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VASARIO 16-OJI -
LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA!

Lietuvių amerikiečių delegacija Baltuosiuose rūmuose 1921 metų gegužės 31 d. įteikė prašymą su milijono žmonių parašais, kad Amerikos vyriausybė pripažintų 
Lietuvos nepriklausomybę. LRSC/BFA nuotr.

SEIMO KOMITETAS SUSIPAŽINO 
SU A. VALIONIO PRANEŠIMU

EUROPOS PARLAMENTŲ ATSTOVAI 
LAUKIA SKANDALO LIETUVOJE ATOMAZGOS

Vilnius, vasario 4 d. (ELTA). Seimo Užsienio reikalų ko
mitetas, uždarame posėdyje išklausęs neoficialią JAV poziciją 
dėl padėties Lietuvoje išviešinusį užsienio reikalų ministrą 
Antaną Valionį, nevertino Lietuvos diplomatijos vadovo veiks
mų.

“Norėjome išklausyti ministro informaciją ne todėl, kad 
įvertintume jo  veiksmus, o todėl, kad gautume visą informaciją 
apie dabartinę situaciją, apie Lietuvos vertinimus užsienio 
žiniasklaidoje, apie diplomatiniais kanalais gaunamas žinias” , 
- sakė Eltai Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas 
Gediminas Kirkilas.

Jo nuomone, ministras, paviešinęs neoficialią JAV poziciją, 
turėjo teisę taip pasielgti. “Geriau pasakyti tiesą negu nutylėti. 
Kas iš to, jeigu mes nežinosime, kaip mus vertina mūsų part
neriai” , - sakė G. Kirkilas.

Jis taip pat teigė nematąs Lietuvos tarptautinės izoliacijos 
grėsmės. “Visi laukia, kaip baigsis apkaltos procesas, ar tai bus 
padaryta demokratiškai pagal įstatymus, ar kaip nors kitaip”, - 
sakė Seimo Užsienio reikalų komiteto vadovas.

Užsienio reikalų ministras A. Valionis po Seimo komiteto 
posėdžio pripažino, kad tai buvo nestandartinis, tačiau są
moningas jo  žingsnis, kuriuo buvo siekiama atkreipti visuo
menės dėmesį į akivaizdžiai blogėjančią Lietuvos tarptautinę 
situaciją.

Pasak jo, diplomatai visada žino, kad tokie pareiškimai yra 
vengtini. “Tačiau kaip politikas, ministras, priklausantis so
cialliberalų partijai, prisiimdamas pats atsakomybę, nepai
sydamas to, kokios pasekmės bus man asmeniškai, priėmiau 
tokį sprendimą. Tokie sprendimai turi būti priimami tik eks
tremaliais atvejais ir visiškai suvokiant visus padarinius”, - sakė 
ministras.

Antanas Valionis žadėjo ateityje vengti tokių poelgių. “Bet 
jeigu vėl matysiu, kad reikia atkreipti visuomenės dėmesį į tą 
ar kitą visus rėmus peržengusį faktą, aš vėl tą darysiu”, - sakė 
jis. Lietuvos diplomatijos vadovas pažymėjo, kad Seimo ko
mitetui pristatė ilgą ir išsamią apžvalgą visų faktų, dokumentų 
ir įvykių, kurie susiję su Lietuvos tarptautinės izoliacijos grėsme.

Sausio pabaigoje sugrįžęs iš vizito JAV, užsienio reikalų 
ministras A. Valionis pranešė, kad Vakarų diplomatai neoficialiai 
pripažįsta, jog Lietuvos demokratija Vakaruose bus pasitikima 
tuo atveju, jei apkalta įvyks ir R. Paksas bus atstatydintas.

“Neoficialiuose pokalbiuose buvo aiškiai pasakyta, kad jie 
supranta sėkmingą apkaltos pabaigą kaip Prezidento R. Pakso 
atstatydinimą”, - yra sakęs A. Valionis.

V iln iu s , vasario  5 d. 
(ELTA). Europos Parlamento 
pirmininkas Pat Cox tikisi, kad 
Lietuva išspręs savąsias vidaus 
politines problemas iki stojimo 
į ES datos - gegužės 1 dienos. 
Tokią žinią parvežė Vengrijoje 
viešėjęs Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas.

Vengrijoje A. Paulauskas 
dalyvavo stojančiųjų į ES šalių 
parlamentų vadovų susitikime 
su Europos Parlamento pirmi
ninku Pat Cox.

Anot A. Paulausko, Euro
pos Parlamento vadovas, taip 
pat įvairių į ES stojančių šalių 
parlamentų politikai yra labai 
gerai informuoti apie dabartinę 
politinę krizę Lietuvoje ir dau
gelyje oficialių bei neformalių

“Avia Baltika” skundą gavo 
ir prezidentas R. Paksas

V iln iu s , vasario  5 d. 
(ELTA). B endrovės “Avia 
Baltika” darbuotojų laiškas, gi
nantis jų  darbdavį Jurijų Bori
sovą nuo neva Lietuvoje vyk
domos melo ir šmeižto kampa
nijos, nusiųstas ne tik Europos 
Parlamento pirmininkui Pat
rick Cox bei užsienio valstybių 
vadovams. Kolektyvinio skun
do kopiją gavo ir prezidentas 
Rolandas Paksas.

Reaguodamas į šį, J. Bori
sovą ginantį, laišką, preziden
tas pabrėžė, kad svarbiausi 
klausimai, susiję su piliečių 
teisių apsauga, turi būti efekty
viai ir teisingai sprendžiami 
visų pirma pačioje Lietuvoje. 
“Prezidentas įsitikinęs, kad 
tiek demokratinė, tiek teisinė

pokalbių aktyviai domėjosi, 
kada galėtų baigtis apkaltos 
procesas Lietuvoje. Daugelis 
sutiktų įvairių šalių politikų, 
anot A. Paulausko, reiškė viltį, 
kad apkalta baigsis greitai.

Lenkijos parlamento vado
vai, Seimo pirmininko teigimu, 
yra ypač gerai informuoti apie 
politinę padėtį Lietuvoje. “Jie 
žino net atskirų Lietuvos Sei
mo frakcijų nuomones” , - žur
nalistams Vilniaus oro uoste 
surengtoje spaudos konferen
cijoje sakė A. Paulauskas.

Lenkijos atstovai, anot A. 
Paulausko, taip pat aktyviai 
dom ėjosi apkaltos proceso 
trukme, klausdami, ar politinė 
krizė Lietuvoje išsispręs iki 
num atom o Lenkijos prezi-

šalies sistemos yra stiprios, ir 
šie klausimai bus išspręsti lai
kantis įstatymų ir teisingumo 
principų”, - rašoma pranešime, 
kurį išplatino Prezidento spau
dos tarnyba.

Ziniasklaidos pranešimais, 
“Avia Baltika” darbuotojų ko
lektyviniame laiške piktinama
si Lietuvos pilietybę J. Boriso
vui atėm usiu Konstitucinio 
Teismo nutarimu, “politiniu 
su sido ro jim u” vadinam as 
sprendimas J. Borisovą pa
skelbti Lietuvoje nepageidau
jamu asmeniu. Laiško autoriai, 
anot spaudos, taip pat bando 
įtikinti Europarlamento pir
mininką, užsienio šalių vado
vus, jog grupė parlamentarų ir 
korumpuotų aukščiausio rango 
pareigūnų ne tik siekia susido
roti su J. Borisovu, bet ir bando

dento Aleksander Kwasniews
ki vizito į Lietuvą balandžio 
pabaigoje. A. Kvasnevskis iki 
šiol nėra aiškiai atsakęs, ar at
vyks į Lietuvą, tai priklausysią 
nuo įvykių Lietuvoje eigos.

A. Paulauskas sakė susiti
kimuose su Europos Parla
mento pirmininku nekalbėjęs 
apie “Avia Baltikos” darbuo
tojų Europos Parlamentui nu
siųstą laišką. Dosniausio pre
zidento rinkimų kampanijos 
rėmėjo Jurijaus Borisovo įmo
nės “Avia Baltika” darbuotojai 
nusiųstame laiške, adresuo
tame Europarlamento pirmi
ninkui, skundžiasi K onsti
tucinio  Teismo sprendim u 
atimti iš jų darbdavio Lietuvos 
pilietybę.

nuversti dem okratiškai iš 
rinktą Lietuvos prezidentą R. 
Paksą, kurį per rinkimus sva
riausiai finansiškai parėmė tas 
pats J. Borisovas.

Pavyzdine teismų sistema 
Jungtinių Tautų specialistai

Lietuvos administracinių teis
mų sistemą pristato kaip pa
vyzdį kitoms Rytų Europos 
valstybėms. Pasak JT eksperto 
profesoriaus Daniel Bilak, 
Lietuva yra perėmusi vieną iš 
pažangiausių administracinių 
teismų sistemos modelių, ša
lyje yra pakankamai daug ins
titucijų, kurios padeda įgyven
dinti administracinį teisingu
mą ir kuriomis pasitiki Lietu
vos gyventojai. Lietuvos ad
ministracinės teisės sistemos 
vertinimą užsakė JT vystymo 
programa.
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■ PREZIDENTAS TIKISI SUŽINOTI,
KAS IR KODĖL KLAUSO JO POKALBIŲ
Prezidentas Rolandas Paksas leido suprasti, kad kalbėdamas 

telefonu nebėra atviras. Jis taip pat teigia nesulaukęs atsakymų 
iš Valstybės saugumo departamento ir Generalinės prokuratūros 
dėl jo pokalbių klausymo ir viešo paskelbimo.

Atsakydamas į “Žinių radijo” klausimą, ar drąsiai kalbąs 
telefonu, prezidentas sakė, kad “tai iš tikrųjų yra rimta problema, 
ir aš manau, kad daugelis politikų kalba maždaug šitaip: “Su
sitiksim - pakalbėsim”. Tęsdamas atsakymą, valstybės vadovas 
taip pat pažymėjo, kad reikia rimtai spręsti valstybėje šį klau
simą, didinti institucijų, vykdančių operatyvinę veiklą, parla
mentinę ir kitokią kontrolę.

Sausio 29 d. prezidentas R. Paksas kreipėsi į VSD ir Gene
ralinę prokuratūrą, prašydamas atsakyti į klausimus, kodėl buvo 
viešai paskelbtas jo  neva 2003 metų kovą vykęs pokalbis su 
dosniausiu rinkimų kampanijos rėmėju Jurijum Borisovu.

“Kol kas atsakymo dėl mano pokalbių klausymo ir paviešini
mo negavau. Tikiuosi, kad aš juos gausiu, sužinosiu, kas juos 
klauso, kodėl klauso, kas juos viešina, kodėl Operatyvinės veik
los įstatymas, netaikomas Prezidentui, man yra taikomas”, - sakė 
prezidentas, duodamas interviu “Žinių radijui”.
■ BURIASI R. PAKSO GYNĖJAI

Lietuvoje kuriamas neformalus pilietinis judėjimas “Už tei
singumą ir demokratinę Lietuvą” . Steigiamojo suvažiavimo de
legatai ketina išdėstyti savo požiūrį “į šalyje susiklosčiusią pa
dėtį, į bandymus nušalinti Lietuvos Prezidentą Rolandą Paksą, 
į vaikų įtraukimą į nešvarų politikų žaidimą”. Tai spaudos konfe
rencijoje Seime sakė iniciatyvinei grupei atstovaujantis Seimo 
Liberaldemokratų frakcijos narys Rolandas Pavilionis.

Jis prognozavo, kad dalyvauti šiame Vilniuje, Profsąjungų 
rūmuose, vyksiančiame suvažiavime turėtų atvykti apie 5-6 tūks
tančius žmonių, kurie bursis aplink pastatą, nes salėje tilps tik 
apie 500 delegatų. “Mes kviečiame tuos, kuriems šiandien rūpi 
krašto padėtis ir ateitis, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, 
nuo priklausomybės partijoms”, sakė R. Pavilionis.

Pilietinio judėjimo tikslas, anot jo, “yra vienyti tautą ben
driems tikslams, kurie yra labai paprasti - teisingumas ir demo
kratija, jų  įtvirtinimas mūsų valstybėje”.

Iniciatyvinei grupei atstovaujanti profsąjungos “Solidaru
mas” vadovė Aldona Balsiene mano, kad šis judėjimas padės 
visiems mokytis reikšti savo nuomonę. Pasak jos, reikėtų paremti 
Seimo nario Kazio Bobelio iniciatyvą užbaigti apkaltą Lietuvos 
Prezidentui R. Paksui, kuri neturi “nei ateities, nei atspindi visų 
piliečių ir rinkėjų nuomonę”.

Žinomas kino menininkas Arūnas Matelis apgailestavo, kad 
politikų susiskaldymas persimeta ir į kultūros sferą.

A. Balsienė priminė, kad pilietinio judėjimo steigiamasis su
važiavimas turėjo įvykti pernai gruodį. “Tačiau politikai kaž
kodėl stipriai jo  bijo, ir Vilniaus miesto valdžia padarė viską, 
kad neturėtume pastato, todėl suvažiavimą reikėjo nukelti”, - 
pažymėjo iniciatyvinės grupės atstovė.
■ SMERKIA NESANTAIKOS KURSTYMĄ

Vilnius, vasario 4 d. (Prezidento spaudos tarnyba). Šiomis 
dienomis kai kurios valdžios institucijos gavo anonimiškai pla
tinamus antisemitinio turinio pranešimus. Tai žmogiškąjį orumą 
žeminančios proklamacijos, kurių autoriai siekia tik vieno tikslo 
- sukiršinti lietuvių ir žydų tautas, pažeminti Lietuvą mūsų drau
gų akyse, sumenkinti jos tarptautinį įvaizdį.

