesius vykstantis
Prezidentūros skandalas dėl
nederamų prezidento R.Pakso
ir jo aplinkos ryšių.
BNS

PASIRASYTA SUTARTIS SU “GAZPROM”
DĖL “LIETUVOS DUJŲ”
Sausio 23 d. Vilniuje Valstybės turto fondo generalinis direk
torius Povilas Milašauskas ir Rusijos dujų koncerno “Gazprom”
valdybos pirmininko pavaduotojas Aleksandras Riazanovas pa
sirašė akcinės bendrovės “Lietuvos dujos” akcijų pirkimo-parda
vimo sutartį. 34 procentų “Lietuvos dujų” akcijų paketą “Gaz
prom” perka už 100 mln. litų.
Galutinai “Lietuvos dujų” privatizavimo sandoris bus užbaig
tas (sumokėta už akcijas ir jos perduotos “Gazprom”) tik tuomet,
kai šiai ilgalaikei dujų tiekimo sutarčiai pritars Vyriausybė. Nu
matyta, kad sandoris turėtų būti užbaigtas ne vėliau kaip per 6
mėnesius po akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Įstatiniame 340,877 mln. litų kapitale 35.7 proc. “Lietuvos
dujų” akcijų paketas priklauso Vokietijos “Rurhrgas”, kontrolinį
58.36 proc. akcijų paketą valdo Valstybės turto fondas.
Užbaigus šį “Lietuvos dujų” akcijų privatizavimą, valstybės
nuosavybėje liks apie 24 proc. bendrovės akcijų. Tikimasi, kad
per praėjusius metus bendrovė uždirbo apie 80 mln. litų grynojo
pelno.
ELTA
PREZ. R. PAKSAS KEIČIA SAVO STRATEGIJĄ
Vilnius, sausio 21 d. (dpaELTA). Prez. R. Paksas skan
dale keičia savo strategiją. 47
metų politikas kaltina parla
mentą, teismus, spaudą ir tele
viziją neatsakingumu ir po ke
lių mėnesių tylos vėl kalba su
užsienio žiniasklaida. “Šios
politinės intrigos organizato
riai bus nubausti”, - pareiškė
R. Paksas interviu Vokietijos
naujienų agentūrai dpa, pažy-

mėdamas, kad tai, kas dabar
vyksta, yra klastinga režisūra,
kurios tikslas - morališkai ir
politiškai jį palaužti. Vis dėlto
R.Paksas nenori įvardyti “prie
šiškų jėgų”. “Mano darbas ne
leidžia minėti pavardžių, kol
nėra šimtaprocentinių įrody
mų”, - sakė jis. Prezidentas ap
kaltino vietos spaudą “tenden
cingai nušviečiant įvykius” .
“M ūsų žiniasklaida gali pa-

Prezidentas Rolandas Paksas jau pradeda rengtis pirmajam
savo metiniam pranešimui Seime, kuris gali būti perskaitytas
per patį apkaltos įkarštį. Dabartinėje politinėje situacijoje šios
Prezidento konstitucinės pareigos įgyvendinimas gali būti su
tiktas itin prieštaringai. Politikos ir konstitucinės teisės ekspertai
rekomenduoja atidėti metinio pranešimo skaitymą, kol paaiškės
Prezidento apkaltos rezultatas, nes baiminamasi, kad vietoje
valstybės problemų analizės jame dominuos R. Pakso gynybinės
deklaracijos. Opozicija ir netgi kai kurie valdančiosios daugu
mos atstovai leidžia suprasti, kad tokiu atveju vėl galima tikėtis
parlamentarų demaršų.
Kol kas nėra aišku, kada prez. R. Paksas skaitys savo pirmąjį
metinį pranešimą. Gali atsitikti ir taip, kad tai bus per patį apkal
tos proceso Seime įkarštį - kovo arba balandžio mėnesį. Seimo
pirmasis vicepirmininkas Česlovas Juršėnas leido suprasti, kad
nebūtina šio reikalo forsuoti. Prezidentūra patvirtina, kad arti
miausiu metu metinio pranešimo nebus, tačiau po truputį prade
da ruoštis šiam įvykiui. Tuo tarpu konstitucinės teisės specialistai
metinį pranešimą vertina kaip svarbią valstybės vadovo teisę
pateikti padėties analizę ir pasiūlymus, kaip šalis turėtų eiti į prie
kį, spręsti svarbiausias iškylančias problemas. Teismo teisėjas
Stasys Šedbaras atkreipia dėmesį, jog tik pats Prezidentas gali
nuspręsti, kada skaityti metinį pranešimą, nes tai esanti jo teisė.
Seimo opozicija neatmeta galimybės vėl imtis politinių demaršų prieš Prezidentą, jeigu jis vis dėlto skaitys metinį praneši
mą Seime. Konservatorių vadovas Andrius Kubilius pareiškė:
“Viskas priklausys nuo situacijos, bet manau, kad Prezidentas,
neturintis moralinio autoriteto, neturi ir moralinės teisės brėžti
naujas valstybės pažangos gaires”. Jis ir dar kelios dešimtys
opozicijos atstovų per Sausio 13-osios minėjimą jau ėmėsi demaršo prieš R. Paksą, visų diplomatų ir aukštų svečių akivaiz
doje demonstratyviai palikdami Seimo salę, kai Prezidentas ėjo
į tribūną skaityti kalbos. Tuomet R. Paksas šį poelgį pavadino
“nedarančiu garbės tiems, kurie tokio žingsnio ėmėsi”.
Pagal “Kauno dienos” pranešimus

IKI LIETUVOS NARYSTĖS ES LIKO 100 DIENŲ
Vilnius, sausio 21 d. (ELTA). Iki šalies narystės Europos
Sąjungoje liko lygiai šimtas dienų. Prieš Vyriausybės posėdį
Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas šia proga pasveikino
Ministrų kabineto narius. “Visus nuoširdžiai sveikinu ir linkiu
šias šimtą dienų labai efektyviai padirbėt bei garbingai sutikt
šią datą”, - sakė Vyriausybės vadovas.
1995 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pa
teikė oficialią paraišką Lietuvai tapti Europos Sąjungos nare.
2000 m. vasario 15 d. Lietuva oficialiai pradėjo derybas dėl
narystės Europos Sąjungoje.
2002 m. gruodžio 13 d. Kopenhagoje oficialiai baigtos
derybos ir Lietuva pakviesta tapti ES nare.
2003 m. balandžio 16 dieną Atėnuose pasirašyta Stojimo
sutartis tarp ES ir Kipro, Čekijos, Estijos, Vengrijos, Latvijos,
Lietuvos, Lenkijos, Maltos, Slovėnijos ir Slovakijos.
Referendumas dėl Lietuvos narystės ES įvyko 2003 m. gegu
žės 10-11 d. Referendume dalyvavo 63.37 proc. rinkėjų, iš jų
91.07 pasisakė “už” , 8.93 proc. - “prieš” Lietuvos narystę Eu
ropos Sąjungoje. Lietuva ir kitos devynios šalys visateisėmis
ES narėmis taps šių metų gegužės 1 dieną. Šią progą Lietuvoje
ruošiamasi iškilmingai paminėti.
smerkti arba išteisinti. Bet juk
demokratijoje kaltinimai turi
būti įrodyti teismo keliu”, - kal
bėjo jis. Anot R. Pakso, tokią
jo poziciją palaiko gyventojai.
“Žmonės labai gerai supranta,
kad laikraščiuose, per televizi
ją skelbiama informacija nėra
nei objektyvi, nei tiksli”, - aiš
kino jis. R. Paksas pažymėjo,
kad tikroji skandalo esmė yra

valstybinių institucijų mėgini
mas kvestionuoti rinkėjų valią.
“Aš 2003 m. sausio 5-ąją bu
vau išrinktas demokratiškai, ir
mano kadencija turi trukti ma
žiausiai penkerius metus” , sakė jis.
R. Paksas dar kartą atmetė
galimybę atsistatydinti. “Aš
neprisiimu kaltės”, - pabrėžė
jis.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ PREZIDENTAS KVIEČIAMAS Į POSĖDĮ
Vilnius, sausio 22 d. (Prezidento spaudos tarnyba). Lietuvos
Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas gavo LR Seimo spe
cialiosios tyrimo komisijos laišką, kuriuo prašoma informuoti,
kada Respublikos vadovas gali dalyvauti Komisijos posėdyje.
Komisija teigia pasiruošusi surengti posėdį bei išklausyti
Respublikos Prezidento paaiškinimų šalies vadovo rezidencijoje.
Prezidentas Rolandas Paksas pabrėžia, kad apie sprendimą
dalyvauti Seimo specialiosios tyrimo komisijos posėdyje jis pra
neš tik tuomet, kai gaus visą tyrimo rezultatų medžiagą, o jam
atstovaujantiems advokatams bus suteikti leidimai dirbti su
įslaptinta informacija.
Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas telefonu
kalbėjosi su Valstybės saugumo departam ento generaliniu
direktoriumi Mečiu Laurinkumi dėl leidimų dirbti su įslaptinta
informacija išdavimo šalies vadovui atstovaujantiems advo
katams. VSD vadovo teigimu, leidimai dirbti su įslaptinta in
formacija Prezidentui atstovaujantiems advokatams bus išduoti
dar negreitai.
Prezidento R. Pakso nuomone, toks delsimas rodo nenorą
supažindinti Respublikos vadovą su tyrimo medžiaga bei jam
pateikiamais kaltinimais, riboja šalies vadovo teisę į gynybą ir
vilkina Seimo specialiosios tyrimo komisijos darbą.
R. AČAS PRAŠĖ SUIMTI J. BORISOVĄ
Valstybės saugumo departamento vadovas Mečys Laurinkus
teigia, kad buvęs prezidento patarėjas nacionalinio saugumo
klausimais Remigijus Ačas jo prašė suimti dosniausią R. Pakso
rėmėją Jurijų Borisovą. Apie tai VSD vadovas pranešė sausio
21 d. per tiesioginę Lietuvos televizijos laidą “Spaudos klubas”.
VSD surinkta medžiaga apie J. Borisovą 2003 m. kovo 16ąją dieną buvo pateikta prezidentui R. Paksui. Jam buvo pateikti
ir pokalbiai, kuriuose J. Borisovas grasina prezidentui, vadina
“politiniu lavonu”.
Kovo 17-osios vakare prezidento patarėjas nacionalinio sau
gumo klausimais R. Ačas pasikvietė M. Laurinkų į Preziden
tūrą. Anot VSD vadovo, R. Ačas pasiteiravo, kur yra J. Bori
sovas, ir ar “departamentas negali sulaikyti Borisovo”.
M. Laurinkaus teigimu, buvo atsakyta, kad VSD neturi tam
teisinio pagrindo ir buvo pasiūlyta pradėti ikiteisminį tyrimą.
Tačiau to buvo atsisakyta. Paklausus, kodėl norima suimti J. Bo
risovą, “Ačas pasakė, aš turįs žinoti, kas vyksta”, sakė M. Laurin
kus. Paklausus, kodėl Prezidentūros darbuotojai išsigando J. Bo
risovo, M. Laurinkus laidoje teigė, kad “esmė, matyt, buvo po
kalbiai, įrašai. Borisovas galbūt daugiau buvo pasakęs. Ir galbūt
Borisovas buvo rimtai išgąsdinęs” . Vėliau J. Borisovui buvo
suteikta Lietuvos pilietybė ir daugiau apie šį konfliktą su VSD
vadovu Mečiu Laurinkumi nebuvo kalbama.
J. BORISOVO ADVOKATAS ATSISAKĖ
DUOTI PARODYMUS SEIMO KOMISIJAI
Vilnius, sausio 22 d. (ELTA). Dosniausio R. Pakso rinkimų
kampanijos rėmėjo Jurijaus Borisovo advokatas Vytautas Sirvy
dis atsisakė duoti parodymus Prezidentui adresuojamų kaltinimų
pagrįstumą tiriančioje specialiojoje Seimo komisijoje.
Kaip teigė komisijos pirmininko pavaduotojas Seimo narys
Julius Sabatauskas, komisija vertina V. Sirvydžio atsisakymą
duoti parodymus kaip neteisėtą ir nepagrįstą. “Todėl komisija
mano, kad derėtų kreiptis į teisingumo ministrą, kuris turi teisę
inicijuoti drausminę bylą advokatui V. Sirvydžiui dėl jo atsisa
kymo duoti parodymus”, - pažymėjo J. Sabatauskas. Pasak parla
mentaro, komisijos neįtikino V. Sirvydžio argumentai, kuriais
jis grindė šį savo atsisakymą. Pagrindinis V. Sirvydžio argumen
tas buvo tai, kad jis esąs J. Borisovo - įtariamojo atliekant ikiteis
minį tyrimą dėl grasinimų Prezidentui - advokatas.
Į komisijos posėdį V.Sirvydis buvo kviečiamas duoti paro
dymus ne kaip J. Borisovo advokatas, o kaip LR pilietis, galintis
liudyti su apkalta Prezidentui susijusiais klausimais.
■ R. Paksas kviečiamas neatsisakyti padėti teisingumui.
Opozicinė Tėvynės sąjungos frakcija siūlo Seimui priimti rezo
liuciją “Dėl Prezidento Rolando Pakso laikysenos ir veiksmų”.
Dokumento projekte šalies vadovas prašomas “neatsisakyti pa
dėti teisingumui duodant parodymus visais atvejais, tad ir tais,
kai tiriami dalykai liečia jį patį arba jam artimus, tačiau susite
pusius ir jį kompromituojančius asmenis”. Prezidento prašoma
suvokti, kad ištikimybė valstybei turi būti aukščiau negu ištiki
mybė nedoriems draugams. Projekte Prezidentas taip pat ragina
mas nekalbėti netiesos, nevykdyti išankstinės, todėl neteisėtos
rinkimų kampanijos valstybės lėšomis, suprasti, kad valstybės
valdžios struktūrų supriešinimas visiškai paneigia Seime duotą
tautai priesaiką “visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklau
somybę”.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
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SPROGIMAI BAGDADE

Algirdas Pužauskas

Sausio 19 d. A m erikoje
švenčiama juodojo kovotojo
už žm ogaus teise s M artin
Luther King Jr. gimtoji diena.
Šia proga prezidentas George
Bush aplankė pietines Louisianos ir Georgijos valstijas.
Jis apeliavo į juoduosius ame
rikiečius balsuotojus palaikyti
jį artėjančiuose balsavimuose.
Prezidentas sausio 15 d. pager
bė Martin Luther King, padė
damas gėlių vainiką prie velio
niui pastatyto paminklo. Šie
met suėjo 75 metai nuo Kingo
gimimo dienos. Ceremonijose
dalyvavo su prezidentu King
našlė C oretta Scott King ir
King sesuo Christine King Far
ris. Prezidentą ir jo palydovus
A tlanta m ieste pasitiko ne
draugiškos demonstracijos. Jų
dalyviai šūkavo “Bush, va
žiuok namo...” Kai kurie juo
dieji protesto dalyviai šaukė,
kad valdžia turėtų skirti dau
giau lėšų darbams ir butams, o
ne karams. Miesto policija bu
vo mobilizuota prižiūrėti kapi
nes. Baltųjų rūmų spaudos sek
retorius Scott McClean pareiš
kė, kad prezidentas turi visišką
teisę pagerbti M.L. King, ne
paisant jo politinių pažiūrų.
Komentatoriai pripažįsta, kad
afroam erikiečiai balsuotojai
yra gan lojalūs demokratų par
tijos rėmėjai ir dažniausiai ati
duoda savo balsus už demo
kratų partijos kandidatus.
Buvęs viceprezidentas ir
kandidatas į prezidento vietą
Al Gore gan piktai kaltino da
b a rtin į p rez id en tą , kad jis
slaptai planuoja energijos ir že
mės aplinkos politiką. Kalbė
damas New Yorke Al Gore sa
kė, kad didieji politiniai res
publikonų partijos finansuo
tojai yra akmens anglių, naftos
šaltinių savininkai, oro ter
šėjai.
Padėtis Irake iššaukė šijitų
dvasinius vadovus į protesto
žygį. Laikinoji Irako vyriausy
bė tvirtina, kad Irake 60 pro
centų gyventojų sudaro šijitų
tikėjimo žmonės, todėl ir vy
riausia Irako vyriausybė turi
priklausyti šijitam s. Basros
miesto gyventojams vadovau
ja labai įtakingas didysis aja-

tola Ali al Husseini al Sistani.
Jis reikalauja tiesioginių val
dymo galių šijitams. Tuo turė
tų rūpintis Jungtinės Tautos,
kalbėjo al Sistani. Savižudžių
brigada Bagdade puolė kelis
taikinius. Žuvo 31 žmogus,
kurie buvo aprūpinti darbais ir
maisto kortelėmis. Sprogusios
raketos sužeidė daug žmonių.
Sunkiai sužeistas sprogimuose
Abdullah Daud pareiškė pro
testą, nes niekas nežino kas
sprogdino, “ar čia kalti pales
tiniečiai, ar Osam a bin La
den?”, klausė Daud. Ar jis pra
dėjo galvoti, kad staiga jis tapo
naujuoju Islamo pranašu.
Laikinosios Irako valdymo
tarybos veikėjas Adnan Pachachi pareiškė raštu savo pažiū
ras apie Irako ateitį. Balsavi
mai turėtų būti organizuoti 18
Irako provincijų. Jų delegatai
turėtų paruošti demokratinę
Konstitucijos Tarybą. Tuo pa
čiu metu būtų organizuojami
Irako balsavimai. Jei Jungtinės

