D IR V A

SECOND CLASS USPS 157-580 —

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
19807 CHEROKEE AVENUE CLEVELAND, OHIO 44119
VOL. LXXXIX 2004 FEBRUARY - VASARIO 24, Nr. 7
_ _ AŠTUONIASDEŠIMT DEVINTIEJI METAI
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LIETUVOS SEIMAS
PRADEDA APKALTOS
PREZIDENTUI PROCESĄ

Vilnius, vasario 19 d. (BNS,
ELTA, LTV, www.DELFI.lt).
Lietuvos Respublikos Seimas
pirmąkart valstybės istorijoje
nusprendė pradėti apkaltos
procesą šalies prezidentui. Po
septynias valandas trukusio
kaltinimus prezidentui Rolan
dui Paksui nagrinėjusios Sei
mo specialiosios tyrimo komi
sijos išvadų skaitymo, parla
mentarai nutarė pradėti apkal
tos procesą. Už nutarimą bal
savo 62, prieš - 11 Seimo na
rių. Susilaikė 3 Seimo nariai.
Iš viso posėdyje užsiregistravo
79 iš 137 parlamentarų.
Parlamentarai nutarė svars
tyti nutarimo projektą ypatin
gos skubos tvarka.
Seimo specialiosios tyrimo
komisijos nariai Seime septy
nias valandas pakaitomis ska
itė daugiau nei 103 puslapius
sudarančias komisijos išvadas.
Kaip pranešė Lietuvos tele
vizija, Utenoje su visuomene
ketvirtadienio vakarą susitikęs
prezidentas R.Paksas komen
tuodamas komisijos išvadą su
sirinkusiuosius nuramino sa
kydamas, kad Lietuvai niekas
negresia.
Kai kurie parlamentarai su
kritikavo išvadų skaitymo pro
cedūrą. L iberaldem okratas
Henrikas Žukauskas sakė ma
nąs, kad taip ilgai užsitęsęs iš
vadų skaitymas yra daugiau
šou ir laiko gaišinimas. Savo
ruožtu Valstiečių ir Naujosios
demokratijos partijų frakcijos
seniūnė Kazimiera Prunskienė
teigia mananti, kad pasirinkta
labai neracionali apkaltos iš
vadų pristatymo schema Sei
me. “Visą medžiagą galėjome
gauti raštu ir atsirinkti, kas
mums atrodo svarbiausia” , sakė ji.
Politikė pažymėjo, kad, iš

skyrus teisinį apvalkalą ir labai
smulkmenišką ištirtų faktų ir
reiškinių aprašymą, naujų es
minių dalykų ji neišgirdusi.
“Kitaip tariant, per tą laikotar
pį susiformavusi nuomonė apie
apkaltą vargu ar pasikeis. Su
kokia nuomone atėjome - su
tokia ir išeisime”, - sakė ji.
Kaip Seimo plenarinio po
sėdžio pradžioje inform avo
Seim o pirm ininkas A rtūras
Paulauskas, Seimo valdyba
nusprendė įtraukti į vakarinio
plenarinio posėdžio darbotvar
kę du nutarimo projektus. Juo
se siūloma pradėti apkaltą Pre
zidentui Rolandui Paksui ir
kreiptis į Konstitucinį Teismą
dėl apkaltos komisijos patvir
tintų šešių kaltinimų.
Pasak Seimo specialiosios
tyrimo kom isijos vicepirm i
ninko Juliaus Sabatausko, Sei
mas iš esmės negali nepradėti
apkaltos P rezid en tu i. “ Sis
sprendimas pradėti apkaltą pa
gal Statutą yra formalus, nėra
galim y b ės n ep riim ti to kio
sprendimo, nes negali būti bal
suojama dėl komisijos išvados
tvirtinimo arba ne. Prezidentui
iškeltus kaltinimus galima at
mesti tik vienu būdu - praėjus
visą apkaltos procesą ir slaptai
balsuojant dėl kiekvieno kalti
nimo atskirai”, - žurnalistams
sakė J. Sabatauskas.
“Baigėsi vienas etapas, iš
ėjome į finišo tiesiąją. Siandien turim susitelkti, būti vie
ningi, palaukti atomazgos ir
nepasiduoti provokacijoms.”, sakė A.Paulauskas.
Seimo komisijai nuspren
dus, kad yra pagrindas apkal
tai, Seimas turi atlikti tvarko
muosius veiksmus: priimti nu
tarim ą pradėti apkaltą, p a 
kviesti apkaltos proceso posė
džiams Aukščiausiojo teismo
pirmininką ar kitą teisėją.
Seimo apkaltos kom isija
patvirtino penkis kaltintojus Seimo narius. Komisijos kal
tinimus Prezidentui R. Paksui
per apkaltą palaikys 5 tos pa
čios Seimo specialiosios komi
sijos nariai - J. Sabatauskas,
Gintaras Steponavičius, Jurgis
Razma, Vaclovas Karbauskis
ir Raimondas Šukys.
Socialdemokratas Alfonsas
Macaitis būti kaltintoju atsisa
kė. A. M acaičio teigimu, jis