Prezidentas dar kartą griežtai smerkia ksenofobijos, rasizmo, 
antisemitizmo, tautinės ir kitokios nesantaikos kurstymą. Tokie 
veiksmai yra nepriimtini demokratinėje valstybėje. Prezidentas 
kreipiasi į teisėsaugos institucijas, kurios turėtų išsiaiškinti šių 
proklamacijų autorius ir duoti jiems teisinį įvertinimą bei atkirtį 
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Nacionalistines, fašistines, antisemitines ir kitokias panašias 
idėjas skleidžiantys asmenys kiekvieną kartą turi susilaukti de
mokratinės visuomenės pasmerkimo. Prezidentas planuoja susi
tikimų su Seimo frakcijomis metu aptarti augančio ekstremisti
nių jėgų suaktyvėjimo problemą ir pakviesti jas kartu duoti atkirtį 
šioms jėgoms.
■ Narkotikų kontroles departamento direktore Ministro

pirm. Algirdo Brazausko potvarkiu paskirta Audronė Astrauskie
nė. Ji laimėjo konkursą šio departamento vadovo pareigoms už
imti. A. Astrauskienė yra baigusi Vilniaus ir Teisės universitetus, 
turi gamtos mokslų daktarės laipsnį. Ji dirbo Valstybinės visuo
menės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM direktoriaus pa
vaduotoja, vadovavo darbo grupei, ruošusiai Nacionalinės nar
kotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 m. stra
tegiją. Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

ARTĖJA RINKIMAI

JAV-se prasidėjo visai rim
ta rinkiminė kampanija, kurio
je nebijoma atidengti ir slaptų 
Irako kaltinimų. Prezidentas 
Bush pripažino, kad įvairūs 
slapti dokumentai, rasti Irako 
vadovybės seifuose įrodo, kad 
Irake buvusi diktatūra tikrai 
gamino ir slėpė masinio žudy
mo ginklus. Vyriausias Ameri
kos tokių ginklų inspektorius 
David Kay, apklausinėtas Se
nato ginkluotų jėgų komitete, 
pripažino, jog Irako požeminės 
slėptuvės turėjo cheminių nuo
sėdų, kurios parodė, kad masi
nio naikinim o ginklų būta. 
Prezidentas Bush, atsakyda
mas į reporterių klausimus, 
tvirtino, kad Saddam Hussein 
sudarė pavojų Amerikai ir jos 
sąjungininkams bei visam pa
sauliui. Inspektorius Kay pasa
kė Washington Post dienraš
čiui, jog inspektoriai Irake yra 
radę įrodymų, kad Irakas su
naikino nemažai sandėlių su 
chem iniais ir b io log in ia is  
ginklais. Tai įrodė, kad Ameri
ka turėjo pakankamai įrodymų 
pradėti karą Irake, nors inspek
toriai tuo metu nebuvo radę 
įrodymų, kad Irakas gamina 
masinio žudymo ginklus, ką 
bando įrodyti Irako karo prieši
ninkai. Irakas pradėjo nusi-

ginkluoti jau prieš 1989-sius 
metus, pareiškė inspektorius.

Irako karas turi nemažą 
vaidm enį A m erikos r in k i
muose. Savo kalbose demo
kratų kandidatai neužmiršta 
pam inėti JAV kariuom enės 
nuostolių. Pentagonas skelbia, 
kad nuo Irako karo pradžios 
žuvo jau 505 kariai. Šį mėnesį 
nukrito jau penki JAV kariniai 
malūnsparniai, tarp žuvusių 
buvo ne tik amerikiečių karių, 
bet ir už laisvą Iraką kovojusių 
irakiečių.

Keturias dienas Maskvoje 
lankėsi Valstybės sekretorius 
Colin Powell, kuris tarėsi su 
Rusijos prezidentu Putin ir 
daug laiko praleido su Rusijos 
gynybos ministru Sergej Iva
nov. Amerikos aukštą svečią 
priėmė Rusijos užsienio reika
lų ministras Igor Ivanov. Rusų 
vadai sveik ino  A m erikos 
mokslininkus sėkmingu žygiu 
į Marso planetą. Buvo pabrėž
ta, kad abi šalys siekia plėsti 
prekybą ir draugiškumą.

Sekretorius Powell pripaži
no, kad Amerika gali turėti ka
rines bazes šalyse, kurios pra
eityje priklausė rusų imperijai, 
tačiau tai nereiškia Rusijos ap
supimo. Maskvos radijas Echo 
Moskvy pareiškė sekretoriaus 
lūpomis, kad “šaltasis karas 
pasibaigė, geležinė uždanga 
jau pašalinta”. Sekretorius pa
sidžiaugė, kad Rusija su prezi
dentu Putin bendradarbiauja su 
Amerika kovose su teroristais, 
su narkotikų pirkliais ir kitose 
srityse. Mes nesame atkišę 
durklo į Rusijos papilvę, pasa
kė Powell, pridėjęs, kad Ame
rika jau turi nedideles karines 
bazes Kazachstane, Uzbeki
stane ir Gruzijoje. Kai kuriose

šalyse šalia amerikiečių bazių 
turi ir Rusija ir tas netrukdo ge
riems santykiams, pasidžiaugė 
Powell, nutylėjęs Rusijos karo 
veiksmus čečėnų žemėje, kur 
Amerikos administracija siūlo 
išspręsti visas mįsles politinė
mis derybomis. Rusijos minis
tras Ivanov išreiškė pasitenki
nimą, kad Amerika ir Rusija 
sprendžia savo problemas susi
pratim o dvasioje ir galim a 
draugiškai pasikalbėti visais 
klausimais.

—  Keliais sakiniais-----

• Jungtinių Tautų sveika
tos agentūra patvirtino, kad pa
saulyje yra 10 valstybių, ku
riose  siaučia  vadinam as 
“paukščių gripas” . Kai kurios 
šios ligos formos yra pavojin
gos žmonėms. Vietname neti
kėtai mirė dvi seserys, turėju
sios nemažą vištų ūkį. Kinijos 
žinių agentūra paskelbė, kad 
vištų liga palietė ir Kinijos anč
ių augintojus. Vietiniai kelių 
provincijų valdytojai bando 
sustabdy ti g ripą sk iepais, 
paukščių izoliavimu ar tiesio
giniu paliestų paukščių naiki
nimu. Amerikoje epidemijos 
tvarkytojai prašo keliautojų 
pranešti, jei jiems teko pasta
ruoju metu būti šalyse piet
ryčių Azijoje.

• Izraelio kariuomenė iš
vystė puolimus Gazos miesto 
gatvėse nes ten sustiprėjo pa
lestiniečių artilerijos veikla. 
Tvirtinama, kad derybas tarp 
Palestinos ir Izraelio skatina 
Vokietijos vyriausybė. Izraelis 
jau pažadėjo paleisti 436 pales
tiniečius, kurie buvo anksčiau 
suimti už teroristinę veiklą.

(Nukelta į 3 p.)

JAV prez. George Bush paprašė, kad Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kofi Annan atvyktų į 
Baltuosius rūmus - jie čia matomi pasitarimo metu, nes prezidentas prašė padėti susitvarkyti Irako 
reikaluose. NYT nuotr.
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JAV IR RUSIJOS 
DIPLOMATŲ KALBOS

Pasaulio žinių agentūros skelbia pranešimus, jog Jungtinės 
Valstijos ramina Maskvą, pasiųsdamos savo Valstybės sekre
torių išaiškinti Kremliui, kad Rusja neatsidurs Amerikos kari
nių pajėgų apsupime. JAV diplomatijos vadovas pareiškė, kad 
Vašingtono planai turėti karines bazes Rytų Europoje yra ne 
prieš rusus vykdoma strategija, bet noras arčiau būti tuose 
rajonuose, kuriuose gali kilti karinės krizės. Colin Powell pri
sipažino, kad JAV nori turėti kelias karines bazes buvusio Var
šuvos pakto kraštuose, bet tai nebus jokia grėsmė Rusijai. 
Tai nebūsią didelės bazės, kokios buvo šaltojo karo metu.

JAV svarsto galimybes perkelti karines bazes iš Vokietijos 
į naujas NATO šalis rytuose. Politiniai komentatoriai sutaria, 
jog NATO bazėms Pabaltijo kraštuose labai prieštarautų 
Maskva, nes ji ir dabar nepritaria jų  įsijungimui į NATO, ku
rios pakviestos šių metų gegužę įstoti į tą sąjungą. Valstybės 
sekretorius pranešė, jog Amerikos karių skaičius Europoje 
bus sumažintas net mažiau šimto tūkstančių. Šiuo metu ten 
yra 315 tūkstančių JAV kariškių. “Šaltasis karas seniai baigtas 
ir Rusijai nebegresia joks pavojus, nes Rusija ir JAV yra drau
giškos valstybės ir šiuo metu įvykių negalima vertinti iš pra
eities dienų”, - kalbėjo sekr. C. Powell.

Tačiau įvykiai Rusijoje dėl demokratijos plėtros mažėjimo 
Jungtinėms Valstijoms pradėjo kelti vis didesnį nerimą. Izves- 
tija laikraštis išspausdino Colin Powell pasisakymą, kad “Pas
tarųjų metų įvykiai Rusijos vidaus ir užsienio politikoje priver
tė mus susirūpinti. Politinė valdžia dar nėra visiškai paklususi 
įstatymams”. Vašingtonas yra susirūpinęs dėl Kremliaus auto
ritarinių nuotaikų. Jis drąsiai pareiškė, kad “Svarbūs visuome
nės bruožai - laisva žiniasklaida ir politinės partijos dar netapo 
savarankiškomis ir nepriklausomomis”.

JAV Valstybės sekretorius taip pat kritikavo Rusijos politi
ką Čečėnijoje ir pareiškė susirūpinimą dėl griežtesnės rusų 
politikos su buvusio sovietinio bloko valstybėmis - Gruzija, 
Ukraina, Moldova ir kitomis. Ypač, kad Rusija vis delsia iš
vesti savo kariuomenę iš Gruzijos. “Mes pripažįstame Rusijos 
teritorinį vientisumą ir jos interesus žemėse netoli jos sienų, 
tačiau mes taip pat pripažįstame Rusijos kaimynų suverenite- 
tinį vientisumą ir jų taikiai vedamus valstybių santykius” . Po 
tokių griežtų pasisakymų minėtame laikraštyje, pasitarimuose 
su Rusijos prez. V. Putinu, jis kalbėjo žurnalistams, “yra sričių 
dėl kurių mes nesutariame, bet mūsų ryšiai padeda ginčytinus 
klausimus svarstyti atvirai” .

Rusijos prezidentas pareiškė, jog “Rusijos ir Jungtinių 
Valstijų ryšiai tokie tvirti, nors ir yra taktinių skirtumų tarptau
tinių santykių eigoje ir rusų interesų gynime, bet tai leidžia 
mums įveikti tarpusavio nesutarimus”. Tokia pat draugiška 
nuotaika buvo ir per Colin Powell pasitarimus su Rusijos už
sienio reikalų ministru I. Ivanovu - jie kalbėjo tik apie gerus 
JAV ir Rusijos ryšius.

Tačiau, kaip suprasti tai, jei žinia teisinga, jog nepriklau
somas Rusijos gynybos tyrinėtojas P. Felgengauer teigia, jog 
jo šaltinio Kremliuje žiniomis, prez. G. Bush sakė prez. V. Pu
tin pripažįstąs, kad buvusios sovietinės respublikos, įskaitant 
ir Baltijos, priklauso Rusijos įtakos sferai. Po keturiolikos 
laisvės ir demokratijos metų ta įtaka dar labiau jaučiama.

S. Tūbėnas

Vilnius, vasario 4 d. (ELTA). 
Seimo Liberaldemokratų frak
cija ragina neoficialią JAV po
ziciją paviešinusį užsienio rei
kalų ministrą Antaną Valionį 
atsistatydinti. Ši frakcija nepa
teisina užsienio reikalų minis
tro nuostatos, neva jis teisingai 
pasielgė paviešindamas neofi
cialią JAV pareigūnų nuomo
nę.

Anot Seimo Liberaldemo- 
kratų frakcijos seniūno Henri
ko Žukausko, užsiėmęs tokią 
išankstinę ir šališką poziciją 
Prezidento atžvilgiu, užsienio 
reikalų ministras A. Valionis 
negalės dirbti, jei apkalta nepa
vyks.

Nerim ą liberaldem okra- 
tams kelia ir tas faktas, kad mi
nistras A.Valionis “nestandar
tinius žingsnius diplomatijoje” 
priima vienas, nors, jų  nuomo
ne, turėtų atspindėti Prezidento 
vykdomos užsienio politikos, 
Lietuvos diplomatijos ir Vy
riausybės poziciją. “Mūsų įsiti
kinimu, tokie ministro A. Va
lionio žingsniai yra ne tik kad 
nestandartiniai, bet ir visiškai 
nepateisinami” , - pažymi H. 
Žukauskas.

Atkelta iš 2 p.

• Bulgarija ir Jordanas
paskelbė, kad prokuratūros to
se šalyse jau pradėjo aiškinti 
sukčiavimus pasisavinant lėšas 
iš Irako už jam  teikiamą poli
tinę paramą. Panašias finansi
nes suktybes vykdė ir keli 
aukšti Egipto pareigūnai.

• Apie 10,000 Irako šijitų 
demonstravo Bagdade. Jų poli
tinis vadovas buvo priverstas 
palikti savo įstaigą, nes dvasi
nis vadas Didysis Ajatola Ali 
al Hussini al Sistani paskelbė, 
kad valdžios negali turėti civi
lių paskirti žmonės. Juos reikia 
išrinkti demokratiškais keliais.

• JAV kariuomenes armi
jos štabo viršininkas paskelbė 
įsakymą sudaryti planus laikyti 
Irake arm ijos kareivius iki 
2006 metų. Generolas Peter 
Schoomaker paaiškino spau
dai, kad tokie planai reikalingi, 
nes praeityje teko laikyti karius 
Pietų Korėjoje, Afganistane, 
Balkanuose.

• Afganistano vidaus rei
kalų ministras Ali Ahmad Ja- 
lali paskelbė įsakymą griež
čiau kovoti šalyje su opiumo 
aguonų augintojais. Ministras 
pasakė, kad reikia kovoti su 
kultivavimu, su laboratorijų 
veikla ir slapta prekyba. Fana
tiška Taliban organizacija buvo 
sudavusi aguonų augintojams 
stiprų smūgį, tačiau Taliban 
grupuotei sunykus, vėl įsiga
lėjo opiumo gamyba. Pernai

LIBERALDEMOKRATAI RAGINA 
A. VALIONĮ ATSISTATYDINTI

Todėl liberaldem okratai 
savo pareiškime dar kartą pa
ragino ministrą A. Valionį “ne
klaidinti visuomenės, nekelti 
sumaišties valstybėje ir atsista
tydinti”.

Užsienio reikalų ministras 
A. Valionis po Seimo užsienio 
reikalų komiteto posėdžio pri
pažino, kad tai buvo nestan
dartinis, tačiau sąmoningas jo 
žingsnis, kuriuo buvo siekia
ma atkreipti visuomenės dė
mesį į akivaizdžiai blogėjančią 
Lietuvos tarptautinę situaciją.

Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas Gediminas 
Kirkilas mano, kad ministras, 
paviešinęs neoficialią JAV po
ziciją, turėjo teisę taip pasielg
ti. “Geriau pasakyti tiesą negu 
nutylėti. Kas iš to, jeigu mes 
nežinosime, kaip mus vertina 
mūsų partneriai” , - sakė G. 
Kirkilas.

Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis mano, kad 
Alvydo Medalinsko sugrįži
mas į prez. R. Pakso komandą 
neįtakos jo  vadovaujamos mi
nisterijos darbo.

“Aš nenoriu komentuoti ši
to fakto, nes tai Prezidento

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYK IŲ  APŽVALGA

JAV žvalgybos žiniomis Af
ganistane buvo pagam inta 
3,968 tonos opiumo. Tai suda
ro apie 77 procentus pasaulyje 
pagaminamo opiumo, kuris 
yra vartojamas heroinui ga
minti. Skaičiuojama, kad lega
liems ir nelegaliems opiumo 
aguonų augintojams tas biznis 
sudaro 2.3 bilijonus dolerių 
pajamų.

• Afganistano sostinėje 
savižudis teroristas susisprog
dino ir sprogdamas sužeidė tris 
kanadiečius kareivius ir 8 ci
vilius praeivius. Spauda pabrė
žia, kad tokie savižudiški iš
puoliai A fganistane m ažai 
žinomi.