šim tm ečių veikė žm ogaus
fantaziją, jo smalsumą, kaip
astronomas Carl Sagan klausė,
kodėl žmogus domisi daugiau
Marsu, o ne kokiu Saturnu ar
Plutonu? Juk jis nėra vienin
telis Žemės kaimynas. Tiesa, ši
planeta vienintelė, kurios “pa
ros” trukmė panaši į Žemės,
Marsas turi savo “orą”, savo
“audras”, kalnus. Sakoma, kad
susidomėjimas Marsu prasidė
jo dar Babilono laikais. Jau se
niai prasidėjo spėliojimai, kad
Marse turėtų būti kanalų, ku
riuos iškasė į žmones panašios
būtybės. Rom ėnai pavadino
M arsą k aro d iev aičiu . Jau
Galileo 1609 metais įžiūrėjo
M ars per žm ogaus sukurtą
teleskopą. Italas astronomas
G io v an n i S c h ia p a re lli p a 
skelbė 1877 m., kad jis matė
Marse kokius tai kanalus, ku
riuos iškasė sumanūs ir darbš
tūs Dievo kuriniai. Matemati
kas ir astronom as P ercival
Lowell praleido 10 metų Flag-

Dešimtys tūkstančių irakiečių, nešdami savo ajatolos Ali al-Sistani
plakatą, demonstruoja Basros mieste, reikalaudami tiesioginių
vyriausybės rinkimų ir Saddam Husseinui mirties bausmės.
AP nuotr.
Tautos nenorėtų ar nesugebėtų
organizuoti naujos valdžios,
tai būtų didelis smūgis Irakui,
pasakė Pachachi.
Amerikos erdvės tyrimai
pasiekė naujų laimėjimų sau
sio 15 d. Jau sausio 3 d. iš
Pasadenos, Kalifornijoje val
doma stotis pradėjo siųsti į že
mę nuotraukas iš Marso pla
neto s. K elio m is d ien o m is
anksčiau prezidentas Bush
pranešė, kad ateina dienos, kai
JAV astronautai vėl sugrįš į
Mėnulį ir ten pasiruoš atlikti
vertingus darbus. M arsą jau
pasiekė penkių pėdų ilgumo,
400 svarų svorio mašina, kuri
turi saulės gaminamos ener
gijos sistemą, kompiuterius,
įvairias antenas, instrumentus,
kurie taip įrengti, kad veikia
keturias - penkias valandas
k a sd ie n . M arsas ja u daug

staff, Arizonos observatorijoje,
stebėdamas M arso ašigalius
kurie matėsi balti tarp žalių au
galų ar rausvų dykumų. Dabar
tas dykumas stebės modernūs
žmonių nusiųsti aparatai. Lau
rence Davies, Dartmouth kole
gijos “Gyvenimas Marse” pro
fesorius, pasakė, kad žmones
seniai jau nori turėti Marso kai
mynus todėl sugalvoja visokių
istorijų. Dar 1898 m. rašytojas
H.G. Wells parašė “Pasaulių
karai”. Jis rašo, kad jau daug
šimtmečių didelėmis galvomis
apdovanoti m arsiečiai stebi
Žemę ir planuoja kaip ją pa
naudoti savo tikslams.
—

Keliais sakiniais-----

• K eturi

m ediniai laivai
buvo s u la ik y ti p a k e liu i iš
(Nukelta į 3 p.)
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KAI KURIE JAV PREZIDENTO
PAREIŠKIMAI
JAV prezidentas George W. Bush sausio 20 dieną pasakė
tradicinę, kaip to reikalauja Konstitucija, kalbą Amerikos
žmonėms, dalyvaujant Kabineto, Senato, Atstovų rūmų,
Aukščiausiojo Teismo, Jungtinio kariuomenės štabo nariams
ir kviestiniams svečiams.
Prezidentas oficialiai kalbėjo tautai jau trečią kartą. Jo
kalba buvo dažnai palydima gausiais plojimais ir atsistojimu,
nors kai kurie Demokratų partijos nariai visą laiką sėdėjo ir
net šaipėsi jo kalbos metu. Kaip ir visų prezidentų metinėse
kalbose, taip ir prez. G. Bush, buvo atliktų darbų ataskaita ir
būsimų gairės. Savo kalbą pradėjo, primindamas amerikie
čiams, kad dar gali būti teroristų puolimai ir dar ne laikas
galvoti, kad kova su terorizmu yra baigta. Jis daug kalbėjo
apie Irako kovas, kuriame amerikiečių ir sąjungininkų kariai
rizikuoja savo gyvybėmis. Didžiulę padėką reiškė Amerikos
sąjungininkams ir tiems, kurių valstybių kariai padeda Irake
įgyvendinti taiką ir privesti kraštą prie demokratinės sistemos.
Tačiau jis kritišku žodžiu priminė tas valstybes, kurios atsi
sakė jungtis į bendrą kovą, kad būtų pašalintas Irako diktato
rius, kurio įsakymu buvo nužudyti tūkstančiai irakiečių ir
kurdų. Pasisakydamas prieš kerštą, neapykantą kitiems ir už
taiką Viduriniuose Rytuose, deja, neminėjo Izraelio ir palesti
niečių nuolatinio kraujo praliejimo, kad būtų panaikinta nau
joji “Berlyno siena” ir įsteigta Palestinos valstybė. Nors sakė,
kad “ir draugiškai valstybei bus daromi priekaištai”.
Irako atstatymas būsiąs sunkus darbas visiems, nežiūrint,
kad dabartiniai partneriai - Australija, Britanija, Japonija, Pie
tų Korėja, Filipinai, Tailandas, Italija, Ispanija, Danija, Lenki
ja, Bulgarija, Vengrija, Rumunija, Ukraina, Olandija, Norve
gija, El Salvador ir dar 17 kitų kraštų vyriausybės yra atsiuntusios savo karius padėti Irakui Jungtinėms Amerikos Valsti
joms vadovaujant. Kaip Afganistanas pradėjo gyventi, nors
ir sunkiai, demokratiškais principais, taip ir Irakas greitai susi
lauks savo vyriausybės. Todėl “Amerikos balso” programos
praplėstos arabų kraštams.
Smerkdamas vis didėjančias teroristų žudynes, popiežius
Jonas Paulius II paragino pasaulio galinguosius daugiau nau
doti politines priemones, o žmogaus teises ginanti organiza
cija “Human Rights Watch” pasmerkė Jungtinių Valstijų vy
riausybę, kuri jau dvejus metus be teismo ir kaltinimų Gvantanamo bazėje Kuboje laiko 660 belaisvių. Organizacijos teigi
mu, JAV valdžia pažeidžia tarptautinius susitarimus dėl elge
sio su karo belaisviais. Tarsi į tai atsiliepdamas, JAV preziden
tas sakė, kad daug tų belaisvių iš tos bazės bus išleisti.
Prezidentas griežtai pasisakė prieš amnestiją neteisėtiems
gyventojams, nors pasisakė už ribotą jų laikiną pasilikimą ir
jeigu jie čia nenusižengtų JAV įstatymams, ilgainiui galėtų
pasilikti ir visam laikui.
Jis aiškiai pasisakė prieš tos pačios lyties žmonių vedybas,
už auklėtojų, dvasininkų ir tėvų atsakomybę savo vaikų auklė
jimui, pabrėždamas, kad tik ant tvirtos šeimos pagrindų lai
kosi ir tvirta valstybė.
Savo kalbą baigė tradiciniu prašymu, kad Dievas laimintų
Ameriką.
S. Tubėnas
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K a u n a s, sau sio 21 d.
(ELTA). Trečiadienį į Kauną
atvykusiam ir pirmiausia Vie
nybės aikštėje sustojusiam
Prezidentui Rolandui Paksui
Kauno valdžia neparodė dė
mesio. Užtat jaunuoliai žibino
jau tradicinėmis tapusias žva
keles ir demonstravo plakatus.
Kauno savivaldybė sutikti
Prezidentą Karo muziejaus so
delyje ir supažindinti jį su
Knygnešių sienele delegavo
Komunalinio ūkio skyriaus ve
dėjo pirmąjį pavaduotoją Ze
noną Girčį.
Dar prieš atvykstant Prezi
dentui R. Paksui į Vienybės
aikštę čia jau lūkuriavo ja u 
nuolių būrelis su žvakėmis ir
plakatais. Plakatų turinys skel
bė Prezidentui R. Paksui gėdą,
pranašavo vietą istorijos šiukš
lyne ar Lukiškėse.
Prie maždaug 15 jaunuolių
būrelio prisijungė ir apie porą
dešim čių garbaus am žiaus
žmonių. Savo poziciją kai ku
rie iš jų išreiškė ne tik žvake
lėmis, bet ir tikromis “grabny
čiomis” . Paskandavę atvyku
siam P rezid en tu i “G ėd a!” ,
“G ėda!” , pensininkai ėmėsi
tarpusavio debatų, mat tarp jų
buvo ne tik Prezidento prieši
ninkų, bet ir šalininkų. Neretai

R. Pakso priešininkų ir šalinin
kų politiniai argumentai buvo
palydimi replikomis “Eik tu
durniau”, “Tu pats durnius”.
Policijos darbuotojams te
ko tik prašyti garbingo am 
žiaus piliečių, debatų dalyvių,
nesipykti. Prie Prezidentūros
pastato Kaune, kur sausio 14
d. su savo patarėjais dirbo Pre
zidentas R. Paksas, taip pat bu
vo susirinkęs būrelis kauniečių.
Vieni jų Prezidentą pasitiko
šūksniais “Gėda!”, kiti ramiai
laukė tikėdamiesi priėmimo.
Aptarti Kauno plėtros per
spektyvų su Prezidentu R o
landu Paksu sausio 14 d. ne
atvyko nei miesto meras Arvy
das Garbaravičius, nei viceme
rai Erikas Tamašauskas, Kazi
mieras Starkevičius ir Kazi
m ieras K uzm inskas. P rezi
dentui R. Paksui senosios Pre
zidentūros kabinete teko pasi
tikti M iesto plėtros departa
mento direktorių Povilą Kuprį,
Strateginio planavim o sky
riaus vedėją Saulių Lukošių ir
K om unalinio ūkio skyriaus
vedėjo pirm ąjį pavaduotoją
Zenoną Girčį.
Pasitikęs tokią Kauno savi
valdybės delegaciją Preziden
tas paklausė, ar tik Kaunas
neturįs naujo mero.

S usitikim e k alb ėta apie
dvipolio miesto idėją, Kauną
slegiančius rūpesčius dėl fi
nansų stokos Botanikos sodo
išlaikymui, naujos troleibusų
linijos mieste projektą ir kitus
klausimus.
Savivaldybės tarnautojai
po susitikimo sakė, kad Prezi
dentas nesiteiravęs jų, kodėl
neatvyko Kauno vadovai, ta
čiau buvo galima jausti, kad R.
Paksas yra u žg au tas tokio
miesto valdžios elgesio.
Kaip Eltai sakė Kauno sa
vivaldybės atstovė spaudai Jū
ratė Anilionytė, meras A. Garbaravičius sausio 14 d. buvo iš
vykęs į Vilnių, o visi vicemerai
dirbo pagal iš anksto patvirtin
tą darbotvarkę.
Anot J. Anilionytės, miesto
vicemerų darbotvarkė yra pa
tvirtinama prieš savaitę. Be to,
pasak atstovės spaudai, Prezi
dento R. Pakso komanda per
vėlai, tik sausio 19-ąją, atsiun
tusi prelim inarią viešnagės
Kaune darbotvarkę, kuri buvu
si patikslinta tik po sausio 20osios vidurdienio.
Tuo tarpu Prezidentūros at
stovai teigia, kad antradienį
buvo suderintas Prezidento R.
Pakso susitikimas su Kauno
miesto vadovais.

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

Atkelta iš 2 p.

Dominikonų salos į Floridą.
Pakrančių Sargyba nesaugius
laivus sustabdė ir pasiuntė at
gal.
• Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin įsakė ištirti, kaip
ten atsitiko, kad nauji Rusijos
kareiviai, pasiųsti į Sibiro ka
reivines, buvo apgyvendinti
nešildomam lėktuvų angare ir
50 atsidūrė ligoninėje mirtinai
sušalę. Prezidentui paskundė
Kareivių motinų komitetas.
• Kinijos spauda paskelbė,
jo g SARS epidem ija, kurią
skleidžia Kinijos katės, susirgdina daug žmonių šia kvė
pavimo takų liga. Įsakyta su
naikinti daug kačių.
• Pirmąsyk darniai pasi
kalbėti sutiko Indijos ir Pa
kistano prezidentai. Tartasi dėl
taikos Kašmyre ir dėl naujos
prekybos sutarties.
• Ju n gtin ių Tautų gen.
sekr. Kofi Annan pasakė, kad
taika A fganistane priklauso
daugiausia nuo šalies saugu
mo. Kol kas to saugumo orga
nizacijai dar stinga.
• Sirijos prezidentas Bas
har Assad pareiškė, kad jis no
rėtų bendradarbiauti su JAV
vyriausybe ieškant taikos su
Izraeliu, tačiau jis nepasiruošęs
pasmerkti savižudžių arabų.
• Vos pakilęs iš Egipto oro

uosto į Raudonąją jūrą įkrito
keleivinis lėktuvas su 148 ke
leiviais. Visi jie žuvo, jokie te
roro veiksmai neįvelti.
• Zimbabvės parduotuvės
atsisako priim ti šešių šalies
bankų čekius, nes jie nepa
dengti, įsigalėjus infliacijai.
Bijoma, kad susmuks visa ša
lies finansinė sistema.
• Gruzijos prezidento rin
kimus laimėjo jaunas, JAV tei
sių m okslus baigęs M ichail
Saakašvili.
• Tyrimai parodė, kad pir
ma karvė, susirgusi galvijų pa
siutlige, Amerikoje atsirado iš
Kanados Albertos provincijos.
• Demonstracijose reika
lauta, kad iš pareigų p a si
trauktų Haiti prezidentas Bert
rand Aristide.
• Ekvadore buvo suimtas
vyriausias Kolumbijos marksisti
nių sukilėlių vadas. Ekvadoras
perdavė sukilėlį Kolumbijos
vyriausybei.
• Graikijos premjeras Cos
tas Simitis patvirtino, kad jis
pasitrauks iš socialistų partijos
vado pareigų, palikdamas par
tijos vado vietą dabartiniam
užsienio reikalų ministrui Ge
orge Papandreou. Graikų bal
savimai bus kovo mėnesį.
•Taivano prezidentas Chen
Shui-bian sutiko K inijos ir
JAV spaudžiamas, pakeisti re
ferendum o klausim us, į ku-

riuos turės atsakyti Taivano pi
liečiai. Pirmas klausimas turė
tų atsakyti, ar Kinija galėtų
pirkti dar daugiau karinių rake
tų iš Amerikos ir galėtų nu
kreipti tas raketas į Taivano sa
los gynybos centrus. Antras
klausimas liečia salos nepri
klausomybę. Kinija tvirtina,
kad sala jau yra nepriklau
soma, tik jai reikia daugiau gy
nybos raketų.
• Pietų Korėjoje patvirtin
tas naujas užsienio reikalų mi
nistras, buvęs vicem inistras
Ban Ki-moon, ieškojęs geres
nių santykių su komunistine
Siaurės Korėja.
• Čilėje aštuoni Izraelio ir
Palestinos alpinistai sugalvojo
bendrai kopti į Čilės kalną.
Kalnas iki šiol neturėjo savo
pavadinimo, o dabar bus žino
mas kaip “Palestinos-Izraelio
draugystės” kalnas.
• Prezidento Bush pirma
sis iždo sekretorius Paul O’Neill
pasakė, kad prezidentas pradė
jo rengtis karui Irake tuoj per
ėmęs pareigas. Sekretorius pa
žymėjo, kad “prezidentas elgė
si kaip aklas žmogus aiškinęs
savo planus kambaryje pilna
me kurčių žmonių”.
• Prezidentas Bush ati
dengė savo planą įsteigti bazę
Mėnulyje, o iš tos bazės pra
dėti gabenti žmones į Marsą.
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LIETUVOS KONSULATO PRANEŠIMAS

Kai vyko praėjusią vasarą Pasaulio lietuvių bendruomenių atstovų suvažiavimas Vilniuje, jie buvo
susitikę ir su Lietuvos Seimo nariu Andriumi Kubiliumi, kurį čia matote vidury kartu su atstovais.