APDOVANOJIMAI TAUTININKAMS
Vasario 16 - osios - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už nuopelnus Lietuvos Res
publikai Lietuvos valstybės Prezidentas savo dekretu apdovanojo šiuos lietuvių tautininkų vadovus
(iš kairės): Akmenės merą Anicetą Lupeiką - Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino
Riterio kryžiumi. Tokiu pat ordinu apdovanotas Lietuvių tautininkų sąjungos valdybos narys,
Rytų Lietuvos tautininkų vadovas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mokslotyros centro
direktorius, Tarptautinio žinių ekonomikos ir vadybos centro mokslo darbuotojas, mokslo serijinių
knygų Lietuvos mokslas ir Lietuvių tauta vyriausiasis redaktorius doc. Algimantas Liekis, “Už
nuopelnus Lietuvai” Karininko ordinu apdovanotas LTS valdybos narys, LR Mokslo tarybos
pirmininko patarėjas, Mokslo ir studijų fondo vicepirmininkas dr. Vladislovas Guoga (dešinėje)
ir LTS pirmininkas, N.Akmenės meras Klemas Inta (antras iš dešinės).
turėjęs abejonių dėl kai kurių
kaltinimų. Nors daugeliui jų
parlamentaras pritarė, pasak A.
Macaičio, “kaltintojas turįs bū
ti tikras visais kaltinimais 110
procentų, o ne 80 procentų” .
PREZIDENTUI - ŠEŠI
KALTINIMAI
Pirmajame kaltinime ko
misija konstatuoja, jog prezi
dentas savo dosniausiam rėmė
jui Jurijui Borisovui davė įsi
pareigojimus, “nesuderinamus
su tautos ir valstybės intere
sais” , eidamas savo pareigas
prezidentas buvo veikiam as
savo rėmėjo ir pats veikė priva
taus asmens interesų naudai už
J.Borisovo suteiktą finansinę
naudą ir kitokią paramą. J.Borisovas R.Pakso rinkimų kam 
panijai paaukojo 1,2 mln. litų.
Komisija taip pat nurodo,
jog prezidentas 2003 m. balan
džio 11 d. dekretu neteisėtai
suteikė J.Borisovui Lietuvos
p iliety b ę, bei “ sąm oningai
leido jam suprasti, kad teisė
saugos institucijos jo atžvilgiu
atlieka tyrimą ir vykdo jo po
kalbių kontrolę”. “Prezidentas
buvo ir yra saistomas bei vei
kiamas kitų J.Borisovui duotų
įsipareigojimų”, - teigiama jos
išvadoje.