• Gruzijoje priesaiką davė 
naujasis prezidentas, 36 metų 
amžiaus Michail Saakašvili. 
G ruzija turi naują vėliavą, 
naują Konstituciją. Valdžios 
pasikeitimas - “rožių revoliu
c ija” . Inauguracijos proga 
Gruziją aplankė JAV valstybės 
sekretorius Colin Powell, pa
žadėjęs G ruzijai finansinę 
paramą.

• Irane fanatiška Islamo 
Priežiūros Taryba diskvali
fikavo į valstybės parlamentą 
kandidatuojančių trečdalį kan
didatų, kurių vasario 20 d. 
balsavimuose kandidatų iš
kelta 8,200. Užsienio stebėto
jams protestą pareiškė Irano 
saugumo ir užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Mohsen 
Mirdamadi, kuris yra vienas iš 
uždraustų kandidatų. Irane šis

sprendimas. Manau, kad mūsų 
darbui, kaip ir anksčiau, tai įta
kos ne tu rės” , - sakė E lta i 
Seimo Užsienio reikalų komi
teto posėdyje dalyvavęs užsie
nio reikalų ministras. Diplo
matijos vadovas taip pat užtik
rino, kad ministerija yra pajėgi 
atsispirti galimoms įtakoms.

“Užsienio reikalų ministe
rija ir aš, kaip ministras, ma
nau, esame pakankamai stiprūs 
atsispirti įvairiausioms nepro
tingoms įtakoms, jeigu tokių 
būtų”, - pažymėjo A. Valionis.

Į prezidento Rolando Paksą 
komandą sugrįžęs A. Meda- 
linskas užima patarėjo politi
kos klausimais pareigas.

A. Medalinskas buvo vie
nas labiausiai kritikuojamų pir
mosios prezidento R. Pakso 
komandos narių. Buvęs patarė
jų  užsienio politikos klausi
mais grupės vadovas peiktas 
už kišimąsi į Užsienio reikalų 
ministerijos darbą, nesugebė
jim ą dirbti su Lietuvos diplo
matijos vadovu A. Valioniu.

Praėjusių metų lapkričio 
viduryje A. Medalinskas kartu 
su kitais patarėjų grupių vado
vais atsistatydino.

ginčas gali sukelti gatvių eise
nas ir protestus.

• New Yorko oro uoste 
amerikietė keliautoja netyčia 
praėjo pro įvairias lėktuvo 
kontroles su pistoletu ir peiliu 
savo bagaže. Jau lėktuvui pa
kilus, keliautoja pasakė apie 
savo klaidą ir lėktuvų apsaugos 
tarnautojai ją  pasitiko Den
verio aerodrome. Apklausinėta 
saugumo tarnautojų, moteris 
buvo paleista.

• Britanijos spauda tvir
tina, kad JAV biudžeto defi
citas per ateinantį dešimtmetį 
gali pasiekti 2,350 trilijonų 
dolerių. Šitoks deficitas sie
jamas su prezidento Bush pla
nuotu mokesčių mažinimu ir 
padidėjusiom lėšom kai ku
riom s socialinėm s p rogra
moms.

• Japonijos gynybos mi
nistras Shigeru Ishiba išsiuntė 
į Iraką apie 600 Japonijos ka
rių, kurie bus skirti hum a
nitarinei veiklai, o ne gink
luotiem s žygiam s, kuriuos 
draudžia Japonijos konstitu
cija.

• Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin įsakė savo vyriau
sybei sutvarkyti ekonominius 
gamtinių dujų tiekimo Balta
rusijai klausimus. Paaiškėjo, 
kad Baltarusija neturi lėšų mo
kėti už dujas, kurias tiekia Ru
sijos bendrovės. Yra kilusi “du
jų blokados” grėsmė. Kalbama 
ir apie B altarusijos planus 
užtvenkti Nemuno aukštupį.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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MALDOS PUSRYČIUOSE LR 
KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS 
BAIGĖ TRIJŲ DIENŲ VIZITĄ JAV

2004 m. vasario 5 dieną Vašingtone viešintis Lietuvos krašto 
apsaugos ministras Linas Linkevičius kartu su Lietuvos am
basadoriumi JAV Vygaudu Ušacku dalyvavo jau 52-ąjį kartą 
JAV sostinėje rengiamuose kasmetiniuose Nacionaliniuose mal
dos pusryčiuose - tradiciniame renginyje, skirtame priminti 
Amerikos ir pasaulio politikams jų prisiimtą atsakomybę už jų 
atstovaujamų tautų ir valstybių likimą bei už taiką pasaulyje.

“Washington Hilton and Towers” viešbutyje vykusiuose 
Nacionaliniuose maldos pusryčiuose dalyvavo JAV Prezidentas 
George W. Bush, Senato ir Atstovų rūmų nariai, kiti JAV ir 
užsienio šalių politiniai vadovai.

Lietuvos krašto apsaugos ministras pabendravo su JAV 
Senato daugumos pirmininku respublikonu senatoriumi Will
iam H. Frist, kitais politikais. Senatorius Frist pasveikino Lietuvą 
su artėjančia naryste NATO ir ES, pasidžiaugė dinamiškai 
besiplėtojančiais partnerystės ir bendradarbiavimo santykiais 
tarp Lietuvos ir JAV.

Po šio renginio krašto apsaugos ministras Lietuvos am
basadoje Vašingtone susitiko su Lietuvos karininkais ir ka
riūnais, studijuojančiais Jungtinėse Valstijose pagal JAV re
miamas karių mokymo programas - Maryland universiteto 
doktorantu vyresniuoju leitenantu Vyteniu Benečiu, Vašingtono 
Georgetown universiteto magistrantu Giedrimu Jeglinsku, trimis 
JAV Karo laivyno akademijoje besimokančiais kariūnais iš 
Lietuvos. Ministras domėjosi jų  mokymosi ir gyvenimo sąly
gomis, pasiekimais, linkėjo sėkmės moksluose ir ateityje - 
Lietuvos karinėje tarnyboje.

Po pietų Krašto apsaugos ministras iš Vašingtono išvyko į 
Miuncheną, Vokietiją, kur kartu su Užsienio reikalų ministru 
A ntanu Valioniu artėjantį savaitgalį atstovaus L ietuvai 
kasmetinėje aukšto rango konferencijoje saugumo politikos 
klausimais. Andrius Krivas,

LR ambasados JAV inf.

Lietuvos Respublikos ambasadorius Vygaudas Ušackas kalbėjo 
Smithsonian institute, supažindindamas dalyvius su Lietuvos 
padėtimi ir ragindamas “atrasti Lietuvą”. Ambasados nuotr.

SMITHSONIAN INSTITUTE 
BUVO PRISTATYTA LIETUVA

Vašingtonas, sausio mėn. 
31d. LR ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas sausio 31 d. 
pristatė Lietuvą prestižiniame 
Smithsonian Institute seminare 
“Naujasis Baltijos regionas. 
Nuo rytų iki vakarų”.

V.Ušackas supažindino se
minaro dalyvius su Lietuvos 
pasiekimais per trumpą laiko
tarpį po Nepriklausomybės at
kūrimo bei su Lietuvos role re
gione ir Euroatlantinėje erdvė
je po šalies įstojimo į ES ir 
NATO. Ambasadorius pristatė

Lietuvos indėlį ginant laisvę, 
demokratiją ir žmogaus teises 
pasaulyje, bei bendradarbiavi
mo projektus su kaimyninėmis 
valstybėmis ir Gruzija. Jis kvie
tė amerikiečius pasinaudoti ša
lies ekonomikos augimo, in
vestavimo, bei turizmo galimy
bėmis Lietuvoje.

“Mano misija šiandien yra 
ne tik Lietuvos pristatymas, bet 
ir “niūraus bei pilko” Lietuvos 
paveikslo išsklaidymas”, kal
bėjo V.Ušackas, su nuoroda į 
seminaro “Naujasis Baltijos

regionas” skelbimą, kuriame 
Baltijos regionas buvo api
būdintas kaip “niūrus, šaltas ir 
esantis politiniame šešėlyje”.

“Atvykęs į Lietuvą ame
rik ietis turistas randa visą 
spalvų gamą, dinam išką ir 
aktyvų kultūrinį gyvenimą, 
unikalią architektūrą, drau
giškus ir linksmus žmones, 
miestus, pilnus energijos ir 
potencialo,” kalbėjo amba
sadorius ir ragino skubėti 
atrasti Lietuvą “arba, kaip rašė 
Boston Herald 2003 m. rug
sėjo mėn. 21d. numeryje, “ši 
graži ir užburianti vieta Eu
ropoje greitu laiku užsipildys 
turistais ir taps brangi, kaip ir 
visa Vakarų Europa. Tačiau 
kol kas taip nėra. Todėl sku
bėkite, kol dar neatrado jos 
kiti!”, baigdamas Lietuvos pri
statymą kalbėjo V.Ušackas.

Smithsonian Instituto se
minare “The New Baltic” da
lyvavo 150 žmonių. Siame se
minare buvo nagrinėjam os 
įvairios temos - nuo politikos 
iki turizmo galimybių. Semi
naras leido amerikiečiams ge
riau pažinti naująjį Baltijos re
gioną, regiono ir atskirų vals
tybių pasiekimus, istoriją, po
litinį, kultūrinį bei kasdieninį 
gyvenimą.

Kęstutis Vaškelevičius,
LR ambasados JAV inf.

Prez. Rolandas Paksas ir dr. Giedrė Kumpikaitė, Lietuvių Bendruomenės New Yorko apygardos 
pirmininkė ir New Yorko lietuvių radijo direktorė. Prezidentūroje sausio 5 d. prez. R.Paksas davė 
New Yorko lietuvių radijui išskirtinį interviu, kurio metu buvo diskutuota gausi lietuvių imigracija į 
užsienį, bendradarbiavimas su išeivių lietuviais ir lietuviškos kultūros skatinimas ir puoselėjimas 
New Yorke. Dr. G. Kumpikaitės nuotr.

REIKALAUJA PRANEŠTI 
GALIMŲ ŽEMGROBIŲ 

PAVARDES

Lietuvos krikščionių de
mokratų valdybos pirmininkas 
Seimo narys Petras Gražulis 
reikalauja, kad Specialiųjų 
tyrimų tarnybos vadovas Va
lentinas Junokas nedelsiant 
atskleistų visų Seimo narių, 
galim ai įsivėlusių į sklypų 
skandalą, sąrašą.

“Tai išsk la idy tų  dabar 
esančias abejones. Rinkėjai 
privalo žinoti visą tiesą. Jeigu

politikai, įsigydami sklypus 
pažeidė įstatymus, jie turi už 
tai atsakyti” , - sakė Eltai P. 
Gražulis.

Sis parlamentaras taip pat 
ragina Seimo pirmininką Ar
tūrą Paulauską, kad šis būtų 
ryžtingesnis, netaikytų dvi
gubų standartų ir kuo greičiau 
paskelbtų iš STT gautą sąrašą.

Specia lių jų  tyrim ų ta r
nybos vadovas V. Junokas 
vasario 3 d. pateikė Seimo 
pirm ininkui A. Paulauskui 
galim ai įsivėlusių į sklypų 
skandalą dviejų kadencijų

(1996-2000 m. ir 2000-2004 
m.) tikrin tinų Seimo narių 
sąrašą, kuriame yra 45 politikų 
pavardės.

Pasak V. Junoko, tai ne
skelbtinas, riboto naudojimo 
sąrašas, kurį STT galės pa
skelbti tik tada, kai specialistai 
nustatys žemės reformą reg
lamentuojančių įstatymų pa
žeidimą.

P. Gražulio nuomone, tokia 
STT vadovo pozicija m eta 
nepasitikėjimo šešėlį visiems 
Seimo nariams.

Eltos inf.

STOJIMĄ Į EUROPOS SĄJUNGĄ 
LIETUVA PAŽYMĖS SALIUTAIS

Gegužės 1-oji, Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena, 
bus paminėta trimis šimtais įvairių renginių ir saliutais - Vyriau
sybės sudaryta Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą datai skirtų 
renginių organizavimo komisija jau pirmadienį pateiks savo siū
lymus Ministrų Kabinetui.

“Ta diena bus paminėta ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje 
- praktiškai kiekviename mieste, kiekvienoje savivaldybėje. Nu
matome, kad šios dienos proga balandžio-gegužės mėnesiais 
bus surengta maždaug 300 renginių. Norime, kad renginiai ne
vyktų uždarose patalpose, o kad būtų surengta šventė visiems 
gyventojams” , - sako Vyriausybės kanceliarijos Visuomenės 
informavimo ir ES informacijos skyriaus vedėja Jurga Tapinienė.

Europos Komisijos delegacija dešimčiai Lietuvos miestų do
vanos saliutus. Visuose miestuose plevėsuos Europos Sąjungos 
vėliavos.

“Švietimo ir mokslo ministerija ketina išleisti kelionėn auto
busą “Su žiniomis - į Europą”. Vilniuje, Gedimino prospekte, 
bus surengtas ES valstybių prisistatymas. Kiekviena šalis turės 
po savo palapinę, kuriose bus ne tik leidiniai ar lankstinukai. 
Tikimės, kad bus supažindinama ir su tos šalies virtuve”, - ren
giamos šventės akcentus trumpai pristato J. Tapinienė.

Vakare Katedros aikštėje numatomas didelis koncertas. Pla
nuojama, kad koncerto metu bus galima pamatyti, kaip šią dieną 
švenčia kiti Europos miestai. “Tai turėtų būti interaktyvus kon
certas. Jam ruošiama speciali programa”, - apie staigmenas pra
sitaria viena renginių organizavimo komisijos narių.

Vyks parodos ir konferencijos. Viena iš parodų - XVIII am
žiaus mados pasaulis, kurioje bus pristatyti Europos meno 
centruose sukurti šio amžiaus unikalūs kostiumai. Ketinama 
surengti sakralinio meno kūrinių ekspoziciją Kauno arki
vyskupijoje ir įgyvendinti tarptautinį fotografijos projektą, 
kuriame įsimintinos Europai dienos įvykius skubės užfiksuoti 
fotografijos meistrai.

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

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

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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KORP! NEO-LITHUANIA SUVAŽIAVIMAS

Korp! Neo-Lithuania vyr. Valdyba iškilmingame posėdyje. Iš kairės: Daiva Meilienė - vicepirm., 
Algis Augaitis - ižd., Eduardas Modestas - pirm., Vita Girdvainienė - sekr., kalba Vaclovas Mažeika- 
arbiter elegantiarum.

Suvažiavimas įvyko 2004 
m. sausio 25 d. Pasaulio lie
tuvių centre Bočių salėje, Le- 
monte. Pamaldų metu koply
čioje giedojo solistė kol. Aud
ronė Gaidžiūnienė. Po pamal
dų susirinko nedidelis būrelis 
korporantų ir keletas svečių 
kavutei bei pašnekesiams, o 
už valandos buvo servuojami 
puikūs pietūs.