LIETUVOS DIPLOMATŲ SKUNDAI
VYRIAUSIAJAME ADMINISTRACINIAME TEISME
Vyriausiasis administraci
nis teismas sausio 21 d. pradė
jo nagrinėti dėl vizų skandalo
atleistų diplomatų skundus dėl
jiems nepalankių žemesnės in
stancijos teism o sprendimų,
kuriais pretenzijos Užsienio
reikalų ministerijai pripažintos
nepagrįstomis.
Buvusio generalinio konsu
lo Sankt Peterburge Gintaro
Ronkaičio ir buvusio Lietuvos
ambasados Baltarusijoje antro
jo sekretoriaus Ričardo Ramoš
kos skundus teismas išnagrinė
jo iš esmės ir savo galutinius
sprendimus skelbs vasario 2 d.
Buvusio vicekonsulo Sankt
Peterburge Dariaus Ryliškio
prašymu teismas nutarė liudy
tojais apklausti URM sekreto
rius Darių Jurgelevičių bei Eval
dą Ignatavičių, todėl bylos na
grinėjimas atidėtas iki vasario
vidurio.
Atleistieji diplomatai ginči
ja praėjusių metų spalio 30 d.
paskelbtus Vilniaus apygardos
administracinio teismo spren
dimus, kurie esą buvo priimti
neįvertinus visų svarbių aplin
kybių ir pažeidžiant jų teises į
gynybą. Buvę pareigūnai įro
dinėja, kad “urmu” atleisda
mas iš karto septynis diploma
tus, užsienio reikalų ministras
Antanas Valionis praėjusių me
tų liepos 24 d. vartojo despotiš
ką psichologinį spaudim ą ir
net girdėti nenorėjo jų pasiaiš
kinimų, kad jokių korupcinių
ryšių bei neteisėtų pajamų jie
neturėjo.
Todėl aukštesnės instanci
jos teismo buvę diplomatai pra
šo panaikinti ministro A. Va
lionio įsakymus, grąžinti į bu
vusias pareigas ir išm okėti
kompensacijas už visą privers
tinės pravaikštos laiką.
Kaip teismui pasakojo G.
Ronkaitis, liepos 24 d. minis
tro kabinete skam bant VSD
pareigūno įjungtam jo telefo
ninio pokalbio garso įrašui, A.
Valionis “pakeltu balsu” grasi
no, kad už tokius dalykus “gal

būt teks truputį pasėdėti kaliūzėje”. “Jis pasakė, kad kas be
būtų, ministerijoje aš nebedir
bu, ir liepė rašyti pareiškimą.
Ponas A. Valionis grasino, kad
jei bent vienas iš septynių dip
lom atų neatsistatydins savo
noru, tą pačią dieną ministeri
joje bus surengta spaudos kon
ferencija, o mes visi būsime iš
vesti su antrankiais”, - kalbėjo
G. Ronkaitis.
Dėl tokio ministro elgesio
buvęs pareigūnas teigė patyręs
šoką ir pasijutęs kaip gavęs per
galvą basliu. “Pasijutau sužlug
dytas. Pajutau, kad visas gyve
nimas griūna aukštyn kojomis”,
- emocionaliai dėstė G. Ronkaitis, prieš tai pabrėžęs, kad
savo pozicijos neturėjo gali
mybės išsakyti žemesnės ins
tancijos teisme. Mat šis teis
mas pareiškėjui nedalyvaujant
surengė keletą posėdžių tomis
dienomis, kai G. Ronkaitis buvo
gydomas Vilniaus psichikos
sveikatos centre. Teismas rė
mėsi medikų pažyma, kad G.
Ronkaitis dėl savo sveikatos
būklės galėtų dalyvauti posė
džiuose.
G.Ronkaičio advokatė Svet
lana Pronina teismui aiškino,
kad į minėtą gydymo įstaigą
jos atstovaujamasis pateko ne
ištvėręs neteisėto elgesio Vil
niaus apygardos teisme. Jos žo
džiais, 2003 m. spalio 17 d.
G.Ronkaitis minėtame teisme
pralaukė 3 valandas, bet, taip
ir negavęs leidimo nusikopi
juoti net tą bylos medžiagą,
kurią galima kopijuoti, atsidū
rė psichiatrijos ligoninėje.
Vyriausiasis administraci
nis teismas patenkino G. Ronkaičio prašymą ir prijungė prie
bylos minėtos gydymo įstai
gos medikų pažymą.
Apie atstovaujamojo patir
tą psichologinę įtam pą bei
stresą nemažai kalbėjo ir R.Ramoškos advokatas Juozas Gau
dutis, kurio žodžiais “bet kuris
žmogus R.Ramoškos vietoje
būtų pasielgę taip pat” - t. y.,

parašęs atsistatydinimo pareiš
kimą net ir nebūdamas prasi
žengęs. Žemesnės instancijos
teisme J. Gaudutis buvo užsi
minęs apie galimybę skirti R.
Ramoškai psichologinę eks
pertizę, tačiau motyvuoto pra
šymo teismui nepateikė. Jo ver
tinimu, apygardos teismo kole
gija buvo šališka, paveikta po
litikų pasisakymų ir spaudos,
todėl negalėjusi priimti objek
tyvaus sprendimo. Advokatas
teigė, kad kolegija pažeidė Eu
ropos žmogaus teisių ir pagrin
dinių laisvių apsaugos konven
ciją, nes surengė uždarą teismo
posėdį nesant byloje slaptų do
kumentų, o vėliau dar išėjo į ats
kirą pasitarimų kambarį klau
sytis slaptų įrašų. “Mes neži
nojome, nuo ko gintis. Taip bu
vo pažeista teisė į gynybą, ku
rią užtikrina Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių ap
saugos konvencija”, - sakė J.
Gaudutis.
Tačiau Užsienio reikalų mi
nisterijai atstovaujantis advo
katas Virgilijus Kaupas visų at
leistųjų diplomatų skundus pra
šė atmesti, pabrėždamas, kad
juose daug emocijų, bet mažai
argumentų. “Kalbas apie poli
tinį susidorojimą vertinu kaip
tikslą menkinti URM ir minis
trą, nes jokių tokius teiginius
patvirtinančių įrodymų nėra”,
- sakė V. Kaupas. Jo teigimu,
buvę pareigūnai atsistatydini
mo pareiškimus parašė laisva
valia, suvokdami atsakomybę
už savo veiksmus.
URM atstovaujantis teisi
ninkas taip pat siūlė atmesti vi
sų trijų buvusių pareigūnų pa
reikštus prašym us stabdyti
skundų nagrinėjimą ir kreiptis
į Konstitucinį Teismą dėl įsta
tymų nuostatų, kurios nelei
džia teismui apskųsti Valstybės
paslapčių koordinavimo komi
sijos nutarimų. Dėl šių nuosta
tų sausio 16 d. nutartim i į
Konstitucinį Teismą jau krei
pėsi Vilniaus apygardos admi
nistracinis teismas, nagrinėjęs

Pastaruoju metu LR Generalinis Konsulatas Čikagoje gauna
daug Lietuvos piliečių, gyvenančių JAV, paklausimų dėl lie
tuviškų pensijų išmokėjimo tvarkos. Konsulatas kreipėsi į LR
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio pensi
jų skyrių, prašydamas pakomentuoti, kokia tvarka skiriamos lie
tuviškos pensijos JAV gyvenantiems Lietuvos piliečiams.
Kaip mus informavo Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Užsienio pensijų skyrius, šiuo metu galiojantys teisės
aktai trimis atvejais numato galimybę skirti ir mokėti lietuviškas
pensijas užsienyje gyvenantiems asmenims:
1. 1995 m. kovo 3 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 316 “Dėl
valstybinio socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo
Lietuvos Respublikos piliečiam s, nuolat gyvenantiem s už
sienyje, tvarkos”. Sis teisės aktas numato galimybę skirti ir mo
kėti visų rūšių (senatvės, invalidumo, našlių ir našlaičių) socia
linio draudimo pensijas asmenims, įgijusiems reikalaujamą dar
bo (draudimo) stažą atitinkamai pensijai skirti dirbant Lietuvoje
ir išsaugojusiems Lietuvos Respublikos pilietybę. Pagal šį teisės
aktą pensijos paprastai skiriamos Lietuvos Respublikos pilie
čiams, kurie gyvendami užsienyje sulaukia senatvės pensijos
amžiaus ir tampa neįgaliais. Kalbant apie neįgaliuosius pažy
mėtina, kad pensijos jiems yra skiriamos tik tada kai Lietuvos
medicinos ekspertai patvirtina jų negalią.
2. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 41 str.
įsigaliojęs 1998 m sausio 1 d. Jis nustato, kad asmenims, kuriems
Lietuvoje jau buvo paskirta pensija ir po 1998 m. sausio 1 d.
persikėlus nuolat gyventi į užsienį, tęsiamas paskirtosios pensijos
mokėjimas nepriklausomai nuo turimos pilietybės. Čia svarbu,
kad išvykimas iš Lietuvos būtų legalus.
3. 2003 m. sausio 17 d. įsigaliojęs Lietuvos - JAV tarpvy
riausybinis susitarimas dėl pensijų mokėjimo į užsienį. Sis
susitarimas įpareigoja skirti ir mokėti senatvės, ištarnauto laiko
ir našlių ir našlaičių (nėra invalidumo) pensijas JAV piliečiams,
turintiems reikalaujam ą darbo (draudimo) stažą Lietuvoje.
Susitarimas aktualus asmenims, kurie dar nebūdami pensininkais
išvyko iš Lietuvos ir įgijo JAV pilietybę. Deja, šis susitarimas
nėra “pilnas”, t.y. toks, kokios yra įprastinės Lietuvos su kitomis
šalim is sudarom os sutartys dėl socialinės apsaugos (pvz.
Kanada). Jame nėra nuostatų dėl stažų sumavimo, nustatant teisę
į išmoką, nėra numatytas išmokų eksportas plačiąja prasme.
Visais išvardintais pensijų mokėjimo asmenims, gyvenan
tiems JAV, atvejais teisės aktai nenumato piniginių išmokų siun
timo (pervedimo į sąskaitas JAV, bankinių čekių ar pašto perlaidų
siuntimo) į JAV, o yra mokamos į gavėjų asmenines sąskaitas
bet kuriame banke, esančiame Lietuvos teritorijoje.
Siame rašte išdėstytos pensijų mokėjimo ir skyrimo sąlygos
tik labai bendrais bruožais. Detalesnio paaiškinimo (kokie do
kumentai reikalingi išmokai skirti, stažo, uždarbio pensijai skirti
skaičiavimo tvarka ir kt.) galima asmeniškai kreiptis į Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Užsienio pensijų
skyrių. Jo adresas: T.Sevčenkos 16, 3 korpusas, LT - 2009, Vil
nius, tel: 2136626; 2136627;3126637; fax: 2136671; el.paštas užsienis@sodra.lt; sauja@sodra.lt .
Dangira West, Konsule

D. Ryliškio ir bei R. Ramoškos
skundus dėl Valstybės paslap
čių koordinavim o kom isijos
sprendimų atimti teisę dirbti su
valstybės paslaptimis.
“Ginčijamos įstatymų nuo
statos nesusijusios su skundais
dėl atleidimo iš pareigų”,- teigė
V. Kaupas.
Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija nuspren
dė, kad minėti prašymai bus
svarstomi tik išnagrinėjus by
las iš esmės ir įvertinus visus
įrodymus.
Vyriausiajame administra
ciniame teisme ne žodine tvar
ka dar bus nagrinėjami buvu

sio URM Konsulinio departa
mento direktoriaus Gedimino
Siaudvyčio ir buvusio Lietu
vos ambasados Baltarusijoje
patarėjo Lino V alentukevičiaus atskirieji skundai dėl pro
cesinių V ilniaus apygardos
teismo nutarčių.
V ėliau teism as nuspręs,
kada nagrinėti G.Siaudvyčio
skundą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo spren
dimo, kuriuo jo atleidimas iš
pareigų pripažintas teisėtu. L.
Valentukevičius apeliacinio
skundo dėl analogiško spren
dimo aukštesniam teismui nėra
pateikęs.
ELTA

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
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ATIDARYTA SOLOMONO TEITELBAUMO
TAPYBOS DARBU PARODA

Nuotraukoje iš k.: amb V. Ušackas, L. Ušackienė, B. Levin, senatorius C.Levin, prof. M.Sklarew,
ministras A. Valionis.
LR ambasados nuotr.

“ADAMKUS - KAUNO PREZIDENTAS!”
K a u n a s, sausio 21 d.
(ELTA). Prezidentas Rolan
das Paksas išreiškė apgailes
tavimą dėl to, kad Kauno sa
vivaldybės vadovai nerado
laiko atvykti į kelis susitiki
mus Prezidentūros rūmuose,
kur buvo svarstyti m iesto
bendruomenės reikalai.
R. Paksas su savo patarėjų
grupe dirbo Kauno Preziden
tūros rūm uose. T eigiam ai
įvertinęs pirmąją darbo dieną
Kaune, prezidentas Kauno sa
vivaldybės vadovų akibrokštą
vertino kaip politinių ambi
cijų išraišką.

“Matyt, kad politiniai parti
niai reikalai yra svarbesni negu
Kauno miesto piliečių bendruo
menės reikalai. Aš manau, kad
Kauno bendruom enė, Kauno
gyventojai šitai supras”, - sakė
R. Paksas spaudos konferen
cijoje. Žurnalistai valstybės va
dovo teiravosi apie Patriotų są
jungos vadovo Visvaldo Mažono dalyvavimą susitikimuose
su visuomene ir konkrečiai U km ergėje radikalų sukeltą
incidentą. R. Paksas pabrėžė,
kad jis nekviečia pono V. Mažono daryti tvarkos. “Aš nepra
šiau, neprašau ir neprašysiu,

kad jis palaikytų tvarką susiti
kimuose, - sakė R. Paksas.
Prie Prezidentūros rūmų
visą darbo dieną būriavosi
prezidento R. Pakso šalininkai
ir priešininkai. Tuo tarpu jau 
nimas, apsiginklavęs plakatais
“G ripui ir Paksui - stop!” ,
“Adamkus - Kauno preziden
tas!” ir panašiais, suorgani
zavo net sniego kasimo akciją.
Greičiausiai ji turėjo simbo
lizuoti apsivalymą Lietuvoje.
Tuo tarpu prezidento šali
ninkai, be tradicinio šūkio
“Paksai, laikykis!”, ėmėsi ir
dainos argumentų: “Už Paksą
žemaičiai, už Paksą aukštai
čiai, už Paksą visa Lietuva” .

