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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

LENKIJOS PREZIDENTAS DAR 
NEŽINO, AR VAŽIUOS Į VILNIŲ

Varšuva, sausio 29 d. (PAP-ELTA). Lenkijos prezidentas 
Aleksander Kwasniewski pareiškė, kad jau seniai buvo pakvies
tas apsilankyti Vilniuje balandžio 26 d., bet jo  sprendimas dėl 
vizito priklausys nuo padėties Lietuvoje raidos. Sis vizitas turėtų 
būti surengtas pažymint Lenkijos ir Lietuvos draugiškų santykių 
ir geros kaimynystės sutarties pasirašymo 10-ąsias metines.

Trečiadienį laikraštis Rzeczpospolita  pranešė, kad A. 
Kwasniewski vizitas į Lietuvą balandžio mėnesį buvo numatytas 
dar rugsėjį. “Beveik tuo pat metu Lietuvos Seime turi įvykti 
balsavimas dėl prezidento Rolando Pakso nušalinimo nuo val
džios. Esant tokiai situacijai Lenkijos prezidento vizitas gali 
būti suprastas kaip parama Lietuvos vadovui” , - rašo dienraštis.

Paklaustas, ar važiuos į Lietuvą, A.Kwasniewski atsakė: 
“Sutartis buvo pasirašyta balandžio 26 d. Metinės yra metinės. 
Bet labai daug kas priklausys nuo situacijos Lietuvoje raidos”.

“Kol kas kvietimas guli ant mano stalo. Jubiliejus yra reikš
mingas Lenkijos ir Lietuvos santykiams, o kas vyks Lietuvoje - 
pamatysime” , - pridūrė Lenkijos valstybės vadovas.

Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas, duodamas interviu 
Lietuvos radijui, atsisakė komentuoti šias žinias iš Varšuvos. 
“Neoficialios informacijos arba nuogirdų komentavimas būtent 
užsienio politikos klausimais gali padaryti daug žalos”, - sakė 
prezidentas R. Paksas.

Preliminariai skaičiuojama, kad balsavimas dėl Prezidento 
nušalinimo gali būti surengtas balandžio mėnesį. Jei 85 par
lamentarai pripažintų, kad nors vienas kaltinimas iš pateikiamų 
Prezidentui yra teisingas, valstybės vadovas turėtų palikti savo 
postą. Dabar Seime yra 137 nariai.

A. VALIONIS NESIGAILI PASAKĘS 
JAV NEOFICIALIĄ POZICIJĄ

Vilnius, sausio 28 d. (ELTA). Užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis nesigaili paviešinęs neoficialią JAV poziciją dėl 
padėties Lietuvoje. “Aš įvertinau visas aplinkybes ir tikrai ma
nau, kad tai svarbu ir tai reikėjo padaryti”, - sakė Lietuvos diplo
matijos vadovas po susitikimo su opozicinės Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) frakcijos nariais. Pasak jo, šiame pokal
byje dar kartą buvo aptarti “visi oficialūs ir neoficialūs signalai”.

Seimo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) frakcijos 
seniūnui Andriui Kubiliui susidarė nuomonė, kad situacija yra 
rimtesnė negu prieš tai atrodė. “Ta informacija, kurią mums pa
teikė ministras, iš tiesų verčia labai rimtai galvoti apie Lietuvos 
šiandieninę situaciją ir visų atsakomybę. Neatmesiu tokios tiki
mybės, kad šiandien dar neoficiali ir neformaliai pasakoma nuo
monė, laikui bėgant, gali tapti formalia nuomone”, - sakė jis.

Jeigu ministras būtų nutylėjęs, mūsų valstybė “būtų praradusi 
dalį tiesos, kurią dabar sužinojo”. “Tiesa yra nemaloni Lietuvai, 
bet ji yra tiesa, ir nežinoti tos tiesos ir į ją  nereaguoti būtų labai 
neatsakinga” , - teigė Tėvynės sąjungos lyderis. A. Kubilius ne
mano, kad A. Valionį už tiesos pasakymą “reikėtų kaip nors ver
tinti”. Jo nuomone, ministras pasielgė pilietiškai ir pranešė visuo
menei tai, ką sužinojo. “Jeigu tiesa yra kam nors nemaloni, tai yra 
paprasčiausias noras vengti tiesos. Lietuvos politikai šiandien pa
sižymi ta savybe, kad jie vengia tiesos - ar apie žemės sklypus, ar 
apie užsienio valstybių neformalią nuomonę”, - sakė A. Kubilius.

Prezidentas susipažino su AB “Mažeikių nafta” medžiaga
Sausio 29 d. Valstybės kontrolės vadovas Jonas Liaučius pa

teikė prezidentui R. Paksui Valstybės kontrolės 1997-2003 m. 
atliktų AB “Mažeikių nafta” valstybinių auditų dokumentus: 
valstybinio audito ataskaitą “AB Mažeikių nafta”, LR Vyriausy
bės ir “Williams International Company” investicijų sutarties 
ekonominių pasekmių valstybės ūkiui vertinimą.

Kartu su J. Liaučiumi dokumentus pateikė Valstybės kon
trolės Veiklos audito II departamento direktorė Zita Valatkienė 
ir Valstybės kontrolės Veiklos audito I departamento direktorius 
Rimantas Sanajevas. Prez. R. Paksas padėkojo jiems už atliktą 
darbą ir išreiškė nuomonę, jog šią auditų medžiagą turėtų svars
tyti Seimas ir Generalinė prokuratūra. Eltos inf.

Po JAV Lietuvių bendruomenės išleistos knygos supažindinimo, kurioje apžvelgiama 50 metų veikla, 
rengėjos ir meninės programos atlikėjai: smuikininkė Edita Orlinytė, pianistas Manigirdas Motekaitis, 
JAV LB Valdybos pirmininkė Vaiva Vėbraitė, Tarybos pirmininkė Regina Narušienė ir Kultūros 
tarybos pirmininkė Marija Remienė Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, sausio 18 d.

Z. Degučio nuotr.

PO SUSITIKIMO SU PREMJERU - 
OFICIALI PREZIDENTO POZICIJA

V iln iu s , sausio  28 d. 
(ELTA). Prezidentas Rolandas 
Paksas patikino Lietuvos part
nerius, kad situacija šalyje 
sprendžiama remiantis demo
kratinėmis ir konstitucinėmis 
normomis. Prezidentas taip pat 
pareiškė, kad, nepriklausomai 
nuo vidaus politinės situacijos 
ir apkaltos rezultatų, Lietuva 
yra ir išliks patikima JAV ir 
Europos sąjungininkė.

Tokia prezidento R. Pakso 
pozicija buvo paskelbta po su
sitikimo su Ministru pirminin
ku Algirdu Brazausku. Susiti
kime buvo kalbėta apie užsie
nio reikalų ministro Antano 
Valionio paviešintą neoficialią 
kai kurių JAV pareigūnų pozi
ciją, kad laukiama prezidento 
R.Pakso atstatydinimo per ap-

“YUKOS” NEPLANUOJA 
PARDUOTI “MAŽEIKIŲ 

NAFTOS” AKCIJAS
V iln iu s , sausio  28 d. 

(ELTA). Rusijos kompanija 
“Yukos” nesirengia ir nesvars
to galimybės parduoti jai pri
klausančią “Mažeikių naftos” 
akcijų dalį. Tai paskelbė “Yu- 
kos” atstovybė Lietuvoje, re
aguodama į šalies spaudoje ta 
tema paskelbtas interpretaci
jas. Pasak “Yukos” atstovybės 
Lietuvoje vadovo Tomo Gižo, 
jei Vyriausybė pareikštų norą 
išpirkti “Mažeikių naftos” ak
cijas, šis pasiūlymas, kaip ir vi
si kiti Vyriausybės, kaip “Ma
žeikių naftos” akcininkės, iš
kelti klausimai bei pasiūlymai,

kaltą. A. Valionis, grįžęs iš 
JAV, teigė, jog Vakarų diplo
matai neoficialiai pripažįsta, 
kad Lietuvos demokratija Va
karuose bus pasitikima tuo at
veju, jei apkalta įvyks ir R. 
Paksas bus atstatydintas.

Prezidentas R. Paksas pa
reiškė suprantąs, kad politinė 
padėtis Lietuvoje yra mūsų 
partnerių stebima ir aptariama 
kitose valstybėse. Tai normalus 
reiškinys diplomatinėje prak
tikoje.

Prezidentas taip pat p ri
mygtinai paprašė Ministro pir
m ininko, k itų  po litikų  ne
įtraukti užsienio politikos į vi
daus politines batalijas.

A. Brazauskas po susitiki
mo su prezidentu teigė nema
nąs, kad užsienio reikalų mi-

būtų svarstomas. “ Vyriausybė 
neturi planų jų  pirkti” , - trupai 
Eltai komentavo Premjero pa
tarėjas Saulius Spėčius. Tokią 
pat Ministrų Kabineto poziciją 
patvirtino ūkio ministras Petras 
Čėsna.

RUSIJA
SUINTERESUOTA

SUTARTIMIS
M ask va , sausio  29 d. 

(ITAR-TASS-ELTA). Rusijos 
vidaus reikalų ministerija su
interesuota sudaryti readmisi- 
jos (nelegalių migrantų grąži
nimo) susitarimus su Rytų šali
mis. Šiuo klausimu ministerija 
veda konsultacijas su Rytų 
valstybėmis, kadangi daugelis 
nelegalių migrantų į Rusiją at-

nistras pasielgė teisingai, pa
viešindamas neoficialią kai 
kurių JAV pareigūnų poziciją 
- diplomatinėje praktikoje tai 
nėra priimtina.

Netrukus po užsienio rei
kalų ministro pareiškimo, pre
zidentas R. Paksas sakė keti
nąs artimiausiu metu susitikti 
su užsienio reikalų ministru ir 
paprašyti jo  paaiškinimų. Pre
zidento atstovė spaudai Jūratė 
Overlingienė teigė, kad “šiuo 
metu prezidentas nepareiškė 
tokių ketinimų”. Pasakjos, prez. 
patarėjas užsienio politikos 
klausimais Petras Vaitiekūnas 
yra perdavęs A.Valioniui vals
tybės vadovo pageidavim ą 
raštu susipažinti su užsienio 
reikalų ministro susitikimų 
Vašingtone atmintinėmis.

vyksta iš Kinijos, Vietnamo, 
Mongolijos, Afganistano ir Ira
no. Pasak Rusijos VRM fede
ralinės migracijos tarnybos 
viršininko pavaduotojas Mi
chailo Tiurkino, iš ES šalių 
gaunama daug pasiūlymų pa
sirašyti readmisijos susitari
mus. M. Tiurkinas priminė, jog 
“iki šiol Rusija tokią sutartį 
yra sudariusi tik su Lietuva, 
bet kol kas pagal šį dokumentą 
nebuvo deportuotas nė vienas 
RF pilietis”. Jis pažymėjo, kad 
Lietuva planuoja kasmet grą
žinti į RF apie 100 nelegalių 
migrantų. Dabar Pskovo sri
tyje steigiamas specialus cent
ras, kur bus pristatomi iš Lie
tuvos deportuoti piliečiai.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS TA R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

■ UŽ NEOFICIALIAS ŽINIAS - NEOFICIALUS
MINISTRO GALVOS REIKALAVIMAS
Vilnius, sausio 29 d. (ELTA). Prie Užsienio reikalų minis

terijos prezidentą Rolandą Paksą remiančio pilietinio judėjimo 
“Už teisingumą ir demokratinę Lietuvą” aktyvistai surengė pi
ketą ir “neoficialiai reikalavo ministro Antano Valionio galvos” .

7 piketuotojai laikė plakatus, kuriuose buvo įrašytas “neofi
cialus” reikalavimas ministrui atsistatydinti, pasmerkti “neatsa
kingi diplomatai”, URM pavadinta “gandų” ministerija, ir noriai 
prieš televizijos kameras dėstė savo tiesas.

Piketo dalyvių rūstybės užsienio reikalų ministras susilaukė 
dėl paviešintos neoficialios kai kurių JAV pareigūnų nuomonės, 
esą Vakarai laukiantys prezidento R. Pakso atstatydinimo per 
apkaltos procesą. Pilietinio judėjimo “Už teisingumą ir demokra
tinę Lietuvą” teigimu, tikrai įvykusius ar tariamus neoficialius, 
užkulisinius diplomatinius pokalbius su JAV politikais Lietuvos 
užsienio reikalų ministras stengiasi paversti oficialia politine 
propaganda, nukreipta ne tik prieš prezidentą R. Paksą, bet ir 
prieš pasitikėjimo ir partnerystės tarp Lietuvos ir JAV plėtrą.

Piketo dalyvė Aldona Jašinskienė neabejojo, kad užsienio 
reikalų ministras, “dar prieš vykdamas į JAV, jau žinojo, kokią 
nuomonę reikia parvežti” . “Jeigu oficiali Amerika pasako vie
naip, o p. Valionis leidžia sau pranešti visai kitaip, tai jau atsi
prašau,” , - piktinosi A. Jašinskienė.

Piketo dalyviai taip pat laikė plakatą, kuriame buvo pareikšta 
pagarba prezidentui R. Paksui, ir neabejojo, kad jį palaiko 
didžioji Lietuvos žmonių dalis.
■ SOCIALISTAI PIKTINASI SPRENDIMU

PALIKTI KALĖJIME BUVUSĮ KOMUNISTŲ VADĄ
Lietuvos socialistų partija piktinasi Aukščiausiojo Teismo

sprendimu panaikinti žemesniojo teismo sprendimą anksčiau 
laiko paleisti iš kalėjimo Lietuvos komunistų partijos vadą My
kolą Burokevičių. “Nepaisant mūsų valstybės akivaizdaus “de
mokratėjimo” ir europinių idealų deklaravimo užsieniui, Lietu
voje dar iki šiol yra sąžinės kalinių, kurie netgi esant visoms 
įstatymo reikalaujamoms sąlygoms nepaleidžiami į laisvę, nes 
yra “pavojingi” valdančiai klasei”, - teigiama Lietuvos socialistų 
partijos pareiškime.

Pernai Vilniaus apygardos teismas dvejais metais sutrumpino 
už antivalstybinę veiklą 1999 m. nuteisto M. Burokevičiaus įka
linimo laiką. Pagal šį sprendimą jis iš kalėjimo turėjo išeiti jau 
sausio 15 dieną, tačiau jį panaikino Aukščiausiasis Teismas.

Praėjusių metų pabaigoje Lietuvos socialistų partijos lyderis 
Mindaugas Stakvilevičius pareiškė, kad iki šiais metais vyk
siančių Europos Parlamento ir Seimo rinkimų socialistai sieks 
Lietuvoje atkurti Lietuvos komunistų partijos (LKP) veiklą.

Lietuvos komunistų partijos - Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos padalinio - veiklą savo nutarimu uždraudė Aukščiausioji 
Taryba-Atkuriamasis Seimas po 1991 m. žlugusio komunistinio 
pučo Maskvoje. Vėliau LKP lyderiai buvo nuteisti už siekį jėga 
nuversti teisėtai išrinktą Lietuvos valdžią. 1991 m. sausį LKP tal
kininkavo sovietinėms karinėms pajėgoms, per kurių siautėjimą 
Vilniuje žuvo 14 žmonių ir apie tūkstantis buvo sužeista.

■ ABEJOTINOS REPUTACIJOS ASMENYS
NEBEGALĖS LANKYTIS SEIME
Seimo valdyba svarsto galimybę įteisinti griežtesnę lan

kymosi Seime tvarką, kurią įgyvendinus abejotinos reputacijos 
asmenys nebegalėtų patekti į parlamento rūmus.

Pasak Seimo pirmininko Artūro Paulausko, planuojama riboti 
tokių nepageidautinų asmenų, galinčių pakenkti Seimo prestižui, 
lankymąsi Seime. “Tie, kuriems išrašyti leidimai lankytis Seime, 
turi savo elgesiu, savo moralinėmis savybėmis nežeminti šios 
institucijos”, - sakė Seimo vadovas. Jo teigimu, kartais pasitaiko, 
kad netgi Seimo nariai pasikviečia policijos ieškomus asmenis.

Seimo vicepirmininkas Gintaras Steponavičius irgi mano, 
kad tai yra kur kas platesnė problema negu pasirodymas Seimo 
rūmuose skandalingai pagarsėjusios Renatos Smailytės.