2:00 val. p.p. prasidėjo 
iškilmingas posėdis ir suva-

MES -

Dr. Algimantas LIEKIS

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

XXXIX

Tuomet trecio kelio ne
buvo: realu buvo tik mėginti 
partiją reorganizuoti, pri
versti ją  atsisakyti dogmų ir 
stabų arba... nieko nedaryti. 
LKP CK pamatęs, kad sava
rankiškos LKP įkūrim as 
jau ne iliuzija, kad jis pats 
gali likti be partijos narių 
(už tai Maskvoje nepaguos
tų), ėmė derėtis su vadina
m ąja “M okslų akadem i
jos” grupe, girdi, vardan Lie
tuvos susijunkime, bendromis 
jėgomis organizuokime suva
žiavimą. Bet, matyt vis dėlto, 
dėl šventos ramybės užblo
kavo M okslų akadem ijos 
grupei skelbti programinius 
dokumentus “Tiesos”, “So- 
vetskaja Litva” ir kituose 
partiniuose laikraščiuose. 
Tačiau rugsėjo 22 d. “Tie
soje” ir kitur pasirodė LKP 
CK Darbo grupės parengti 
“LKP Programos metmenys”, 
prie kurių rengėjų buvo prira
šytas ir šių eilučių autorius, 
tuom etin is savarank iškos 
LKP programinių dokumentų 
rengimo Iniciatyvinės grupės 
prie MA koordinatorius. Ma
tyti įrašė, kad neapkaltintume

žiavimo atidarymas. Su vėliava 
kartu įėjo ir prezidiumas, kurį 
sudarė visa Korp! Neo-Lithu
ania vyr. valdyba. Sugiedojus 
tautos himną, pirm. Eduardas 
Modestas trumpu žodžiu pa
sveikino susirinkusius ir pa
kvietė Vaclovą Mažeiką pra
vesti mirusių korporantų pa
gerbimą. Mirusiųjų sąrašas šį 
kartą nebuvo ilgas, tik septyni, 
bet kas pažymėtina, kad trys iš 
jų  - Vida Jonušienė, Juozas

plagiatu, nes “Metmenys” iš 
tikrųjų buvo jau seniai pareng
tos “Savarankiškos LKP Pro
gramos” projekto santrauka, 
išbraukus iš jo  radikaliausius 
teiginius ir tai, kad “savaran
kiškos LKP svarbiausias tikslas 
- atkurti Nepriklausomą Lietu
vos valstybę [...]” Pareiškus dėl 
to protestą, pagaliau rugsėjo 27 
d. buvo išspausdinta ir mūsų, 
MA Iniciatyvinės grupės, pa
rengtas ir minėtame rugsėjo 13 
d. Mokslų akademijoje įvyku
siame susirinkime patvirtintas 
Programos projektas, išbrau
kus įvadinę, paaiškinamąją dalį 
(kas ir kada dokumentą rengė, 
aprobavo ir pan.). Buvo pada
ryta ir kai kurių kitų tariamai 
stilistinių pataisymų - kad būtų 
sumažintas radikalum as. Po 
poros dienų buvo paskelbtas 
Savarankiškos LKP statuto 
projektas, partijos organizaci
nės ir politinės veiklos įstatai 
(parengti daugiausia partijos 
Vilniaus m. Lenino rajono ko
miteto). Savo pagrindinėmis 
nuostatomis Statuto projektas 
atitiko Programos projektą. 
Nepaisant dar kai kurių progra
minių dokumentų ribotumo,

Zymonas ir Stasys Mažulis 
buvo jau čia Amerikoje gavę 
spalvas,vadinami jaunaisiais 
korporantais, o kiti - Ada Ne- 
verauskienė, Antanas Juodval
kis, Aleksas Kiršonis ir dr. 
Bronius Nemickas - Kauno 
neolithuanai. Visi dabar ir 
anksčiau mirusieji korporantai 
buvo pagerbti susikaupimo 
minute. Sveikinimus iš Lietu
vos Neo-Lithuania korporaci
jos perdavė Eduardas Modes-

atsiradusių dėl to meto sąlygų,
pagal ju o s savarankišk a  
LKP galėjo tapti rimta jėga 
atkuriant ir įtvirtinant ne
priklausomą demokratinę, 
teisinę Lietuvos valstybę.

Tačiau stagnacijos jėgos 
buvo didžiulės. Daug kas, nors 
viešai ir pritardavo LKP per
tvarkymui, bet slaptai darė vis
ką, kad to neatsitiktų. Tuo ypač 
buvo suinteresuotas Kremlius. 
Jis, kaip minėta, skelbė viešus 
ir neviešus pareiškimus dėl
“padėties Lietuvos partinėje 
organizacijoje” arba apskri
tai Lietuvoje, Pabaltijyje. Iš 
tokių pavyzdžių galėtų būti 
1989 m. spalio pradžioje SS 
KP CK Partinės kontrolės 
komiteto pirmininko B.Pugo 
slaptas raštas LKP CK va
dovams. Jame rašyta:

“Apie kai kurių LKP komi
tetų susitaikėlišką požiūrį į 
Lietuvos komunistus, kurių vi
suomeninė veikla neatitinka 
SSKP įstatų.

Pastaruoju metu į SSKP 
CK atkeliavo šimtai laiškų iš 
Lietuvos SSR, kurių autoriai, 
susirūpinę dėl respublikos 
visuomenės politinės padėties,

tas, o A.L. Tautinės sąjungos 
vardu sveikinimo žodį tarė są
jungos pirm. Petras Buchas. 
Toliau buvo Vaclovo Mažeikos 
paskaita “Korp! Neo-Lithuania 
iše iv ijo je ” . P askaitin inkas 
smulkiai minėjo visą korpora
cijos veiklą išeivijoje, kaip kor
poracija atsisteigė, augo, stei
gėsi padaliniai, ruošė didelius 
parengimus, organizavo sto
vyklas, redagavo ir išleido dvi 
knygas bei kitus mažesnius lei
dinius, turėjo visų mėgiamą or
kestrą ir krepšinio komandą, 
tautinių šokių grupę ir t.t. Deja, 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, korporacijos veikla su
menko, jaunųjų prieaugliaus 
nebebuvo, buvę aktyvūs pada
liniai visiškai nusilpo ir dabar 
tik Čikagos padalinys dar gy
vuoja. Tuo tarpu vyriausioji 
valdyba yra aktyvi ir veikli ir 
visur atstovauja korporaciją. 
Mūsų visų viltys yra nukreiptos 
į Kaune atsisteigusią Korp! 
Neo-Lithuania, kuri yra gaji, 
veikli ir verta mūsų dėmesio 
bei paramos.

Tuo iškilm ingas posėdis 
buvo baigtas ir prasidėjo darbo 
posėdis. Kaip paprastai, buvo 
valdybos pranešimai. Pirmi
ninkas Eduardas Modestas iš
dėstė vyr. valdybos darbus: 
vykdo D irvos novelės kon
kursą, palaiko ryšius su kor
poracija Lietuvoje, skiria stu
dentam s stipend ijas, orga-

Anglų ir švedų žvalgybininkai, papuolę į KGB pinkles: Alexanderis 
“Sandy” McKibbinas, gimęs Maskvoje, su savo žmona Helmi, iki 
1939 metų dirbusia SIS agente Estijoje.

praneša, kad kai kurie SSKP 
nariai išdavė savo partines po
zicijas.

Pagal SSKP CK nurodymą 
š.m. rugsėjį laiškuose pateikti 
faktai patikrinti vietose. Nusta
tyta, kad respublikoje dėl de
mokratijos ir viešumo politikos 
su didėjančia tautinės sąmonės 
atgimimo banga iškilo tam tik
ros jėgos (Lietuvos Laisvės ly
ga, Lietuvos išlaisvinimo ko
mitetas ir kt.), kurios stengiasi 
atskirti respubliką nuo Sovietų 
Sąjungos, o Lietuvos Komu
nistų partiją - nuo SSKP. Reikia 
pažymėti, jog iš pradžių kilęs, 
kad palaikytų SSKP XIX kon-

nizuoja golfo žaidynes ir, kur 
reikia, atstovauja korporaciją. 
Ižd in inkas A lgis A ugaitis 
pranešė apie korporacijos fi
nansus. Pagrindines išlaidas 
sudarė novelių premijos, stu
dentų stipendijos ir parama 
Lietuvos korporacijai. Susir
gus revizijos komisijos nariui, 
pranešimo nebuvo. Pažadėta, 
kad revizija bus padaryta po 
suvažiavimo. Iš padalinių tik 
Čikagos padalinio valdybos 
atstovė kol. Eglė Juodvalkė 
padarė pranešim ą apie pa
dalinio veiklą. Nedaug kas bu
vo padaryta, nes jaučiam as 
korporantų visiškas abejin
gumas ir nenoras bet ką veikti. 
Apie Tautinį kultūros fondą ir 
Naujosios vilties žurnalą pra
nešė Petras Buchas. Fondas 
finansuoja rimtų istorinių kny
gų leidimą, kaip Arvydo Anu- 
šausko “Lietuvių tautos sovie
tinis naikinimas”, Arūno Bub
nio “Vokiečių okupuota Lie
tuva” , šiemet tik ką iš spaudos 
išėjo knyga apie Antaną Valiu
kėną, parašyta M. Treinio. 
Fondas taip pat skiria stu
dentam s stipendijas, kurių 
šiemet paskirta net 16. Žur
nalas Naujoji Viltis, leidžiamas 
Tautinės sąjungos ir K or
poracijos Neo-Lithuania, yra 
sustabdytas, nes žymiai suma
žėjo rašančiųjų, o taip pat ir 
skaitytojų ir leidimas pasidarė

(Nukelta į 6 p.)

ferencijos nutarimus, Lietuvos 
judėjimas už pertvarką “Sąjū
dis” , darant jau įtaką kai ku
riems lyderiams, vis dažniau 
pasire išk ia  kaip opozicinė 
SSKP jėga.

Žinoma, kad “Sąjūdžiui” 
priklauso nemažai SSKP narių, 
bet daugelis jų  nevykdo par
tijos politikos, nesipriešina kai 
kurių žmonių ekstremistiniams 
veiksmams, o priešingai, akty
viai dalyvauja formuojant ir 
skleidžiant mintis, kad Lietuva 
turi atsiskirti nuo SSRS, o Lie
tuvos komunistų partija - nuo 
SSKP.

(Bus daugiau)
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VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS

Vieno pobūvio metu Matilda Marcinkienė, Birutė Buchienė, ALT sąjungos pirm. Petras Buchas ir 
visuomenininkas Bronius Juodelis. Z. Degučio nuotr.

KORP! NEO-LITHUANIA  
SUVAŽIAVIMAS
(Atkelta iš 5 p.)

per brangus. Apie A.L. Tarybą 
papasako jo  V alentinas 
Krum plys. Taryba stokoja 
pinigų, labai brangiai kaštuoja 
išlaikym as tarybos atstovo 
Vašingtone. Tarybos darbas 
reikalingas ginant Lietuvos 
reikalus kontaktuojant kon- 
gresmanus ir senatorius. Dis
kusijose  daug iausia  buvo

kalbama apie finansinius rei
kalus ir korporantų neparei
gingumą, kad net ir į suvažia
vimą, sueigą ar kitokius paren
gimus nemato reikalo ir nejau
čia jokios pareigos dalyvauti.

R inkim ai praėjo sk lan
džiai. Į vyr. valdybą buvo iš
rinkti Eduardas M odestas - 
pirm., Daiva Meilienė - vice- 
pirm., Algis Augaitis - ižd., 
Vita Girdvainienė - sekr. ir 
Vaclovas Mažeika - arbiter 
elegantiarum.

Revizijos komisijon išrinkti 
Algis Saulis, Vitas Plioplys ir 
Opijus Stončius. Į garbės teis
mą išrinkti Juozas Graužinis, 
Jonas Jurkūnas ir A udronė 
Karalienė. Korporacijos taryba 
papildyta, vietoje dviejų mi
rusių narių, Petru Jokubausku 
ir Algiu Mockaičiu.

Suvažiavimas buvo baigtas 
visiem s sugiedant studentų 
himną “Gaudeamus igitur” .

V.M.

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

- 'z N  MINĖJIMAS -------
1:00 v.p.p. minėjimas Lietuvių namų 

viršutinėje salėje
Prelegentas Algis Rukšėnas, International 
Services centro vykdomasis direktorius

------- MENINĖ D A L IS---------

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.

SLAPTA MISIJA Į ŠVEDIJĄ
V

Apsisaugoti nuo galimo 
vokiečių patikrinimo jūroje, 
švedai paruošė mums trims 
padirbtus lietuvių žvejų doku
mentus. Aš vykau fiktyvia Jo
no Bartkaus pavarde.

Kelionės kuprinė talpino 
trumpų bangų radijo imtuvą ir 
visą glėbį informacinės me
džiagos: mano koresponden
ciją su lietuvių įgaliotais mi- 
nisteriais, I. Šeiniaus straips
nius bei rašinius Lietuvos ir 
Pabaltijo kraštų klausimais, 
Lietuvos Gen. Konsulato Niu
jo rk e  ir S. G arbačiausko  
(Šveicarijoje) spaudos apžval
gas, V. Žilinsko švedų spaudos 
apžvalgas, JAV Pasiuntinybės 
Stokholme biuletenius ir aps
čiai literatūros lietuvių-lenkų 
santykių klausimu, iš viso 53 
atskirus egzempliorius. Su to
kiu bagažu kuprinė svėrė apie 
25 kg.

Išvykti iš Gotlando žvejų 
uosto Burgsvik buvo numaty
ta gruodžio 15-16 d., o grįži
mui sutartos sekančios datos: 
1943 XII 30, 31 ar 1944 I 1 
(priklausomai nuo jūros padė
ties) ir atsarginės - 1944 I 4, 5 
ar 6 d.

Kad vokiečiams būtų sun-

Algirdas Vokietaitis

kiau atpažinti mano veidą, jau 
keletą savaičių prieš išvykimą 
pradėjau auginti ūsus ir barz
dą. Tad išvažiavau į kelionę 
jau truputį apžėlęs barzda.

Kelionei švedai mums lei
do pasinaudoti senuoju mūsų 
kateriu, kuriuo buvome atvy
kę į Švediją, o išsikėlimui (iš 
katerio į krantą) jie  pado
vanojo seną, jau gerokai varto
tą vienvietę guminę gelbėji
mosi valtelę, kuri, kaip vėliau 
pasirodė, galėjo kainuoti man 
gyvybę.

Mano užrašų knygutėje tos 
kelionės į Lietuvą eiga buvo 
užrašyta taip (skliausteliuose 
- mano papildymai bei paaiš
kinimai):

13 XII (1943). Išvykstam 
(Žilinskas, Jurevičius, Zakss ir 
aš) iš sostinės (Stokholmo). 
Vos spėjam į stotį. A š  palieku 
(namie) portfelį (su atlygini
mais įgulos nariams).

14 XII. Atvykstam (garlai
viu) į Visby (Gootlando sosti
nę). Traukiniu vykstam į vietą 
(Burgsviko uostą). Konstatuo- 
jam, kad laivas blogame sto
vyje. (Taisom mūsą katerį.)