Sausio mėn. 21 d. L ietuvos R espublikos am basadoje
Vašingtone įvyko Lietuvos dalininko Solomono Teitelbaumo
tapybos darbų parodos atidarymas, kuriame dalyvavo Vašingtone
viešintis Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis,
Michigan valstijos senatorius Carl Levin, JAV ambasadorius
Lietuvoje S. Mull ir gausus būrys meno gerbėjų iš Vašingtono.
Atidarydam as parodą, LR ambasadorius JAV Vygaudas
Ušackas pasidžiaugė, kad Lietuvos ambasada turi šią išskirtinę
progą supažindinti vašingtoniečius su jauno ir jau pakankamai
išgarsėjusio lietuvių dailininko kūrybos darbais, kurio talentas
vis labiau atrandamas ir vakaruose.
Apie dailininką ir jo originalią kūrybą vakaro svečiams
papasakojo Amerikos universiteto literatūros profesorė Myra
Sklarew, ilgam etė kauniečių Teitelbaum ų šeim os draugė,
Solomono talento gerbėja ir puiki jo kūrybos žinovė. Dailininkas
laišku pasveikino vakaro svečius ir pasidžiaugė šitaip galėdamas
pristatyti savo šalį Lietuvą.
Parodos atidaryme dalyvavęs senatorius C.Levin su žmona
Barbara pasidžiaugė galį ir Vašingtone grožėtis S.Teitelbaumo
tapybos darbais, bei prisiminė savo kelionę po Lietuvą 2003m.
vasarą, kuomet ir susipažino su jauno dailininko kūryba.
S.Teitelbaumas baigė Vilniaus dailės akademiją, studijavo
Zalcburgo dailės akademijoje. Jaunasis dailininkas 1994 m.
laimėjo V.Vizgirdos apdovanojimą už Grupės ARS tradicijų
vystymą. Jis yra eksponavęs savo darbus Paryžiuje, Austrijoje,
Švedijoje, JAV, Islandijoje, Vokietijoje. Lietuvoje dailininkas
yra surengęs 12 asmeninių parodų ir dalyvavęs daugiau kaip 20
grupinių parodų.
Ministras A.Valionis sausio mėn. 21d. pradėjęs vizitą Vašing
tone, susitiko su JAV Atstovų Rūmų nariu iš Illinois valstijos
John Shimkus, su kuriuo aptarė JAV Kongreso prekybos dele
gacijos planus aplankyti Baltijos valstybes gegužės mėn. pabai
goje. Ministras taip pat susitiko su nevyriausybinių organizacijų
atstovais- Ron Asmus iš German Marshall Fund, bei Stephen
Larrabee iš RAND korporacijos, ir aptarė Lietuvos integracijos
į NATO klausimus bei Lietuvos bendradarbiavimo projektus
regione.
Kęstutis Vaškelevičius, LR ambasada JAV

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)
XXXVII
Jų pasipiktinimą sukėlė ir
LKP CK Ideologijos skyriaus
vedėjo J.V.Paleckio “ideolo
gine klaida” : 1989 m. liepos
30 - rugpjūčio 6 d. Švedijoje,
Gotlando saloje, vykusiose
36-osiose Europos lietuvių
studijose jis kartu su “ekstre
mistais” pasirašė bendrą pa
reiškimą, kad “visų pasaulio
lietuvių gyvybinis tikslas yra
n e p rik lau so m o s L ietu v o s
valstybės atkūrimas”.
Labai sujaudino “stiprų
centrą” ir jo tarnus 1989 m.
rugpjūčio 23 d., minint SSRS
ir Vokietijos suokalbio 50metį, Sąjūdžio, Latvijos bei
Estijos liaudies frontų organi
zuota “Baltijos kelio” akcija,
kai daugiau negu pora milijo
nų žmonių iš Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, susikabinę ranko
mis, sujungė Vilnių-Rygą-Taliną. SSKP CK paskelbė gra
sinantį B altijos šalių žm o
nėms pareiškimą “Del padė
ties tarybinio Pabaltijo res
publikose”. Jame pirmiausia
buvo piktinam asi tuo, kad
LSSR AT komisija pasmerkė
SSRS ir Vokietijos suokalbį ir
jo slaptuosius protokolus, ir
mėginama įrodyti, kad Lietu-

va savo noru įstojusi į SSRS.
Tačiau “LSSR A ukščiausio
sios Tarybos komisijos pareiš
kimas - ne pavienis atvejis. Jis
yra tiesiogiai susijęs su separa
tistine linija, kurią pastoviai pa
staraisiais mėnesiais vis atkak
liau ir agresyviau vykdo tam tik
ros Lietuvos, Latvijos ir Estijos
jėgos. [...] Dėl destruktyviųjų
antitarybinių ir iš esmės antinacionalinių jėgų veiklos, nacio
nalizmo atmosferos ir Respub
likos valstybinės valdžios lygiu
buvo priimti antikonstituciniai
aktai, kurie prieštarauja federa
ciniams mūsų valstybės princi
pams. [...] SSKP - pagal savo
prigimtį jungianti jėga. [...] Ne
be reikalo destruktyviosios jė 
gos kiek galėdamos stengiasi
susilpninti partiją. Juk tai reikš
tų sugriauti SSRS tautų susitel
k im ą, a tp a la id u o tų ran k as
tiems, kurie vadovaujasi savo
egoistiniais tikslais, toli gražu
neatitinkančiais tautų tikrųjų
interesų. [...] Išsaugokime vie
ningą tarybinių tautų šeimą,
Tarybų Sąjungos Komunistų
partijos gretų vienybę!”
Tačiau tas pareiškimas su
kėlė tik protesto mitingus. Juo

mėgino pasinaudoti stagnatoriai ir neostalinistai. Rugpjūčio
28 d. svarstant tą pareiškimą
LKP CK XX plenume buvo
priimtas nutarimas, kad Lietu
va gali siekti tik didesnio
ekonominio ir kultūrinio sa
varankiškumo SSRS ekono
minės ir kultūrinės sistemos
ribose. “Pamąstykime ir supra
sime, - rašoma nutarime, - ar
puošia Lietuvą, ar padeda jai
ekstremistų akcijos prieš Tary
binę Armiją, tarybinę atributi
ką, paminklus, memorialines
vietas, atskirus žmones. [...] Ar
teisūs būsime, jeigu savo tary
binio laikotarpio istoriją užda
žysime tik juoda spalva? [...]
Jokia valstybė negali toleruoti
tiesioginių išpuolių prieš esa
mą santvarką. [...] Mes daug
padarėme atkurdami ir naujai
apm ąstydam i istorinę tiesą.
Tačiau ji turi būti naudojama
ne k u rstyti politinėm s ais
troms, mėginti projektuoti Lie
tuvos ateitį, atmetant penkias
dešim t tarybinio vystym osi
metų. Taip, Molotovo-Riben
tropo pakto slaptieji protokolai
ir po to ėję veiksmai traktuo
tini kaip politinė prievarta. Ta
čiau mes turime suprasti, kad

Neeilinio LKP XX suvažiavimo dienomis (1989.12.19-22.).
Respublikos juridinis statusas
nuo to nepasikeičia.
Turim e blaiviai suprasti,
kad LSSR yra politiškai ir eko
nom iškai integruota į SSRS.
[...] Mūsų supratimu, galima
būti laisva ir suverenia valstybe
lygiateisių respublikų sąjungo
je. [...] Mūsų įsitikinimu, nepai
sant įvairių reiškiamų nuomo
nių, Lietuvos komunistų partija
ir ją palaikantys pažangūs vi
suomeniniai judėjimai šiandien
yra ta reali vienintelė politinė
jėga, kuri gali toliau vesti Lie
tuvą pertvarkos keliu.” Beje,
panašias mintis savo kalboje
rugpjūčio 15 d. per Lietuvos te
leviziją buvo išsakęs LKP CK
sekretoriu s A .B razauskas.
Aptardamas SSRS ir Vokieti
jos suokalbio 50-metį jis savo
kalbą baigė taip: “Pasmerkti

paktą, stalinistinę politiką
reikia tam, kad tai niekada
nepasikartotų. Bet šiandien
vertėtų vadovautis politine re
alybe: iš vienos pusės, esame
sudėtinė dalis susiform avu
sios, įvairiomis sutartimis su
tvirtintos Europos, kurios sta
bilumo niekas nesuinteresuo
tas griauti. Iš kitos pusės, esa
me SSRS sudėtyje, suaugome
su visa šalimi ekonomikos ir
visais kitais ryšiais ir šiandien
be sąjunginių žaliavų šaltinių
rinkos negalime normaliai eg
zistuoti. Juk tradiciškai, nuo se
no esame glaudžiai susiję eko
nominiais ryšiais su Rusija [...]”
Šie d o k u m en tai paro d ė
LKP CK tikrąją Lietuvos suve
re n ite to sam p ratą - SSR S
sudėtyje.
(Bus daugiau)
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PARODA VASARIO 16-OSIOS PROGA
Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Čikagoje, Lituanistikos tyrimo ir studijų centras
(LTSC) ir Čiurlionio galerija, minint Lietuvos Respublikos nepriklausomybės paskelbimo metines
ir pažymint Lietuvos Respublikos konsulato Čikagoje įsteigimo 80-metį, rengia LTSC rinkinių,
S.Budrio lietuvių fotoarchyvo ir Jono Tamulaičio fotografijų parodą “Lietuvos Respublikos
diplomatinė tarnyba JAV” . Nors pagrindinis dėmesys parodoje skiriamas Lietuvos Respublikos
konsulato Čikagoje istorijai, parodos eksponatai lankytojam s pristatys ir kitus Lietuvos
Respublikos diplomatinių ir konsulinių atstovybių JAV vadovus.
Parodos atidarymas įvyks š.m. vasario 13 d. (penktadienis) 7:30 val. vakare Čiurlionio
galerijoje Jaunimo centre (5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636). Maloniai visus kviečiame
dalyvauti.
Dangira West, Konsule, LR Generalinis konsulatas Čikagoje

UŽSIBRĖŽTU KELIU

Vida Gaižutytė įrašyta į Academy of Television Arts and Science
Silver Circle, džiaugiasi akademijos įteiktu žymeniu.

“Lietuvaitės inteligentiš
kiausios, gražiausios ir per te
levizijos ekraną persiduos dar
niausiai mūsų projektui”, įro
dinėjo fotografas Cleveland
WEWS TV 5 (Televizijos penk
to kanalo) stoties vadovybei. Ir
tais 1975 m. stotis susuko do
kumentinį filmą kaip lietuviams
studentam s, jų tarpe Vidai
Gaižutytei, sekasi išlaikyti lie
tuvybę augant Amerikoje. Su
žinojęs, kad Vida studijuoja te
atrą Cleveland State Universi
tete, TV5 žinių pranešėjas Dave
Patterson pastebėjo, kad tele
vizija panaši į teatrą. Vida su
sidomėjo ir apsisprendė imtis
televizijos studijų universitete
ir už metų jau darbavosi TV5.
Iš pradžių dirbo kaip “film
processor” o vėliau kaip filmų
redaktorė, redagavo filmus perkošiant žalią medžiagą rody
mui televizijos ekrane. Po trijų
metų tapo Associate Pruducer

Algirdas Vokietaitis

SLAPTA M ISIJA Į ŠVEDIJĄ
III
Nuotykinga kelione
per Baltiją
Dingus tamsoje mane atkėlusiai valtelei su vieninteliu
patikim u draugu - Rinkevi
čium, staiga pasijutau labai
vienišas ir tik dabar suvokiau,
kad nuo šiol mano likimas yra
šitų trijų, man beveik nepažįs
tamų žvejų rankose. Tad mė
ginau arčiau su ja is su si
pažinti.
Katerio vadovas - Juozas
Baužys, apie 40 metų vyras,
vedęs, labai ramaus būdo, pa
tyręs žvejys-navigatorius; Ja
nis Butenieks, apie 45 metų
Lietuvos latvis, vedęs, linkęs
prie buteliuko, atrodo gan bai
lus; Kazys Jurevičius, 22 me
tų, nevedęs, pats jauniausias
ir mažiausiai prityręs įgulos
narys.
M ūsų laivas buvo senas
keturių tonų dizeliu varomas
žvejybos kateris. Todėl jis bu
vo lėtokas, plaukė vos 5-6
mazgus per valandą. O kadan
gi tiesiausias atstum as nuo
Lietuvos pajūrio iki Gotlando
salos buvo apie 120 jūrų my
lių, tai tikėtasi pasiekti rytinį
Gotlando kraštą per maždaug
20 valandų.

Pati kelionė per B altiją
mano dienyne atžymėta taip:
Plaukiam N W (šiaurės va
karų - red.) kryptimi. Kadangi
kompasą dėl tamsos (laivas
plaukė be šviesų) yra sunku
įžiūrėti, orientuojamės dau
giau į tarpais išlendantį mėnu
lį, Papės uosto švyturį. Supa
pusėtinai. Galvoju ar neteks
vakarienę sušerti žuvim s...
Vairuoja Baužys. Pamažu su
juo įsišneku. Jis yra tos nuo
monės, kad kelionė naktį vyks
visai gerai, tačiau, išaušus
dienai, gal geriau būtų p a 
laukti, pažvejoti ir tik vakarop
tęsti kelionę. A š esu tos nuo
monės, kad, nieko nelaukiant,
reikia mauti tiesiai iki galo.
Zvejai pasakoja apie sun
kumus išplaukiant į jūrą. Jei
jau šiandien jie nebūtų pasiry
žę išvykti, tai u ž nestojimą į
darbą vokiečiai būtų suėmę.
Jaunasis Jurevičius (jau gavęs
raštišką šaukimą “darbo prie
volei” atlikti) žadėjo net šian
dien ar rytoj mauti į mišką. Ta
da ja u šita kelionė būtų tapusi
iš viso problematiška.
(Antradienis, liepos 20 d.)
Taip besikalbant praslenka
apie dvi valandos. Jau švytu

rys vos besimato. Juntu, kad rei
kės pradėti “maitinti žu v is”.
Taip ir įvyksta: apie pirm ą va
landą ryto pradedu “drožti per
bortą”. Išsidrožęs atsigulu. Jau
atrodo, kad (viduriuose) nieko
nebeliko. Gerokai vėsu. Apie 4ą val. ryto staiga pradeda šlu
buoti motoras. Butenieks šaukia
Baužį, kuris pataiso motorą ir
važiuojame toliau.
Pradeda u ž debesų tekėti
saulė. Jūroje aplinkui nieko ne
matyti. Vis dar plaukiam N W
kryptimi.
Apie 6-ą val. ryto staiga lai
ve sujudimas - povandeninis
laivas! Pakeliu galvą ir matau:
apie pusantro kilometro atstu
me, mums skersai kelią, plaukia
paviršiumi povandeninis laivas.
Nutariam tuoj p a t sustabdyti
motorą ir pradėti “žvejybą”,
leisti į jūrą ūdas. Ypatingai dėl
to įvykio jaudinasi Butenieks.
Povandeninis laivas, kiek p a 
plaukęs, pristabdo greitį, keičia
kryptį ir pasineria. Laukiam išneriant jo prie mūsų. Lyg ir p a 
simato netoliese periskopas. Ta
čiau įsižiūrėjus pasirodo, kad
tai žuvėdra.
Kiek “pažvejoję”, ryžtamės
pagaliau mūsų kelionę tęsti to