Pasak A. Paulausko, kol kas nėra jokių “juodų” sąrašų asme
nų, kuriems ketinama uždrausti lankytis Seime. “Kitą savaitę 
Seimo kancleris turės pateikti siūlymus dėl lankymosi Seime 
tvarkos sugriežtinimo. Jeigu R. Smailytė ar kitas asmuo pateks 
į sąrašą asmenų, kuriems bus draudžiama lankytis parlamente 
arba jis atitiks kriterijus, pagal kuriuos vertinant žmogus negalės 
čia apsilankyti, vadinasi, bus uždrausta tai daryti” .

Laikinai einantis Seimo kanclerio pareigas Arvydas Kregždė 
Eltai sakė, kad sausio 27 d. R. Smailytė lankėsi Seime pagal 
vienkartinį Seimo nario Egidijaus Skarbaliaus išrašytą leidimą. 
Sis parlamentaras, pasak jo, prasidėjus skandalui buvo sustabdęs 
jos kaip visuomeninės Seimo nario padėjėjos nuolatinį leidimą.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Prezidentas George W.Bush 
pasakė reikšmingą kalbą sau
sio 20 dieną. Spėjama, kad kal
bos klausė apie 60 milijonų 
amerikiečių. Kalbėtojas kalbė
jo apie kovą su terorizmu, pa
lietė ir daugelį vidaus klausi
mų, moralės problemų bei ho
moseksualų vedybas. Jis sakė, 
kad mūsų tauta turi ginti san
tuokos šventumą, turi saugoti 
jaunim ą nuo alkoholio, nuo 
įvairių kvaišalų ir paleistuva
vimo. Jis pasmerkė sportinin
kų vartojamus “vaistus” sie
kiant laimėjimų. Jo vyriausybė 
planuoja būdus, kaip sumažinti 
tarp jaunimo pasitaikantį nar
kotikų vartojimą. Prezidentas 
džiaugėsi, kad nuo Rugsėjo 11 
puolimų praėjo jau 28 mėne
siai ir nebuvo puolimų ir teroro 
atakų. Nors nebuvo puolimų 
Amerikos žemėje, tačiau žudy
mai tęsėsi Bali, Jakarta, Casa- 
blanka, Riyagh, Mombassa, 
Jeruzalem, Istambul ir Bagdad 
vietovėse. Prezidentas pabrė
žė, kad teroristai ir toliau pla
nuoja karą prieš Am erikos 
žmones. Mūsų pareiga ginti sa
vo žmones, ieškoti ir persekioti 
teroristus visais ginklais, ku
riuos mes turime.

Prezidentas pasakė žinąs, 
kad daugelis JAV karių klauso
si jo  kalbos. Jis pasiėmė sun
kiausią šio konflikto dalį ir no
ri, kad jie žinotų, jog Amerika 
didžiuojasi jų  tarnyba. Vyriau
sybė, Kongresas suteiks jiems 
visas priemones, kad laimėtų 
šį teroro karą. Žudikams nepa
siseks, jie pralaimės ir Irako 
žmonės gyvens laisvi, - sakė 
prezidentas. Jis tęsė kalbą, sa
kydamas, kad Amerikai nerei
kia jokių imperijų, jokių domi
navimo ambicijų. “Mūsų tiks
las demokratinė taika, kuri re
miasi žmonių laisve, visų vyrų 
ir moterų teisėmis.”

Prezidentas Bush toliau 
kalbėjo ir apie ekonominį au
gimą, bedarbių mažėjimą ir 
verslo plėtim ą. Jis pabrėžė 
švietimo reikšmę - matemati
kos ir tiksliųjų mokslų plėtimą 
JAV mokyklose. Vyriausybė 
išleidžia švietimui daugiau lė
šų, Kongresas jau sumažino 
gyventojų mokesčius, infliaci
ja mažėja, Kongresas neturėtų

PREZIDENTO KALBA
panaikinti mokesčius, kuriuos 
buvo pradėjęs sugrąžinti mo
kėtojams, kalbėjo prezidentas. 
Jis pažymėjo, kad Kongreso 
narių dalis ir nemažas skaičius 
amerikiečių neteikė paramos 
Irako išlaisvinimui, tačiau rei
kia atvirai žiūrėti ir į tai, kas 
būtų buvę, jei Irako valdžioje 
būtų likęs Saddam Hussein.

Tradicija reikalauja, kad 
prezidentui kalbant apie vals
tybės padėtį, jam  atsako prie
šingos politinės partijos kalbė
tojai. Prezidentui Bushui atsa
kė Atstovų rūmų mažumos va
dovė Nancy Pelosi iš Kalifor
nijos ir senatorius iš Pietinės 
D akotos dem okratas Tom 
Daschle. Jie kaltino preziden
tą, kad mažino mokesčius, kad 
turtingieji amerikiečiai taptų 
dar turtingesni. Senatorius 
Daschle sakė, kad prezidentas 
naudosis savo padėtimi Bal
tuosiuose Rūmuose politiniam 
prestižui. Kritikai teigė, kad 
prezidentas su savo planais pa
kenkė ekonominiam augimui, 
sumažino lėšas švietimui ir se

JAV prezidentas George Bush savo metinio valstybinio pranešimo 
metu Kongreso rūmuose. Už jo - viceprezidentas Dick Cheney, 
kairėje, ir Atstovų rūmų pirmininkas J. Dennis Hastert.

nelių medicinos paramai. Po 
prezidento kalbos televizijoje 
dar pasirodė įtakingas senato
rius Edward Kennedy, sakyda
mas, kad prezidento pareiški
mai skiriasi nuo realaus gyve
nimo, nes amerikiečiai pajuto 
trejų metų ekonominį atoslūgį.

Prezidento Bush kalba su
tapo su šių metų balsavimo 
planais. Prezidentas neslėpė, 
kad jis planuoja tapti kandida
tu antrai kadencijai. Jis jau va
žinėja po įvairias valstijas, ra
gindamas balsuotojus vėl bal
suoti už kovotoją prieš teroriz
mą, už seneliams medicare pa
gerinimą, už vaistų atpiginimą. 
Kongrese, kur kalbėjo prezi
dentas, nebuvo trijų svarbių de
mokratų senatorių: John Kerry 
iš M assachusetts, Siaurinės 
Karolinos sen. John Edwards 
ir sen. Joseph Lieberman iš 
Connecticut. Jie visi dalyvavo

pirm in iuose balsav im uose 
valstijose, kurios renka kandi
datus į prezidento vietą.

K ongreso rūm uose tarp 
valdžios atstovų, aukštų kariš
kių ir pareigūnų buvo skirtos 
vietos aukštiesiems svečiams. 
Jų tarpe šalia ponios Laura 
Bush sėdėjo laikinasis Irako 
Valdančios Tarybos pirminin
kas Adnan Pachachi. Preziden
tui Bush buvo daug smagiau 
kalbėti apie Saddam Hussein 
režimą dabar, kada tas teroro 
planuotojas “sėdi skylėje” , 
laukdamas dar nenustatytos 
bausmės už savo darbus. Kartu 
su “valstybės padėtim” prezi
dentas laisvai kalbėjo apie rin
kimų kampanijos padėtį. Da
bar tenka laukti respublikonų 
partijos konvencijos, kuri pa
rinks 2004 metų kandidatą į 
prezidentūrą. Sausio 20 d. ne
lauktai savo kandidatūrą atšau
kė demokratas kongresmenas 
Dick Gephart. Jis sakė norįs 
sugrįžti į privatų gyvenimą. 
Politinėje veikloje išbuvo 35 
metus

—  Keliais sakiniais-----

• Pakistano prez., genero
las Pervez Mushararraf pripa
žino, kad Pakistano mokslinin
kai pardavinėjo tarptautinėje 
rinkoje atominių ginklų pa
slaptis. Pakistano žvalgybos 
žiniomis, į slaptą prekybą įvel
ta buvo Siaurinė Korėja, Ira
nas. Tai išaiškinti padėjo Li
bijos vyriausybė. Kalbėdamas 
su Amerikos CNN televizijos 
reporteriais prezidentas patvir
tino, kad pakistaniečiai už brė
žinius ir slaptus dokumentus 
gavo nemažą finansinę para
mą. Jis apie tą “biznį” infor
mavęs Tarptautinę Atominės 
Energijos Agentūrą per jos va
dovą Mohamed ElBaradei.

• Liberijos ištremto prezi
dento žmona Asha Keita-Con- 
neh paskelbė, kad ji siekdama

(Nukelta į 3 p.)
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GRUZIJOS PAVYZDYS

Neseniai Gruzijoje įvyko pirmalaikiai prezidento rinki
mai. Gruzinų tauta pasuko kitu keliu - daugelis jų mano suradę 
savo tautos gelbėtoją. Daugiau kaip 95 procentai atėjusių bal
suoti žmonių norėjo, kad 36 metų teisę baigęs New Yorke 
universitete Michailas Saakašvilis taptų krašto prezidentu. 
Rinkimuose balsavo net 83 procentai rinkėjų ir balsavimai 
vyko ramiai.

Išrinktasis prezidentas po rinkimų pareiškė gerinsiąs są
lygas užsienio investicijoms, palaikysiąs gerus santykius su 
Rusija ir balansuosiąs valstybės biudžetą bei kovosiąs su išsi
plėtusia korupcija. “Užsienio fondų ir valstybės lėšų švaisty
mas privedė Gruziją prie ekonominės bedugnės krašto”. Svar
biausia dabartinės Gruzijos problema - teritorijos vientisu
mas, kurią jis norįs išlaikyti. Daugelis Rusijos politikų sako, 
kad jam  atėjus į valdžią, Gruzija pražus, nes naujasis prezi
dentas esąs nacionalistas. Tą neigiamą Rusijos pažiūrą galima 
vertinti tuo, kad jam  tapus prezidentu, ji gali prarasti įtaką 
visoje Gruzijoje, kuri turi svarbų Kaspijos naftos perdavimo 
kanalą. Tai JAV-oms strategiškai svarbi šalis. Žlugus Sovietų 
Sąjungai, ši valstybė susilaukė Amerikos dėmesio. JAV skyrė 
jai beveik 2 bilijonus dolerių, padėjo organizuoti kariuomenę 
ir ragino gruzinus rūpintis savo tauta. Tačiau ir Rusija nori 
kontroliuoti naftos išteklius, bet Amerika pasirūpino, kad būtų 
nutiesti vamzdžiai, kuriais tekės nafta Europai, aplenkiant 
Rusijos teritoriją nuo Baku per Tbilisi į Turkiją.

Tad nenuostabu, kad Maskva kaltina JAV, pasinaudojant 
Gruzijos politine padėtimi, norint vėl pradėti šaltąjį karą. La
bai aišku, kad Amerika priešinasi Rusijos norui sukurti vėl 
buvusių sovietinių respublikų jungtį, kurias ji galėtų kon
troliuoti.

Masinės demonstracijos privertė prez. E. Ševardnadze at
sistatydinti iš pareigų. Negalima pamiršti, kad jis, būdamas 
Sovietų užsienio reikalų ministru, daug lėmė, kad būtų baigtas 
šaltasis karas. Taip pat negalima užmiršti, kad jo  kalba, kurią 
jis pasakė 1989 m. gruodžio mėnesį, kad Sovietų Sąjungoje 
grįžtama į totalitarizmą, dažnai dabar politikų prisimenama. 
Bet kad jis nepajėgė Gruzijoje sutramdyti korupciją ir įvesti 
demokratiją, būdamas prezidentu 12 metų, tapo aišku, kad 
jis turi pasitraukti. Rusija tai vadina Gruzijos perversmu.

JAV delegacijai naujojo prezidenti įvesdinimo iškilmėse 
vadovavo Valstybės sekretorius Colin Powell. Jis, vos atvykęs 
į Tbilisi, tuoj nuvyko pas buvusį prezidentą Ševardnadze ir 
pasveikino jį su 76 gimtadieniu. Savo kalboje su naujuoju 
prezidentu, JAV Valstybės sekretorius C. Powell pažadėjo 
Gruzijai visokeriopą paramą kovojant su skurdu ir korupcija. 
Jis taip pat pažadėjo, kad būdamas Maskvoje, ragins Rusiją 
laikytis savo pažadų išvesti kariuomenę iš Gruzijos žemės ir 
gerbti savo kaimynų valstybingumą. “Yra labai svarbu, kad 
rusai padarytų viską, kad veiktų demokratinė sistema ant tvir
tų pagrindų ir kad jų institucijos tarnautų demokratijai ir atei
tyje”.

Ir mes prisimename Lietuvos prezidento skandalą, kai 
prez. R. Pakso šeši advokatai žūtbūt siekia nutęsti apkaltą, 
neturėdami darbo, kurie galėtų patarti ir Lietuvos prezidentui 
pasekti garbingu Gruzijos prezidento E. Ševardnadze pavyz
džiu. 5. Tūbėnas

Šią savaitę planavau patal
pinti pokalbį su Antanu Moc
kumi apie jo  nepaprastą politi
nę karjerą (dvi kadencijas jis 
buvo Kolumbijos sostinės Bo- 
gotos vyriausiu meru - tai 8 mi
lijonus gyventojų atstovaujan
tis postas, antras savo svarba 
po prezidento, kurį š.m. sausio 
1 dieną A. Mockus perdavė 
įpėdiniui Luis Eduardo Gar- 
zon, kairiųjų pažiūrų, bet ne 
buvusiam komunistui, kaip bu
vo rašyta lietuviškoje spaudo
je. Gi dabar Antanas grįžta į 
universitetą ir pradeda savo 
laisvas “metines atostogas” - 
kitą mėnesį pora savaičių Har
varde, o paskui gal Sorbonoj.

Bet, deja, Lietuvoje toliau 
tęsiasi nesusipratimų grandinė, 
ir nesimato, kur ji nuves. Tad 
vėl tenka grįžti prie “Pašėlusio 
Rolando”.

Iki šiol gal daugiausiai nu
kentėjo spaudos, taip vadina
mosios, ketvirtosios jėgos, pres
tižas - daugiau negu preziden
to, Seimo ar teismų. Jau matėsi 
p lakatai su šūkiais “žinia- 
sKLAIDA”. Per paskutinius 
mėnesius labai aiškiai pasirodė 
tai, kokia silpna ji yra ir kaip 
vis dar nemoka atskirti nuomo
nės ir propagandos nuo naujie
nos ir informacijos. Nes skai
tant spaudą, klausantis radijo 
ar žiūrint televiziją daugiausiai 
pasigedome aiškios objekty
vios informacijos. Dezorienta
cija, manipuliacija irgi yra vie
na iš spaudos priemonių. Dau
giau sužinai Šančių jomarke, 
kur bobutės liežuvauja, negu 
paskaitęs mūsų spaudą. Žurna
listai nėra politologai, teisėjai, 
prokurorai, etc. Bet kai jie nori 
būti viską išmanantys, tai taip 
viską sumaišo, kad paprastas 
žmogus nežino, apie ką apskri
tai rašoma. Vietoje to, kad su
rašytų žinomus faktus, jie me
tasi į teisėjus ir prokurorus, iš 
anksto pasmerkdami vietoje to, 
kad informuotų. Nežinau, kaip
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taikos, nutraukia ryšius su savo 
vyru Sekou Conneh ir perima 
jo  pareigas. Ji rūpinasi savo kū
dikiu, tačiau jai užteks laiko 
tvarkyti ir šalies reikalus, nes 
ji nutarė, kad Liberijai reikalin
ga taika ir vienybė.

• Irako šijitai surengė Bag
dade didelę eiseną, reikalauda
mi, kad suimtas diktatorius S. 
Hussein būtų nuteistas ir pa
kartas. Jis šijitus persekiojo 35 
metus. Iš 25 milijonų Irako gy
ventojų šijitai sudaro 60% ir 
buvo persekiojami, žudomi, 
laidojami masinėse kapinėse.

• Popiežius Jonas Paulius 
II sausio 17 d. suorganizavo 
Vatikane ekumeninį “Susitai
kymo koncertą”. Šalia popie

UZRASAI IS BOSTONO
Pašėlęs Rolandas IV arba kur Plechavičius?

paprastas žmogus gali suprasti 
visą tą “košę”. Jis supras tik 
viena: kad Lietuvos valdžia ne
valdo. Ir jam to užteks. Sekantį 
kartą, kai eis balsuoti, žinos, ką 
daryti. Tada pavojuje bus ne 
prezidentas, bet Seimas ir visa 
esama valdžia, kurių terminas 
gali baigtis dar šiais metais, per 
sekančius rinkimus. Ar užteks 
naujų, jaunų jėgų perimti tą vi
są aparatą, nežinau, bet jauni
mui čia yra didelė proga likvi
duoti vieną kartą ir visam lai
kui tą sovietinį palikimą, pasi
slėpusį po 32 partijomis.