Antrajame kaltinime ko
misija konstatuoja, jog eida
m as p re z id e n to p a re ig as
R.Paksas neužtikrino valstybės
paslapties apsaugos. Šis kalti
nimas taip pat remiasi faktu,
jog R.Paksas leido J.Borisovui
suprasti apie tai, jog pastarojo
po k alb ių telefonu klau so si
spectarnybos.
Treciajame kaltinime ko
misija konstatuoja, jog “R.Paksas, eidamas prezidento parei
gas, naudodamasis savo statu
su, duodamas neteisėtus nuro
dymus patarėjam s bei kitais
veiksmais darė neteisėtą įtaką
privačių asm enų ir privačių
ūkio subjektų sprendim am s
turtiniuose santykiuose” .
“2003 m. siekdamas įgy
vendinti jam artimų privačių
asm enų turtinius interesus,
naudodamasis savo statusu, ei
dam as prezid en to pareigas
R.Paksas davė nurodymą savo
patarėjui Visvaldui Račkauskui
pasinaudojant tarnybine padė
timi siekti per teisėsaugos insti
tucijas paveikti bendrovės “Že
maitijos keliai” vadovų ir akci
ninkų sprendimus dėl akcijų
perleidimo R.Paksui artimiems
asmenims”, - teigiama komisi
jos išvadoje.