15. XII. (Baigiame taisyti

laivą.) Vakare - paskutinis pa
silinksminimas.

16. XII. 23 val. išvykstam 
(Žveją kateriu iš Burgsviko į 
Lietuvą). Pašėlusiai sušąlu.

17. XII. (Artinamės prie  
Latvijos-L ietuvos pajūrio .) 
Apie 18.00 val. -1 6  m gylio, - 
4 m, - 2 m. Toliau jau negalima 
plaukti. Reikia keltis į krantą. 
Pašėliškai tamsu. Tik kairėj 
mirkčioja švyturys (Papės uos
to). (Tikriname guminę kėlimo
si valtelę.) Laivelis leidžia orą! 
Per 5 min. išeina pusė oro. 
Jaučiuosi gerokai nusilpęs  
(nuo jūros ligos). Nė pasėdėt 
ilgiau negaliu. Kranto visiškai 
nematyti ir sunku (būtą) orien
tuotis, į kurią pusę plaukt. Rei
kia greitai apsispręst. Pirmą 
kartą susinervinu (svarbiau
sia) dėl kiauliškos laivelio pa
dėties. Nutariu plaukti, bet be 
aparato (radijo imtuvo).

(Šiaip taip įsėdu į valtelę). 
Pradėjus plaukt, po kokią triją 
minučią paskęsta vienas irk
lelis. Faktiškai - pusė dvigubo 
sudedamo irklo. Jau katerio 
nematyt. Reikia pripūst rezer
vinio oro. Plaukiu su puse irk
lo. Stengiuosi orientuotis pagal 
švyturį ir lūžtančią bangą oši

mą. (Valtelė smarkiau leidžia 
orą). Pripučiu antrą porciją 
(suspausto kom presoriuje) 
oro. Po trečio karto jau  bus 
baigta su oru. Leidžiu trečią 
kartą orą (galvodamas, kad 
jau  už poros minučią teks, tur 
būt, atsisveikinti su pasauliu, 
nes, apsirengus žieminiais rū
bais, su sunkiu kroviniu ant 
nugaros, bus neįmanoma iš
plaukti į krantą).

Staiga griūva iš užpakalio 
lūžtanti banga, mane visą už
pila ir guldo ant šono. Atitai
sau laivelį ir stengiuosi išvai- 
ruoti, kad jo  nepasuktą šonu. 
Tuoj duoda antra banga ir 
pastvėrus neša mane kranto 
link. Trečioji banga pasuka  
laivelį ir apverčia ant šono. 
(Išvirstu iš valtelės į vandenį) 
Stoju - (vandens) iki kelią. Be 
galo laimingas išbrendu.

Atsirišęs kuprinę (guminę 
valtelę metu atgal į bangas). 
Užsidėjęs kuprinę, keliauju  
švyturio kryptimi. (Žemė ap
klota sniegu. Salta vaikščioti 
šlapiais rūbais). Kažkaip ne
pažįstamas pajūrys. Klaidžio
ju  ten ir atgal apie tris valan
das (per apsnigtas kopas, ieš
kodamas Sprogio trobelės ir 
bijau, kad neužkliūčiau už vo
kiečio sargybinio).

Apie 23 val. randu tikslą 
(ryšininko namus). Išgelbėtas. 
Padžiaunu rūbus ir 1 val. (ry
to) einu į tvartą prisnūst. (Kie-

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

tai miegu čia pat šalia šeimi
ninko karvės...) Antrą val. (šei
mininkas) pakelia, (valgom pus
ryčius) ir trečią val. išvykstam 
(Sprogio vežimėliu į Palangą).

Dienyno tąsa: 18 XII. 7 val. 
Palangoje. Seimininko (G.Mi- 
lašiaus) nerandam, slapstosi 
(nuo Gestapo). (Sutartu kodu) 
telegrafuoju į Kauną (pranešti 
LLKS žmonėms, kad aš jau  esu 
pajūryje).

Išsiuntęs telegramą, skubiai 
grįžau su Sprogiu į savo slap
tavietę ir daržinėje laukiau pa
sirodant mūsų pogrindžio ryši
ninko. Jau į vakarą dviračiu at
vyko senas bičiulis - NL ryši
ninkas Rinkevičius su praneši
mu, kad man įsakyta tuoj pat 
vykti į Kauną pasitarimams su 
pogrindžio vadovybe. Bet čia 
mudu susidūrėme su problema: 
kaip nelegaliu būdu ir saugiai 
pasiekti Kauną? Mano ryšinin
kas, išskyrus dviratį, neturėjo 
jokios kitos susisiekimo prie
monės, o laukti automobilio su 
patikimu vairuotoju nebuvo lai
ko, kadangi man buvo belikę 
vos 12 dienų iki sutartos grįži
mo Švedijon datos. Todėl ryši
ninkas, greitai apsisprendęs, 
pasiūlė tokią išeitį: papirkus 
prekinio traukinio palydovą vo
kietį, nakčia geležinkeliu pa
siekti bent Šiaulius, o iš ten LL 
KS vyrų pagalba suorganizuoti 
saugesnį pergabenimą į Kauną.

(Bus daugiau)
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E L I Z A B E T H ,  NJ

ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

Dr. Elona Vaišnienė

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Nepriklausomybės minėjimas 

E lizabethe šiem et įvyks sek
madienį, vasario 29 dieną , po 
11:00 val. pamaldų šv. Petro ir 
Pauliaus bažnyčioje. Po mišių 
vyks minėjimas parapijos salėje, 
216 Ripley Place, Elizabeth, NJ. 
Įdomių minčių mums pažers dr. 
Elona Vaišnienė, dirbanti Yale 
universitete. Meninę dalį atliks dr. 
Vinco Kudirkos šeštadieninės 
mokyklos mokiniai. Jie dainuos, 
deklamuos ir šoks. Girdėsime ir 
fortepijono atlikėjus ir smuiko, 
cello ir fortepijono trio. Pasirodys 
ir Liepsnos tautinių šokių grupė.

Minėjimo metu bus išstatyta Audronės Maciūnaitės dailės ir Rimo 
Pranckevičiaus medžio drožinių paroda. Po minėjimo, apatinėje 
salėje prie užkandžių ir lietuviško alučio galėsime visi paben
drauti. Visi maloniai kviečiami dalyvauti šioje svarbioje mūsų 
tautos šventėje.

Minėjimą rengia LB Elizabetho ir Newarko apylinkės.

C H I C A G O , IL

KONSULATO PRANEŠIMAS SPAUDAI
LR Generalinis konsulatas Čikagoje, Lituanistikos tyrimo ir 

studijų centras (LTSC) ir Čiurlionio galerija visus maloniai kvie
čia atvykti į parodą „Lietuvos Respublikos diplomatinė tarnyba 
JAV”, skirtą Lietuvos Respublikos konsulato Čikagoje 80-mečiui 
ir Vasario 16-ajai paminėti.

Parodos atidaryme dalyvaus LR Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius amb. Šarūnas Adomavičius, generalinis konsulas Či
kagoje Arvydas Daunoravičius ir garbės konsulas Vaclovas Kleiza.

Renginio metu bus pristatyta Lauryno Jonušausko ir Vaclovo 
Kleizos knyga „Lietuvos konsulatas Čikagoje 1924 - 2004 metais 
dokumentuose ir nuotraukose” .

Parodos atidarymas įvyks š.m. vasario 13 d. (penktadienis) 
7:30 val. vakare Čiurlionio galerijoje Jaunimo Centre (5600 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636).

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

Dr. N. Juškėnienė su dukra Meilute stebi sauso stuobrio viduje knibždančius gyvūnus Clevelando 
botanikos sode. G. Juškėno nuotr.

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS LOS ANGELES
Šiais metais Lietuvos Nepriklausomybes paskelbimo Vasario 16- 

tos 86-ąsias metines švęsime vasario 22 d., sekmadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose. JAV Lietuvių Bendruomene ir Amerikos Lietuvių 
Taryba kviečia visus atvykti į minėjimą ir ta proga prisidėti savo auka 
išeivijos lietuvybės stiprinimui.

ŠVENTĖS PROGRAMA:
10:15 v.r. vėliavų pakėlimas parapijos kieme,
10:30 v.r. iškilmingos Šv. Mišios,
12:00 val. minėjimas ir meninė programa.

Minėjimo kalbėtoja bus Vaiva Vėbraitė,
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkė.

Po minėjimo žemutinėje parapijos salėje bus pietūs.
Dėl rezervacijų skambinkite Genovaitei Plukienei: (310) 453-1504.

■JWJ L fC T U V ™  l U N i u I f i t i  
BIRU TĖS F-ū M-TAn a s

£vdrt[iū(i: r?J* ftpalio if  i

Antanas Polikaitis Albinas Markevičius
JAV LB Vakarų apygardos pirm. ALT’os Kalifornijos skyriaus pirm. 

(805) 496-9711 (310) 828-7525

Pernai pastebėjome netikslų užrašą prie D.L.K. Birutės fontano. 
Dėkui Clevelando Lietuvių Kultūrinių Darželių draugijai už 
pataisytą tekstą. G.Juškėno nuotr.

DAUGIAU ERELIŲ
OHIO PADANGĖSE

Nuo 1800 m. Ohio krašte 
vis d idėja  p likų jų  ere lių  
skaičiai. Sausio mėnesį buvo 
pravestas viduržiem io lau
kinių paukščių skaičiavimas. 
Plikųjų erelių atrasta iki 372, 
kas buvo 68-iais daugiau, 
negu pernai susekta. Tie ere
liai buvo pastebėti 57-se Ohio 
apskrityse (iš 88-rių). Šešis 
matė Cuyahoga apskrityje, du 
Lake, penkis Lorain ir Por
tage, keturis Geauga ir vieną 
Summit apsk. Sandusky aps
krityje pastebėti 67 ereliai.

Nuo 1800 m. iki 1970 m. 
erelių skaičiai vis mažėjo. 
Buvo įvairios priežastys. Iš 
JAV rytų plūdo naujakuriai, 
kurie kirto miškus. Besiple
čiant gyvenvietėms, ereliai 
neteko tų plotų. Juos ir kitus 
plėšrius gyvūnus medžiojo. 
Labiausiai pakenkė chemi-

kalai, kurie pateko į erelių 
aplinkos vandenis. Tie che
mikalai atsiliepė į kiaušinių 
lukštus, kurie tapo trapūs ir 
neleido ereliams parėti jau 
niklius.

1979 m. Ohio pradėjo pli
kųjų erelių atkutimo programą. 
Biologai tikėjosi, kad 2000 m. 
Ohio bus bent 20 perinčių ere
lių porų, bet jų  jau buvo dvi
gubai daugiau. O svarbiausia, 
įvyko tas, ko biologai nepra- 
matė - ereliai pradėjo prisi
taikyti prie žmonių aplinkos.

Pagrindinės jų  gyvenvietės 
buvo Erie ežero pakrantėse bei 
šalia esančiose pelkėse, ypač 
prie Sandusky įlankos. Dabar 
jie krauna lizdus paupiais ir 
priemiesčių apylinkėse, kur ir 
žmonės gyvena. Net miestuose 
randami jų  lizdai - Kent, To
ledo ir North Ridgeville prie
m iesčiuose. L izdas Sandy 
R idge Reserv. p rie  N orth 
R idgev ille  yra pirm as pa-

vyzdys. Lorain apskrities Met- 
roparkai atkūrė 100 akrų pelkę, 
o ten po poros metų - 1999 m. 
erelių pora klevo medyje su
krovė jų lizdą. Black River upė 
yra už 3-jų mylių. Ta erelių 
pora jau  išaugino tris ja u 
niklius.

P likasis  e re lis  yra JAV 
herbe. Per tuos porą šimtų 
metų Ohio gyvavimo šis kraš
tas buvo vadinamas JAV pre
zidentų gimtine, o dabar ir JAV 
žymuo yra šiame krašte.

SUGRĮŽO SAULĖ

Po 66 dienų tamsos Battow 
mieste, Alaskoje, sausio 23 d. 
vėl patekėjo saulė. Neilgam - 
vos 53 minutes, nes Barrow yra 
JAV miestas pačioje šio kon
tinento šiaurėje. Dabar tos 
šviesios dienos ten kasdien 
ilgėja, kol gegužės 9 d. ten 
saulė nenusileis iš padangių iki 
rugpjūčio 2 d.

Ger. Juškėnas
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVA - VIENA IŠ DAUGIAUSIAI JAUNŲ
MOKSLININKŲ IR INŽINIERIŲ PARENGIANČIŲ
BUSIMŲJŲ ES NARIŲ
Talinas, vasario 4 d. (ELTA). Busimosios Europos Sąjungos 

narės vidutiniškai parengia daugiau specialistų su aukštuoju išsi
mokslinimu negu dabartinės narės - atitinkamai 55 ir 40 skai
čiuojant 1 tūkstančiui 20-29 m. amžiaus gyventojų, rašo Estijos 
dienraštis Delovyje Vedomosti, remdamasis ES statistikos tar
nybos Eurostat duomenimis. Tarp busimųjų ES narių pirmauja 
Slovakija, Lietuva ir Čekija.

Tačiau jaunų mokslininkų ir inžinierių dalis tarp aukštąjį iš
simokslinimą įsigijusių žmonių busimosiose ES narėse yra ma
žesnė nei jau priklausančiosiose ES: ši dalis atitinkamai sudaro 
13 ir 26 proc.

Švedija, Airija bei Prancūzija yra jaunų specialistų rengimo 
mokslo ir tyrimų veiklai lyderės tarp ES narių. O tarp busimųjų 
narių santykiniu požiūriu daugiausiai jaunų mokslininkų bei 
inžinierių parengia Slovakija, Lietuva ir Čekija.

2001 m. statistikos duomenimis, kuriuos Europos Komisija 
paskelbė Jaunimo solidarumo dienos proga, ES kasmet pratur
tėja 2 milijonais aukštąjį išsimokslinimą įsigijusių specialistų.

Ir jau esančiose, ir busimosiose ES narėse taikomosios inži
nerinės profesijos yra populiaresnės nei grynai mokslinė veikla, 
rodo Eurostat duomenys. ES narėse 11 proc. aukštojo mokslo 
įstaigų absolventų užsiėmė moksline veikla, o 15% - konstravi
mo bei pramonės ir statybos technologijomis. Busimosiose ES 
narėse pasiskirstymas atitinkamai sudaro 4 ir 9%.

Eurostat duomenimis, 2001 m. Estijoje aukštąjį išsimokslini
mą įsigijo 7,600 žmonių, Latvijoje - 20,308, o Lietuvoje - 27,471 
žmogus. Visose trijose Baltijos šalyse tarp absolventų didžiąją 
dalį sudaro moterys: Estijoje - 65.3%, Latvijoje - 55.4%, o Lietu
voje - 63,5%. Palyginkime: busimosiose ES narėse vidutinė mo
terų dalis sudaro 63.7% absolventų, o ES narėse - 55,9%. Jung
tinėse Valstijose aukštąjį išsimokslinimą taip pat įsigyja daugiau 
moterų nei vyrų - 57% visų absolventų.