Bet grįžtant prie “Pašėlusio 
Rolando” turiu prisipažinti, kad 
esu nusivylęs ne tiek dėl tų ne
aiškių “šiurkščių Konstitucijos 
pažeidimų”, dėl tų pagrįstų ar 
nepagrįstų kaltinimų, kiek dėl 
jo intelektualinio silpnumo. Tai 
pastebi, kai skaitai ar klausai 
jo  kalbų. Niekas nesako visos 
teisybės, bet reikia m okėti 
gudriai argumentuoti. Tai nie
ko neturi bendro su jo  lakūno 
pomėgiais, nei su jo  verslo ga
bumais - tai stačiai inžinierius, 
kurio neišmokė kritiškai mąs
tyti, laisvai galvoti ir laisvai 
kalbėti. Galop jis irgi yra so
vietinės sistemos palikuonis.

Kūčių vakarą - vėl siurpri
zas: prezidentas atsiprašė visos 
tautos. Bet ir tai buvo interpre
tuota negatyviai. Gal teisingai 
siūlo V. Landsbergis: “Paksui 
reikia padėti”. Visi buvę Lietu
vos prezidentai ir tautos galvos 
turėtų jam  padėti. Gal dar ne 
per vėlu, bet... kur jie buvo 
pastaruosius du mėnesius?

Gerai, kad dabar viską per
ims advokatai ir prokurorai, 
kurie tikrai daug gudriau kal
bės už Paksą ir bandys pataisy
ti jo  “lapsus linguae”. Bet visa 
tai gali užtrukti ilgiau, negu 
kraštas gali toleruoti. Gal ir ge
rai, kad prezidentas turi labai 
limituotas teises ir gal visai ne
svarbu, kas valdo Lietuvą?

Jeigu šiandien Lietuva tu-

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYK IŲ  APŽVALGA

žiaus sėdėjo rabinas Elio Toaff, 
musulmonų Imam Abdulawa- 
hab Hussein Gomaa. Popie
žius kvietė pasaulio žydus, mu
sulmonus ir krikščionis veikti, 
kad pasaulyje vyrautų taika, 
nes “mes visi esame tikintieji 
į vieną Dievą. “

• Texas San Antonio mies
to katedroje, statytoje prieš 272 
metus, 38 m. Rogelis Rodriguez 
sudaužė septynias statulas, pa
darė daugiau žalos. Jis smerkė 
tikinčiuosius, vadindamas juos 
stabmeldžiais. Vyras suimtas.

• Prez. Bush, pasveikinęs 
naująjį Kanados premjerą Paul 
Martin, pranešė, kad Kanada 
galės dalyvauti Irako atstaty
me. Dabartinė Kanados vyriau
sybė palaiko laisvo Irako idėją.

rėtų Plechavičių, tai visa tauta 
- referendum o forma - jam  
duotų diktatoriaus mandatą ir 
sakytų, paleisk Seimą, išvai
kyk ministrus ir perimk prezi
dentūrą. Valdyk! Deja, tokių 
neturim, nežinau, ar net norė
tume turėti, bet jau laikas, kad 
pasirodytų tas istorinis žmo
gus, vadovas, kaip Basanavi
čius 1918 metais arba Lands
bergis prie Gorbačiovo 1989- 
ais, kurį galėtume gerbti ir juo 
sekti. Deja, matom tik sava
naudžių, susikompromitavusių 
valdžią, kuriai verkiant reikėtų 
Plechavičiaus stiprios rankos.

Jeigu tikrai sąmokslą prieš 
Paksą suorganizavo “neaiškūs” 
elementai (kai kam jie labai 
aiškūs), jeigu tikrai jie vylėsi, 
kad prezidentas atsistatydins, 
tai tas keistuolis sumaišė vi
siems kortas, ir dabar neaišku, 
ką toliau daryti. Niekas nenori 
to teismo, nes rezultatai labai 
abejotini. Jeigu dar reikės Lie
tuvos prezidentą apginti nuo 
lietuvių Strasbūre, tada tikrai 
neapsimokėjo nei sąmokslo, 
nei skandalo, nei ketvirtos val
džios... Tuomet lieka tik viena 
išeitis: kuo greičiausiai su juo 
susidoroti jėga.

Blogiau negu Pakso apkal
tinimas ir gręsianti diktatūra 
yra anarchijos pavojus, jeigu 
kam nors šautų į galvą “dėl tė
vynės” ar kokio nors asmeniš
ko labo nužudyti prezidentą. 
Ironiškai, nuo Nixon’o istori
jos - jeigu taip galima būtų įro
dyti - pereitume į daug garbin
gesnę Kennedy tragediją. Būtų 
greita ir “teisinga” išeitis, bet 
tada Lietuva tikrai atsirastų 
tarp pasaulio tautų partijų. Jau 
Norvegijoje mafija pasamdė 
lietuvius, kad nužudytų “prie
šus” . Panašiai Ispanijoje, Da
nijoje. Dabar ateitų laikas Lie
tuvos mafijai. Visomis priemo
nėmis turėtume to išvengti ir 
nepaversti Pakso kankiniu.

Stasys Goštautas

• Šiauriniame Irako naf
tos centre Kirkuk vietinių ne
santaika virto kruvinais susirė
mimais. JAV daliniams įsiki
šus, kautynės buvo nuramin
tos, atimta daug ginklų.

• Savižudžių pilnas auto
mobilis Bagdade įvažiavo į 
Amerikos koalicijos laikino
sios valdžios štabą, žuvo 25 
žmonės, du jų  irakiečiai.

• Irano prezidentas M u
hammad Khatami ir jo reformų 
nevengianti vyriausybė pagra
sino pasitraukti, jei konserva
tyvi Priežiūros taryba neat
šauks savo varžymų ir kandi
datų į parlamentą “valymo”.

• Izraely je  kaltinam as 
premjeras Sharon dėl jo sūnaus 
kyšininkavimo skandalo.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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PREZIDENTO ANTANO SMETONOS 
MIRTIES 60 METŲ PAMINĖJIMUI A

Sausio 9 d. buvo 60 metų, 
kai JAV, Clevelande, žuvo pir
masis ir paskutinysis prieš Lie
tuvos okupaciją Lietuvos pre
zidentas A. Smetona, žymiau
sias nepriklausomybės atgavi
mo veikėjas. Jis taip pat buvo 
žymus visuomenės ir kultūros 
veikėjas, palikęs gilius pėdsa
kus mūsų istorijoje.

A. Smetona visuomeninę ir 
kultūrinę veiklą pradėjo dar 
būdamas mokiniu. Jau besi
mokant Taujėnų pradžios mo
kykloje jį kaipo pavyzdingą 
mokinį paskyrė vaikų bendra
bučio vyresniuoju. Mokyda
masis Mintaujos gimnazijoje 
1896 metais A. Smetona ben
dradarbiauja su J. Jablonskiu, 
kuris tuo metu ruošė pirmąją 
lietuvių kalbos gramatiką. Jie
du tyrinėjo rytų aukštaičių tar
mę Užulėnio apylinkėse. O 
1899 metais, studijuodamas 
Peterburgo universitete, pade
da J. Jablonskiui paruošti spau
dai pirmąją bendrinės lietuvių 
kalbos gramatiką.

Priėmimas J.E. Lietuvos Prezidentui pagerbti dr. F. Meierio bute 1941 m. vasarį Rio de Janeiro.
K.Vosyliaus nuotr.

• Komisija neįtraukė Pre
zidento V. Adamkaus į liudy
tojų sąrašą

Kaltinimus Lietuvos prezi
dentui Rolandui Paksui tirianti 
Seimo specialioji komisija ne
sutiko įtraukti į liudytojų sąra
šą kadenciją baigusį preziden
tą Valdą Adamkų.

Pasak šios komisijos pirmi
ninko pavaduotojo Juliaus Sa- 
batausko, tai nutarta todėl, kad 
“jis tikrai nėra niekuo susijęs 
su mūsų tyrimo objektu”.

Apklausti V. Adamkų ko
misijai siūlė R. Pakso advo
katai. Pasak šalies vadovui at
stovaujančio advokato Gedi
mino Baublio, V. Adamkus ga
lėtų paliudyti reikšmingas ap
linkybes, susijusias su Prezi
dentūros kanceliarijos darbo 
praktika ir Prezidentūros ben-

M okydamasis 
Mintaujos gimna
zijoje A. Smetona 
pradėjo aktyviai 
kovoti už lietuvių 
kalbos teises.
1896 m. rudenį jis 
suorganizavo mo
kinius ir atsisakė 
prieš pamokas kal
bėt maldą rusiš
kai, už ką buvo 
pašalintas iš gim
nazijos. Kartu su 
keletu kitų moki
nių nuvykęs į Pe
terburgą pas švie
timo ministrą ga
vo leidim ą tęsti 
m okslą ir 1897 
metais baigė Pe
terburgo IX gim
naziją. Pradėjęs 
studijuoti univer
sitete A. Smetona 
įsijungė į Peterburge veikusių 
lietuviškų organizacijų veiklą: 
dainavo C. Sasnausko chore, 
su V. Sirutavičium slaptai iš-

dravimo praktika su kitomis 
institucijomis privatizavimo 
metu. Advokatas sakė manąs, 
kad svarbiais privatizavimo 
procesais Prezidentūra ir pre
zidentai privalo domėtis. “Ma
nau, kad tai darė visi buvę pre
zidentai ir dabartinis šalies va
dovas. Tai natūralu, tai jų  pa
reiga ir neturėtų būti patei
kiama kaip kaltinimas” , - sakė 
G. Baublys.

Apkaltos komisija, pasak 
jos vicepirmininko J. Saba- 
tausko, patvirtino dokumentų 
sąrašą, kurie bus įtraukti į 
komisijos medžiagą, kuriais 
komisija vadovausis tirdama, 
vertindam a bei darydam a 
išvadas dėl pateiktų kaltinimų.

Jau apklaususi 39 liudy
tojus, Seimo specialioji tyrimo 
komisija tęs liudytojų apklau-

A. Smetona 1902 m. - studentavimo laikais.
Dirvos archyvo nuotr.

spausdino P. Avižonio paruoštą 
lietuvių kalbos gramatiką, ko
vojo už studentų teises. Taip už 
dalyvavimą studentų protesto

są. Komisijos vicepirmininkas 
J. Sabatauskas kol kas neįvar
dijo liudytojų pavardžių.

• Pritrūko balsų dėl sklypų
Seimui pritrūko vos kelių 

balsų, kad Specialiųjų tyrimų 
tarnyba būtų įpareigota pa
skelbti visą turimą informaciją 
apie pastarojo laikotarpio poli
tikus, įtariamus neteisėtai įsi
gijus žemės sklypų. Pasak val
dančiųjų socialdemokratų, ne
gali būti mestas šešėlis ant visų 
be išimties politikų, kurie turi 
sklypų, nes dalis jų įsigyti tei
sėtai. Seim as neįpareigojo  
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
jau dabar skelbti politikų, tu
rinčių daug sklypų, sąrašus, 
netrukdydamas toliau tirti ga
limus pažeidimus.

Eltos ir Kauno dienos inf.

eitynėse 1899 metais buvo su
imtas ir ištremtas iš Peterbur
go. Po mėnesio caro adminis
tracija leido tęsti studijas. Ne
žiūrint represijų, A. Smetona ir 
toliau dalyvavo lietuvių tau
tiniame judėjime, platino drau
džiamas knygas, už ką 1902 
metais vėl buvo suimtas, tačiau 
dėl įkalčių stokos byla nebuvo 
iškelta.

Tais pat metais, baigęs tei
sės fakultetą, grįžo į Vilnių. Cia 
dirbo banke ir aktyviai daly
vavo visuomeniniame gyveni
me, kartu su žmona pamėgo 
meno saviveiklą, Vileišio pa
skatintas vertė į lietuvių kalbą 
knygeles, dalyvavo Lietuvių 
demokratų partijos renginiuo
se, bendradarbiavo “Lietuvos 
ūkininko” laikraštyje.

1907 metų spalio mėnesį A. 
Smetona pradėjo leisti triskart 
per savaitę ėjusį laikraštį “Vil
tis”, kurio šūkis buvo - “Mūsų 
viltis vienybėje”. Siame laik
raštyje pagrindinius straipsnius 
rašė Vaižgantas ir Smetona, 
ypatingą dėm esį kreipdam i 
jaunimo emigracijai, nes tuo 
metu ypač daug darbingiausių 
žmonių išvykdavo į JAV. No
rėdami juos sulaikyti Lietu
voje, skatino steigti amatų mo
kyklas, amatininkus nukreip
dami į miestus, kur daugiausiai 
gyveno žydai; kurti taupymo ir 
senatvės aprūpinimo kasas, 
steigti valstiečių kooperatyvus 
ir tuo gerinti lietuvių gyvenimo 
sąlygas.

A. Smetona buvo vienas iš 
Lietuvių Mokslo Draugijos kū
rėjų. Jis dalyvavo 1907 m. ba
landžio 7 d. įvykusiame šios 
draugijos steigiamame susirin
kime ir buvo išrinktas į pirmąją 
draugijos valdybą, bei jos žur
nalo “Lietuvių tauta” redakci
nę komisiją.

1914 m etų pradžioje A. 
Smetona pasitraukė iš “Vilties” 
ir pradėjo leisti ir redaguoti 
dvisavaitinį žurnalą “Vairas”, 
kuris turėjo suburti aktyviausią 
tautinės inteligentijos dalį. Gre
ta žurnalo leidybos Smetona 
aktyviai dalyvavo lietuvių kul
tūrinėse draugijose: “Ryte” , 
“Žiburėlyje” , Lietuvių dailės 
draugijoje, “Aušros” knygų 
leidimo bendrovėje, dėstė lie
tuvių kalbą gimnazijose.

Prasidėjus Rusijos - Vokie
tijos karui A. Smetona dalyva
vo lietuviams nukentėjusiems 
nuo karo šelpti draugijoje. 
Ypač daug pasidarbavo vado-
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vėliams leisti komisijoje, kuri 
per 5 metus išleido 115 vado
vėlių mokykloms: logikos, psi
chologijos, lietuvių kalbos, li
teratūros, istorijos, matema
tikos. Penkis matematikos va
dovėlius A. Smetona pats iš
vertė, redagavo ir perdirbo taip 
sėkmingai, kad jie  sulaukė 
daugelio laidų. Si komisija rū
pinosi ir švietimu. Vilniuje 
steigė lietuviškas pradžios mo
kyklas, įsteigė gimnaziją, mo
kytojų kursus.

1917 m etų rugsėjo 6 d. 
vokiečiai davė leidimą Vilniu
je leisti lietuvišką laikraštį. A. 
Smetona tuojau pradėjo leisti 
ir redaguoti triskart per savaitę 
ėjusį “Lietuvos Aidą” , kartu 
vadovaudamas Lietuvos Tary
bai, o nuo 1919 04 04 iki 1920 
06 19 ir eidamas pirmojo Lie
tuvos prezidento pareigas.

Rinkimus į steigiamąjį sei
mą laimėjus Krikščionims de
mokratams, A. Smetona iš ak
tyvios politinės veiklos pasi
traukė, dėstė Lietuvos univer
sitete, Meno teorijos ir istori
jos, vėliau Filosofijos katedro
se etiką, senovės filosofiją. 
Kurį laiką dirbo Tarptautinio 
banko vicepirmininku. 1921
1924 metais redagavo laikraš
čius “Lietuvos balsą”, “Krašto 
balsą”, “Vairą” bei kai kuriuos 
vienkartinius leidinius, bend
radarbiavo V. Krėvės įsteigta
me laikraštyje “Lietuvis”.

Kalbant apie A. Smetonos 
veiklą paminėtina 1930-1931 
m. “Pažangos” bendrovės iš
leisti 4 tomai jo publicistikos, 
1925 ir 1935 metais pasirodę 
A.Smetonos versti Platono raš
tai, taip pat 1935 m. “Pažan
gos” bendrovės išleistas jo kal
bų ir raštų rinkinys “Pasakyta- 
parašyta” (1927-34). Antrąjį 
šios knygos tomą (1934-1939) 
sutrukdė išspausdinti Lietuvos 
okupacija.