Ketvirtame kaltinime ko
misija konstatuoja, jog eida
m as p re z id e n to p a re ig as
R.Paksas nesuderino savo vie
šųjų ir privačių interesų. Šis
kaltinim as remiasi anksčiau
nurodytais faktais dėl piliety
bės suteikim o J.B orisovui,
slaptos informacijos atskleidi
mo bei neteisėtos įtakos dary
mo dėl “Ž em aitijos k e lių ”
akcijų perleidimo.
Penktajame kaltinime ko
misija konstatuoja, jog eida
m as p re z id e n to p a re ig as
R.Paksas “diskreditavo val
džių autoritetą” . Komisija šį
kaltinimą grindžia pilietybės
J.Borisovui suteikimo aplin
kybėmis bei prezidento pasi
sakymais.
“Neteisėtu būdu panaudojo
tik prezidentui Konstitucijos
suteiktą išimtinę teisę suteikti
asmenims Lietuvos Respub
likos pilietybę išimties tvarka
ir tuo diskreditavo prezidento
institucijos autoritetą. Viešais
pasisakymais apie Seimo lai
kinosios tyrimo komisijos dėl
galimų grėsmių nacionaliniam
saugum ui ir K onstitucinio
Teismo išvadų diskreditavo
(Nukelta į 4 p.)
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
> VOKIETIJOS ŽINIASKLAIDA:
R. PAKSO DIENOS - SUSKAIČIUOTOS
Vilnius, vasario 20 d. (ELTA). Prezidentūros skandalą ste
binti Vokietijos žiniasklaida po Seimo apkaltos komisijos pa
teiktų išvadų mano, kad Rolando Pakso, kaip Prezidento, dienos
- suskaičiuotos. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia jo politinės kar
jeros pabaigos, nes R. Paksas galėtų dalyvauti naujuose rinki
muose ir turėtų šansų nugalėti, rašo vokiečių laikraštis Sueddeutsche Zeitung.
Dienraštis kalba apie sunkius kaltinimus Lietuvos prezidentui
ir su tuo susijusią apkaltą. Savo politinių priešininkų akyse R.
Paksas yra tėvynės išdavikas. Todėl jis turi būti nušalintas nuo
posto, kurį užima vos 13 mėnesių. Pats prezidentas tikina, kad
tai - slaptųjų tarnybų intrigos, kurių tikslas - jį diskredituoti.
Vis dėlto nenuginčijama, kad R. Pakso rinkimų kovą finansa
vo rusų verslininkas, laikomas rusų mafijos ir Maskvos šnipinėji
mo tarpininku. Tokios informacijos, anot Sueddeutsche Zeitung,
pakako JAV prezidentui George W. Bush atšaukti Lietuvos vado
vo kelionę į Ameriką. Ginčą dėl R. Pakso laikraštis prilygina
užkulisinei Maskvos ir Vašingtono kovai kai kuriose buvusiose
Sovietų Sąjungos šalyse - Gruzijoje, Azerbaidžane, Uzbekistane
ir strategiškai svarbioje Ukrainoje.
Parlamentarai apkaltino R. Paksą nusižengus Konstitucijai,
išdavus valstybę ir sukėlus grėsmę visuomeniniam saugumui.
Prezidentas visus kaltinimus neigia. Seimas dėl tolesnio R. Pakso
likimo greičiausiai balsuos balandį. Jei prieš jį bus mažiausiai
86 deputatai iš 141, jis parars postą.
Suddeutsche Zeitung rašo apie asmenines R. Pakso pastangas
apeinant įprastą tvarką suteikti Lietuvos pilietybę dosniausiam
savo rėmėjui Jurijui Borisovui, apie šio įmonės sandorius su
Sudanu, kuriame galioja JT ginklų embargas.
Visų partijų vadovai, tarp jų - Ministras pirmininkas Algirdas
Brazauskas ragino R. Paksą atsistatydinti. Vyskupai taip pat pra
šė jo dėl “vidinės ramybės” atsisakyti posto, pažymi laikraštis.
Tačiau prezidentas tai ignoruoja ir jau daug savaičių keliauja
po Lietuvos rajonus - būtent jų gyventojai rinkimuose savo
balsus atidavė už jį. Savo susitikimuose su gyventojais R. Paksas
kalba apie “korupciją” tarp parlamentarų, kurie nori jį nušalinti.
Jis nemini pavardžių, tačiau žada negailestingai bausti tuos, kurie
“gviešiasi liaudies turto”. Dienraštis primena, kad R. Paksas
2002-aisiais netikėtai laimėjo Prezidento rinkimus prieš populia
rųjį Valdą Adamkų. Šį pralaimėjimą komentatoriai siejo su šaltu
oru balsavimo dieną. Spėjama, kad V. Adamkaus šalininkai buvo
taip įsitikinę jo pergale, jog daugelis jų liko namuose. Apie apkal
tą Lietuvos prezidentui rašo ir kiti Vokietijos laikraščiai.
■ A. BRAZAUSKAS NEATSKLEIDŽIA
SOCIALDEMOKRATŲ PLANŲ
Vilnius, vasario 19 d. (ELTA). Ministras pirmininkas Algir
das Brazauskas kol kas neatsako į klausimą, kaip Socialdemo
kratų frakcijai Seime bus rekomenduota balsuoti per apkaltą
prezidentui R.Paksui. Jis siūlė “neužbėgti įvykiams už akių” ir
teigė nedarysiąs jokių sprendimų tuo klausimu, kol Seimo nariai
nesusipažins su visa specialiosios tyrimo komisijos parengta
medžiaga. “Tai, žinote, ne įstatymų priėmimo klausimas. Tai
visai kitokio pobūdžio sprendimas. Turi būti kiekvieno Seimo
nario, kaip ir mūsų frakcijos narių, apsisprendimas”, - žurna
listams aiškino Ministras pirmininkas.
A. Brazauskas griežtai atsisakė komentuoti akivaizdybę specialiosios tyrimo komisijos patvirtintą kaltinimų Prezidentui
pagrįstumą. “Jokių komentarų iš manęs neišgirsite”, - pareiškė
Premjeras. Jis teigė “nieko nemanąs” apie komisijos parengtas
išvadas. “Nieko nemanau todėl, kad nemačiau apkaltos medžia
gos”, - tvirtino A. Brazauskas. Premjero požiūriu, nebėra pras
mės siūlyti Prezidentui atsistatydinti. “Aš jau nesikišiu į tą reika
lą. Visos mano pastangos buvo išnaudotos, dabar viską bendra
tvarka spręs Seimas”, - teigė jis.
LATVIJA TIEKIA DUJAS LIETUVAI
Vilnius, vasario 19 d. (ELTA). Nutrūkus gamtinių dujų tie
kimui iš Baltarusijos į Lietuvą, “Lietuvos dujų” bendrovė per
kelias valandas organizavo avarinį dujų tiekimą iš Latvijos.
A. Brazauskas Seime paskelbė naujieną, kad Rusija ir Balta
rusija jau susitarė atnaujinti Rusijos dujų tiekimą Baltarusijai.
Jis tikisi, kad netrukus bus stabilizuotas dujų tiekimas ir į Lietu
vą. Baltarusija, šiemet nesudariusi sutarties su Rusijos kompani
jomis ir savo reikmėms nebegaudama dujų iš šios šalies, nuo
vasario 18 d. pradėjo perpumpuoti Rusijos dujas, tranzitu tiekia
mas į kitas šalis, todėl “Gazprom” nutraukė dujų tiekimą ta kryp
timi. Rusijos koncernas nebetiekia dujų ne tik į Baltarusiją, bet
per jos teritoriją ir į Vokietiją, Lenkiją.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
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SUKILIMAS HAITY SALOJE