Moksline veikla Estijoje užsiėmė 6% aukštųjų mokyklų 
absolventų, Latvijoje - 5.1%, o Lietuvoje - 4.9%. Šie rodikliai 
busimosiose ES narėse vidutiniškai sudaro 4.2%, ES narėse - 
11.1%, o JAV - 8.9%.

BUDAPEŠTE PASIŪLYTA PARLAMENTAMS
KARTU PAMINĖTI EUROPOS SAVAITĘ
Budapešte (Vengrijoje) viešintis Seimo pirmininkas Arturas 

Paulauskas pristatė Lietuvos Parlamento iniciatyvą paminėti Eu
ropos savaitę visuose parlamentuose vienu metu - gegužės 1-9 
dienomis - ir pakvietė šalių kandidačių parlamentus prisijungti 
prie šios iniciatyvos.

Seimo vadovas, dalyvaujantis šalių-kandidačių į Europos 
Sąjungą parlamentų vadovų susitikime su Europos Parlamento 
pirmininku Pat Cox, išreiškė viltį, kad išsiplėtusioje ES ir toliau 
bus stiprinamas nacionalinių parlamentų vaidmuo, aktyvės tarp
parlamentinis bendradarbiavimas. “Tokio bendradarbiavimo pa
vyzdys butų ir dabar kuriamo Baltijos klubo veikla Europos 
Parlamento viduje”, - sakė A. Paulauskas.

Seimo pirmininkas išreiškė viltį, kad Europos Parlamentas 
suras galimybių užtikrinti lygų daugiakalbiškumo principo tai
kymą visų valstybių narių atstovams, ypač parlamento komitetų 
veikloje. Jis taip pat pasiulė apsvarstyti galimybę išplėsti EP 
pirmininko pavaduotojų skaičių ir suteikti didesnę galimybę 
naujose ES narėse rinktiems parlamentarams aktyviai dalyvauti 
sprendimų priėmimo procese.

Budapešte Seimo pirmininkas pabrėžė, kad Lietuva į ES at
neša savitą užsienio politikos ir regioninio bendradarbiavimo 
sėkmingą patirtį. “Tikiu, kad Lietuva ir kitos naujosios Sąjungos 
narės taps jungiamąja grandimi tarp ES ir naujų jos rytinių kai
mynų, projektuojant stabilumą ir plečiant draugiškų Sąjungos 
kaimynių ratą”, - teigė A. Paulauskas. Pasak jo, Lietuva pasitinka 
narystę ES, turėdama aiškią Lietuvos, kaip aktyvios, solidarios 
ir atsakingos Europos šeimos narės, viziją. “Lietuva ateina su 
aiškia europine darbotvarke: per 2005-2007 metus prisijungti 
prie Šengeno sutarties ir prie Europos valiutų sąjungos”, - susiti
kime pabrėžė Seimo pirmininkas A. Paulauskas.

Lietuva pasirašys readmisijos sutartį su Rumunija
Vasario 4 d. Vyriausybė prašė Prezidentą suteikti URM sek

retoriui Dariui Jurgelevičiui įgaliojimus pasirašyti Lietuvos ir 
Rumunijos vyriausybių susitarimą dėl savo piliečių ir užsienie
čių priėmimo atgal. Šis susitarimas reglamentuoja Lietuvos ir 
Rumunijos piliečių, kurie neatitinka vienos iš valstybių teritori
joje galiojančių atvykimo ar buvimo sąlygų, priėmimą atgal. 
Susitarimas sudaro galimybes Lietuvai, kaip busimai ES narei, 
efektyviai kovoti su nelegalia migracija. j c j t j c  ■ f

Lietuvos Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius Washingtone 
pasitarimų metu su JAV Gynybos sekretoriumi Donald Rumsfeld 
dėkojo už teikiamą paramą Lietuvai. Ambasados nuotr.

LR KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS 
SUSITIKO SU

JAV GYNYBOS SEKRETORUMI
2004 m. vasario 3 dieną 

Vašingtone viešintis Lietuvos 
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius susitiko su JAV 
gynybos sekretoriumi Donald 
Rumsfeld.

Prisimindamas savo pirmąjį 
apsilankymą nepriklausomoje 
Lietuvoje 1993 metais, sekre
torius D.Rumsfeld džiaugėsi 
tapęs esminių pozityvių per
mainų Lietuvoje liudininku, 
pažymėjo didžiulę Lietuvos

ES KEIČIA POLITIKĄ RUSIJOS ATŽVILGIU

B r iu se lis , vasario  4 d. 
(ELTA). Pasak vieno Europos 
Sąjungos pareiguno, po nesėk
mės viršunių susitikime, vyku
siame pernai lapkritį, Briuselis 
rengiasi iš esmės peržiurėti sa
vo santykius su Rusija, rašo 
dienraštis The Moscow Times.

ES užsienio reikalų komisa
ras Chris Patten rengia atitinka
mą strateginį dokumentą, kuris 
turėtų buti užbaigtas vasario 10 
d. Vasario 23-iąją dokumentą 
turėtų aptarti 25 esamų ir busi
mųjų ES šalių, tarp jų  ir Lietu
vos, užsienio reikalų ministrai.

Rengiamame dokum ente 
teigiama, jog ES ir Rusijos, ku
ri po gegužę vyksiančio dešim
ties naujų narių prisijungimo 
turės sieną su penkiomis ES ša
limis, santykiai neduoda nori
mų rezultatų. Tuo tarpu šie san
tykiai yra pernelyg svarbus, 
kad tokia padėtis tęstųsi. “Rusi
ja ir ES yra svarbios partnerės, 
- sakė minėtas Briuselio parei- 
gunas. - Tačiau atrodo, kad ne
pasiekiame pakankamos pa
žangos taip greitai, kaip nori
me. Tą patį jaučia ir rusai. Mes, 
kaip ir jie, esame nusivylę”.

Santykių peržiurėjimą iš da
lies paskatino Italijos premjero 
Silvio Berlusconi pareiškimas, 
kuriuo politikas per lapkritį Ro
moje vykusį ES ir Rusijos vir- 
šunių susitikimą išreiškė para
mą Kremliaus vykdomai poli-

padarytą pažangą ir sveikino 
su artėjančia šalies naryste 
NATO.

JAV gynybos sekretorius 
padėkojo už Lietuvos karių 
dalyvavimą bendrose su JAV 
misijose Irake ir Afganistane 
bei aptarė su krašto apsaugos 
m in istru  JAV ir L ietuvos 
karinį bendradarbaivimą.

Sveikindamas Lietuvą su 
sėkmingu pasiruošimu NATO 
narystei, Donald Rumsfeld

tikai. Vėliau nuo šio pareiški
mo atsiribojo Europos Komi
sija ir daugelis valstybių narių.

ES pareigunai nenori vėl 
atsidurti tokioje padėtyje, kai 
jos institucijos viešai nesusi
kalba svarbiais klausimais. 
“Akivaizdu, kad tai, kaip S. 
Berlusconi elgėsi per viršunių 
susitikimą, tapo paskutiniu 
kantrybės lašu, parodžiusiu, 
jog reikia nuoseklesnio ES po- 
žiurio”, - teigė savo pavardės 
nenorėjęs minėti pareigunas.

Bendroje spaudos konfe
rencijoje su Rusijos prezi
dentu V. Putinu S. Berlusconi 
entuziastingai parėmė Čečė
nijoje vykdomą Maskvos po
litiką. Italijos premjeras taip 
pat pritarė V. Putino pozicijai 
dėl M. Chodorkovskio suėmi
mo. Tuo tarpu Briuselis abiem 
aspektais Maskvą kritikuoja.

Santykiai su Rusija taps dar 
aktualesni po gegužės 1 d. nu
matytos ES plėtros. Aštuonios 
busimosios narės priklausė Ry
tų blokui, ir kai kurios jų Mas
kvos atžvilgiu yra nusiteiku
sios priešiškai. Lietuva, Latvi
ja  ir Estija - yra buvusios So
vietų Sąjungos respublikos. 
Maskva su Latvija ir Estija 
nesutaria dėl jose gyvenančių 
rusų teisių.

Rusija taip pat raštu išreiš
kė nerim ą dėl ekonominio 
plėtros poveikio, ypač preky-

teigiam ai įvertino Lietuvos 
gynybos refo rm os eigą. 
D.Rumsfeld taip pat labai gerai 
įvertino ir sveikino Lietuvos 
teikiamą pagalbą bei dalijimąsi 
stojimo į NATO patirtimi su 
Pietų Kaukazo valstybėmis, 
ypač Gruzija. Jis pažymėjo 
JAV iškeltos Platinimo saugu
mo iniciatyvos (Proliferation 
Security Initiative, PSI) svarbą, 
dėkojo už Lietuvos politinę 
paramą šiai iniciatyvai.

Ministras L.Linkevičius sa
vo ruožtu padėkojo JAV gyny
bos sekretoriui už JAV karinės 
pagalbos Lietuvai atnaujinimą 
ir aptarė tolesnes tokios pagal
bos perspektyvas. Krašto ap
saugos ministras susitikime taip 
pat pažymėjo, kad Lietuva ke
tina dalyvauti formuojant NATO 
reagavimo į krizes pajėgas.

Abiejų šalių gynybos insti
tucijų vadovai aptarė NATO ir 
Europos Sąjungos gynybos 
politikos sąsajas ir abu pažy
mėjo, kad ES gynybos politika 
neturi dubliuoti NATO, o pas
taroji privalo išlikti kertiniu 
euroatlantinio saugumo garan
tu. “Lietuva turi aiškų planą, 
jog tapusi šių dviejų organi
zacijų nare sieks, kad jos sau
gumo ir gynybos srityje butų 
partnerės, o ne konkurentės,” 
- sakė Lietuvos krašto apsau
gos ministras.

Andrius Krivas, 
LR ambasados JAV inf.

bai su busimosiomis narėmis. 
Be to, Maskva ir ES nesutaria 
dėl Rusijos įstojimo į Pasaulio 
prekybos organizaciją sąlygų ir 
M askvos nenoro ratifikuoti 
Kioto protokolo, kuriuo siekia
ma spręsti klim ato pokyčių 
problemas.

Pasak ES pareigunų, trijų 
minėtų klausimų - plėtros, Ru
sijos narystės PPO ir Kioto 
protokolo - galima imtis iki ge
gužės 1 d. galutinio termino. 
“Musų santykiai su Rusija yra 
pernelyg svarbus, kad galėtu
me sau leisti dabartinę rezulta
tų stoką”, - aiškino minėtas ES 
pareigunas. Jo teigimu, rengia
mas strateginis dokumentas 
bus skirtas politiniams, ekono
miniams ir socialiniams dviša
lių santykių aspektams bei ban
dys pašalinti nesklandumus.

■ Uniformos Irako kariuo
menei bus siuvamos Lietu
voje. Geriausią modelį patei
kusi ir tarptautinį konkursą lai
mėjusi Vilniaus siuvimo ben
drovė “Tuma” iki kovo 10 d. 
pasius tukstantį karinių unifor
mų kuriamai Irako kariuome
nei. Bendrovė pati sukurė uni
formos modelį ir parinko audi
nį. Parama Irakui rupinasi į 
Lietuvą atvykęs JAV Centrinės 
specialiųjų operacijų vadavie
tės pulkininkas Johnas Nye.
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KULTŪROS PUSLAPIS

Balys AUGINAS

VASARIO SESIOLIKTAJAI 
P A R A D A S

Turgaus aikštėje dūdų orkestras: 
Zvimbia širšėms lėkštės metalo,
Senas būgnas vos kosti dusliai -
Skardžiai rėkia trimito burna----
Skraido vėliavų kregždės po miestą, 
Spindi ledo žvaigždutėmis balos - - 
Ir nutūpę aušros spinduliai
Ant kareivių šalmų----Kolona
Maršo žingsniais sutrupina grindinį - - 
Žalias miškas gatvėje vaikšto 
Ir šlamėdamas laisvės daina,
Purto kretančius griaučius namų----
Ant pečių saulės kamuolį spindintį 
Neša gretos kareivių per aikštę - 
Aidi žemė, ir dunda minia - - 
Ir apkursta laukai nuo šauksmų - - -

Trys muzikai Lietuvių bendruomenės knygos supažindinime sausio 18 d. Čiurlionio galerijoje 
Čikagoje. Muz. Faustas Strolia ir meninę programą atlikusi smuikininkė Edita Orlinytė ir fortepijonu 
jai akompanavęs muz. Manigirdas Motekaitis. Z. Degučio nuotr.

O, Likime,
Į vainiką mūs širdis supynei: - 
Toks saulėtas Vasaris krūtinėj 
Po tiek metų laukimo aušrų! - -

Mikas Šileikis. Lietuva ant kryžiaus.

STUDIJA APIE S. KOSAKOVSKĮ

Vasario 5 d. Vilniaus pa
veikslų galerijoje pristatyta 
istoriko Vydo Dolinsko moks
linė studija “Simonas Kosa- 
kovskis. Politinė ir karinė veik
la Lietuvos Didžiojoje Kuni
gaikštystėje 1763-1794”. Kny
gą parėmė Lietuvos tūkstant
mečio minėjimo direkcija, iš
leido “Vagos” leidykla.

Knygoje pateikiama Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštys
tės paskutinio didžiojo etmono, 
Lietuvos ir Rusijos kariuome
nių generolo Simono Kosa-

kovskio biografija. Knygoje 
šios amžininkų ir tyrinėtojų 
prieštaringai vertinamos isto
rinės asmenybės akimis ban
doma pažvelgti į svarbiausius 
Lietuvos ir tuometinės Abiejų 
Tautų Respublikos istorinės 
būties problemas, šiandien ak
tualius tarptautinių santykių 
Europoje kontekstus, taip pat 
analizuojamas jungtinės Lie
tuvos ir Lenkijos valstybės 
kelias į politinę nebūtį.

Pristatant studiją dalyvavo 
Vilniaus universiteto profeso-

LIETUVIŲ FONDO DR. ANTANO RAZMOS VARDO 
VISUOMENINĖ PREMIJA

Lietuvių Fondas 2004 metais skiria nedalomą 25,000 dolerių visuomeninę premiją prisiminti 
1990 metų Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą ir lietuvybės išlaikymą per 50 metų trukusią 
sovietinę Lietuvos okupaciją.

PREMIJAI GAUTI SĄLYGOS
Lietuvių Fondo dr. Antano Razmos vardo Visuomeninė premija skiriama visuomeninkui arba 

visuomeninei organizacijai už visuomeninius darbus bei laimėjimus vienoje ar keliose iš sekančių 
sričių:

1. Lietuvybės išlaikymas užsienyje arba Lietuvoje.
2. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymas.
3. Lietuvos valstybingumo išlaikymas.
4. Aktyvus dalyvavimas spaudoje dėl Lietuvos valstybingumo išlaikymo.
5. Aktyvus dalyvavimas spaudoje dėl lietuvybės išlaikymo.
6. Aktyvus dalyvavimas tautiniuose arba tarptautiniuose suvažiavimuose už Lietuvos 

valstybingumą.
7. Aktyvus dalyvavimas tautiniuose ir tarptautiniuose suvažiavimuose už lietuvybės išlaikymą.
8. Tautinių arba tarptautinių organizacijų parama Lietuvos valstybingumo išlaikymui.
9. Tautinių arba tarptautinių organizacijų parama lietuvybės išlaikymui.
PASIŪLYMAI PREMIJAI
Lietuvių Fondo dr. Antano Razmos vardo Visuomeninei premijai gauti pasiūlymus gali teikti 

atskiri asmenys arba organizacijos, rekomenduodamos visuomenininką arba visuomeninę 
organizaciją. Pasiūlymuose reikia pateikti ką siūlo, kodėl siūlo, už kokius darbus siūlo.