Pasitraukęs iš Lietuvos A. 
Smetona parašė “Lietuva prieš 
mirtiną pavojų”, “Nuo Mozūrų 
ežerų ligi Berno”, o nuvykęs į 
JAV - “Timeless Lithuania”, 
pradėjo rašyti “Lithuania pro
pria” , tačiau šios knygos ra
šymą nutraukė žūtis.

A. Smetona ne tik vienas 
žymiausių kovotojų už Lietu
vos nepriklausomybę, bet ir iš
kilus visuomenės-kultūros vei
kėjas.

Algirdas Merkevičius,
Kaunas

(Tautininkų žinios nr. 22, pusl. 2)
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Lietuvos Užsienio reikalų ministro Antano Valionio vizito metu Washingtone JAV Valstybės sekre
torius Colin Powell domėjosi Lietuvos prezidento padėtimi bei ryšiais su Rusija. Už jų - LR ambasa
dorius Vygaudas Ušackas.

NUVERST SADDAM NUO SOSTO - NUSIKALTIMAS?
Kai populiari Amerikos 

TV programa “60 Minutes” 
savo sausio 11 dienos laidoje 
parodė buvusį prezidento  
Bush Finansų departamento 
sekretorių Paul O’Neill, tuo
jau po to prasidėjo didžiulis 
demokratų ir kairiųjų liberalų 
komentatorių žinių srautas, 
kaltinantis prezidentą norėjus 
kaip nors pašalinti Irako dik
tatorių Saddam Hussein nuo 
valdžios jau vos tik jam  įžen-

Aleksas Vitkus

gus į Baltuosius rūmus, dar 
daugiau kaip pusę metų prieš 
teroristų ataką 2001 metų rug
sėjo 11 dieną. “Ar tai ne nusi
kaltimas?”, - bandė karštai tvir
tinti ne vienas komentatorius.

O ką gi Paul O’Neill, tada 
pasakė? “Jau nuo pat Bush ad
ministracijos pradžios ten vyra
vo įsitikinimas, kad Saddam

Hussein buvo bloga asmenybė 
ir kad jį reikia kuo greičiau pa
šalinti”, - sakė O’Neill, kurį 
prezidentas Bush pagaliau at
leido nuo sekretoriaus pareigų 
2002 m. gruodį. Tik pamany
kit, Bush norėjo atsikratyti tuo 
Irako diktatoriumi! Ir teroriz
mo lig tol lyg ir nebūta. Toje 
pačioje programoje dalyvavo 
ir garsusis autorius Ron Sus- 
kind, kaltindamas Bush, kad 
jis “jau nuo pirmos minutės

LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 
TARĖSI SU JAV SEKRETORIUMI

Vašingtonas, sausio mėn. 23 d. Tęsdamas vizitą JAV, Lietu
vos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis sausio mėn. 23 
d. susitiko su JAV valstybės sekretoriumi Colin Powell. Sekre
torius padėkojo Lietuvai už aktyvią paramą ir praktinį dalyva
vimą kovoje prieš tarptautinį terorizmą. Susitikime buvo pasi
keista nuomonėmis dėl šalių ESBO aukščiausio lygio susitikime 
Stambule prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimo pažangos. Prieš 
vykdamas vizito į Tbilisį ir Maskvą, jis domėjosi Lietuvos santy
kiais su Rusija, Ukraina, Baltarusija ir Pietų Kaukazo valstybė
mis. Susitikimo su C.Powell metu apsikeista nuomonėmis, kuo 
Lietuva, artimiausiu metu tapsianti NATO ir Europos Sąjungos 
nare, galėtų prisidėti prie šių organizacijų efektyvumo.

Sekretorius sakė, kad JAV įdėmiai stebi padėtį Lietuvoje, susi
jusią su Prezidento apkalta. Jis pasidžiaugė, kad Lietuvos valsty
bės institucijos sėkmingai dirba ir pabrėžė tikįs, kad procesas ir 
toliau vyks pagal Konstituciją ir demokratinius principus.

Ministras A.Valionis pasidžiaugė aktyviu JAV dalyvavimu tri
jų Baltijos ir Siaurės valstybių bei JAV partnerystės Siaurės Euro
poje iniciatyvoje ir perdavė pakvietimą gegužės mėnesį Vilniuje 
surengti Siaurės, Baltijos šalių ir JAV politikos direktorių susitiki
mą, skirtą aptarti praktinius regioninio bendradarbiavimo žings
nius. Ministras A.Valionis taip pat susitiko su senatoriumi iš 
Arizonos valstijos John McCain, aukštais Valstybės ir Gynybos 
departamentų pareigūnais, JAV žydų organizacijų vadovais.

Kęstutis Vaškelevičius, LR ambasados JAV inf.

planavo, ką reikia daryti, kad 
Irake pasikeistų Saddam reži
mas”.

Man atrodo, kad būtų keis
ta, jei Bush nebūtų tuojau pra
dėjęs rūpintis Saddam pašalini
mu. Ar kiekvienas naujai iš
rinktas prezidentas neturi turėti 
savo programos, savo planų 
kaip vesti Amerikos užsienių 
politiką? Tai turėjo ir Bush, ir

ne jis vienas turėjo panašius 
planus. JAV politika nuversti 
Saddam Hussein nuo sosto ne
prasidėjo tik su rugsėjo 11 die
nos teroro įvykiais. Juk prezi
dentas Bill Clinton 1998 m. 
spalio 31 dieną pasirašė “Iraq 
Liberation” aktą, kuriame bu
vo išdėstytos priežastys, kodėl 
Saddam buvo laikomas nepa-

(Nukelta į 6 p.)

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

Susidūręs su kiek dides
niu Maskvos pasipriešini
mu, LKP CK pasirodė esąs 
tik jos politikos įrankis. Ta
čiau nepaisydami to, Sąjū
džio, Latvijos ir Estijos liau
dies frontų atstovai 1989 m. 
spalio 14 d. Piarnu (Estija) 
įvykusiame Baltijos Tarybos 
posėdyje teigiamai įvertino 
pažangiųjų LKP narių pastan
gas pajungti partines organi
zacijas tarnauti nacionali
niam s interesam s, sukurti 
daugiapartines politines sis
tem as. Tačiau tok ie  kaip 
anksciau minėti pareiškimai 
patvirtino, kad be radikalių 
pertvarkymų LKP ir jos CK 
netaps nepriklausomos Lie
tuvos atkūrim o rėmėjais. 
Tokiem s esm iniam s per
tvarkymams pritarė ir dau
gelio partinių organizacijų 
nariai. MA Iniciatyvinė grupė 
toliau tobulino būsimos sava
rankiškos LKP programinius 
dokumentus, įvairiuose susi
rinkimuose, spaudoje, per ra
diją ir televiziją propagavo 
būsimos savarankiškos LKP 
teorinius ir organizacinius pa
matus. Tuo tarpu prie LKP 
CK įkurtoji nomenklatūrinin-

(1988 - 1990 M.) 
XXXVIII

kų komisija, darbo grupė vis 
dar tebebuvo pradinėje stadijo
je, tebesvarstė - reikia keisti 
LKP statusą ar ne?

LEIDIMAS - 
DRAUDIMAS

1989 m. rugsėjo 13 d. MA 
Iniciatyvinės grupės pastango
mis pavyko organizuoti res
publikinį mokslo, mokymo, 
kūrybos partinių organizacijų 
komitetų, pačių mokslo kūrybi
nių organizacijų atstovų susi
rinkim ą savarankiškos LKP 
programiniams dokumentams, 
neeilinio LKP suvažiavimo or
ganizavimui apsvarstyti. Sava
rankiškos LKP programiniai 
dokumentai rotaprintu buvo iš
spausdinti atskira knygute ir iš
dalyti maždaug 400 susirinki
mo dalyvių. Susirinkusieji 
vienbalsiai pritarė programinių 
dokumentų projektams, siūly
mams neatidėliojant organi
zuoti suvažiavimą, kad Lietu
vos partinė organizacija būtų 
reorganizuota į savarankišką 
LKP. Tam tikslui išrinkta Res
publikinė koordinacinė tary
ba, kurios nariai buvo ir pro
graminių dokumentų rengė
jai, taip pat keletas tuo metu

autoritetingų žmonių. Iš viso 
ši taryba turėjo 17 narių. Tary
bos pirmininku buvo išrinktas 
Vilniaus universiteto partinio 
kom iteto  sekretorius prof. 
B.Genzelis. Buvo rekomen
duota visuose miestuose ir ra
jonuose sudaryti analogiškas 
tarybas. Susirinkimas priėmė 
Kreipimąsi į visus doruosius 
Lietuvos žmones: “Stalinisti- 
nės jėgos siekia sustabdyti 
pertvarkos procesą, iš naujo 
įtvirtinti atgyvenusias dogmas, 
bando savo pozicijas grįsti ne 
konstruktyvaus demokratinio 
dialogo, o politinio šantažo, 
ekonominio sabotažo formo
mis. Stebina, kaip tarp tokių 
pertvarkos priešų yra partinių 
organizacijų, komitetų vado
vų. Turime išsiaiškinti ir įver
tinti tokių žmonių ardomąją 
veiklą. Kiekvienas turime ap
sispręsti - kokia turi tapti ir 
mūsų partija, kuriai priklau
some. Esmingos jos permai
nos neišvengiamos, nes mes, 
Lietuvos komunistai, jau ne to
kie, kokie buvome. [...] Mes už 
savarankišką LKP, kuri kartu 
su kitomis pažangos jėgomis 
gali taikingai įgyvendinti Lie
tuvos nepriklausomybės, de-

Stasys Žymantas

mokratijos, socialinio teisingu
mo siekius, nepažeisdama jo 
kios kitos valstybės ar tautos 
teisėtų interesų. [...] Lietuvos 
kelias, lietuvių tautos kelias - 
tai mūsų kelias. Tad eikime juo, 
bendražygiai!”

Susirinkime buvo pasmerk
ti nesantaikos tarp Lietuvos 
tautų kurstytojai, ekstremistai, 
susispietę “Jedinstvos”, “Tary
bų valdžios gynimo komiteto” 
ir panašių ekstremistų ir didžia
rusių šovinistų organizacijose. 
Buvo priimta atskira rezo
liucija dėl LKP santykių su 
SSKP: “Tie santykiai turi bū
ti grindžiami tokiais pat prin
cipais kaip ir su kitų užsienio

valstybių partijom is.” Buvo 
nutarta, kad jei LKP CK ir ne
sutiks, suvažiavimą organizuo
ti 1989 m. gruodžio mėnesį.

Rugsėjo 13 d. susirinkimas, 
Respublikinės koordinacinės 
tarybos įkūrimas, naujos sava
rankiškos socialdemokratinio 
tipo partijos, nors dar ir vadina
mos “Komunistų”, programi
nių dokumentų išplatinimas po 
respubliką sukėlė sąmyšį ne tik 
miestų ir rajonų partiniuose ko
mitetuose, bet ir pačiame LKP 
CK: daug kas manė, kad įsikū
rė vos ne antrasis LKP CK. Pa
sipylė kaltinimai susirinkimo 
rengėjams, programos kriti
ka, kad, girdi, norima pražu
dyti Lietuvą, supriešinti jos žmo
nes, sudaryti pretekstą Mask
vai išvaikyti ir Sąjūdį ir t.t. Iš 
kitos pusės buvo girdėti kalti
nimų, kad tuo norima išgelbėti 
pačią LKP, kad jei kirsti, tai kirs
ti iš šaknų - organizuoti visišką 
LKP paleidimą, likvidavimą. 
Tačiau, atsižvelgus į to meto są
lygas ir dar į tai, kad ryžtasi kibti 
į didžiausią SSRS tabu - SSKP, 
pasirinkta strategija bei taktika 
buvo teisinga: formaliai, remian
tis “masių pasiūlymais”, siekta 
partiją tik “patobulinti”, pada
ryti ją labiau išreiškiančią žmo
nių lūkesčius ir pan. O jei būtų 
mėginta iš karto ją “paleisti”, tai 
būtų buvę galima sudaryti pre
tekstą Maskvai imtis tramdomų
jų priemonių. (Bus daugiau)
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V

Clevelando skautininkių draugovės pobūvio dvasia buvo dr. s. 
Giedrė Matienė. G. Juškėno nuotr.

NUVERST SADDAM NUO 
SOSTO - NUSIKALTIMAS?
(Atkelta iš 5 p.)

geidaujamu ir pavojingu pa
saulio taikai. Kas jos?

1980 metai - Irakas užpuo
la Iraną.

1988 metai - išžudoma ar 
ištremiama 50,000-180,000 
kurdų, civilių gyventojų. Sad
dam panaudoja chem inius 
ginklus prieš 5,000 kurdų.

SLAPTA MISIJA Į ŠVEDIJĄ
Tolumoje pasirodo laivas. 

Atrodo, kad žvejų traleris. Bu- 
tenieks nori stabdyti mūsų lai
vą. A š j i  apraminu ir plaukiam 
toliau.

15 val. m atuojam  gyli. 
Apie 80 sieksnių. Jau nematyti 
jokių laivų. Mano savijauta 
gera. Išgeriam šnapso. 17-ą 
val. matuojam gyli. 70 sieks
nių. Taigi jau artėjam i krantą.

Apie 18 val. pastebim prie
šais horizonte lyg ir laivo stie
bą. Pasimato dar pora stiebų. 
Tarp jų  kažkoks didesnis lai
vas. Jau matosi ištisa laivų 
virtinė. “Švedų laivai išplau
kia žvejoti”, galvojam. Malo
nus bus susitikimas. Bute- 
nieks, tas mūsų bailusis pesi
mistas, tuoj pat pakiša minti: 
“O gal tai vokiečių laivai, gal 
reikėtų pristabdyti greiti?”

Mes tą jo  minti ignoruo- 
jam. Po keleto minučių Jurevi
čius, idėmiai stebėjęs tuos “lai
vus”, sako, kad tur būt jau Šve
dijos krantas, o ne laivai. Visi 
gerai isižiūrim. Tikrai - kran
tas! Nepaprastas džiaugsmas. 
Pasijuntam kaip Kolumbas, 
pamatęs Amerikos krantus!

Paaiškėjo, kad tie tariami 
laivai ir jų  stiebai - paskiri

1990 metai - invazija į Ku
wait valstybę.

1993 metai - bandymas nu
žudyti buvusį prezidentą Ge
orge Bush.

1994 metai - sutelkiama 
apie 80,000 karių prie Kuwait 
sienos, tuo vėl grasinant inva
zija.

1996 metai - pradžia Sad
dam bandym ų trukdyti JT 
ginklų inspektoriams tikrinti

Algirdas Vokietaitis

IV
medžiai, bažnyčių bokštai ir 
medžių puokštės.

Dabar laikomės daugiau 
WNW krypties. Atrodo, kad 
dar lieka porą valandų kelio. 
Taigi esame jau  išsigelbėję! 
Dabar, taip arti Švedijos kran
to, negalėtų būti vokiečių ka
rinių laivų. Ta proga, už lai
mingą mūsų kelionės pabaigą, 
išgeriam puslitri šnapso.

Pradedam svarstyti, kaip 
patekti pas švedus. Būtų dvi 
galimybės: je i išplauktume i 
Gotlando salos viduri ir ryti
niame jo s  krante nerastume 
tinkamo uosto, tai mėgintume 
priplaukti arčiau kranto (mū
sų kateriui reikėjo 2-3 metrų 
gylio) ir kokiu nors būdu išlip
ti i krantą, bet, je i atsidurtume 
arčiau pietinio Gotlando galo, 
tai mėgintume, je i nebūtų per 
vėlu, išplaukti i vakarini salos 
krantą ir ten ieškoti uosto. Su 
tokiom mintim artinamės prie 
kranto.

Tarp medžių, - tęsiu aš die
nyne, - pasimato bažnyčios 
bokštas. Nutariam taikyti tie
siai i bažnyčią, galvodami, 
kad ten būsiąs koks miestelis 
ar bažnytkaimis. Apie 4-5 km 
nuo kranto pastebim lyg molo

Irako ginkluotės instaliacijas ir 
dokumentus.

Ar to neužteko, kad bet koks 
politikas, ar net paprastas pilie
tis, nesuprastų, kad Hussein yra 
“blogas žmogus” , ir kad jį rei
kėtų pašalinti nuo valdžios. Tai 
pripažino ir prezidentas Clin
ton savo 1998 metų aktu, kuria
me buvo pasakyta: “Tai turėtų 
būti Amerikos politika remti 
pastangas Irake pakeisti Sad
dam Hussein vadovaujamą re
žimą ir ten bandyti įvesti naują 
demokratinę valdžią.”