TV5 program os “Afternoon
Exchange” ir kartą į mėnesį
paruošdavo specialios temos
programą.
Bet Vida neužmiršo lietu
vių, dalyvavo skautuose, įtikin
davo TV5 nufilmuoti reporta
žui Vasario 16-tos iškilmes ar
Kaziuko mugę Clevelande.
1980 m. Detroito WDIV te
levizijos stoties žinių direkto
rius Bob Warfield pakvietė Vi
dą redaguoti žinias toj stoty.
Stotyje greitai iškilo, ypatingai
kai jos patarimas įdėti televizi
jos reportažo pabaigoje dviejų
pagrobtų vaikų nuotraukas lai
mingai juos išgelbėjo.
Toliau laim ėjo prem ijas,
pirmas vietas už jos redaguo
tus dokumentinius filmus: iš
Associated Press “Victims” ,
Vincent Chin “A Question of
Justice” ir pirmą vietą iš Unit
ed Press International už “Up
for grabs” .

liau. Povandeninio laivo ap
gavimo proga išgeriam džino.
Plaukiam pilnu tempu toliau.
Apie 7 val. ryto pastebim
priešais horizonte kažkokį lai
vą, atrodo būsiąs kariškas.
Tas laivas plaukia iš kairės,
skersai mūsų krypčiai. Tad vėl
sumažinam greitį ir prade
dam “žvejy b ą ”. Staiga tas
laivas pasuka tiesiai į mus!
Ruošiamės patikrinimui. Paslepiam mano portfelį mašinų
skyriuje, o kuprinę, lagaminą
ir apsiaustą kajutėje. A š apsivelku Baužio kailinukais ir už
sidedu Jurevičiaus kepurę.
Laivo tipą jau pradedam at
pažinti - tai vokiškas naikinto
ja s (Eskadrininis minininkas
arba minų naikinimo traleris.
- Red.). Priplaukęs kokius 600
m iki mūsų, jis staiga pasuka
į dešinę. Pasimato svastikos
vėliava. M es lengviau atsikvepiam. Laukiam laivo atsi
tolinant. Naikintojas plaukia
zigzagais. U žpakalyje nuo
mūsų laivo, pačiame horizon
te, pasimato ištisa laivų vilks
tinė - apie 10 laivų. Atrodo,
kad tas naikintojas juos sau
goja. Laukiam jo pranykstant.
Apie 9 val. ryto pradedam
iš lėto plaukti tolyn. Laikomės
daugiau WNW (vakarų šiau
rės vakarų - red.) krypties.
Vėl laivas horizonte! Mažinam greitį. Šone pasirodo
povandeninis laivas, kuris

Redagavo 1984 Respubli
konų konvenciją Dallas ir 1988
Demokrartų konvenciją Atlan
toje. Ir grįžo į savo miestą daly
vauti filmavime ir redagavime
pirmos pasaulyje įsteigtos Ro
ko salės ir muziejaus atidary
me Clevelande, kurio reporta
žas buvo rodomas per NBC 46
televizijos stočių Amerikoje. O
1998 m. dirbo reportaže apibū
dinant vasaros Olimpiadą At
lantoje.
Už jos nuopelnus televizijai
neseniai buvo įtraukta į N a
tional Academy of Television
Arts and Sciences Silver Circle
ir jai įteiktas puošnus to sidabri
nio žiedo ženklas. Tai didelis
laimėjimas Amerikos televizi
jos profesijoje. Bet Vida liko iš
tikima ir savo lietuviškai kil
mei: vis aplanko savo tėvelius
Kazimierą ir Elenorą Gaižučius
Clevelande, dalyvauja Detroite
lietuvių skautuose kaip skaučių
vadovė. Sveikinam!
Dr. Viktoras Stankus

pamažu pasineria. Mano vyrai
labai nusigandę. Atrodo, kad
esame patekę į karinių m a
nevrų lauką. Įgula nenori tęsti
kelionės, nori išlaukti iki vaka
ro. A š mėginu juos įtikinėti, kad
sutemus gali būti dar blogiau,
je i ja u būdami kitoje Baltijos
pusėje, sutiktume povandeni
nius laivus. Mano įtikinėjimai
mažai bepadeda.
Užpakaly mūsų gan giliai
vėl pram auna povandeninis
laivas. Mano vyrams jau visai
neramu. Vos apie 12 val. ryžta
mės pagaliau padidinti greitį.
Pasimato koks tai laivas. Jis
plaukia visai šone. Sumažinam
greitį ir vėl žvejojimo komedija.
Matuojam gylį - apie 70 sieks
nių. Tuo būdu spėjam, kad esa
me arti pusės Baltijos. Čia jau
baigiasi (Lietuvos) žvejojimo
rajonas. Jei vokiečių karinis
laivas sutiktų mus už to rajono,
tai ja u gerokai įtartų. Vis tik
man pasiseka vyrus įkalbėti tęs
ti kelionę toliau, o je i ja u maty
sim, kad bėda - teisinsimės, kad
šiek tiek paklydom.
Apie 13 val. laivų ja u ne
m a tyti ir m es p iln u tem pu
plaukiam toliau. Pamėginu ir
ašpavairuoti katerį. Sekasi ne
blogai. Galvoju, kad, esant
reikalui, galėčiau sa va ra n 
kiškai plaukti. Vairuoju ja u
apie valandą.
(Bus daugiau)
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VASARIO 16-TOS
MINĖJIMAS
9:45 v. r.

vėliavų pakėlimas

10:00 v. r.

Mišios Dievo Motinos
Nuolatinės Pagalbos šventovėje
Gieda EXULTATE choras,
vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė

10:30 v. r.

šv. Mišios Šv. Jurgio bažnyčioje

■1
z*

t

------Guvios dainininkės Clevelando skautininkių pobūvyje Gintare. Atidžiai rašo pastabas Algis Muliolis,
dainuoja Livia Pollock, Amanda Muliolienė ir Virginija Rubinski.
G.Juškėno nuotr.

PRADĖJOM NAUJUS METUS

-------

1:00 v.p.p. minėjimas Lietuvių namų
viršutinėje salėje
Prelegentas Algis Rukšėnas, International
Services centro vykdomasis direktorius

------- MENINĖ DALIS —

Štai atkeliavo 2004-ji metai. Clevelando skautininkių draugovės narės ir svečiai sausio 11 d.
sekmadienio pavakarį suvažiavo į Lietuvių namų Gintaro restoraną pabendrauti. Nors lengvos
snieguolės lyg ir baidė, bet atvyko apie 40 asmenų, visi dar šventinėje nuotaikoje. Gražiai padengti
stalai laukė svečių. Su kun. Gedimino Kijausko, SJ, malda pradėjome pietus. Šalia lėkščių ra
dome kiekvienam padėtą juostelę su patarle. Dr. s. Giedrė Matienė pakvietė kelis svečius perskai
tyti jų rastas patarles. Kiekvienas pasirinko pietų patiekalus: vieniems teko kiaulienos kepsnys
su “kugeliu”, kitiems vištiena su daržovėmis ir “kugeliu”. Užgerdami vynu - visi skaniai pavalgė.
Prie kavos buvo skautininkių suneštiniai saldūs kepiniai.
Pasisotinę pietumis sulaukėme dvasinio peno. Rašytoja v.s. Aurelija Balašaitienė skaitė jos
anglų kalba rašytą poeziją. Ją sekė lietuviškus tekstus skaičiusios - Janina Klimaitė, Giedrė M a
tienė, Amanda Muliolienė ir Ona Šilėnienė, kuri paskaitė ištraukas iš Izabelės Jonaitienės knygos.
Nuotaikingu eilėraščiu užbaigė v.s. Vilija Klimienė.
Skautiški subuvimai visados sulaukia dainų. Ir šį kartą jos linksmai skambėjo Gintare, kol
nenoromis teko skirstytis į namus.
Ačiū Clevelando skautininkėms už malonų popietį, o Gintaro
šeimininkėms už skanius pietus. Laukiam daugiau tokių vieš
nagių.
Gerardas Juškėnas
ST.

MINĖJIMAS

Etnografinis ansamblis JORĖ
Tautinio šokio grupė ŠVYTURYS,
vadovė Aušrinė Širvinskienė
Minėjimą rengia JAV LB Clevelando apylinkė
ir
ALT Clevelando skyrius
Išlaidoms padengti įėjimas 5.00 dol.,
studentams veltui.

P E T E R S B U R G ,FL

DAINININKŲ PREMJERA
ST. PETERSBURGE
Šių metų St. Petersburgo
Lietuvių klubo žiemos sezono
atidarymo koncertas ir balius
įvyko 2003 m. lapkričio mėn.
28 dieną Lietuvių klubo salėje.
Šis vakaras skyrėsi tuo, kad
apart puikaus banketo, suorga
nizuoto klubo vedėjos Loretos
Kynienės, programą ir šokių
muziką atliko du gražiabalsiai
solistai, pakviesti iš Toronto.
Tai Lilija Turūtaitė ir Vytautas
Mašalas.
Šie solistai koncertuoja kar
tu jau kelis metus Kanadoje ir
JAV. Jų maršrutai yra pasiekę
net vakarų ir šiaurės Kanadą,
kur vietiniai lietuviai labai
džiaugėsi jų retai girdimais lie
tuviškais koncertais.
Lilija ir Vytautas taip pat
daug koncertavo 2003 m. Lie
tuvoje, Pasaulio lietuvių dainų
šventės metu. Jų priėmimas Lie
tuvoje buvo labai šiltas ir entu
ziastiškas ir jų dainos skambė
jo net per Lietuvos radiją.
Malonu, kad jie pagaliau
aplankė pirmą kartą St. Petersburgą, kur pilnutėlė salė mūsų
žmonių turėjo progos pasiklau
syti gražių lietuviškų melodijų,
o per sekmadienio Mišias, pa
sigėrėti ir giesmėmis.

Klubo atidarymo programa
buvo suorganizuota įdomiai ir
įvairiai. Buvo meilės dainų: Tė
vynei, mergaitei, mamai; pat
riotinių, dainų iš Pasaulio lietu
vių šventės, iš kaimo ir t.t. Bu
vo atlikta dvylika dainų. Trys
dainos buvo pačios Lilijos kū
rybos: Kada širdis akmuo, M a
ma, ir Ištikimybė. Lilija pasižy
mi ne tik gražiu alto balsu, bet
ir lyriškos muzikos kūrybine
mūza. Dvi dainos buvo iš Lie
tuvos kaimo: Pražydo žilvičiai
prie kelio ir partizanų daina Gal
ilgai nepjausim lankoj šieno.
Joms esant vyrų dainom, Lilija
dainavo tarsi vyrišku balsu. Po
šių dainų duetas atliko vietinio
gyventojo Dariaus Slavinsko
dainą Žydėk, kompozitoriui pa
lydint juos pianinu. Koncertas
užsibaigė su Bing Crosby išgar
sinta Baltos Kalėdos ir Lilijos
parašyta daina Ištikimybė.
Po puikios vakarienės Lilija
ir Vytautas atliko šokių muzi
kos dalį gyvu dainavimu ir rekorduota orkestro muzika.
Džiaugiamės, kad jie apsi
lankė St. Petersburge ir suteikė
mums labai malonų vakarą su
lietuviška muzika!
Darius Slavinskas

Lilija Turūtaitė ir Vytautas Mašalas iš Toronto koncertavo St. Petersburgo lietuviams.

ŠALFASS KREPŠINIO IR TINKLINIO PIRMENYBIŲ KALENDORIUS
Pateikiame 2004 m. ŠALFASS-gos metinių krepšinio ir tinklinio pirmenybių kalendorių. Ki
tų sporto šakų kalendorius dar tebeplanuojamas ir bus paskelbtas artimiausiu metu.
SENJORŲ KREPŠINIS DETROITE. Vyrų senjorų (35 m. ir vyresnių) krepšinio pirmenybės
įvyks 2004 m. kovo 27 ir 28 dienomis, Detroite, MI. Vykdo Detroito LSK Kovas. Informuoja:
Mykolas Abarius, P.O. Box 250309, Franklin, MI 48025-0309, USA. Tel. 248-865-0243; Fax:
248-338-2625; E-mail: michaelgcpa@ameritech.net
JAUNUČIŲ KREPŠINIS TORONTE. ŠALFASS-gos jaunučių (B, C, D, E ir F “molekulių”
klasių) krepšinio pirmenybes berniukams ir mergaitėms vykdo Toronto PPSK Aušra gegužės
28, 29 ir 30 dienomis Toronte, Ont., Kanadoje. Informuoja: Rimas Miečius, 54 Burrows Ave.,
Etobicoke, Ont. M9B 4W 7, Canada. Tel. 416-234-0878; Fax: 416-234-8506; E-mail:
rimmer1@sympatico.ca
SPORTO ŽAIDYNĖS BRIDGEPORT, CONN. 54-sios Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynės
įvyks 2004 m. birželio 11, 12 ir 13 dienomis, Bridgeport, Conn. Vykdo Connecticut Lietuvių
sporto klubas. Programoje: krepšinio (vyrų, moterų ir jaunių bei mergaičių A) ir tinklinio (vyrų,
moterų ir mišrių komandų) 2004 m.. ŠALFASS-gos pirmenybės. Galbūt, prisidės ir kitų sporto
šakų. Informuoja: Laurynas Misevičius, 218 Pastors Walk, Monroe, CT 06468-1006, USA.
Tel. ir Fax: 203-452-5208; Mobil tel: 203-895-7147; E-mail: larrykaunas@yahoo.com
ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA
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LIETUVA IR PASAULIS
AUSTRIJOS MINISTRAS TEIGIAMAI VERTINA
PASIRENGIMĄ SAUGOTI IŠORINES SIENAS
Austrijos federalinis vidaus reikalų ministras Ernst Strasser
teigiamai įvertino Lietuvos sienų apsaugos lygį ir pasieniečių
pasirengimą saugoti busimąsias išorines ES sienas. Lietuvos ir
Baltarusijos pasienyje apsilankęs E.Strasser pažymėjo, kad rei
kėtų didžiuotis sukūrus efektyviai veikiančią Lietuvos sienos
apsaugos sistemą bei sėkmingai išsprendus Karaliaučiaus tran
zito klausimus.
Lietuvoje viešinčiai svečių delegacijai, lydimai vidaus reika
lų ministro Virgilijaus Bulovo, Valstybės sienos apsaugos tarny
bos vado pavaduotojo Rustamo Liubajevo ir kitų Lietuvos pa
reigūnų, tarptautiniame Medininkų valstybės sienos perėjimo
punkte buvo pristatyta VSAT veikla bei padaryta pažanga sienų
apsaugos srityje Lietuvai rengiantis tapti Europos Sąjungos nare.
Ministras ir jį lydinti delegacija stebėjo pasieniečių atlieka
mas keliaujančiųjų ir automobilių patikros procedūras, domėjosi
pareigūnų darbo sąlygomis, techniniu aprūpinimu.
Medininkų punkte Austrijos pareigūnams pristatyta pasienie
čių vykdoma tranzitu traukiniais per Lietuvą vykstančių Rusijos
piliečių kontrolės schema. Praktinis šios schemos įgyvendinimas
svečiams buvo pademonstruotas nuvykus į Kenos užkardą, kur
Austrijos vidaus reikalų ministras stebėjo pasieniečių atliekamą
tranzitinio Rusijos traukinio Sankt Peterburgas - Karaliaučius
patikrinimą. Iš 334 traukiniu vykusių keleivių pasieniečiai išlai
pino tik vieną Rusijos pilietį, neturėjusį paso, likusiųjų doku
mentai buvo tvarkingi.
Austrijos federalinis vidaus reikalų ministras E.Strasser ap
žiūrėjo pasieniečių naudojamus nešiojamuosius kompiuterius,
domėjosi duomenų apie tranzitu vykstančius keleivius perdavi
mo greičiu, kitos informacijos keitimosi operatyvumu.
Pagal nuo praėjusiųjų liepos 1-osios įsigaliojusią vykimo
per Lietuvą į Karaliaučiaus sritį ir iš jos tvarką tranzitiniais trau
kiniais vykstantys Rusijos piliečiai, be Lietuvos pripažįstamų
kelionės dokumentų, privalo turėti vadinamuosius supapras
tintus kelionės dokumentus, kurie prilygsta vizoms.
Rengdamasi naujų tranzito procedūrų vykdymui, VSAT reor
ganizavo Kenos ir Kybartų (pasienis su Rusija) geležinkelio
pasienio kontrolės punktus, per kuriuos vyksta tranzitiniai trau
kiniai, papildomai įsigijo modernius nešiojamuosius kompiuteri
nius terminalus dokumentų patikrai, skyrė papildomų etatų tran
zitui užtikrinti, atliko tarnybos organizavimo ir vykdymo pakei
timų. Sienų su Baltarusija ir Rusija, būsimųjų išorinių ES sienų
stiprinimui, šiuo metu skiriamas didžiausias dėmesys bei lėšos,
čia laipsniškai perkeliamos VSAT pajėgos nuo būsimųjų vidinių
ES sienų su Lenkija ir Latvija.
VOKIETIJOS PREZIDENTAS BERLYNE
GĖRĖ LIETUVIŠKĄ ALŲ
Berlynas/Vilnius, sausio 21 d. (ELTA). Berlyne vykstančioje
maisto ir žemės ūkio parodoje “Žalioji savaitė” lietuviški pro
duktai sulaukė ypatingo dėmesio - Vokietijos Prezidentas Johan
nes Rau gėrė Kauno alaus daryklos “Ragutis” alaus “Horn”,
kavos, skanavo “Romnesos” šakočio. Vokietijos vadovo žmona
Christine Rau ragavo “Ustukių malūno” jėgas grąžinančio ener
getinio kokteilio iš skrudintų miežių miltų, medaus bei pieno.
Pasak Žemės ūkio ministerijos pranešimo, žurnalistų minia
grūdosi įamžinti tokį nekasdienį reginį. “Tai ir didelė garbė, ir
gera reklama Lietuvai” , - įvertindamas šį apsilankymą sakė LR
nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vokietijoje Vaidievutis
Geralavičius. Vizito organizatoriai planavo, kad Vokietijos Pre
zidentas keletui minučių užsuks susipažinti su parodoje dalyvau
jančiomis įmonėmis ir jų pateikiama produkcija, tačiau šalies
vadovas užsuko į stilizuotą lietuvišką smuklę, prisėdo prie gryno
medžio stalelio ir pasivaišino lietuviška produkcija.
Lietuvos ambasadorius Vokietijoje prof. V. Geralavičius Vo
kietijos Federacijos prezidentui pristatė Lietuvos ir Vokietijos
prekybos apimtis, akcentuodamas tai, kad Vokietija yra viena
iš pagrindinių prekybos žemės ūkio ir maisto produktais partne
rių ir prekyba tarp Lietuvos ir Vokietijos vyksta labai intensyviai.
Pokalbio metu buvo išdėstyta problema, jog daugelis lietuviškų
maisto produktų Vokietijoje pardavinėjami su kitais prekiniais
ženklais, todėl vartotojai neturi galimybių atskirti, jog vartoja
lietuviškos gamybos maisto produktus.
Pernai sausio-lapkričio mėnesiais eksportas į Vokietiją sudarė
10.9 proc. žemės ūkio ir maisto produktų eksporto, o importas
- 14.6 proc. importo. Minimu laikotarpiu Lietuva į Vokietiją
daugiausiai eksportavo pieno produktų, taip pat produktų,
naudojamų gyvūnų pašarams, produktų iš daržovių, vaisių,
valgomųjų daržovių, šviežių ar šaldytų žuvų bei jų produktų.
LGITIC inf.