Premijai gauti negalima rekomenduoti savęs arba savo organizacijos. Tokie pasiūlymai nebus 
svarstomi Premijos komisijoje.

Pasiūlymuose turi būti nurodyti siūlytojų (rekomenduojančių asmenų ) vardai ir pavardės 
arba organizacijų pavadinimai, pirmininkų vardai ir pavardės, adresai, telefonai, parašai.

Lietuvių Fondo dr. Antano Razmos vardo Visuomeninės premijos komisiją sudaro LF Tarybos 
pakviesti 6 asmenys: prof. dr. Benediktas Juodka, Vytautas Kamantas, Angelė Karnienė, Dalia 
Kuodytė, prof. dr. Julius Šmulkštys ir prof. dr. Antanas Tyla. Trys komisijos nariai gyvena 
Lietuvoje (B. Juodka, D. Kuodytė ir A. Tyla), ir trys Jungtinėse Amerikos Valstijose (V. Kamantas, 
A. Karnienė ir J. Šmulkštys).

Pasiūlymai raštu yra siunčiami iki 2004 m. birželio 30 d. Lietuvių Fondo dr. Antano Razmos 
vardo Visuomeninės premijos komisijos pirmininkui šiuo adresu: Vytautas Kamantas, LF 
Visuomeninė premija, 1107 Pinewood Dr NW, Grand Rapids MI 49544 USA . Tel. 616-791
7333, Faksas 616-791-7888, Mobilus tel. 616-299-8044, E-paštas: kamantas@aol.com

Reikalui esant, papildomos informacijos gali būti pateiktos kaip priedai pasiūlymui.
Pasiūlymai, kurie neatitiks premijai gauti sąlygas, nebus svarstomi Premijos komisijoje.
LF Visuomeninė 25,000 dol. premija bus įteikta 2004 m. lapkričio 6 d. Tai bus jau ketvirtoji 

metinė Lietuvių Fondo dr. Antano Razmos vardo premija. Pirmoji - Švietimo premija - 2001 m. 
buvo paskirta Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje; antroji - Kultūrinė muzikinė - 2002 m. teko 
Valstybiniam Vilniaus kvartetui; trečioji - Mokslinės medicinos - 2003 m. buvo paskirta Kauno 
Medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutui ir jo vadovui prof. dr. A. Dumčiui.

LF informacija

riai Irena Valikonytė ir Mečis
lovas Jučas, akademikas Vy
tautas Merkys, daktaras Valdas 
Rakutis, L ietuvos tūkstant
mečio minėjimo direkcijos va
dovas Gediminas Ilgūnas, Lie
tuvos dailės muziejaus direkto
rius Romualdas Budrys. Kon
certavo pianistai Rūta ir Zbig
nevas Ibelhauptai.

Eltos inf.

• “Sugiharos fondas - Diplomatai už gyvybę” paskelbė 
2003-iųjų Tolerancijos žmogų. Juo tapo žurnalistas Algimantas 
Čekuolis. “Lietuvoje rasti tolerantiškų žmonių ir tolerancijos 
riterių galima bet kurioje salėje, mieste, kaime. Jų šimtai 
tūkstančių. Tik nepastebime to”, - kalbėjo Algimantas Čekuolis.

• Kauno medicinos universiteto klinikose pirmą kartą 
atlikta nauja ypatinga kraujo valymo procedūra - selektyvi 
imunosorbcija. Japonijos kompanija “Otsuka” nenustatytam 
laikotarpiui leido klinikoms nemokamai naudotis savo selek
tyviai imunosorbcijai reikalinga įranga ir aprūpino klinikas
vienkartiniai filtrais bei kitomis reikalingomis priemonėmis.

mailto:kamantas@aol.com
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A. A.
DR. BRONIAUS NEMICKO

NETEKUS
(1909. 1. 2 - 2004. 1. 12)

Šviesios atminties dr. Bronius Nemickas
gimė 1909 m. sausio 2 d. Narvydiskio vnk.,
Obelių vls., RokiSkio apskr. 1929 metais baigė 
Šiaulių mokytojų seminariją ir iki 1934 metų 
dirbo įvairiose pradžios mokyklose. 1934-36 m. 
sekretorius Švietimo ministerijoje. 1932 m. įsto
jo į Vytauto Didžiojo universitetą Teisių fakul
tetą, kurį baigė 1936 m. Tais pat metais gavęs 
valstybinę stipendiją iSvyko Vokietijon kur 1936 
-38 m. studijavo teisę Hamburgo universitete.
1941-43 m. Berlyno universitete ekonominius
ir politinius mokslus. 1947 m. Hamburgo uni- A. a- Bronius NEMICKAS
versitete gavo teisių daktaro laipsnį. ------------------------------------------------------------

1938-39 m. Klaipėdos uosto ir Susisiekimo ministerijos juriskonsultas. 1939-40 m. Tauragės 
notaras. 1940-41 m. dr. Bronius Nemickas bolSevikų suimtas ir kalintas Tauragėje ir Kaune, vė
liau vokiečių repatriacinės komisijos iSkeistas iSvyko į Vokietiją. 1943-44 m. grįžęs į Lietuvą dr. 
Br. Nemickas advokatavo Kaune ir Vilniuje bei ėjo vidaus reikalų vadybos juriskonsulto pareigas.

Dr. Bronius Nemickas - plataus masto visuomenininkas. 1933 eina Jaunosios Lietuvos sąjungos 
Kauno miesto rajono vado pareigas, 1935-36 m. Jaunosios Lietuvos sąjungos valdybos narys, 
1935-36 m. korporacijos Neo-Lithuania pirmininkas, 1944 m. VLIKo vicepirmininkas.

1944-45 m. VLIKo delegatūros narys ir generalinis sekretorius. 1946-49 m. Lietuvių tautinio 
sąjūdžio centro valdybos vicepirmininkas, nuo 1957 m. pirmininkas. 1949 m. VLIKo vykdomo
sios tarybos finansų valdytojas, nuo 1951 m. Lietuvos laisvės komiteto narys.

Dr. Bronius Nemickas 1959 metais pradėjo dėstyti Good Counsel kolegijoje. 1968 m. pakeltas 
assoc. prof. dėstė ekonomikos pagrindus ir konstitucijos mokslą, 1972 m. White Plaines kolegijoj 
(pakeistas tik vardas) pakeltas profesorium ir 1977 pasitraukė į pensiją.

Dr. Bronius Nemickas iS pradžių pradėjo raSyti pedagoginėmis temomis, o vėliau politikos ir 
teisės klausimais. Jei žvilgtersim į Naujosios Vilties Politikos ir kultūros žurnalą, tai rasime to 
žurnalo numeryje Broniaus Nemicko straipsnį, arba dažniausia ir du. Temos aktualios ir tikrai 
įdomios. Dr. Nemicko iSmeSkerioti Antano Valiukėno praneSimai apie padėtį Lietuvoje (jų buvo 
septyni) buvo patekę strateginės tarnybos įstaigos (OSS) slaptųjų dokumentų sankaupą ir dekla- 
sifikuoti tik 1980 metų balandžio 3 d. Dr. Bronius Nemickas apsiSarvavęs didžia kantrybe visus 
tuos praneSimus, pasidaręs nuoraSus, sutvarkė, daugumą jų  iSvertė iS vokiečių į lietuvių kalbą, 
pridėjo juos lydėjusius lydraSčius ir iSspausdino Naujosios Vilties žurnale. Pirmieji trys praneSimai 
spausdinti žurnalo Nr. 19 1986 metais, ketvirtasis praneSimas - Nr. 20 1987 m. ir likusieji penktas, 
SeStas ir septintas praneSimai patalpinti žurnalo Nr. 21 1988 m.

Didžiausią kaip rezistentui talką atliko Valiukėnui Švedijos karo ataSė pulk. Carl H. Jolin 
Dannfelt, perveždamas iS Berlyno į Stockholmą paruoStus praneSimus, o Švedijoj reziduojantis 
Amerikos atstovas Hershel V. Johnson su savo pastabomis tiesioginiai persiųsdavo tuos prane- 
Simus į State Departamentą Washingtone. Tie praneSimai pliekė Amerikos sąjungininkę Sovietų 
Sąjungą nemažiau kaip ir Vokietiją.

Dr. Bronius Nemickas bendradarbiavo beveik visoje lietuviSkoje periodinėje spaudoje. Jo 
gerai juridiniai pagrįsti straipsniai mielai buvo skaitytojų priimami ir įdomūs. LietuviSkoji perio
dika su dr. Broniaus Nemicko mirtimi neteko darbStaus ir kūrybingo bendradarbio, o paminėtos 
visuomeninės ir politinės organizacijos - gabaus organizatoriaus ir veiklaus nario.

Liko giliam liūdesyje trys sūnūs - Bronius, Jurgis ir Kęstutis su Seimomis ir kiti giminės. Jie 
visi gali didžiuotis dr. Broniaus Nemicko dar neužpustytom pėdom, o tos pėdos tikrai labai 
rySkios, jos bus rySkios ir ateityje. Jonas Jurkūnas

Bromeladų kertė Clevelando botanikos sode. G. JuSkėno nuotr.

“DOVANA - TAUTINIS ŠOKIS”
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Lwana— Iautm a Sokrs
XI i Lietuvių Tautinių Šoklų Šventėn G ift Certificate
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Vasario mėnuo... Daugu
moje vietovių Salta, baltuoja 
sniegas; kitur žiemos reikSmė 
yra visai kitokia. Vasario mė
nuo pasižymi dviem Sventėm 
- lietuviams ypač reikSminga 
Vasario 16-tąja ir asmeniniai 
reikSminga Valentino Diena.

Vieną Svenčiame lietuviS- 
kosios visuomenės rate. Lan
kydami Sventinius minėjimus, 
prisimename garbingos tautos 
praeitį, džiaugiamės atsiektais 
siekiais ir viliamės laiminga 
ateitimi. Ši Šventė primena 
mums savų pilnutinių asme
nybių pagrindus. Tai yra meil
ės Tautai gyva iSraiSka. Švęs
dami Vasario 16-tąją dovano
jame lietuviSkosios visuome
nės organizacijoms aukas už
tikrindami lietuviSkumo puo
selėjimą Sioje Atlanto pusėje.

Antrąją Svenčiame savo as- 
meniSkame Seimos, draugų 

rate. Akivaizdinę meilę iS- 
reiSkiame vyrui, žmonai, 
draugui, draugei, tėvams ir 
artimiesiems įteikdami gė
lių puokStes, gardumynus,

Sventei skirtus sveikinimus. Ir 
vienos ir kitos Sventės pagridu 
yra meilė.

Sveikindami savo artimuo
sius Sį vasario mėnesį, kartu ar
ba vietoj įprastinių, trumpalai
kių dovanų, XII Lietuvių Tauti
nių Šokių Šventės rengimo ko
mitetas siūlo mylimiesiems do
vanoti ypatingą, neįprastinę do
vaną - Dovana - Tautinis Šokis 
sertifikatą (“gift certificate”).

Tai dovana kuri apjungia 
meilę tautai, jos kultūriniam 
lobynui ir meilę artimui sutei
kiant progą įsijungti ir daly
vauti didžiausiame lietuviSko- 
sios visuomenės kultūriniame 
renginyje.

Dovana - Tautinis Šokis
sertifikatus galima įsigyti paS- 
tu, užpildžius čia pridėtą anke
tą ir kartu su atitinkamos su
mos čekiu pasiuntus anketoje 
nurodytu adresu.

Dailus Dovana - Tautinis 
Šokis sertifikatas bus Jums pri
siųstas gražinamuoju paStu.

XII Lietuvių Tautinių 
Šokių Šventės Info

Švenčiant bet kokią sukaktį ar jubiliejų, ieSkant tos ypa
tingos dovanos, XII Lietuvių Tautinių Šokių Šventės rengimo 
komitetas siūlo Jums dovanoti tikrai reikSmingą dovaną. Tai 
“Dovana - Tautinis Šokis” sertifikatas (“gift certificate”). 
Šį dailų “Dovana - Tautinis Šokis” sertifikatą galima užsisa
kyti prisiuntus čekį iSraSytą pirkėjo nustatytai sumai XII Lith
uanian Folk Dance Festival, 2711 West 71st Street, Chicago, 
IL 60629. Dailus sertifikatas bus Jums prisiųstas grąžina
muoju paStu. “Dovana - Tautinis Šokis” sertifikatas (“gift 
certificate”) gali būti naudojamas tik XII Lietuvių Tautinių Šo
kių Šventės renginių bilietų (iS ankstiniam) bei oficialių Sven- 
tės suvenyrų įsigijimui. Jeigu pirkinio/-ių suma yra didesnė 
negu “gift certificate” suma, pirkėjas turės skirtumą padengti. 
Jeigu pirkinio/-ių suma yra mažesnė negu “gift certificate” 
suma, skirtumas nebus grąžinamas, bet bus priskaitomas kaip 
auka XII Lietuvių Tautinių Šokių Šventei. “Dovana - Tautinis 
Šokis” “gift certificate” nebus iSkeičiamas į gryną pinigą ir 
vertė galioja tik iki 2004 m. liepos mėn. 3 d. oficialiems Šven
tės suvenyrams, o iki 2004 m. liepos mėn 2 d., Šventės rengi
nių bilietų įsigijimui; negalioja ir neturi jokios vertės bilietų 
įsigijimui Allstate Arena ir Ticketron.
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XII LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

ŠVENTĖS RENGINIAI
• 2004 m. birželio mėn. 30 d
12:00 val. p.p.
ATIDARYMAS
Čikagos miesto centre

• 2004 m. liepos mėn. 2 d.
8:00 val. vak.
SUSIPAŽINIMO VAKARAS

RENGINIŲ KALENDORIUS
Navy Pier,
600 E. Grand Ave., Chicago, IL

DIRVAI
AUKOJO

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.

• 2004 m. liepos mėn. 3 d.
2 2:00 val. p.p.

XII LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Alstate Arena,
6920 N. Mannheim Rd., Rosemont, IL

7:30 val. vak.
ŠVENTĖS POKYLIAI
Hyatt Regency O’Hare
9300 West Bryn Mawr Ave., Rosemont, IL

• 2004 m. liepos mėn. 4 d.
RELIGINĖS APEIGOS.■
• 2004 m. liepos mėn. 2-3 d.
9:00 val. ryto - 5:00 val. p.p.
Tautodailės Paroda ir Mugė
Hyatt Regency O’Hare, Rosemont, IL

Bilietai bus parduodami po kovo mėnesio vidurio.