Zinoma, Clinton pagrindinė 
mintis ir tikslas buvo kaip nors 
sudaryti sąlygas, kad prieš 
Hussein nusistačiusieji irakie
čiai galėtų patys vienokiu ar 
kitokiu būdu tą Saddam nuver
timą atlikti. Bet rugsėjo 11 die
nos įvykiai viską pakeitė. Pasi
darė aišku, kad tokio masto glo
balinio terorizmo akivaizdoje 
Amerika negalėjo ilgiau laukti. 
Strategiškai žiūrint, prezidento 
Bush doktrina pasiekė savo 
tikslą. Saddam ne tik yra nu
verstas nuo valdžios, bet ir nuo 
gruodžio 17 dienos yra pagau
tas, suimtas ir laukia koks teis
mas jį teis, ir kaip jį nubaus. Ne
galiu net įsivaizduoti, kad šian
dieninis pasaulis jam  atleis, 
taip kaip, atrodo, atleido ir jau 
baigiamam užmiršti komuniz
mo režimui ir jo  gausiems dar 
gyviems pasekėjams.

Jei daug kas iš šiandien dar

siluetą. Jau 20-a valanda. Pa
sukam i molo pusę. Priplaukę 
apie kilometrą iki kranto paste
bim, kad tai ne molas, bet siau
ra uolų virtinė. Pristabdom  
greiti ir matuojam gyli - vos 3
4 metrai.

“LAISVĖS KOVOTOJAS” 
PASIEKIA VAŠINGTONĄ 

A. Vokietaičio Švedijon 
atvežta spauda JAV

Mano 1943 atsivežta į Sve- 
d iją  lie tuv iška  pogrind inė 
spauda padarė JAV pasiuntiny
bei Stokholme tokį įspūdį, kad 
spaudos skyriaus vedėjas H.E. 
Carlson tuoj pat padarė visų 
laikraščių laidų mikrofilmus ir 
JAV ministeris H.V. Johnson 
diplomatine depeša jau 1943 
m. rugpjūčio 20 d. išsiuntė pir
mąją slaptų lietuviškų laikraš
čių siuntą Valstybės departa
mentui Vašingtone su tokiu 
lydraščiu:

Enclosure No. 4 to dispatch 
No. 2095 dated Aug. 20, 1943 
from  the American Legation 
Stockholm, Sweden, entitled 
“Transmitting copies o f Lithu
anian Illegal N ew spapers”. 
Source: Confidential.

Toje siuntoje buvo keletas

puola prezidentą Bush už jo 
tariamas melagystes dėl masi
nio naikinimo ginklų buvimo 
Irake, Bush į tokį kaltinimą 
dažnai atrėžia atsakymu: “Sad
dam jau nebėra valdžioje. Ar 
Amerika ir visas pasaulis nėra 
dėlto daug saugesnis, negu bu
vo prieš tai?” Ta proga gal rei
kėtų prisiminti, kad, praėjus 
vos keletui dienų, kai ameri
kiečiai kariai “iškrapštė” Sad
dam iš jo  požeminės slėptuvės, 
ir ruošėsi jį atiduoti teismui, 
Libijos diktatorius pulkininkas 
Moammar Gadhafi pakviečia 
JT ginklų inspektorius drau
giškam pokalbiui. Ar jis nepa
bijojo Saddam likimo? Pana
šiai ir su Siaurės Korėjos des
potu ir kitais. A trodo, kad 
griežta politika gal ir atneša 
gerų rezultatų.

Nors ir nė vienas iš dar aš- 
tuonių likusių demokratų pre
zidentinių kandidatų nedrįsta 
neduoti Bush kredito už Sad
dam režim o nuvertim ą, jie  
mielai jį atakuoja už, jų  nuo
mone, nereikalingą karo prieš 
Iraką pradėjimą. Tačiau, kad 
karas gali būti reikalingas, su
prato net ir prezidentas Clin
ton. Jo 1998 aktas “Operation 
Desert Fox” ir buvo bandymas 
kaip nors sutrukdyti Irako dik
tatoriui išvystyti masinio nai
kinim o ginkluotę. Clinton, 
1998 m. siųsdamas Amerikos 
bombonešius bombarduoti įta-

pirmųjų “Laisvės kovotojo” ir 
“Apžvalgos” numerių. Sito- 
kiom diplomatinėmis siunto
mis min. Johnson 1943-1944 
m. laikotarpiu yra persiuntęs į 
Vašingtoną visus į Švediją pa
tekusius mūsų slaptosios spau
dos numerius, iš viso 82 kopi
jas, jų tarpe ir LLKS leidinius: 
“Laisvės kovotoją” , “Apžval
gą”, “Laisvą žodį”, “Kovojantį 
lietuvį” ir “Frontą”.

1944 m. spalio mėnesį, jau 
po to, kai sustojo eiti antinaci- 
nio periodo pogrindiniai mūsų 
laikraščiai ir nutrūko ryšys su 
Lietuva, Valstybės departa
mentas perdavė visą lietuviško 
slaptos spaudos rinkinį Kon
greso bibliotekai.

Pirmoji slapta kelione iš 
Švedijos į Lietuvą

1943 m. rudenį nesisekant 
susisiekti laiškais ar trumpų 
bangų radiju su Lietuvos po
grindžiu ir dėl to stokojant 
naujos informacinės medžia
gos apie padėtį Lietuvoje, jau 
spalio mėnesį buvo kilusi min
tis užmegzti asmenišką kon
taktą su vadovaujančiais mūsų 
pogrindžio asmenimis, t.y, vie
nam iš mūsų slapta nuvykti į 
Lietuvą ir vietoje sutvarkyti 
ryšio su Švedija reikalą. Šalia 
šio pagrindinio uždavinio poli
tine ir kovos organizacijų va
dovybe ir suderinti jos bei už
sienio atstovybės Stokholme 
veiklą. Dar kiek anksčiau, savo

riamas tokių ginklų bazes Ira
ke, taip sakė: “Atsiminkit mano 
žodžius. H ussein  ir to liau  
gam ins m asinio  naikinim o 
ginklus, jis juos strategiškai iš
dėstys, ir jis juos naudos”.

Už tokį pasisakymą Clinton 
susilaukė pačių demokratų kri
tikos, jį kaltinant dėl JAV politi
kos “neaiškumo” ar “dviveidiš
kum o” . Keli kongresm anai, 
įskaitant ir dabartinį preziden
tinį kandidatą senatorių Joseph 
Lieberman (D-Conn.), 1999 m. 
rugpjūčio 11 dienos laiške pre
zidentui Clinton taip rašė: “Yra 
svarbių ir žymių įrodymų, kad 
Irakas ir toliau bando įsigyti 
masinio naikinimo ginklų, ir to
dėl mes negalime laukti, kol 
Saddam juos tikrai bus pasiry
žęs panaudoti!”.

Kitaip sakant, supratimas, 
kad Saddam masinio naikinimo 
ginklų vystym o program os 
problema buvo gerai suprasta 
ir tinkamai įvertinta, dar gero
kai prieš Bush tampant Ameri
kos prezidentu. JAV žvalgybos 
informacija apie tuos ginklus 
gal buvo ir nevisai teisinga bei 
perdėta, problema buvo rimtai 
diskutuojama jau gerokai prieš 
Bush administracijai ateinant į 
valdžią. Todėl, jei Bush nebūtų 
labai rimtai nagrinėjęs kaip tą 
Irako mazgą tinkamai atrišti, 
būtume galėję jį kaltinti esant 
neapdairiu, apsileidusiu ir ar 
net kriminaliniai neatsakingu.

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

rugsėjo 10 d. laiške aš buvau 
pakišęs mažiau rizikingo kon
takto mintį: susitikti su mūsų 
rezistencijos atstovais Baltijos 
jūroje; į tą pasiūlymą nebuvo 
gauta atsakymo. Todėl spalio 9 
dienos šifruotu laišku į Lietuvą 
pranešiau jau konkrečiau: “spa
lio pabaigoje ar lapkričio pra
džioje kas nors iš mūsų atvyks 
į Lietuvą” . Bet tikrumoj, dėl 
užsitęsusių pasiruošimų - kan
didato tai misijai parinkimo, 
laivo įgulos verbavimo, finan
sinių sunkumų ir techniškų 
kliūčių tą ekspediciją pasisekė 
įvykdyti vos gruodžio viduryje.

Nepavykus lietuvių tarpe 
surasti tinkamo kandidato šiai 
neeilinei kelionei, man pačiam 
teko pasiimti tą uždavinį.

Slaptos kelionės į Lietuvą 
planas buvo toks: iš Gotlando 
salos žvejų kateriu nuplaukti į 
Lietuvos-Latvijos pajūrį, sute
mus gumine valtele išsikelti 
prie Nidos kaimelio į krantą, 
susirasti ten mūsų seną ryšinin
ką - latvį Sprogį, kuris nuga
bentų mane į Palangą; gi ten per 
LLKS ryšininką Milašių, pri- 
glaudusį mus prieš išvykstant į 
Švediją, kaip nors susirišti su 
LLKS ar VLK žmonėmis.

Laivo įgulai buvo pasamdy
ti du vyrai: latvis jūrininkas Vik
toras Zakss, kaip navigatorius, 
ir Kazys Jurevičius, atvežusios 
mane Švedijon įgulos narys.

(Bus daugiau)
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A. Rukšėnas sakys kalbą Vasario 16-osios minėjime Clevelande.
James A. Ross nuotr.

ALGIS RUKŠĖNAS 
VASARIO 16-OS MINĖJIME

Algis Rukšėnas gimė 1942 
m. Kaune. Atvykęs su tėvais į 
Clevelandą, baigė Sv. Jurgio 
parapijos pradžios mokyklą ir 
Sv. Juozapo gimnaziją. Baigė 
Western Reserve universitetą 
bakalauru ir 1971 m. įsigijo po
litinio mokslo magistro laipsnį 
Illinois State universitete.

Mokytojavo John F. Ken
nedy vidurinėje m okykloje. 
Buvo žurnalistas Painesville 
Telegraph laikraštyje ir vėliau 
tapo žurnalistu United Press In
ternational žinių agentūroje. 
Clevelando m iesto Utilities 
departam ente ėjo vykdom o 
sekretoriaus pareigas; rašė kal
bas, tarpininkavo spaudai ir te
levizijai. Nuo 1979 metų buvo 
Cuyahoga apskrities komisio- 
nieriaus vykdomasis pareigū
nas.

F L O R ID A

LIETUVIŲ TELKINIUOSE FLORIDOJE

DAYTONA BEACH
Gruodžio mėnesį (N. Krei

vėno pastangomis) Daytona 
Beach miesto bibliotekoje bu
vo rodomi Lietuvoje vykusios 
Dainų ir tautinių šokių šventės 
filmai, o B. Kožicienės rūpes
čiu ten buvo pastatyta šiaudi
nukais išpuošta lietuviška Ka
lėdų eglutė.

Kovo 11 Daytona Beach 
lietuvius aplankys vysk. Pau
lius Baltakis, OFM. Pamaldos 
bus 2:30 val. Po to salėje - Ko
vo 11-tosios minėjimas.

PALM BEACH
R. Paulauskienės iniciaty

va, gruodžio 21 buvo surengta 
Kūčių vakarienė, kurioje daly
vavo apie 90 asmenų (daugiau
sia iš toliau atvykusių svečių 
ir naujų ateivių). Kūčių maistas 
buvo suneštinis, tačiau įvairus 
ir gausus. Visiems buvo parū
pinti kalėdaičiai. Šventiškai iš
dabintoj patalpoj buvo sutar-

Rašytojas - autorius. Pa
veiktas tragiško Simo Kudirkos 
šuolio į laisvę nuo sovietų lai
vo, parašė  knygą “Day of 
Shame”. Už tą veikalą gavo 
Ohio Library draugijos “best 
non-fiction” žymenį, Ohio gy
dytojų draugijos ir Vydūno jau
nimo fondo premijas. Tai JAV 
Valstybės departamente sustip
rino politinių pabėgėlių teises. 
Knyga “Day of Shame” įtrauk
ta į U.S. Coast Guard akademi
jos privalomų skaityti knygų 
sąrašą.

1983 m. satyrinė dram a 
“Posėdis pragare” paskelbta 
geriausia 7-tame lietuvių teatro 
festivalyje Chicagoje.

A.Rūko knygą “Kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės” - 
dviejų tomų santrauką išvertė į 
anglų kalbą.

tinai giedamos kalėdinės gies
mės, skaitoma poezija. Kalėdų 
senelis apdovanojo apie 10 vai
kų dovanomis. R. Zotovienė 
padėkojo iniciatorei ir kitiems 
už Kūčių surengimą ir pasi
džiaugė gausiu jaunų žmonių 
dalyvavimu Kūčių vakarienėje. 
Kai kurie dalyviai linkėjo, kad 
šioje vietovėje pirmas Kūčių 
renginys taptų visų apylinkės 
lietuvių pamėgta tradicija.

Sausio 18 įvyko LB Palm 
Beach apylinkės gegužinė. Lyg 
tyčia, diena pasitaikė lietinga, 
tai ir dalyvių skaičius nebuvo, 
kaip tikėtasi. Tačiau svečiai ne
prarado ūpo, vaišinosi lietuviš
kais valgiais ir baro gėrimais. 
Dalyvavo būrys jaunų žmonių 
ir grupė Lietuvos vyčių organi
zacijos atstovų. Vertingi loteri
jos laimėjimai daug ką nudžiu
gino, tačiau  bendram  visų 
dainavim ui pakenkė lietaus 
šn iokštim as. Vis dėlto  LB

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

Dvi politinio humoro už 
geležinės uždangos knygos 
yra “Is That You Laughing, 
Comrade?” ir “The World’s 
Best Russian Jokes.”

Clevelando lietuvių isto
riją parašė Clevelando istori
jos tomui.

V isuom eninė veik la .
Veikė skautų sąjungoje, yra 
skautas akademikas filisteris. 
Grandinėlės studentų ir da
bartinių veteranų šokėjas. 
Dirbo Lietuvių studentų są
jungoje, buvęs JAV LB ir 
ALTo Clevelando skyrių val
dybų pirmininkas, JAV LB 
Tarybos narys. Vienas iš 
BATUN (Baltic Appeal to 
the UN) steigėjų, Tėvynės 
Garsų radijo programos ben
dradarbis. Rašo spaudoje. 
Daug paskaitų skaito ameri
kiečiams apie totalitarines 
sistemas, kurios griūva, kaip 
įvyko su Sovietų Sąjunga.

Profesine karjera. Šiuo 
metu vadovauja International 
Services Center įstaigai, ku
rios uždaviniai - politinių pa
bėgėlių apgyvendinimas Cle- 
velande, imigrantų konsulta
vimas, socialinė parama vei
kiant kartu su United Way Ser
vices labdarybės organizaci
ja. Agentūros išlaikymui ren
gia ir meno festivalius di
džiuosiuose Clevelando teat
ruose, dažnai į šias programas 
įjungia lietuviškas grupes.

Mes kartais nepastebim, 
kokius svarbius, talentingus, 
žymius žmones turim savo 
tarpe! N epriklausom ybės 
šventės minėjime Algis Ruk
šėnas pasidalins su mumis 
aktualiomis mintimis.

Aldona Stempužienė

apylinkės iždas gerokai pra
turtėjo. Pabaigoje pirm. Mik- 
las padėkojo vyr. šeimininkei 
A. Solienei ir jos pagalbinin
kėms, baro bei loterijos dar
buotojams, dalyviams ir vi
siems kuo nors šią gegužinę 
parėmusiems.

Vasario 16 d., 10 val. bus 
iškilmingas Lietuvos vėlia
vos pakėlim as prie  Juno 
Beach miesto rotušės (340 
Ocean Dr.). Po iškilmės bus 
kavutė. Nors dėl Prezidentų 
šventės įstaigos nedirba, 
miesto meras išskirtinai lie
tuviams leido panaudoti ro
tušės aikštę ir patalpas. Ačiū 
jam! Visi lietuviai prašomi 
skaitlingai dalyvauti.

Lietuvos N epriklauso
mybės minėjimas bus kovo 
13 d. 2 val. St. Paul of the 
Cross parapijos salėje.

Kovo 7 , sekmadienį, tuo
jau po šv. Mišių lietuviams,

Clevelando skautininkių draugovės popietėje “Gintare” Aurelija 
Balašaitienė skaitė savo kūrinius, dešinėje Zenonas Dučmanas 
įdėmiai klausosi. G.Juškėno nuotr.