Lietuvos premjeras Algirdas Brazauskas įsitikino, kad Finansų ministrė Dalia Grybauskaitė geriausiai
atstovaus Lietuvą aukščiausioje Europos Sąjungos institucijoje - Europos Komisijoje.
P. Lileikio nuotr.

“LIETUVA - EUROPOJE, EUROPA - LIETUVOJE”
Penktą kartą vyksianti Vil
niau s k n y g ų m ugė šįm et
skelbs: “Lietuva - Europoje,
Europa - Lietuvoje”. Vasario
19-22 dienomis Lietuvos paro
dų centre “Litexpo” vyksiantis
vienas iš svarbiausių kultūrinių
šalies įvykių skiriamas Lietu
vos stojimui į Europos Sąjungą.
P asak ren g ėjų , V ilniaus
knygų mugė yra viena populia
riausių “Litexpo” parodų. Per
nai sutapusi su tarptautine Bal
tijos knygų muge, ji pritraukė
net 43 tūkstančius lankytojų ir
vyko beveik 5,5 tūkst. kv. met
rų ekspoziciniame plote.
Išankstiniais duomenimis,
šių metų mugėje naujausius sa
vo leidinius pristatys daugiau
kaip 130 dalyvių iš Lietuvos,
Prancūzijos, Ispanijos, Vokieti
jos, Kroatijos, Slovakijos, Ru
sijos.
Kaip ir kasmet, mugėje da
lyvaus pačios didžiausios ir
svarbiausios Lietuvos leidyklos
bei knygynai, vyks turininga
kultūrinė programa, susitikimai
ir diskusijos su žinomais Lietu
vos bei užsienio rašytojais, lei
dėjais.
Tradiciškai pirmoji diena bus
skiriama specialistams, o pas
kutinioji - visai šeimai. Antro
sios ir trečiosios mugės dienų
tema - “Lietuva - Europoje, Eu
ropa - Lietuvoje” . Kultūrinėje
programoje daug dėmesio bus
skiriama moderniajai Europos
literatūrai, į mugę atvyks gar
sūs šių dienų rašytojai iš Itali
jos, Prancūzijos, Lenkijos, Is
landijos, Vokietijos, JAV.
Kaip visuom et, V ilniaus
knygų mugės metu bus įteikti
diplomai Kultūros ministerijos
surengto Knygos meno kon
kurso laureatams, bus ekspo
nuojam os gražiausios 2003
metų knygos.
Šiemet pirmą kartą Vilniaus
knygų mugė skelbs labdaros

akciją “Knyga - vaikam s” .
M ugės m etu pad o v an o to s
knygos, pažymėtos specialiu
antspaudu “Vilniaus knygų
mugės dovana” , bus dovano
jam os Lietuvos katalikių mo
terų sąjungos mergaičių prie
glaudai Vilniuje.
Jau antrus metus mugėje
veiks “Rašytojų kampas” , ku
riame bus galima pabendrauti
su populiarių knygų autoriais,
gauti jų autografų.
Mugėje šiemet vyks paro
da “Spaudos draudimo laikų
knygos. 1864-1904” , skirta
lietuviškos spaudos lotyniš
kais rašm enim is atgavim o
šimtmečiui paminėti. Parodą
rengia Lietuvos nacionalinės
M artyno M ažvydo bibliote
kos Retų knygų ir rankraščių
skyrius. Vilniaus knygų mugę
rengia Lietuvos parodų cent
ras “Litexpo”, Lietuvos leidė
jų asociacija ir viešoji įstaiga
“Lietuviškos knygos” , remia
Kultūros ministerija.
Kartu su Vilniaus knygų
muge jau antrus metus vyks
ir mugė “Studijos 2004” , ren
giam a kartu su Švietimo ir
m okslo m in isterija. P asak

“L itexpo” vadovų, pern ai į
rinką įvesta paroda “Studijos”
sulaukė didelio susidomėjimo
ir iškart pateko į labiausiai
lankomų parodų penketuką per k etu rias dienas parodą
aplankė 45,8 tūkst. žmonių. Šis
projektas pasirodė aktualus ne
tik jaunimui, svarstančiam kur
studijuoti, bet ir jau turintiems
išsilavinimą žmonėms, norin
tiems ir gebantiems nuolat to
bulinti savo žinias, m okytis
kalbų, kelti kvalifikaciją.
Šių metų parodoje dalyvaus
visi Lietuvos universitetai ir
kolegijos, daugelis profesinio
mokymo mokyklų. Iš viso pa
rodoje “Studijos 2004” ketina
dalyvauti daugiau kaip 70 Lie
tuvos ir užsienio universitetų,
kolegijų, profesinio mokymo
mokyklų, kalbų kursus Lietu
voje ir užsienyje organizuo
jančių švietimo įstaigų, kvalifi
kacijos kėlimo seminarus ren
giančių bendrovių, ekspertinių
ir koordinuojančių institucijų,
studentų organizacijų.
Parodoje bus akcentuojama
Britų diena, skirta Didžiosios
Britanijos universitetams pri
sistatyti.
Eltos inf.

G. ZIUGANOVAS REIKALAUJA PALEISTI M. BU
ROKEVIČIŲ. Rusijos Federacijos komunistų partijos vadas
Genadijus Ziuganovas kreipėsi į Lietuvos valdžią, reikalau
damas tučtuojau paleisti buvusį Lietuvos komunistų partijos
CK pirmąjį sekretorių Mykolą Burokevičių, 1994 m. “nuteistą
12 metų kalėti už aktyvų dalyvavimą SSKP veikloje”. Tai sakma
sausio 19 d. išplatintame G. Ziuganovo pareiškime. Pasak jo,
po to, kai M. Burokevičius atliko tris ketvirtadalius bausmės,
Vilniaus apygardos teismas 2004 m. sausio 15 d. priėmė sprendi
mą dėl jo paleidimo prieš terminą. Bet Lietuvos prokuratūra
pasiekė, kad teismo sprendimas būtų pakeistas, ir M. Burokevi
čius turės kalėti iki 2006 m., teigia Rusijos komunistų vadovas.
G. Ziuganovo nuomone, “teisės į paleidimą prieš terminą
atėmimas M. Burokevičiui yra ne kas kita, kaip nacionalistinių
Lietuvos jėgų kerštas sovietų valdžios, socializmo, tautų drau
gystės ir brolybės šalininkams”. “Dėl politinių motyvų jie laiko
kalėjime sergantį 76 metų žmogų tik už tai, kad jis atliko savo
partinę ir valstybinę pareigą, buvo ir yra komunistas”, - pažy
mėjo G. Ziuganovas.
Rosbalt-ELTA
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KULTŪROS PUSLAPIS

ANSAMBLIS JORĖ
Senojo lietuvių folkloro ansamblis JORĖ jau gyvuoja dau
giau kaip 7 metus. Ansamblyje dalyvauja naujai atvykę lietuviai
gyvenantys Washingtono ir Baltimorės apylinkėse.
Ansambliui įtaką sudarė kiti ansambliai, kaip Ratilio (Vil
nius), Sodauto (Boston) ir Kulgrinda (Vilnius). Ansamblis kon
certuoja lietuviams ir amerikiečiams, rengia tradicines kalendo
rines šventes. Dainuoja ir groja tradicinį, ne harmonizuotą folk
lorą iš įvairių Lietuvos sričių. Dainoms ir šokiams pritaria liau
dies instrumentai: kanklės, lumzdeliai, skudučiai, armonika,
būgnas ir netgi dūdmaišis!
“Jorė” dažnai koncertuoja Lietuvos ambasados reprezentaci
niuose renginiuose, Lietuvių bendruomenės šventėse, dalyvavo
Glen Echo Park folkloro festivalyje, Bostone Sodauto ansamblio
25-to jubiliejaus šventėje, 2002 metais Clevelande GIJOS reng
toje pavasario šventėje. Ateityje planuojami bendri koncertai
su latvių folkloro ansambliu.
Plačioji Clevelando visuomenė ansamblį “Jorė” išgirs Nepri
klausomybės šventės minėjime, vasario 15 dieną, 1:00 v. p.p.,
Clevelando lietuvių namuose.

Senojo lietuvių folkloro ansamblis “Jorė”.

ŠVYTURYS
Clevelando gimnazistų amžiaus šokių grupė, vardu Švyturys
dalyvavo XI tautinių šokių šventėje 2000 metais Toronte. Grupės
nariai daugumoj buvo Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos
abiturientai, kurie dom ėjosi lietuviškais reikalais ir lankė
“Švyturio” vardo kursus šeštadieniais. Grupei ir “Švyturio”
kursams tuomet vadovavo Eglė Laniauskienė ir Rasa Šilkaitienė.
“Švyturio” kursų pravedimu toliau rūpinasi Živilė Vaitkienė
ir Ričardas Širvinskas.
Artėjant XII Šokių šventei, iškilo reikalas vėl suburti jaunimą
į šokio grupę dalyvauti šventėje. Šiuo metu prisijungė daugiau
norinčių šokti ir dabar su dideliu entuziazmu grupėje šoka 18
gimnazistų.
“Viens, du, trys ir viens du op...” , - Dievo Motinos parapijos
salėje aidi linksmi balsai. Tai “Švyturio” šokėjai susirinkę kas
sekm adienį repetuoja tautinius šokius. Jaunim as ruošiasi
pirmajam pasirodymui Clevelando Vasario 16-tos minėjime, ir
vasarą įvyksiančiai XII šokių šventei Chicagoje. Tarp šokėjų
sukasi grupės vedėja Aušrinė Širvinskienė. Ji į Clevelandą
atvyko 1997 metais ir tuoj noriai įsijungė į lietuvišką veiklą.
Jau šešti m etai moko tautinius šokius Šv. Kazimiero litu
anistinėje mokykloje. Šiuo metu ruošia lituanistinės mokyklos
vaikus artėjančiai šventei ir taip pat ruošia gimnazistų grupę.
Tautinių šokių patirtį Aušrinė atsivežė iš Lietuvos. Kauno
Technologijos universiteto kultūros klube ji m okino šokti
tautinius šokius.
A ušrinei talkina Živilė Vaitkienė, Venta Civinskaitė ir
Richardas Širvinskas. Živilė rūpinasi grupės administravimu,
nors padeda ir su šokiais. Prisipažįsta, kad kojos savaime trepsi
kai išgirsta muziką, o mintys grįžta į jaunystę, į metus praleistus
“Grandinėlėje”. Venta padeda su šokiais. Jei trūksta šokėjos ar
šokėjo, ji užima laisvą vietą ir stebuklingai moka visų partijas.
Richardas rūpinasi muzika, nuotraukomis, suprojektavo marš
kinėlius ir reikalui esant neatsisako šokti.
“Švyturio” šokių grupės jaunimas gražiai bendrauja. Va
dovams tenka džiaugtis ir didžiuotis tokiu gražiu lietuviško
jaunimo būriu.
Kviečiame Clevelando visuomenę Vasario 16-tos minėjime
šiltai priimti jų debiutą ir nepagailėti aplodismentų ir sveikinimų.
LB inf.