L A IŠ K A S  R E D A K C IJ A I

KAM LIETUVAI REIKALINGAS 
DAR VIENAS PAKSAS

ŽYMIEJI SPORTININKAI ČIKAGOJE
Edvardas Šulaitis

SPORTINIS ĖJIMAS
Viena p irm aujan ti L ie 

tuvos sportiniame ėjime, So
nata M ilušauskaitė , kuri 
rengiasi dalyvauti jau trečioje 
olimpiadoje savo karjeroje, 
tris mėnesius viešėjo Čika
goje.

Ši Kauno Kūno kultūros 
akademijos absolventė, Ame
rikoje praleidusi Kalėdų šven
tes ir čia sutikusi Naujuosius 
metus, sausio pradžioje tuoj 
skubėjo atgal į Kauną, nes dar 
tebetęsia mokslus akademi
joje.

Ši 30-metė sportininkė, ku
ri jau yra užsitikrinusi vietą 
Atėnų olimpiadoje, kas metai 
nemaža laiko praleidžia ne tik 
JAV ir Lietuvoje, bet ir Ispa
nijoje, kur ji irgi treniruojasi. 
Amerikon ji važiuoja kiek
vieną žiemą, nes Čikagoje

gyvena jos pirmasis treneris 
Saulius Žaliauskas, kuris iš 
Lietuvos išvyko prieš trejus 
metus. Jis kaip tik ruošia jai 
treniruočių planus, pasikviečia 
čia pasitreniruoti.

Šiemet šis treneris įsiūlė jai 
dalyvauti prestižiniame Čika
gos maratone. Jis kaunietei bu
vo pirm asis bet kur bėgtas 
maratonas. Kaip ji teigia, po 
valandos bėgim o norėjo iš 
maratono pasitraukti, bet tre
neris ragino ištesėti ir ji  tai 
padarė. Tačiau ateityje, gali
mas daiktas, maratoną bėgti ji 
nebesiryš.

Amerikoje Lietuvos olim- 
pietė bendravo ir su Lietuvos 
Kūno kultūros akademijoje 
dirbusiu Genadijum i Soko- 
lovu. Šis vyras dabar su JAV 
plaukikais ir atrodo, kad į Lie
tuvą daugiau nebegrįš. Jis,

R.Variakojis, Rocky R., OH .. 60 
R.Balsys, Ponte Vedra, FL .... 60
K.Paškonis, Eastlake, OH ..... 50
D.Degesys, St. Pete., FL ....... 45
Z.Obelenis, Russel, OH ....... 45
G.Siliūnas, Flushing, NY ...... 45
M.Vilutis, St. Pete., FL ........  45
K.Aglinskas, Kaneohe, HI .... 20
V.Girnius, Greenacres, FL ...  20
A.Jagutis, Daytona B., FL ...... 20
A.Zaparackas,

Highland B., F L ................. 20
A.Daugirdas, Willowick, OH .. 15 
D.Nagrodcki, Woodbridge,VA 15 
A.Kalvaitis, Geneva, OH ...... 10
I. Manomaitis, N. Palm B., FL 10
V.Melinis, Brick, NJ .............. 10
V.Šeštokas, Los Angeles, CA ... 10
J. Zubavičius, Sunny Hills, FL 10
R.Pliura, Racine, WI ...........  10
R.Degutis,

Richmond Hts., O H .......... 10
P.Ambraziejus,

N. Falmouth, M A .................. 5
I.Juodišius, Cleveland, OH .....  5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Jau ilgesnį laiką savo išsišokimais prieš Lietuvą ir įvairius 
jam  nepatinkančius veiksmus pasireiškęs Rolandas Pavilionis, 
socialiberalų frakcijos narys ir toliau tęsia savo pragaištingą darbą, dergiant Lietuvą.

Vietoj dirbęs Vilniaus Universiteto profesoriaus darbą, įlindo į politiką, iš kurios socialiberalui 
R. Pavilioniui pasiūlyta pasitraukti. Tačiau, R. Pavilionis, prezidento gynėjas, į tai nieko nereaguoja 
ir pareiškė “nė nesapnuoju” trauktis iš valdančiosios frakcijos.

Todėl, dauguma šios frakcijos narių pasisako už tai, kad R. Pavilionis būtų prievarta pašalintas.
Ar tai bus padaryta, ar ne, tą parodys ateitis. Tačiau, viena yra aišku, kad paskutiniu metu Lie

tuvą apsėdo politinės nesėkmės, kai Lietuvos prestižas pasaulio tautų tarpe yra labiausiai nukritęs.
Lietuvai yra reikalinga turėti tokį prezidentą, kuris Lietuvos vardą iškeltų į pirmaujančių 

demokratinių kraštų tarpą. Vytautas Šeštokas, Los Angeles, CA

S P O R T A S

būdamas Amerikoje, kurį laiką 
dar buvo Sonatos konsultantu.

PLAUKIMAS
Čia pristatau ir du garsius 

lietuvius plaukikus - Darių 
Grigaliūną ir Saulių Binevičių, 
kurie Čikagos apylinkėse ren
giasi Atėnų olimpiadai. Apie 
juos neseniai rašė Čikagos 
šiaurinių priem iesčių dien
raštis Daily Herald.

Pirmasis iš jų, kuriam 26 
metai, yra gimęs St. Charles, 
IL, yra gerai užsirekom en
davęs JAV plaukikų tarpe. O 
Saulius Binevičius - jam  24- 
veri, yra gimęs Kaune ir pa
tekęs į Lietuvos olimpinę ko
mandą. Jis yra vienas iš geriau
siųjų Lietuvos plaukikų trum
puose nuotoliuose.

Kaip rašoma, šie plaukikai 
susipažino 2002 metais, kai 
Grigaliūnas viešėjo Lietuvoje. 
Tada jis pakvietė kaunietį at
vykti treniruotis į JAV. Šiuo 
metu jiedu praleidžia nemaža 
laiko Delnor Community Hos-

pitals Health and W ellness 
Centre, Geneva, IL

Šie vyrai rimtai treniruojasi 
ir abu atstovaus Lietuvą šią 
vasarą Graikijoje vykstančioje 
olimpiadoje. Iš tiesų yra sma
gu, kad Čikagos pašonėje dirba

du jauni vyrai, kurie ruošiasi 
startuoti Lietuvos olimpinėje 
rinktinėje. Žinoma, yra taip pat 
miela, jog apie tai rašo ir šio 
krašto spauda. Tad jiems reikia 
palinkėti kuo geriausios kloties 
čia, ir Atėnuose.

2004 M. ŠALFASS-GOS VYRŲ SENJORŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

2004 metų ŠALFASS-gos vyrų senjorų, gimusių 1969 metais 
ir vyresnių, krepšinio pirmenybės įvyks 2004 m. kovo 27 ir 28 
dienomis, Detroite, MI. Vykdo - Detroito LSK “Kovas”.

Komandų ir žaidėjų registracija su mokesčiais privalo būti 
atlikta iki 2004 m. kovo 6 d. imtinai, šiuo adresu: Mykolas 
Abarius, P.O. Box 250309, Franklin, MI 48025-0309. Tel: 248
865-0243; Fax: 248-338-2625; E -m ail: m ichaelgcpa 
@ ameritech.net

Smulkesnę informaciją gauna krepšinį kultivuojantieji klubai. 
Nauji vienetai, kreipkitės į Mykolą Abarių. Dalyvauti kviečiami 
ŠALFASS klubai ir kitoki lietuviški vienetai, atlikę 2004 m. 
registraciją ŠALFASS-je.

Po dalyvių registracijos bus paskelbta varžybų formatas, 
adresai, tvarkaraštis ir kitos detalės.

ŠALFASS KREPŠINIO KOMITETAS 
ŠALFASS CENTRO VALDYBA

ameritech.net
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Plaštakė su pelėdos akies ženklu Clevelando botanikos sodo stiklo 
rūmuose. G. Juškėno nuotr.

LIETUVA - ANT VALSTIETIŠKU PAMATU
Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos vadė 

parlamentarė Kazimiera Prunskienė ir jos pavaduotojas Gintaras 
Didžiokas per birželį vyksiančius rinkimus sieks europarlamen- 
tarų mandatų. K. Prunskienė patvirtino, kad jie bus pirmajame 
partijos keliamų kandidatų penketuke. Jos teigimu, tarp 26 kan
didatų bus daug žinomų pavardžių. Kol kas ji nenorėjo įvardyti 
konkrečių pavardžių, tačiau sakė, kad tai bus kai kurie partijos 
vadovai, merai, Žemės ūkio rūmų pirmieji asmenys ir kiti. “Ant 
valstietiškos Lietuvos pamatų mes norime kurti naują Lietuvą, 
šiuo atveju - Europos Sąjungoje”, - sakė K. Prunskienė.

KYŠIAI
Apie 40% aukštųjų mokyklų studentų, naujausio tyrimo duo

menimis, yra davę kyšį siekdami geresnių rezultatų ir išlygų. 
Daugiau kyšininkavimas yra paplitęs universitetinėse aukšto
siose mokyklose nei kolegijose. Kaip kyšiai dažnai yra duodami 
pinigai, kartais juos pakeičia daiktai. Populiari “atsiskaitymo” 
forma - brangūs alkoholiniai gėrimai.

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)

N epriklausom ybes A t
kūrimo Aktą pasirašiusiems 
parlamentarams valstybė šie
met išmokės daugiau kaip mi
lijoną litų. Į specialias, įstaty
mo numatytas valstybines ren
tas pretenduoja trečdalis Kovo 
11-osios Akto signatarų. Visi 
jie tvirtina nesuduriantys galo 
su galu, todėl ir siekia gauti ga
rantuotas valstybines pajamas. 
Pirmąsias rentas planuojama 
išmokėti dar prieš Vasario 16- 
ąją. Pernai rudenį priimtame 
įstatyme nurodyta, kad valsty
binės signataro rentos dydis 
yra 50 procentų Seimo nario 
pareiginio atlyginimo dydžio. 
Pastaruosius kelis mėnesius 
renta sudarys apie 2 tūkstan
čius litų. Kurie signatarai pre
tenduoja gauti rentas, oficialiai 
informacija neteikiama. Žino
ma, kad rentų paprašė 40 iš 
124 Nepriklausomybės Atkū
rimo Akto signatarų.

K laipėdos universiteto  
koncertų salėje K. Donelaičio 
gatvėje miesto visuomenei pri
statytas pirmasis Klaipėdos 
autorių, rašančių rusų kalba, 
almanachas “Kapli jantaria” 
(“Gintaro lašai”). Sis pavadi
nimas neatsitiktinis - daugelis 
poetų ir prozininkų, kurių kū
riniai pateikti naujajame rinki
nyje, savo kūrybą pirmą kartą 
pradėjo spausdinti prieš kelis 
dešimtmečius taip pat pava
dintame Klaipėdos laikraščio 
literatūriniame leidinyje. Kny
gos leidimą finansiškai rėmė 
Rusijos generalinis konsulatas 
Klaipėdoje. Jos tiražas - 1.000 
egzempliorių.

Leidykla “Kronta” išlei
do 128 puslapių elementorių 
Romų abėcėlė. Jo autorės - 
panevėžietė, tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento prie 
Lietuvos Vyriausybės tarybos

ĮV A IR IO S  Ž IN IO S

narė Teofilė Bagdonavičienė ir 
vilnietė Henrika Prosniakova. 
Dailininkė - Rūta Čigriejūtė. 
Pasak T. Bagdonavičienės, tik 
Lietuvos romai dar neturėjo 
knygos savo kalba. Elemento
riuje pateikiamus žodžius ir 
dainas bei eilėraščius aprobavo 
kone visi Lietuvos romai.

Lietuvos krikščioniškojo 
fondo aukštoji mokykla Klai
pėdoje surengė pirmąją eku
m eninę konferenciją  “Salt 
Shaker 2004” . Vien tik teo
riniais pokalbiais ir diskusi
jomis neapsiriboję dalyviai taip 
pat rinko lėšas senelių namams 
paremti. “Susirinkome išsiaiš
kinti, kaip mes galime būti švi
esa ir druska savo bendruome
nei, kaip dvasinės vertybės gali 
pakeisti supantį pasaulį” , - 
Vakarų ekspresui sakė m o
kyklos atstovė.

Paryžiuje ištraukti šių me
tų Europos jaunim o vaikinų 
(iki 20 metų) čempionato fina
linio turnyro, kuris liepos 23 - 
rugpjūčio 1 dienom is vyks 
Brno (Čekija), burtai. Lietuvos 
rinktinė, kuriai atstovaus žai
dėjai, pernai tapę pasaulio jau
nių vicečempionais, rungty
niaus B grupėje kartu su Slovė
nijos, Serbijos ir Juodkalnijos, 
B altarusijos, U krainos bei 
Graikijos komandomis. A gru
pėje kovos Kroatijos, Izraelio, 
Rusijos, Čekijos, Latvijos ir 
Ispanijos ekipos. Tomis pačio
mis dienom is Prancūzijo je 
rungtyniaus ir merginos. Deja, 
lietuvės neiškovojo teisės da
lyvauti Europos čempionato 
finaliniame turnyre. Taip pat 
ištrauk ti Europos jaunučių

mergaičių bei berniukų (iki 16 
m.) čempionatų burtai.

Artėja tradicinis tarptau
tinis šeimų krepšinio turnyras 
Kazimiero Budrio taurei lai
mėti. Šio turnyro iniciatorius 
ir organizatorius K. Budrys jau 
28-erius metus iš eilės sulaukia 
didelio šeimų dėmesio. “Iš
siunčiau pakvietimą ir A. Sa
boniui. Anksčiau jis atsisaky
davo, motyvuodamas tuo, kad 
jo vaikai dar per maži. Dabar 
jie jau lanko krepšinio mokyk
lą, o ir Arvydo brolis yra žaidęs 
krepšinį. Todėl jis gali surinkti 
komandą. Jei jis dalyvautų, tai 
būtų mano svajonės išsipildy
mas. Gal kada nors ateityje ir 
jam  kils mintis organizuoti sa
vo vardo turnyrus” , - sakė K. 
Budrys.

Baubai prieš baubus. Vil
niuje rengiama “Pirmoji tautos 
vienijimo akcija” . Į sostinės 
gatves prieš tariamus baubus 
bus pasiųsti kovoti “tankų” 
baubai. Šią teatralizuotą akciją 
rengia vilniečių kūrybinė gru
pė “A. Nomeika ir draugai”.

Akcijos sumanytojas Algir
das Nomeika sako, kad jau 
įkyrėjo “politiniai cirkai”, poli
tikų tarpusavio kovos. Pasak 
jo, “ne žmonės Lietuvoje yra 
susiskaldę, o politikai, nesi
liaujantys drabstytis purvais, 
todėl akcija ir norima pasakyti: 
baikit rietis”. Pirmojo pasauli
nio karo laikų kartoniniai tan
kai, kurie dalyvaus akcijoje, 
pasak A. Nomeikos, tokia pat 
baubo parodija, kaip ir išpūstos 
kalbos apie grėsmes, pakibu
sias virš Lietuvos.

LGITIC inf.
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