Lietuvos Vyčių kuopa kviečia 
visus į pokylį Waterford Hotel 
and Conference svetainėje, 
11360 US 1, N. Palm Beach. 
Svečių tarpe bus LR Garbės 
konsulas Stanley Balzekas, Jr., 
ir J.E. vysk. Paulius Baltakis. 
Vaišių auka 30 dol.

LB Palm Beach apyl. me
tinis narių susirinkimas įvyks 
kovo 9 pabendravimo popietės 
metu Piccadilly valgykloje. 
Bus svarstomi įvairūs reikalai 
ir renkama apylinkės valdyba. 
Kita popietė bus vasario 10, 
12:30 val.

“Dainos” choras, pakvies
tas atlikti muzikinę programą 
kovo 13 d. minėjime, stropiai 
ruošiasi jai ir savo 20-mečio 
sukakčiai kovo 28. Dar ne vėlu 
ir kitiems į chorą įsijungti. Re
peticijos - ketvirtadieniais, 2 
val. metodistų patalpose. Bro
nė Paulienė, choro veiklą parė
mė 100 dol. auka. Choras ir 
valdyba nuoširdžiai dėkoja.

SUNNY HILLS
Gruodžio 14 po lietuviškų 

pamaldų visi buvo pakviesti į 
A. ir R. Strazdžių namus prieš
piečiams, kuriuos paruošė J. 
Janonienė, B. Nakienė ir R. 
Strazdienė. Tikslas - supažin
dinti su labdaros organizacija 
“Vaiko vartai į mokslą” , kuri 
rūpinasi, kad apleisti asocialių 
šeimų vaikai lankytų mokyk
las. Šiuo metu tos organiza
cijos parama pasiekia daugiau

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

PUSEI METU - $40, 
PIRMA KLASE - $78, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

nei 500 vaikų įvairiose Lietu
vos vietose. Vieni nusipirko 5 
dol. bilietus į priešpiečius, kiti 
stambiau aukojo. Iš viso buvo 
surinkta ir pasiųsta organiza
cijos centrui 800 dol.

LB apylin kės valdyba 
gruodžio 24 suruošė Kūčių va
karienę Community Center sa
lėje. Bendros Kūčios rengia
mos kasmet nuo 1978 metų. 
Susirinko 60 apylinkės narių ir 
svečių, tarp jų  - du iš Lietuvos. 
Pirm. J. Savaitis visus pasvei
kino ir pakvietė renginių vado
vę E. Zebertavičienę toliau 
vesti programą.

Jauniausia dalyvė A. Na- 
kaitė iš Vašingtono uždegė tris 
žvakes: pagerbti žuvusiuosius 
už Lietuvos laisvę, paprašyti 
sveikatos sergantiems ir pri
sim inti šįmet mirusius apy
linkės narius: B. Cepuką ir B. 
M acijauskienę. K alėdinius 
eilėraščius deklamavo E. Ze- 
bertavičienė ir V. Zebertavi- 
čius. Paprašytas palaiminti Kū
čių valgius, kun. I. Gedvila 
paskaitė pirmojo Kūčių vakaro 
istoriją pagal Luką.

Pasidaliję kalėdaičiais ir 
viens kitą pasveikinę, dalyviai 
sėdosi prie Kūčių stalo. Valgius 
sunešė telkinio moterys, o vy
rai sudėjo po 7 dol. išlaidoms 
padengti. E. Zebertavičienei ir 
O. Adomaitienei vadovaujant, 
visi sugiedojo keletą kalėdinių 
giesmių. Vincas Šalčiūnas
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LIETUVA IR PASAULIS
J. ČEKUOLIS PERRINKTAS Į EUROPOS TARYBOS
PA VICEPIRMININKO PAREIGAS
Vilnius, sausio 28 d. (ELTA). Strasbūre vykstančioje Euro

pos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos sesijoje Lietuvos Seimo 
delegacijos vadovas liberalcentristas Jonas Cekuolis perrinktas 
Asamblėjos vicepirmininku. Jis taip pat yra Liberalų, demokratų 
ir reformatorių grupės vicepirmininkas, Politinių reikalų komi
teto pakomitečio Baltarusijai pirmininkas, Stebėsenos komiteto 
reporteris Serbijai ir Juodkalnijai.

Lietuvos Seimo delegacijos pirmininko pavaduotoja Sigita 
Burbienė išrinkta Ekonominių reikalų ir plėtros komiteto pir
mąja vicepirmininke, taip pat Socialistų grupės auditore ir gru
pės biuro nare. Parlamentaras Vaclovas Stankevičius yra Teisės 
reikalų ir žmogaus teisių komiteto reporteris Baltarusijai.

SANTARVĖS ORDINU APDOVANOTA
SANKT PETERBURGO GUBERNATORĖ
Sankt Peterburgas, sausio 28 d. (ITAR-TASS-ELTA). Sankt 

Peterburgo gubernatorei Valentinai Matvijenko iškilmingai 
įteiktas Lietuvoje veikiančio Santarvės fondo apdovanojimas 
“Už santarvės puoselėjimą” (Pro augenda concordia). Ordiną 
Rusijos šiaurinės sostinės vadovei Santarvės fondo atstovai įtei
kė Sankt Peterburgo Smolno rūmuose.

Panevėžyje veikiančio Santarvės fondo valdyba ordiną “Už 
santarvės puoselėjimą” įsteigė 2001 metais. Juo apdovanojami 
asmenys arba kolektyvai už nuopelnus stiprinant santarvę, tole
ranciją, žmonių ir tautų bendradarbiavimą. Dešimt metų veikian
tis Santarvės fondas, inicijuotas panevėžiečio verslininko Juliaus 
Kazėno, yra visuomeninė labdaros organizacija, puoselėjanti 
tarptautinį humanitarinį bendradarbiavimą, žmogaus teises, 
mokslą, švietimą ir kultūrą.

Sausio pradžioje Vilniuje Santarvės ordinas už nuopelnus 
saugant ir puoselėjant istorines bei kultūrines vertybes buvo 
įteiktas Lietuvos dailės muziejaus direktoriui Romualdui Bud
riui. Anksčiau Santarvės ordiną yra pelnęs kino ir teatro aktorius 
Donatas Banionis, gydytojas Antanas Vinkus ir pirmoji atkurto
sios Lietuvos Vyriausybė. 2001 m. Santarvės ordinas buvo pa
skirtas Lenkijos prezidentui Aleksander Kwasniewski, tačiau 
kaimyninės šalies vadovas šio apdovanojimo neatsiėmė.

Iki 2001 m. teikta Santarvės premija apdovanoti premjeras 
Algirdas Brazauskas,kardinolas Vincentas Sladkevičius, mon
sinjoras Kazimieras Vasiliauskas, poetas Justinas Marcinke
vičius, literatūrologė Viktorija Daujotytė, vienuolis Stanislovas 
Dobrovolskis - Tėvas Stanislovas.

LIETUVA - UŽ BENDRĄ
RUSIJOS IR ES STRATEGIJĄ
Maskva, sausio 29 d. (ITAR-TASS-ELTA). Lietuva yra už 

tai, kad Rusija ir Europos Sąjunga parengtų bendrą Karaliau
čiaus srities problemos sprendimo strategiją. Tai seminare “Da
bartinė ES ir Rusijos santykių būklė” pareiškė Lietuvos Res
publikos ambasadorius Rusijos Federacijoje Rimantas Šidlaus
kas. Diplomatas pabrėžė, jog “Lietuva tikisi intensyvesnio dia
logo su Maskva šiuo klausimu”. “Tarp mūsų neturi būti barjerų, 
kurių negalėtume įveikti” , - sakė R. Šidlauskas.

Ambasadorius pareiškė, kad “Lietuvos stojimas į ES, kuriam 
pritaria 80 procentų šalies gyventojų, neturi tapti kliūtimi 
konstruktyviam dialogui su Rusija” .

BRAZAUSKAS TARĖSI SU AIRIJOS PREMJERU
Vilnius, sausio 29 d. (ELTA). Vyriausybės vadovas Algirdas 

Brazauskas telefonu Europos Sąjungos reikalais kalbėjosi su 
Airijos Premjeru Bertie Ahern. Kaip pranešė Vyriausybės 
spaudos tarnyba, pokalbis įvyko Airijos Vyriausybės vadovo 
iniciatyva. A. Brazauskas su šį pusmetį ES pirmininkaujančios 
Airijos premjeru aptarė ES Konstitucijos klausimus: kvalifi
kuotos daugumos balsavimo, pirmininkavimo ES Ministrų 
Tarybai, užsienio reikalų ministro posto įsteigimo, šalių atsto
vavimo Europos Parlamente ir kitus. A. Brazauskas, kalbėda
masis su Airijos Premjeru, teigiamai įvertino jo  pastangas pa
siekti sutarimo dėl ES Konstitucijos. Abiejų šalių Premjerai su
tarė ir ateityje tęsti konsultacijas.

UŽMOKESTIS PERNAI PADIDĖJO
Išankstiniais Statistikos departamento skaičiavimais, išaugus 

neapmokestinamajam minimumui ir esant defliacijai, realusis 
darbo užmokestis per 2003 m. padidėjo 7.8 proc. Pasak Sta
tistikos departamento vadovo Algirdo Šemetos, bruto darbo už
mokestis paaugo 4.1, neto - 6.5 proc. “Įdomus yra augimo skir
tumas tarp neto ir bruto darbo užmokesčio. Neto darbo užmo
kestis augo sparčiau. Tai rodo, kad šiek tiek sumažėjo mokesčių 
našta” , - pabrėžė A. Šemeta. Pagrindinis neapmokestinamasis 
minimumas padidėjo nuo 250 iki 290 litų. Tai neto darbo užmo
kesčiui davė 2.8 proc. prieaugio. LGITIC inf.

Kai Lietuvos prez. R. Paksas praėjusią savaitę lankėsi Kaune, tai jį nepasitiko miesto vyriausybė, bet 
studentai su jam nepalankiais plakatais. A. Barzdžiaus nuotr.

V. LANDSBERGIS: “LUKOIL” PRIES “WILLIAMS”
V iln iu s , sausio  28 d. 

(ELTA). Seimo narys, buvęs 
Tėvynės sąjungos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis “propa
gandiniu melu” pavadino su
tarties su “Williams Interna
tional” oponentų kalbas apie 
tai, jog Ministro pirmininko pa
reigas 1999 metais ėjęs Rolan
das Paksas “atsisakė pasirašyti 
blogą sutartį”.

Tai jis pareiškė per spaudos 
konferenciją Seime, pristatyda
mas savo knygą “Lukoil prieš 
Williams”, kuri, pasak jo, yra 
“dokumentinis liudijimas, kaip 
buvo iš tikrųjų”.

Knygą sudaro su 1999 me
tais vykusiomis derybomis dėl 
“Mažeikių naftos” susijusios 
pareigūnų susirašinėjimo iš
traukos, pranešimai spaudai, 
naujienų agentūrų informacija, 
kiti dokumentai. V.Landsbergis 
yra šio dokumentų rinkinio su
darytojas.

Tvirtinantiems, kad R. Pak- 
sas atsisakęs pasirašyti “blogą 
sutartį” , V. Landsbergis primi
nė, jog “jis, kaip Ministras pir
mininkas, įgaliojo pasirašyti 
vieną iš ministrų”. Todėl, pasak 
konservatoriaus, teiginys apie 
R. Pakso atsisakymą pasirašyti 
sutartį “neišlaiko kritikos”.

V. Landsbergis taip pat nei
gė kalbas, jog “Mažeikių naf
tos” įmonė “atiduota amerikie
čiams už dyką”. “Pirmiausia ne 
atidavė, o už 150 milijonų dole
rių pardavė vieninteliam pirkė
jui, kuris tada pirko. Ir pardavė 
ne visą, o tik trečdalį akcijų, tai
gi Lietuvos Vyriausybė liko sa
vininkė”, - pažymėjo buvęs TS 
pirmininkas.

Pasak jo, normaliam įmonės 
darbui trukdė žaliavos tiekėjų 
- pačios Rusijos Vyriausybės 
organizuota “minkšta bloka
da”, kuria buvo siekiama, kad 
“Mažeikių nafta” nebūtų pel
ninga.

Kaip teigiama V. Landsber
gio sudarytoje knygoje, tarp su
tarčiai pasipriešinusių tuometės 
kairiosios opozicijos politikų 
būta su “Lukoil” interesais su-

sijusių asmenų. “Ypatinga pa
dėtis susidarė paskutiniame 
sutarties rengimo etape, kai 
sandorio užbaigai ėmė trukdy
ti naujasis 1999 metų vasaros 
Ministras pirmininkas R. Pak- 
sas ir du jo  pasikviesti minis
trai. Jų veiksmai - pirmiausia 
sutarties bloginimas ir vilkini
mas - vis labiau panašėjo į sa
botažą, naudingą “Lukoil”, - 
savo baigiamosiose pastabose 
- knygoje aprašytų įvykių san
traukoje pažymi V. Lands
bergis.

Zurnalistams pristatytas 
kūrinys baigiamas autoriaus 
svarstymais apie tai, ko reikė
tų imtis, norint išsiaiškinti ir 
įvertinti tam tikras sutarties 
dėl “Mažeikių naftos” suda-

rymo aplinkybes. “Teisėtvarka 
turi ištirti sutarties projekto są
lygų Lietuvai bloginimą, R. 
Paksui 1999 metais tapus Mi
nistru pirmininku. Labiausiai 
tikėtina, jog tai buvo daroma 
tyčia, kad paskutiniu momentu 
apie pačių R. Pakso, Eugeni
jaus Maldeikio pablogintą su
tartį galima būtų sakyti: štai ko
kia ji bloga, mes atsisakome”, 
- rašom a baigiam osiose V. 
Landsbergio pastabose.

Knygos pristatyme daly
vavusi Seimo narė Rasa Jukne
vičienė savo ruožtu pareiškė, 
jog  viena šios knygos atsi
radimo priežasčių - tai ame
rik iečių  pralaim ėjim as per 
“Lukoil” pradėtą propagandinį 
karą 1999 metais.

UŽSIENIO INVESTUOTOJAI NEPATENKINTI 
MIGRACIJOS TARNYBŲ DARBU

Vilnius, sausio 29 d. (ELTA). Užsienio investuotojai skun
džiasi ne tik pakankamai biurokratiška leidimų gyventi Lietu
voje išdavimo tvarka, bet ir sąlygomis, kuriomis jie turi pateikti 
reikalingą informaciją migracijos tarnybų patalpose.

Šių leidimų išdavimo tvarka bei galimybės ją  tobulinti buvo 
aptartos užsienio investuotojų organizacijų atstovų bei Migraci
jos departamento pareigūnų susitikime. Susitikimo metu akcen
tuota, kad migracijos tarnybų patalpos nėra pritaikytos tinka
mam klientų aptarnavimui, todėl eilėse tenka sugaišti daug laiko.

Migracijos departamentas pripažįsta esant tokią problemą, 
tačiau kartu pabrėžia ir tai, kad realių galimybių kompiuterizuoti 
šį leidimų išdavimo procesą ir padaryti jį lankstesnį kliudo finan
savimo stoka. Buvo sutarta, jog šalys konstruktyviai bendradar
biaus šioje srityje, keisis informacija ir kartu sieks, kad leidimų 
gyventi išdavimo procesas būtų liberalizuotas ir atitiktų Europos 
Sąjungos valstybėse galiojančius standartus.

Susitikime dalyvavo Investuotojų forumo vykdančioji direk
torė Rūta Skyrienė, Amerikos prekybos rūmų (American Cham
ber of Commerce) direktorė Aldona Brogienė, Migracijos depar
tamento direktorius Almantas Gavėnas, dir. pavaduotojas Dai
nius Paukštė ir Imigracijos skyriaus vedėja Violeta Rožkovienė 
bei advokatų kontoros “Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partne
riai” atstovai.