Namas, kuriame gimė ir kurį laiką gyveno poetas A.Mackus Pagėgiuose. Viduryje (tarp langų) matoma
paminklinė lenta su poeto atvaizdu.
Nuotrauka iš E.Sulaičio archyvo

LIETUVOJE - APIE POETĄ ALGIMANTĄ MACKŲ
“Šiaurės Skalva” - keliauto
jo po Pagėgių kraštą žinynas,
neseniai pasiekęs Čikagą, dau
giau negu puslapį skiria prieš
39 metus Čikagoje autokatastrofoje žuvusiam poetui Algi
mantui Mackui.
Kaip jau anksčiau buvome
rašę, šis poetas, spaudos dar
buotojas, “M argučio” radijo
programos pranešėjas, yra gi
męs Pagėgiuose 1932 m. vasa
rio 11 d. o amžinybėn iškelia
vęs 1964 m. gruodžio 28 d., su
laukęs tik 32 metų amžiaus.
Knygoje rašoma, kad pačia
me miesto centre nuo pagrindi
nės Vilniaus gatvės atsišakoja
prieškario dvasios sklidina, ak
menimis grįsta ir liepų apgaub
ta Vytauto gatvė. Jos pradžioje
(Nr. 6) stovi memorialine lenta
pažymėtas raudonų plytų mūri
nukas. Tai poeto Algim anto
Viktoro Mackaus (1932-1964)
gimtasis namas. Jo tėvai - pašto
tarnautojai, atsikėlę čia prijun
gus Klaipėdos kraštą prie Lie
tuvos Respublikos. Tėvas de
šimtmetį buvo Pagėgių pašto
viršininko pavaduotoju. Name,
kuriame įsikūrė, gyveno pašti
ninkų šeimos. Algimantas Pa-

Edvardas Šulaitis
gėgiuose praleido pirmus sep
tynerius gyvenimo metus, lan
kė vaikų darželį, pradėjo eiti į
pradžios mokyklą. 1939 m.
šeima iš Pagėgių turėjo sku
biai keltis į Didžiąją Lietuvą,
o 1944-aisiais - trauktis į Va
karus. A. Mackus tęsė moks
lus Vilniuje, Vokietijoje, JAV.
Jis - vienas ryškiausių “žemėn
neįaugusios kartos” , subren
dusios apie 1960-uosius išei
vijoje, atstovų. “Jinai buvo per
jauna visomis šaknimis įaugti
ten ir per mažai jauna visomis
šaknimis įaugti čia. Šioji gene
racija geriau už bet kurią kitą
pajuto, nes patyrė, kad nėra
nieko baisesnio žmogaus gy
venime, kaip neturėti žemės,
kurią visais atžvilgiais galė
tum pavadinti sava” , - rašė A.
Mackus. Jis išleido keturis po
ezijos rinkinius, pirmasis jų “Elegijos” (1950), pasirašytas
A lgim anto Pagėgio vardu.
Kaip recenzentas bendradar
biavo Aiduose, Drauge, reda
gavo “Margutį” , vedė radijo
laidas, įsteigė leidyklą, daly

vavo Santaros - Šviesos fede
racijos veikloje.”
Toliau yra trumpai supažin
dinama su poeto kūrybos po
būdžiu, duodama ištrauka iš
vieno jo eilėraščio. Pabaigoje
taip sakoma: “Daugiau apie A.
Mackų galima sužinoti viduri
nes m okyklos kraštotyros
muziejuje (15). Naujai įreng
tas vienas jo skyrių skirtas po
eto asmenybei. Kitoje ekspozi
cijos dalyje pristatoma mokyk
los istorija. Nenuobodžiai, per
senas nuotraukas, perteikiama
ir Pagėgių miesto istorija. No
rint muziejų apžiūrėti, reikėtų
iš anksto tartis su jį prižiūrin
čiomis mokytojomis...”
Prie rašinio - ir Pagėgiuose
daryta mažojo Algimanto nuo
trauka kartu su savo tėvu.
Šį 157 puslapius turintį lei
dinį sudarė Vytenis Almonaitis
ir Junona Almonaitienė, reda
gavo Jonas Varnauskas, o spaus
dino “Spindulio” spaustuvė
Kaune. Knygoje apibūdinami
Mažosios Lietuvos gamtos, is
torijos ir kultūros paminklai:
R am bynas, B itėnų kapinės,
Martyno Jankaus spaustuvė muziejus.

“Švyturys” - I eilė iš k.: Agnė Majorovaitė, Greta Augytė, Lana Pollock, Milda Maciulevičiutė. II
eilė iš k.: Nida Hallal, Janina Klimaitė, Andrijana Sušinskaitė, Milda Bandzaitė. III eilė iš k.: Živilė
Vaitkienė, Ryan Valaitis, Venta Čivinskaitė, Nick Hallal, Vėjas Belžinskas, Andrius Stungys, Alvydas
Čivinskas, Linas Vaitkus, Tadas Širvinskas, Aušrinė Širvinskienė, Ričardas Sirvinskas. Nuotraukoje
trūksta Linos Aukštuolytės, Algio Aukštuolio, Mildos Chmieliauskaitės.
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ATIDARYTA POETUI
B.BRAZDŽIONIUI SKIRTA PARODA
Edvardas Šulaitis
2002 m. liepos mėn. 11 d.
Los Angeles mieste Kaliforni
joje miręs poetas Bernardas
Brazdžionis atsigulė amžinam
poilsiui savo jaunystės mieste
Kaune.
Ten taip pat grįžo ir poeto
didžiulis archyvas, kurio eks
ponatų maža dalis dabar yra iš
statyta M aironio lietuvių li
teratūros muziejuje (beje, jo
vedėju B. Brazdžionis yra bu
vęs prieš pabėgimą į Vakarus)
Kaune.
Šiuos eksponatus iš Los
Angeles parsivežė ten penkias
savaites praleidusios iš Mairo
nio vardo muziejaus darbuo
tojos - direktorė Aldona Ruseckaitė ir vyriausioji fondų
saugotoja Jūratė Z alubaitė.
Jos, susitarusios su poeto žmo
na ir vaikaitėmis Bite ir Dalia,
Lietuvos kultūros ministerijos
lėšomis praėjusią vasarą lankė
si B. Brazdžionio buvusiuose
namuose ir krovė archyvinę
m edžiagą į dėžes. Palikim o
persiuntimo į Kauną išlaidas
padengė Brazdžionių šeima.
“Širdis apsidžiaugė: gana
keliaut... gana keliaut...”
Taip vadinasi ši neseniai
Kaune atidaryta paroda, kurio
je atkurta autentiška poeto gy
venamoji aplinka Los Angeles
mieste. “Peržengęs Maironio

lietuvių literatūros muziejaus
slenkstį iš lietuviškos žiemos
gali patekti į lietuviškąją Kali
forniją” , - taip apie šią parodą
pradedam as rašinys K auno
dienoje. Čia yra teigiama, kad
ekspozicijoje rodoma tik 50-ji
dalis parsivežtųjų lobių. Vieta
kitai B. Brazdžionio archyvo
daliai numatyta rekonstruota
me treciame muziejaus aukšte,
kuriame, pagal projektą, lietu
vių rašytojų archyvai būtų sau
gomi specialiose, tam pritaiky
tose patalpose.
Apie šios ekspozicijos ati
darymą Kauno diena taip rašo:
“A. Ruseckaitė ekspozicijos,
skirtos B. Brazdžioniui, atida
rymo metu dėkojo kultūros mi
nistrei Romai Zakaitienei už
suteiktą progą užatlantėje pasi
justi visavertėmis valstybinio
muziejaus atstovėmis. “Tautie
čiams buvo netikėta, kad mūsų
nereikia išlaikyti, kad atvažia
vome savo valstybės komandi
ruotos, - savo vasaros įspū
džius prisiminė A. Ruseckaitė.
- Sulaukdavome ir papildomo
puodelio kavos, ir gero žodžio
- jautėme ne tik šeimos, bet ir
kitų žmonių širdingumą ir pa
garbą mūsų misijai”.
“B. Brazdžionio palikimas
sugrįžo ten, kur jam ir tinka
būti, - į Lietuvą. M uziejaus

Skautininkių pobūvio Clevelande svečiai. Iš k.: Stp. Matas, kun. G. Kijauskas, SJ, R. Bublys, I. Bub
lienė ir N. Kernauskaitė.
G.Juškėno nuotr.
fondai pasipildė lig tol nežino
mais kūriniais, kuriuos galima
bus tyrinėti, rengti parodas pri
statančias rašytojo filosofinę
m intį” , - kalbėjo R. Zakaitienė.
Čia minima poeto B. Braz
džionio archyvo dalių paroda
yra gausiai lankoma. Tai liudi
ja ir mūsų pažįstamų elektro
niniai laiškai iš Kauno, kurie
patvirtina susidomėjimą eks
pozicija.
Reikia pažymėti, kad M ai
ronio lietuvių literatūros mu
ziejuje yra prisiglaudę ir ne
maža kitų išeivijoje gyvenusių
rašytojų archyvų eksponatai.

SPORTAS

SLIDINĖJIMAS
Atgavus nepriklausomybę,
ir slidinėjimas įgavo kitą raidą.
Lietuvos slidininkai, prisijung
dami prie pasaulio lietuvių sli
dinėjim o sąskrydžių padarė
varžybas žymiai skaitlingesnes ir įdomesnes. Šių metų di
džiosios lietuvių slidinėjimo
varžybos įvyko Prancūzijoje,
sausio 7 ir 8 dienomis, Alpe
d ’Huez slidinėjimo kalnuose.
Rengėjai buvo Lietuvos kalnų
slidinėjimo federacija, prezi
dentas Algimantas Kepezėnas.
Suvažiavo daug slidininkų, bet
iš 800 slidininkų dalyvavo var
žybose 172. Slidininkai iš Lie
tuvos sudarė didžiausią dalį. Iš
Amerikos atvyko 17, kurie ge
rai varžybose pasirodė, nors
pats vadovas Algis Sekas nu
kentėjo avarijoje ir sau užtik
rintą medalį prarado. Pasigesta
dalyvių slidininkų iš Austra
lijos, tačiau atvyko naujų iš
Norvegijos, Vokietijos, Pran
cūzijos, Šveicarijos. Trasos
buvo ilgos ir reikalaudavo iš
slidininkų didesnės koncentra
cijos. Įvyko daug diskvalifikacijų. JAV lietuvių sporto klubo
“Banga” Vytenio Čiurlionio
vardo pereinamosios taurės už
absoliučiai geriausius rungtyse
parodytus rezultatus laimėto
jas - Linas Vaitkus (JAV).

SL A L O M E laim ė to ja i
amžiaus klasėse ir laikas kuris
buvo dviejų nuvažiavimų su
ma: Mergaitės iki 12 m etų:
P ru n sk y tė K ristin a, JAV,
2:39.41, Bansevičiūtė Rasa,
Nor. 2:44.53. Avalytė Ieva, LT,
2:46,76. B ern iu k ai iki 12
m etų: Prunskis Vytautas, JAV,
2:13.59. Bielskis Ričardas, LT,
2:20.73. D aunoravičius M.,
LT, 2:29.90. Moterys virš 50
m etų: Ragauskienė Nijolė, LT,
2:52.74. Moterys 35-49: Dorken Jill, Kan., 1:56.49. Alek
san d ra v ičie n ė A nžela, LT,
1:56.81. Jakeliūnienė Daina,
LT, 2:20.49. Moterys 17-34:
Bunevičiūtė Agnė, Pr,2:01.62.
Virskus Jenifer, JAV, 2:03.60.
Lajutė Monica, LT, 2:15.64.
Moterys 13-16 m : Movsovic
Jevgenija, LT, 2:41.81. Vyrai
60-69 m .: Platukis Alvydas,
LT, 2:18.51. Lajus Rimantas,
LT, 2:24.01. Miseikis Dailius,
LT, 2:26.61. Vyrai 50-59 m .:
Grigaras Ignas, LT, 1:59.26,
Lazinskas Ignas, LT, 2:07.37.
Sidaras Saulius, LT, 2:10.00
Vyrai 40-49 m .: Pakšys Rai
mondas, LT, 2:00.41. Bielskis
Raimondas, LT, 2:00.75. Berkelis Robertas, LT, 2:08.83.
Vyrai 30-39 m .: Vaitkus Linas,
JAV, 1:34.48. Švabas Mindau-

gas, LT, 1:41.67. Endriukaitis
Tomas, LT, 1:42.93. Vyrai 17
29 m .: Augunas Andrius, LT,
1:44.51. Samaska Linas, LT,
1:50.32. Virškus Juozas, JAV,
1:54.74. Jaunuoliai 13-16 m .:
V asiliauskas Eim antas, LT,
2:53.79.
DID Y SIS SLALO M AS
(suma dviejų nuvažiavimų).
Mergaitės iki 12 m .: Prunskytė Kristina, JAV, 2:06.86.
Avulytė Ieva, LT, 2:09.70.
Bansevičiūtė Rasa, Nor., 2:13.
44. B ern iu k a i ik i 12 m .:
Prunskis Vytautas, JAV, 1:50.81.
B albysovas R om anas, LT,
1:54.47. Daunoravičius, LT,
1:57.46. Moterys virš 50 m .:
Ragauskienė Nijolė, LT, 1:55.
89. Moterys 35-49 m .: Dorken Jill, Kan, 1:34.74. Alek
sandravičienė Anžela, LT, 1:
36.59. Jakeliūnienė Daina, LT,
1:56.62. Moterys 17-34: Virs
kus Jenifer, JAV, 1:38.47. La
jutė Monika, LT, 1:45.69. Sipelytė Liana, Kan. 1:48.01.
Merginos 13-16 m .: Movsovic Jevgenija, LT, 2:01.54.
Daugėlaitė Roberta, LT, 2:10.
22. Vyrai 60-69 m .: Platukis
Alvydas, LT, 1:52.22. Lajus
Rimantas, LT, 1:53.20. Alekna
Vitas, JAV, 2:04.32. Vyrai 50
59 m .: Lazinskas Ignas, LT, 1:
48.08. Sidaras Saulius, LT, 1:
51.07. Švabas Vidimantas, LT,

, JĮL
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S. LAUCIUS

Laiškas broliui kaune
Mano mielas broli,
Gyveni Kaune.
Užmiršai namus tu,
Užmiršai mane.
Kiek rašiau laiškų aš,
Kiek prašiau spaudos,
Neturėjau, broli,
Iš tavęs naudos.
Prižadėjai knygų
Siųsti visokių.
Niekad neišleidau
Pašto iš akių.
Bet ne man iš Kauno
Ėjo siuntiniai.
Savo pilką broli
Užmiršai seniai.
A š buvau beginklis,
Silpnas ir tamsus.
Apsnūdimas didis
Apėmė visus.
Bet ir mūsų kaimą
Pasiekė vilnis,
Kad šauliai geriausių
Norų kupini.
Tuoj sudarėm būrį
Žemdirbių žvalių.
Ir šiandien, broluži,
Pasigirt galiu!
Tartum kitos žvaigždės
Ir patsai dangus.
O ju k buvo sprandas
Didžiai nerangus.

1:59.87. Vyrai 40-49 m .: M i
lašius Tauras, LT, 1:35.99.
Bielskis Ričardas, LT, 1:41.10.
Kukenys Marius, LT, 1:43.55.
Vyrai 30-39 m .: Vaitkus Linas,
JAV, 1:21.85. Švabas Mindau
gas, LT, 1:30.34. Augūnas Pau
lius, LT, 1:33.49. Vyrai 17-29
m.: Virskus Jason, JAV, 1:27.61.
Matulionis Kęstutis, LT, 1:47.
28. Daunoravičius, LT, 1:49.42.
Sekantis didesnio masto
slidininkų sąskrydis planuoja
mas 2005 m. Colorado kalnuo
se.
V. Čiurlionis

Turime skaityklą,
Dvasią gaivinu;
Šaudymo dalykų
Mokytis einu.
Savo naudą kraštui
Aiškiai supratau.
O dėkingas būti
A š galėjau tau...
Vis man trūko peno,
Trūko kibirkšties.
Vis maniau, kad brolis
Ranką man išties.
Bet į aklą kaimą
Nedavei žinios.
Sako, kad vengi tu
Mūsų dėl ponios...
O yra kaimynų
Giminių aukštų,
Kur už tūkstantinę
Paėmė lakštų;
Kur į laisvės laidą
Žiūri atvirai.
Ką gi tu, broluži,
Gero padarei!
Štai kaimynui brolis
Davė į rankas
Pistoletą puikų.
Na, o tu man - ką?
E, puikuoli mūsų,
Yra giminių.
Jiems negaila kaimui
Paramos, žinių.
Būk ramus, aukos aš
Brolio neprašau,
Nes į šaulio kelią
Pats prasimušau
Ir toliau laikysiuos
Tos krypties tvirtai.
Gaila, kad rikiuotėj
Brolio nematai.
Kaip sodely vyšnias,
Taip taškus skabau.
Visko aprašyti
Dar nesuskubau.
Dar širdies dalykai...
Ji šaulė... jauna...
Pasitaisė ūkis,
Laikomės. Gana!
( “Trimitas”,
1936 metų kovo 26 d. Nr. 13)
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DR. BRONIUI NEMICKUI,
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
garbės nariui, iškeliavus amžinybėn,
jo sūnums BRONIUI, JURGIUI ir KĘSTUČIUI
bei giminėms, draugams ir artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