SPORTININKAMS - STILIZUOTA SAULĖ. Lietuvos 
olimpiečiams drabužių kolekciją sukūrusi dizainerė svajoja nu
vykti į Atėnus, o lietuviams laimėjus medalį jaustų ir savo indėlį. 
Atėnuose vyksiančiose olimpinėse žaidynėse Lietuvos sporti
ninkus turėtų įkvėpti ir tautiškasis simbolis - stilizuota saulė. 
Naujajai olimpinei kolekcijai buvo sukurti 36 sportinių drabužių 
modeliai, dekoruoti unikaliais lietuviškos simbolikos elemen
tais. “Audimas” sukūrė ir aistruoliams skirtą sporto drabužių 
kolekciją, atitinkančią Lietuvos olimpinės rinktinės modelius.
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KULTŪROS PUSLAPIS

Lietuvos prez. Rolandas Paksas ir Laima Paksienė vyksta į Pasaulio 
lietuvių dainų šventės atidarymą, kuri įvyko praėjusią vasarą 
Vilniuje. M. Stankūnienės nuotr.

Balys Auginąs

AUJOJO KELIO
KRYŽKELĖJE

Įdomi žinia atėjo iš JAV 
šiaurės vakaruose esančio Se
attle miesto, kuriame irgi yra 
įsikūręs lietuvių telkinys, nors, 
deja, gana mažas. Todėl apie šią 
vietovę mes nedaug girdime.

Šį kartą norisi supažindinti 
su neeiliniu renginiu, kokiais ne
labai gali pasigirti kiti, gausiau 
lietuviais apgyvendinti, miestai. 
O šis renginys vadinasi “Bal
tic Voices”, jis prasidės vasario 
13 d. ir tęsis iki vasario 15 d. Jo 
rengėjas “Seattle Cham ber 
Players” kolektyvas, o kuratorė
- dr. Elena Dubinets. Iš jos ga
vome plačią šio muzikinio įvy
kio programą ir norime supa
žindinti mūsų skaitytojus.

Kompozitoriai ir 
muzikologai iš 9 valstybių

Tris dienas užtruksiančioje 
programoje pasirodys Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Danijos, 
Suomijos, Vokietijos, Lenkijos, 
Rusijos ir Švedijos kompozi
toriai ir muzikologai. Šios vals
tybės yra išsidėsčiusios aplink 
Baltijos jūrą, tad ir pats rengi
nys vadinamas “Baltic Voices” 
(“Baltijos garsai”). Programoje
- tų valstybių muzikologų ir 
kompozitorių pranešimai ir jų 
kūrinių atlikimas.

TARPTAUTINIAME KONCERTE - 
LIETUVIAI KŪRĖJAI

Edvardas Šulaitis

Mus, be abejo, labiausiai 
domina Lietuvos kom pozi
toriai, kurių kūriniai čia bus 
atliekami (dalis iš jų čia asme
niškai pasirodys) ir viešnia 
muzikologė - Gražina Dauno- 
ravičienė iš Lietuvos.

Simpoziumas bus pradėtas 
vasario 13 d. 11 valandą. Tą 
pačią dieną nuo 3:30 iki 4:30 
val. pasirodys muzikologė G. 
Daunoravi-čienė, o tuoj po jos 
- kompozitorė Onutė Narbu
taitė ir Remigijus Merkelis.

Pirmosios dienos vakare 8 
val. įvykstančiame septynių 
kom pozitorių koncerte bus 
atliktas O. Narbutaitės 1997 
m. parašytas kūrinys “Winter 
Serenade” .

Šeštadienio programa irgi 
bus pradėta m uzikologų ir 
kom pozitorių pranešim ais, 
tačiau koncertas vyks ne vaka
re, bet tuoj po pietų, 2 val. Jo 
metu nuskambės Remigijaus 
Merkelio kūrinys “MIKONST” 
(sukurtas 2000-siais styginiam 
kvartetui ir fortepijonui). Taip 
pat šio koncerto antroje dalyje 
bus atliktas Vaclovo Augus
tino 1994-siais parašytas kūri

nys “Trepute Martela” chorui 
ir keturiems instrumentams 
dalyvaujant Seattle “Pro Musi- 
ca” chorui (dirigentas Karen 
Thomas).

Sekm adienio  koncertas 
įvyks 7 val. vak. ir jo  progra
moje bus girdimas Broniaus 
Kutavičiaus 1989-siais sukur
tas veikalas “Cranes’ Dances” 
(vardai pateikiami taip, kaip jie 
spausdinami programoje) klar
netui ir dviems fortepijonams.

Šeštadienio koncerte bus 
pagrota dešimties kom pozi
torių kūriniai, o sekmadienio - 
aštuonių.

Visa program a vyks Be- 
naraya Hall patalpose. Bilietai 
į visų trijų dienų pasirodymus 
kainuoja nuo 50 iki 80 dol. 
G alim a įsigy ti ir pavienių  
koncertų bilietus. Informacija 
šiuo reikalu teikiama telefonu 
1-206-286-5052 arba internete 
www.seattlechamberplayers.org

Norisi manyti, kad ir Se
attle bei jos apylinkėse gy
venantieji mūsų tautiečiai, o 
taip pat ir muzikos mylėtojai 
iš kitų miestų parodys susi
domėjimą šiuo neeiliniu muzi
kiniu renginiu ir susipažins su 
lietuviais kūrėjais iš tėvynės.

Paskutinio metų mėnesio 
Žydintį, vidurnaktį 
Dangus atveria žvaigždėtas duris 
l  amžinybės menę -

Prie amžių židinio ugniavietės 
Lemtis lopo seną metų apsiaustą 
Juodais ir baltais siūlais - 
Dovaną žemės vaikams - - -

Laikas - ateities žvaigždininkas - 
Žarsto žvaigždžių žarijas 
Ir šnabžda slėpininga kalba,
O Žemėje - sudunda dvylika dūžių -

Vilkdama mūsų sapnus
Seno apsiausto lopiniais 
Lemtis palaimina:
- Tebūnie----

LEONARDO ŠIMUČIO ARCHYVAI - SAUGIOJE VIETOJE
Ilgamečio Draugo redaktoriaus ir ALTo pirmininko Leonardo Šimučio archyvai jau pasiekė 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą. Garsaus visuomenės veikėjo archyvai atspindi didžiausią 
Amerikos lietuvių istorijos dalį nuo 1922 m. iki L. Šimučio mirties (1975 m.). Dėkojame muziko 
dr. L. Šimučio vaikams: dr. Leonardui, dr. Zitai, adv. Frank ir Robertui Šimučiams už tokią dos
nią ir nepaprastai vertingą dovaną LTS centrui, o kartu ir visai lietuvių tautai. Išsamus ir be galo 
platus, neįkainojamos vertės Amerikos lietuvių istorinės medžiagos archyvas nuo šiol bus prieina
mas Lietuvos ir pasaulio mokslininkams. Apie archyvo turinį ir katalogavimo darbus bus paskelbta 
spaudoje vėliau.

Į LTSC atvežta daugiau kaip 100 dėžių archyvinės medžiagos. Jos pervežimą iš dr. L. Šimučio 
namų š.m. sausio 29 d. suorganizavo prof. dr. Jonas Račkauskas, pervežant talkino: dr. Robertas 
Vitas, Skirmantė Miglinienė, Danutė Petrulytė, Vytautas Vilimas, dr. Vytis Ciubrinskas, Juozas 
ir Milda Marganavičiai, Petras Petrutis, Kristina Bareikienė.

Prof. dr. Jonas Račkauskas, LTSC pirmininkas

Žengdami
Dovanotų dienų grindiniu, 
Irkluodami vilties liaunąjį luotą - 
Sustojam Naujo Kelio kryžkelėj: - 
A r pereisim žarijų lieptą 
Basi, nepalikę pėdsakų?
A r vilties lengvi luoteliai 
Neįstrigs seklumon?

Nes jūra vis senka - - -
Heliconia peteliškė Clevelando Botanikos sodo stiklo rūmuose. G. Juškėno nuotr.

TAPYTOJAS J. GASIŪNAS PIEŠIA ŽVAKĖS DŪMAIS

Vienas žinomiausių viduri
niosios kartos lietuvių tapytojų 
Jonas Gasiūnas po ilgesnės 
pertraukos surengė autorinę 
parodą. Sostinės Šiuolaikinio 
meno centre atidarytoje paro
doje “Piešimas dūmais” pri
statomi naujausi J. Gasiūno

darbai - tapyba ir du videofil
mai, pratęsiantys ir praple- 
čiantys tapybos temas.

J. Gasiūnas gana dažnai pa
sirodo šiuolaikinės dailės sri
tyse, pristato objektus ir įspū
dingas instaliacijas, skulptū
ras, tačiau daug tapo, dalyvau

ja  Šiuolaikinio meno centre 
rengiamose Vilniaus tapybos 
trienalėse.

Naujosios parodos pavadi
nimas “Piešimas dūmais” yra 
tiesioginė nuoroda į specifinį 
paveikslų paviršiaus apdoroji
mą degančios žvakės dūmais. 
Pirmuosius darbus šia technika 
J. Gasiūnas atliko 2000 metais,

ir šis piešinio kūrimo principas 
menininkui tapo savotišku at
radimu, leidusiu tyrinėti at
vaizdo ir fikcijos problemą.

Rinkdamasis siužetus, į sa
vo paveikslus J. Gasiūnas per
kelia daug reikšmingų ideolo
ginių figūrų - nuo Irako kare 
naudotų sraigtasparnių “AH- 
64 A pache” ik i pam inklo

Vytautui Didžiajam  ar Švč. 
Aušros Vartų Mergelės atvaiz
do. Dūmais išpieštos ikonos 
tapytojo paveiksluose tampa 
ironiškais butaforinę istoriją ir 
m ito log izuo tus tapatum us 
konstruojančios kultūros žen
klais. Iškalbingi, ironiški yra ir 
darbų pavadinimai.

Eltos inf.

http://www.seattlechamberplayers.org
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A.a. muzikas Leonardas Simutis

AMŽINYBĖN IŠKELIAVO PIRMOSIOS 
IMIGRANTŲ KARTOS ATŽALA

Prieškalėdinio šurm ulio 
laikotarpyje - gruodžio 21 d. 
amžinybėn iškeliavo kompo
zitorius, pedagogas, visuome
nės veikėjas, prof. dr. Leonar
das Simutis, gyvenęs Čikagos 
pietiniame priemiestyje - Ev
ergreen Park, IL.

Jis buvo gimęs 1920 m. ge
gužės 29 d. Brooklyne, kur tuo 
metu gyveno 1913 m. į JAV 
emigravęs jo  tėvas - irgi Leo
nardas (vėliau plačiai žinomas 
žurnalistas, rašytojas, redakto
rius, politikas) kartu su motina, 
Čikagoje gimusia pianiste An
gele.

Būdamas 6 m. amžiaus kar
tu su savo tėvais buvo persikė
lęs Lietuvon ir apsigyvenęs 
Kaune. Tačiau 1927 m. vėl grį
žo į Dėdės Samo kraštą ir Či
kagos lietuviškame Marquette 
Parko rajone pradėjo lankyti 
Svč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos mokyklą.

O ta mokykla buvo tikrai 
lietuviška. Tai jis yra pabrėžęs 
apie savo tėvą išleistoje (1995 
m. Čikagoje) knygoje: “Lan
kiau Svč. M. Mergelės Gimi
mo parapijos pradinę mokyklą 
nuo 1927 iki 1934 metų. Visi 
mokiniai buvo lietuviai ir mo
kytojos seselės kazimierietės 
dėstė Lietuvos istoriją, grama
tiką ir tikybą lietuviškai. Mano 
draugai kalbėdavo lietuviškai 
su savo tėvais, bet mes angliš
kai kalbėdavome tarp savęs. 
Mišiose girdėdavome lietuviš
kus pamokslus ir mes mokiniai 
per mišias giedodavome lietu
viškai”. Vėliau - nuo 1934 iki 
1938 metų mokėsi irgi gana 
lietuviškoje gimnazijoje Th
ompson, CT.

Gavęs gerus lietuvių kalbos 
ir lietuviško auklėjimo pagrin
dus, jaunasis Leonardas visą 
gyvenimą buvo ištikimas savo 
tėvų kraštui, jos kultūrai, ne
žiūrint, jog jo  pareigos dažnai 
neleisdavo bendrauti su savo 
tautiečiais.

1942 m. Čikagos De Paul 
universitete gavęs muzikos ba
kalauro laipsnį, atliko karinę 
prievolę JAV armijoje (1942
45 m.). Nuo 1946 m. savo stu
dijas vėl tęsė tame pačiame 
universitete ir 1949 m. jo  pa
stangos buvo apvainikuotos 
muzikos magistro laipsniu.

Kiek vėliau jis studijavo 
muzikologiją Ottawa univer
sitete (Kanadoje), kur jis apgy
nė filosofijos daktarato diser
taciją.

Yra dėstęs De Paul univer
sitete, Čikagos State universi
tete, kur ėjo profesoriaus parei
gas ir kitose mokyklose. Nuo 
1992 m. buvo ir Lietuvos mu
zikos akademijos Vilniuje kon
sultantu.

L. Simutis yra parašęs daug 
instrumentinių ir vokalo kūri
nių, baletą, mišias ir kt. Yra at
spausdinęs daug straipsnių 
apie muziką lietuvių ir ame
rikiečių laikraščiuose ir žurna
luose. Buvo Lietuvos Vyčių 
choro, o taip pat ir amerikiečių 
vid. mokyklų chorų vadovas ir 
įvairių parapijų vargonininkas.

Velionis buvo ir Amerikos 
lietuvių Rymo katalikų Vargo
nininkų Sąjungos ir S. Ameri
kos lietuvių muzikos sąjungos 
pirm ininku, reiškėsi ALTe, 
Lietuvos Vyčiuose, Amerikos 
muzikų federacijoje, JAV cho
rų dirigentų draugijoje.

Čia yra sunku išskaičiuoti 
visus dr. prof. L. Simučio dar
bus bei pareigas, kurias jis 
stengdavosi galimai geriau at
likti. Su juo kartu teko darbuo
tis komp. Vlado Jakubėno 
draugijoje, kur ėjo vicepirmi
ninko pareigas. Gerai mūsų at
mintyje išliko jo viešnagė savo 
tėvų žemėje 1992 m., kur jis 
labai domėjosi viskuo, kas lie
tuviška.

Velionis buvo palaidotas 
Kūčių dieną, gruodžio 24-ją 
šv. Kazimiero kapinėse, kur 
ilsisi ir 2001 m. mirusi jo žmo
na, pianistė muzikos mokytoja 
Zita, o taip pat ir jo  žymusis 
tėvas - Leonardas Simutis, il
gametis dienraščio “Draugo” 
vyr. redaktorius, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas 
(miręs 1975 m.).

Su jo  iškeliavimu amžiny
bėn, netekome vieno senosios 
išeivių kartos kultūrininkų.

Edvardas Sulaitis

L IE T U V O J E

Laivės alėja žiūrint nuo Įgulos bažnyčios. Kaunas, 1998 m. A.V. Matulionio nuotr.

LIETUVOS EKONOMIKOS AUGIMAS - 
VIENAS SPARČIAUSIŲ PASAULYJE

V iln iu s , sausio  28 d. 
(ELTA). Praėjusiais metais 
Lietuvos ekonomikos augimas 
buvo sparčiausias ne tik Euro
poje, bet ir vienas didžiausių 
pasaulyje.

Išankstiniais duomenimis, 
paskutinįjį praėjusių metų ket
virtį Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas (BVP) padidėjo 
10.6 proc., o per visus 2003 
metus BVP augimas, palyginti 
su 2002-aisiais, siekė 8.9 proc.

“Pagal svarbiausius mak
roekonominius rodiklius Lie
tuvai praėję metai buvo ge
riausi nuo Nepriklausomybės 
atkūrim o. N epaisant labai 
aukštos bazės, BVP ketvirtąjį 
ketvirtį išaugo daug daugiau 
nei buvo tikėtasi - 10.6 proc. 
Toks aukštas augimas ketvir
tąjį ketvirtį ir geri kitų ketvir
čių rezultatai davė metinį re
zultatą, kokio nesitikėjome. 
Per 2003 metus veikusiomis 
kainomis bendrojo vidaus pro
dukto sukurta už 54,846 mlrd. 
litų - 8.9 proc. daugiau nei 
2002 m., skaičiuojant palygi
namosiomis 2000 metų kaino
mis”, - akcentavo Statistikos 
departamento vadovas Algir
das Semeta.

A. f  A.
DR. BRONIUI NEMICKUI

Amžinybėn iškeliavus,
sūnums: BRONIUI, JURGIUI ir KĘSTUČIUI 

su šeimomis bei artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Brone M ikienė  
Auksė ir Rimas Vaičaičiai 
Rūta ir Andrius Pužauskai

V IZ IT A S

ATVYKSTA KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

Vasario 2-5 dienomis JAV lankysis LR Krašto apsagos 
ministras Linas Linkevičius. Jis dalyvaus “National Prayer 
Breakfast”, susitiks su JAV Gynybos departamento sekretoriumi 
Donald Rumsfeld, kitais Pentagono pareigūnais, akademikais.