RENGINIŲ KALENDORIUS
VASARIO 15 d., sekmadienį, 1:00 v.p.p. - Nepriklauso
mybes šventės minėjimas Clevelande, Lietuvių namų viršu
tinėje salėje. Kalbės International Services Center direktorius
Algis Rukšėnas. Meninė programa - etnografinis ansamblis
JORĖ ir jaunimo tautinių šokių grupė ŠVYTURYS. Minėjimą
rengia JAV LB Clevelando Apylinkės valdyba ir ALT-os Clevelando skyrius.
VASARIO 22 d. 11:30 v. ryto Šv. Jurgio parapijos blynų
priešpiečiai parapijos salėje.
KOVO 14 d. 10:30 v.r. Nepriklausomybės Kovo 11-sios
šventės Mišios Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje.
KOVO 14 d. sekmadienį 11:00 v.r. tuojau po mišių įvyks
tradicinė Kaziuko mugė - Dievo Motinos parapijos salėse.
Rengia Clevelando skautija.
BALANDŽIO 18 d. 11:30 v.r. Atvelykio stalas Šv. Jurgio
parapijos salėje.
GEGUŽĖS 9 d. 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv.
Jurgio parapijos salėje.
GEGUŽĖS 31 d. 8:30v.r. Prisiminimo dienos (Memorial
Day) apeigos, Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo vete
ranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.
BIRŽELIO 20 d. 11:30 Tėvų dienos priešpiečiai Šv. Jurgio
parapijos salėje.
RUGSĖJO 12 d.
o parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.
SPALIO 9 d. 5:30 v.p.p. Sergančių patepimo mišios Šv.
Jurgio bažnyčioje.
LAPKRIČIO 14 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio
parapijos rudens šventė.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga

L A IŠ K A I R E D A K C IJ A I

GERBIAMIEJI,
Siunčiu prenumeratos mokestį už 2004 metus.
Jūsų savaitraštis yra tikrai labai gerai tvarkomas ir eina nuo
latinės pažangos keliais. Labai įdomūs ir gražiai paruošti yra
vedamieji straipsniai. Juos visada labai malonu ir įdomu paskai
tyti. Bet ir kitas turinys yra rūpestingai sutvarkytas.
Tad veskite ir toliau “Dirvą” nuolatines pažangos keliais.
Jūsų J. Daugėla

DIRVAI
AUKOJO
C.Satkas, Kirtland, OH ....... 100
A. Grajauskas,
Cliffside P., N J ..................25
B. Balčiūnas,
Annapolis, M D .................. 25
U. Gaižutis, Cleveland, OH .... 25
P.Puidokas, Canada .............. 23
A.Rukšėnas,
Willoughby, O H .................10
I.Grigaliūnas, Oceanside, CA ... 5
V. Senuta, Brockton, MA ........ 5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

GERB. REDAKTORIAU!
Toki straipsniai, kaip D. Karzagytės “Tiek To Juoko...” 12.30.03 tikrai Dirvai garbės nedaro.
Klausiau žmonos, ar skaičiusi tą šlamštą. “Nebaigiau” atsakė. “Tikrai atsiduoda mėšlu”.
Manau, komentarų nereikia. Sėkmės!
V. Zebertas
0SIVAIKINIMAS LIETUVOJE
Sunku būtų surasti pasau įsivaikinant vaikus Lietuvoje.
lyje žmogų, kuris bendravo su Lietuviai, gyvenantys užsieny
vargšais daugiau, negu Motina je atsidurdavo bendroje užsie
Teresė. Motina Teresė pralei niečių, norinčių įsivaikinti Lie
do visą savo gyvenimą globo tuvoje eilėje. Taip praeidavo 2
dama Indijos badaujančius be 3 metai, pasendavo dėl įvaiki
namius, gatvėse paliktus vai nimo paruošti dokumentai, rei
kus, ligonius. Taigi, anot Moti kėdavo viską pradėt iš naujo.
nos Teresės, didžiausias varg Kas galėjo turėt tiek laiko, pini
šas yra ne tas, kuris neturi sto gų ir kantrybės? Lietuviai nusi
go virš galvos ar valgio ant sta suko nuo Lietuvos vaikų ir pra
lo. Didžiausias vargšas yra tas, dėjo įvaikinti vaikus iš kitų pa
kuris yra niekieno nemylimas. saulio kraštų. Bet dabar situaci
Lietuvoje tokių tikrų varg ja yra labai pasikeitus. Būnant
šų, kurie neturi tėvų ir leidžia Lietuvoje, teko bendrauti su
savo gražiausias vaikystės die įvaikinimo tarnybos tarnautoja
nas uždaryti įvairiuose vaikų Simona Broniušiene. Toliau ci
namuose yra apie 550. Tik 51 tuoju Sim oną B roniušienę:
šeima, gyvenanti Lietuvoje, “lietuvių kilmės asmenims, gy
norėtų įsivaikinti. Daugiausia venantiems JAV, nebūtinai jie
vaikų įsivaikina šeimos, gyve turi turėt LR pilietybę, svarbu,
nančios pietų Italijoje, Prancū kad būtų koks ryšys su mūsų
zijoje, Izraelyje. Prieš 3-4 me šalimi, vaikai yra siūlomi be
tus Lietuvos įstatymai užsie eilės, tai yra priekyje visų kitų
nyje gyvenantiems lietuviams užsieniečių, todėl jiems įvaiki
nesudarė jokios pirm enybės nimo procesas trunka neilgai.

Šiuo metu laukia apie 5 liet.
kilmės šeimos įvaikinti vaiku
čius pas mus. Per kiek laiko
bus patenkintas prašymas įvai
kinti, p riklauso nuo p rašy 
mo...”
Taigi, jeigu kas galite suras
ti savo širdyje meilės, papildo
mą šaukštą ir vietos prie savo
stalo, dabar yra pats geriausias
laikas įsivaikinti iš Lietuvos ir
tokiu būdu padėti tikriesiems
vargšams. Neleiskime Lietu
vos vaikams išsibarstyti po visą
pasaulį.
Jeigu kas susidomėtų įvai
kinimu iš Lietuvos ar norėtų
gauti daugiau inform acijos,
kreipkitės pas Įvaikinimo tar
nybos tarnautoją Simoną Broniušienę. Ji yra labai pasišven
tusi savo darbui ir visada pasi
ruošusi padėti našlaičiams ir
būsimiesiems tėveliams.
Jos e le k tro n in is paštas:
simona@ivaikinimas.lt
Vitalija ir Jonas Dunciai

L IE T U V O J E

“DURNIŲ LAIVO” AUTORIUS
DAR KARTĄ APSKŲSTAS PROKURATŪRAI

Clevelando Botanikos sode. Baobabas (Adansonia digitata) beždžionių duonmedis. Vaisiai panašūs į agurotį.
G. Juškėno nuotr.

Vilnius, sausio 22 d. (ELTA).
Pasipiktinę Vytauto Petkevi
čiaus knygoje Durnių laivas
pateiktais teiginiais apie Sau
sio 13-osios įvykius Seimo na
riai konservatoriai Rasa Jukne
vičienė, Andrius Kubilius ir
Jurgis Razma kreipėsi į Gene
ralinį prokurorą, prašydam i
įvertinti šių teiginių teisėtumą
ir esant reikalui pradėti bau
džiamąjį persekiojimą.
Konservatorių nuomone,
V. Petkevičiaus knygoje patei
kiami šmeižikiški prasimany
mai apie Lietuvos valstybin-

gumui itin reikšmingus Sausio
13-osios įvykius. “Šiame vie
šai paskleistame spaudinyje au
torius šmeižia Lietuvos valsty
bės atkūrime dalyvavusius as
menis, paniekina mirusių Lais
vės Gynėjų atminimą. Knygos
autorius teigia, esą Sausio 13osios aukos žuvo nuo Lietuvos
savanorių rankų. Bando suda
ryti įspūdį, kad Laisvės Gynė
jai - ne Tautos didvyriai, o ap
kvailintos valstybės lyderių in
trigų aukos”, rašoma kreipime
si. Jų manymu, minėti teiginiai
atitinka Lietuvos baudžiamojo

kodekso straipsniuose numaty
tas nusikalstamų veikų sudėtis
(šmeižimas spaudinyje, viešas
melagingų prasimanymų apie
mirusį paskelbimas). Nebūda
mi nei tiesiogiai nuo šių teigi
nių nukentėję, nei nukentėjusiems atstovaujantys, šie Sei
mo nariai formaliai negali ini
cijuoti baudžiamojo persekioji
mo. Tačiau parlamentarai yra įsi
tikinę, kad šio šmeižto negali
ma palikti vien privačiam kalti
nimui. Generalinė prokuratūra
jau yra pradėjusi ikiteisminį
tyrimą pagal Vytauto Lands
bergio pareiškimą dėl Durnių
laive pateikto galimo šmeižto
prieš jo tėvą.
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Čikagos “ Lituanicos” futbolo ekipa, kuri vėl žaidžia salės futbolo pirmenybėse.

E.Šulaičio nuotr.

ĮVAIRENYBĖS

Prašo skyrybų
Gyvenimas su skandalais
garsėjančiu Seimo nariu Vy
tautu Šustausku tapo per sun
kus jo žmonai Nijolei. N. Šustauskienė kreipėsi į advokatus,
prašydama padėti kuo greičiau
išsiskirti su vyru.
Pavogti automobiliai
Policija demaskavo preky
vietę Kaune, kur pavogti, bet
neišsipirkti automobiliai buvo
išardom i ir parduodam i. Po
policijos apsilankymo vakar
buvo uždaryta Statybininkų
gatvėje veikusi naudotų auto
m obilių detalių parduotuvė.
Autotransporto priemonių gro
bimų tyrimo skyriaus pareigū
nai, lydimi Valstybinės darbo
inspekcijos darbuotojų, įtarda
mi, jog čia buvo išpardavinėjam i daugiausia Kauno mieste
bei apskrityje vogti automobi
liai, sulaikė keturis parduotu
vės darbuotojus bei jų darbda
vį. Atlikus kratą metaliniame

angare rasta nemažai, kaip įta
riama, vogtų automobilių deta
lių: daugiau kaip 30 variklių su
nušlifuotais numeriais, varik
lių dangčių bei durelių su nu
plėštais identifikaciniais lipdu
kais. Spėjama, jog šiame san
dėlyje galėjo būti išardyta apie
penkiasdešimt Kaune ir aps
krityje pavogtų “Audi”, “VW”,
“M ercedes Benz” , “Honda” ,
“BM W ” ir “M azda” markių
automobilių.
Žuvo 3 ukmergiškiai
Vokietijoje, Bavarijos že
mėje, šalia greitkelio stovėju
siame mikroautobuse aptikti
trijų lietuvių Ukmergės rajono
gyventojų lavonai. Kaip pa
aiškino Lietuvos ambasados
Vokietijoje konsulinio sky
riaus pirmasis sekretorius Edu
ardas Petkevičius, lavonai ap
tikti mikroautobuse “Volkswa
gen Transporter”, stovėjusia
me 93 - iojo greitkelio šalike
lėje, netoli Klardorfo gyven

vietės. Automobilis su lietuviš
kais registracijos duomenimis.
Vietos policija mano, kad dėl
vyrų mirties greičiausiai kalta
automobilyje sumontuota pa
pildoma dujinė šildymo siste
ma. Užmigę ukmergiškiai, ti
kėtina, mirė dėl dujų nuotėkio
arba deguonies stygiaus. Jokių
smurto žymių ant jų kūnų ne
aptikta.
Gyvenimas bokšte
K laipėdoje yra kilęs ne
įprastas konfliktas dėl sklypo
prie jūros, kur stovi pasienie
čių nebenaudojamas stebėjimo
bokštas. Čia yra įsikūręs Kark
lės žvejys Pavelas Žąsytis su
sugyventine ir dviem jos ma
žamečiais vaikais. Pasieniečių
bokšte jie gyvena jau aštuone
rius metus, tačiau 1998 m. pra
sidėjo pirmosios pasieniečių
pretenzijos. Žvejys tvirtina
esąs šio sklypo savininkas ir
galįs tai patvirtinti oficialiais
dokumentais. Tuo tarpu pasie

S AVI

PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ
Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119
D A R B O 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)

niečiai teigia, kad ši šeima čia
gyventi teisės neturi. Klaipėdos
apygardos teismas baigė nagri
nėti Pavelo Žąsyčio, jo sugy
ventinės Rasos Vitkienės ir
Valstybės sienos apsaugos Pa
krančių apsaugos rinktinės
konfliktą. Nepalankaus spren
dim o sulaukęs žvejys žada
kreiptis į Aukščiausiąjį teismą.
Mirė šulinyje
Kyviškėse (Vilniaus r.) į ne
uždengtą šulinį įkrito ir užsi
mušė 26 metų Regina Burbo.
Nelaimė įvyko, kai ji ėjo namo
su sūnumi. Gelbėti m oters į
K y v išk es išv y k o V ilniaus
priešgaisrinės gelbėjim o tar
nybos 4 - osios komandos gel
bėtojai, tačiau jiem s sekėsi
sunkiai, moteris buvo ištraukta
tik po pusvalandžio, ir atvyku
sių medikų pastangos atgaivin
ti nelaimės ištiktąją buvo be
vaisės. Pareigūnai mėgins išsi
aiškinti, kam priklauso neuž
dengtas šulinys. Dėl šio įvykio
ikiteisminį tyrimą pradėjo Vil
niaus rajono policijos komisa
riatas.
Naujas gydymo metodas
Kraujo vėžiu ir kitomis sun
kiomis onkologinėmis ligomis
sergantys žmonės graibsto in
formaciją apie naują išganingą
gydymo metodą embrionų kamieninėmis ląstelėmis. Inter
nete paskelbta, kad Vilniuje
2002 m. kovo mėnesį įkurtas
Em briotechnologijų centras,
kurio tikslas - diegti pačias pa
žangiausias medicinos techno
logijas gydant sunkius susirgi
mus. Tačiau oficialiai toks gy
dymo metodas Lietuvoje, kaip
ir daugelyje pasaulio šalių, ne
taikomas. Šiandien Vilniuje,
U n iv e rsite tin ė je lig o n in ėje
“Santariškių klinikos” spaudos

konferencijoje “Ar tikrai em
brioninės kamieninės ląstelės
gydo vėžį ir atjaunina?” , pasak
Sveikatos apsaugos ministeri
jos oficialaus pranešimo, bus
apžvelgiama embrioninių kamieninių ląstelių transplanta
vimo situacija Lietuvoje.
Pėdų įspaudimas
Uostamiesčio meno galeri
ja “Pėda” surengė iškilmingą
pėdų įspaudimo ceremoniją ir
taip pratęsė jau tradicija tapu
sią akciją. Jos tikslas - pagerbti
bei savitai įamžinti Klaipėdos
kultūrai ir menui nusipelniu
sius žmones. Prie pusšimčio
artėjančią originalią kolekciją
vak ar p a p ild ė ir “P ė d o je ”
įspaudė dar keturi klaipėdie
čiai: UAB “Mūsų laikas” val
dybos pirmininkas Rimantas
Cibauskas, ką tik 70 - ąjį am
žiaus jubiliejų šventęs Klaipė
dos dramos teatro aktorius Bro
nius Gražys, Klaipėdos valsty
binio jūrų uosto direkcijos ge
neralinis direktorius Sigitas
Dobilinskas bei akcinės ben
drovės “Klaipėdos energija”
Šilumos tinklų tarnybos virši
ninkas Vidmantas Pabrinkis.
Mokslo parkas
Klaipėdos universiteto mies
telyje iškilusiame naujame pa
state atidarytas Mokslo ir tech
nologijų parkas. Šios įstaigos
tikslas - skatinti šiuolaikinių,
m okslui im lių technologijų
plėtrą Vakarų regione ir visoje
Lietuvoje. Mokslo ir technolo
gijų parke patalpos bus nuo
mojamos, čia galės įsikurti apie
20 įmonių. Parko pirmojo eta
po statyboms 2,5 mln. litų sky
rė Ūkio ministerija, kuri kartu
su Klaipėdos universitetu yra
naujos įstaigos kūrėja.
Iš Lietuvos spaudos