K. Vaškelevičius, LR ambasados JAV inf.

Vienam gyventojui praėju
siais metais teko 15,879 tūkst. 
litų BVP - 9.6 proc. daugiau 
nei ankstesniais metais, skai
čiuojant palyginam osiom is 
kainomis. “Didesnį BVP augi
mą vienam gyventojui negu 
apskritai šalies augimas sąly
gojo ir toliau mažėjęs šalies 
gyventojų skaičius”, - atkreipė 
dėmesį A. Semeta.

Daugiau pridėtinės vertės 
pernai buvo sukurta beveik vi
sose ekonominės veiklos rūšy
se, tačiau labiausiai ji išaugo 
pramonėje, prekyboje ir staty
boje. Šių veiklos sričių įmonė
se pridėtinės vertės padidėji

MAUDĖSI LEDINĖJE JŪROJE

Palangoje poilsiaujantis Prezidentas Rolandas Paksas ištesėjo 
žurnalistams duotą pažadą išsimaudyti ledinėje jūroje. Jis tvirtino 
tai darąs kaskart, kai tik pasitaiko proga.

Nepaisant to, kad ryte pajūrį apžiūrėjęs apsaugos darbuotojas 
konstatavo, jog maudymasis jūroje yra pernelyg pavojingas, ne
toli nuo kranto yra ledonešis, R. Paksas savo ketinimų neatsisakė. 
Ristele pabėgiojęs pajūriu ir šiek tiek sušilęs šalies vadovas ne
dvejodamas nusimetė drabužius ir įbridęs į ledinę jūrą keliskart 
panėrė. Krante susirinkusiems žurnalistams prezidentas R. Pak- 
sas vėliau teigė, jog maudymasis šaltoje jūroje jam - ne naujiena. 
Esą dar gyvendamas su tėvais jis įprato apsilieti šulinio vandeniu. 
O atvykęs į Palangą, nesvarbu kokiu metų laiku, retai praleidžia 
progą išsimaudyti jūroje. Anot prezidento, šios maudynės jau 
ne pirmos ir šią žiemą. Eltos inf.

mas sudarė daugiau kaip ketu
ris penktadalius bendrosios pri
dėtinės vertės prieaugio.

2002 metais Lietuvos BVP 
išaugo 6.8 proc. ir palygina
m osiom is kainom is sudarė
50.8 mlrd. Lt.

Didžiausio šalyje komerci
nio Vilniaus banko analitikai 
prognozavo, kad 2003 metais 
mūsų šalies BVP augs 7.5 proc. 
Finansų m inisterija planavo
6.8 proc. realaus BVP augimą. 
Tarptautinis valiutos fondas 
(TVF) prognozavo, kad realus 
BVP augim as 2003 m etais 
Lietuvoje sudarys 5.3 proc., 
Europos Komisija - 4.5 proc.



DIRVA • 2004 m. vasario 3 d. • 11

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 Cle- 
velando 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.

KOVO 27 d., šeštad ien į, 6:00 v. v. L ietuvos Karo 
akademijos vyrų choro “Kariūnas” koncertas, rengiamas Dievo 
Motinos parapijos didžiojoje salėje.

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.

Lietuvos futbolo rinktinės buvęs žaidėjas Viktoras Olšanskis po Čikagos “Lituanicos” komandos 
salės futbolo rungtynių kalbasi su šio klubo vienu iš steigėjų ir metraštininku Ed. Šulaičiu. Viduryje 
- treneris Gediminas Jarmalavičius. E.Šulaičio nuotr.

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

■ 2005 m. Karaliaučiuje ke
tinama įrengti Lietuvos skverą 
su paminklu XIX a. lietuviš
kos tautosakos tyrinėtojui Liud
vikui Rėzai. Tai bus padaryta 
iki liepos, kuomet miestas švęs 
750 m. jubiliejų. Karaliaučiaus 
miesto meras Jurijus Savenka 
pritarė Lietuvos skvero įrengi
mui ir pasiūlymui įsteigti Lie
tuvių kultūros ir verslo centrą.

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

-------  MINĖJIMAS -------
1:00 v.p.p. minėjimas Lietuvių namų 

viršutinėje salėje
Prelegentas Algis Rukšėnas, International 
Services centro vykdomasis direktorius

------- MENINĖ DALIS —

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.

PIRMASIS LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA 
APIE APLINKOS BIOLOGINĮ VALYMĄ

DIRVAI
AUKOJO

L.Namira, Cambridge, MA .. 200
D.Januta, Oakland, CA ...... 100
Daytona Beach Lietuvių

Klubo Valdyba ................. 100
LB Palm Beach, FL apylinkės 

valdyba ............................ 100
J.Petronis, Los Angeles, CA .. 90 
S.Tamulionis, St. Pete., FL .... 55 
A.Sutkus, Beverly Shores, IN .. 45
J. Ardys, Fairview, PA ...........  35
O.Daškevičius, Chicago, IL ... 25 
L.Jurkūnas, La Grange, IL .... 25
A.Puteris, Canada .................  25
L.Griniūtė, Melrose P., IL ...  20
V.Misiūnas, Clark, NJ ..........  20
K. Šventoraitis, Jamaica, NY ... 20
D.Sulmar, Springfield, PA ...  20
S.Ignatavičius,

Cleveland, O H .....................15
H.Stasas, Cleveland, OH ...... 10
L. Kapeckas, Hartford, CT .... 10
J.Černius, Glendale, CA .......  10
J.Venčius, Wickliffe, OH ........  5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Sausio 29 d. Aplinkos mi
nisterijoje pristatyta monogra
fija “Aplinkos biologinis valy
mas” . Šį pirmąjį veikalą lietu
vių kalba apie nafta užteršto 
vandens ir grunto valymą ap
tarė jo  sudarytojai prof. dr.

Karolis Jankevičius ir Rapolas 
Liužinas. Pasauliniame kuro ir 
energetikos ūkyje nafta užima 
pirmaujančią padėtį. Ją išgau
nant ir transportuojant teršiama 
aplinka. Taip sukeliamas pavo
jus gyviesiems organizmams ir 
žm ogaus sveikatai. Pavyz
džiui, vienas litras naftos užter
šia milijoną litrų švaraus van
dens. Net dėl nedidelio jos kie
kio (0,5 mg/l) vandenyje gali 
nugaišti daugelis žuvų. Ne ma
žesnės žalos padaro ir ant že
mės išpilta nafta. Lietuvoje 
nafta ir jos produktais užterštų

židinių yra keletas tūkstančių. 
Tai degalinės, naftos ir jos pro
duktų saugyklos, garažai, gele
žinkelių depai, krovininių va
gonų stotys. Iš viso naftos pro
duktais užteršta maždaug 65 
kv. km mūsų krašto paviršiaus. 
Nafta užteršiamas ne tik grun
tas, bet ir požeminis vanduo. Va
lyti aplinką nuo šių teršalų - itin 
svarbi aplinkosaugos užduotis. 
Viešoji įstaiga “Grunto valymo 
technologijos” yra sukaupusi 
nemažą tokios veiklos patirtį, 
kuri pateikta naujajame lei
dinyje.

FILANTROPIJOS TRADICIJA LIETUVOJE

Atviros Lietuvos fondas sausio 30 d. surengė filantropijos - 
labdaringos veiklos tradicijai Lietuvoje skirtą konferenciją “Fi
lantropija Lietuvoje: situacijos analizė ir perspektyvos”. Sostinės 
pramogų centre “Forum Palace” konferencijos dalyviams buvo 
pristatyti UAB “Baltijos tyrimai” atlikto tyrimo “Filantropija 
Lietuvoje 2003” rezultatai.

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti Lietuvos visuomenės ir jos atskirų 
grupių - nevyriausybinių organizacijų, verslo, politikų, dvasinin
kijos atstovų, Lietuvos gyventojų apskritai - požiūrį į filantropiją: 
jos sampratą, motyvaciją, mechanizmus, filantropija užsiimančių 
žmonių ir organizacijų žinomumą, bendrą filantropijos padėtį 
Lietuvoje, teisinį pagrindą ir perspektyvas.

Konferencijoje tyrimo išdavas apibendrino Vilniaus univer
siteto Filosofijos fakulteto dėstytojas Arūnas Poviliūnas. Filantro
pijos šaknis Lietuvoje nagrinėjo Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius istorikas Egidijus Aleksandravičius, politiko žvilgs
niu filantropijos raidą Lietuvoje apžvelgė Seimo vicepirmininkas 
Gintaras Steponavičius. Klausimą, ar žiniasklaida skatina filan
tropiją, nagrinėjo dienraščio Verslo žinios vyr. redaktorius Rolan
das Barysas. Pranešimą “Solidarumas, filantropija ir karitatyvinė 
veikla” skaitė Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekre
torius monsinjoras Gintaras Grušas. Savo požiūrius į filantropiją 
pateikė šalies verslo ir visuomeninių organizacijų atstovai.



12 DIRVA • 2004 m. vasario 3 d.

Gajutė žydi (Yarrow/Achillea) Botanikos sode. G. Juškėno nuotr.

SAUSĮ PAGAUSĖJO SKEPTIKU GRETOS
Tradicinė kasmėnesinė gyventojų nuomonės apklausa rodo, 

kad parama Lietuvos narystei Europos Sąjungoje pastarąjį mė
nesį sumažėjo 3 proc. - Lietuvos narystę ES remia 75 proc. ap
klaustųjų. Naujausios visuomenės nuomonės apklausos duome
nimis, šį mėnesį prieš šalies narystę yra 15 proc. apklaustųjų - 
2 proc. daugiau nei praėjusį mėnesį. Nuomonės, kaip ir gruodį, 
neturi 10 proc. apklaustųjų.

Reprezentatyvią apklausą Vyriausybės kanceliarijos užsaky
mu sausio 15-18 dienomis atliko Visuomenės nuomonės ir rin
kos tyrimų centras “Vilmorus” . Buvo apklausti 1,052 Lietuvos 
gyventojai. “Vilmorus” direktorius Vladas Gaidys pažymi, kad 
nepaisant įtemptų politinių įvykių, žmonių pasitikėjimas Euro
pos Sąjunga išlieka aukštas.

Lietuva, Malta, Kipras, Slovėnija, Vengrija, Slovakija, Len
kija, Čekija, Estija ir Latvija visateisėmis ES narėmis taps 2004- 
ųjų metų gegužės 1 dieną.

S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

NEBEĮSILEIDŽIA 
Į SEIMO RŪMUS

Po Seimo kanclerio Arvydo 
Kregždės sprendimo į parla
mentą neįleisti su Prezidentū
ros skandalu siejamos versli
ninkės Renatos Smailytės, mo
teris kreipėsi į generalinį pro
kurorą Antaną Klim avičių, 
Seimo pirmininką Artūrą Pau
lauską ir specialiosios Seimo 
komisijos pirmininką Pranciš
kų Zalkauską. R. Smailytė tei
gia, kad buvo paviešinti jos as
mens duomenys, nors jai nuo 
skandalo pradžios jau yra tekę 
sulaukti grasinimų. Neoficia
liais duomenimis, prokuratū
roje R. Smailytės prašymas 
įvertinti asmens duomenų pa
viešinimą vertinamas rimtai, 
nes tai draudžiama pagal As
mens duomenų apsaugos įsta
tymą. Šį pareiškimą svarstys 
Generalinės prokuratūros Or
ganizuoto nusikalstamumo ir 
korupcijos tyrim o departa
mento vyriausiasis prokuroras 
Algimantas Kliunka.

KALĖJIMAS 
VISĄ AMŽIŲ

Vilniaus apygardos trijų 
teisėjų kolegija patenkino Igo
rio Achremovo, pravarde Ach- 
remas, prašymą jo  nuosprendį 
perkvalifikuoti pagal naująjį 
Baudžiamąjį kodeksą ir su
šve ln in ti la isvės atėm im o 
bausmę. Teismo sprendimu 
Achremovas pataisos namuose 
turės praleisti 25 metus. 1994 
metų lapkričio 10 dieną Aukš
čiausiasis Teismas pripažino 
Achremovą kaltu dalyvavus 
nusikalstamame susivienijime, 
neteisėtai nešiojus šaunamąjį 
ginklą ir tyčia nužudžius žur
nalistą Vitą Lingį. Iš pradžių 
Achremui buvo skirta išimtinė 
mirties bausmė, tačiau Aukš
čiausiasis Teismas šią bausmę

ĮVAIRENYBĖS

pakeitė į kalėjimą iki gyvos 
galvos.

CIGAREČIŲ BYLA
Garsiojoje cigarečių kon

trabandos byloje, dėl kurios 
darbo neteko trijų teismų pir
mininkai - vėl netikėtumai. Vil
niaus apygardos teismas atvėrė 
duris į laisvę triukšmingai su
laikytam vienam pagrindinių 
įtariamųjų Raseinių gyventojui 
Sauliui Karaliui. S.Karalius 
priskiriamas vadinamajai Vi
liaus Karaliaus bei Gintaro Si- 
manyno kontrabandininkų gru
puotei, kurios nariais taip pat 
laikomi Henrikas Karašauskas 
ir Vytautas Petravičius. Teis
mas nusprendė S. Karalių ir H. 
Karašauską paleisti. Šią nutartį 
Generalinės prokuratūros pa
reigūnai spėjo apskųsti, tačiau 
nors Apeliacinis teismas H. 
Karašauską nutarė palikti už 
grotų, nutartį dėl S. Karaliaus 
paleidimo paliko nepakeistą. S. 
Karalius šiuo metu gyvena ant 
Gynėvės upės kranto esančioje 
prabangioje viloje. Prokuratūra 
jam  yra paskyrusi namų areštą.

PINIGAI SPORTUI
2004 m. Lietuvos sportui ir 

kūno kultūrai iš valstybės biu
džeto bus skirta 31 mln. 385 
tūkst. litų, arba 6,5 mln. dau
giau, negu buvo paskirta per
nai. Pridėjus Kultūros ir sporto 
rėmimo fondo pinigus (6 mln. 
626 tūkst. litų), realus sporto 
biudžetas šiemet bus 31,7 mln. 
litų. Pernai jis sudarė 25,2 mln. 
litų. Tokius duomenis pateikė 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento vadovai, pristatę lėšų 
įvairioms organizacijoms pa
skirstymą ir galiojančius pro
gramų finansavimo kriterijus.

DEPORTACIJA?
Dosniausio Prezidento rė

mėjo Jurijaus Borisovo sraig
tasparnių remonto kompani
joje “Avia Baltika” šiomis die
nomis laukiama žinių iš Vil
niaus, ar bendrovės vadovas 
bus deportuotas iš šalies. Pats 
J. Borisovas tapo atsargesnis. 
Su žiniasklaidos atstovais jis 
sutinka kalbėtis tik šiems pasi
rašius sutartį, pagal kurią pri
klausomai nuo susitarimo pa
žeidimų, žurnalistui tektų su
mokėti 20-50 tūkst. litų bau
das. Priešingu atveju “Avia 
Baltikos” vadovas “nieko ne
komentuoja” . Migracijos de
partamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos sprendimu J. Bo
risovas turėjo būti išsiųstas iš 
Lietuvos. Verslininkas Vil
niaus apygardos teismui ap
skundė sprendimą jį išsiųsti, 
todėl, kol vyksta teisminis pro
cesas, “Avia Baltikos” vado
vas iš Lietuvos deportuotas 
nebus. Teismui priėmus nepa
lankų J. Borisovui sprendimą, 
verslininkui tektų išvykti iš 
Lietuvos per 48 valandas.

NEPAGEIDAUJAMI
Migracijos departamentui 

suteikta išimtinė teisė asmenis 
paskelbti nepageidaujam ais 
Lietuvoje. Anot departamento 
vadovo Almanto Gavėno, šiuo 
metu tokių asmenų yra apie 4 
tūkstančiai. Jei nepageidauja
mu būtų paskelbtas ir J. Bori
sovas, Lietuvai tapus Šengeno 
sutarties (bevizio režimo) šali
mi, jo  neįsileistų nė viena Šen
geno erdvės valstybė. Šengeno 
sutarties šalimi Lietuva taps ne 
anksčiau kaip 2007-aisiais.

LGITIC inf.

mailto:TAUPA@AOL.COM