Algirdas Pužauskas

Prezidentas George Bush
piktai atsiliepė apie Haity salos
prezidento Aristido požiūrį į
masinį trijų Haity salos miestų
sukilimą, demonstracijas, apie
prezidento m ilicijos elgesį.
Minia degino padangas, pade
gė kelis pastatus. Milicija nušo
vė 45 žmones. Smurto veiks
mai apėmė visą salą. Žmonės
ėmė reikalauti, kad prezidentas
Jean-Bertrand Aristide pasi
trauktų iš pareigų ir išvažiuotų
į užsienį. Baltųjų rūmų spau
dos sekretorius Scot McClel
lan prezidento vardu pareikala
vo, kad H aity p rez id en ta s
gerbtų žmogaus teises, ypač
saugotų piliečių gyvybes ir
sveikatą. Smurto veiksmai pa
sireiškė Conaives, St. Marc ir
Port-au-Prince miestuose. Pas
kutinieji balsavimai buvo 2000
metais. Aristido rėmėjai tuo
met nelegaliai išrinko jį prezi
dentu. Per balsavimą buvo su
deginta ligoninė, radijo stotis,
milicija nušovė keletą žmonių.
Raudonasis Kryžius skundėsi,
kad v ald žia, v ad o v au jam a
Aristido, neleido aprūpinti li
goninės vaistais, ginkluoti vy
rai išgrobstė ligoninių vaistų
sandėlius, trukdė gydymo eigą.
Haity sala užim a 10,749
kvadratinių mylių ir yra var
gingiausia pietinės hemisferos
žemė, turinti septynis su puse
mil. gyventojų, kurių amžiaus
vidurkis - 51 metai. Gyventojai
kalba prancūziškai ir kreolų
kalba. Šalies gyventojai užsi
ima žemdirbyste, vaisių augi
nimu, cukraus eksportu, gami
na cementą, parduoda cukrų,
kavos pupeles, ryžius, medie
ną. Apie 84 procentus eksporto
vyksta JAV rinkon, 6 procentai
parduodama Dominikos Res
publikai, 3 procentai siunčia
ma Kanadon. Eksportuojama
žaliavų (2002 m.) už 298 mili
jonus dolerių. Užsienio šalims
Haity skolinga apie 12 milijar
dų dolerių. Didelių sunkumų
šalis turi su mašinų, transporto
priem onių, žaliavų importu,
daug perkama iš JAV, Domini
kos Respublikos, Kolumbijos,
Kanados. M iestuose sunku
mus sukelia valstybės parūpi
namas vanduo. Prie vandens
vamzdžių susirenka moterys

su kibirais. M enkai valomas
vanduo sukelia įvairias ligas.
Valdžia parūpina chlorą, kuris,
sakoma,“išvalo vandenį” . Pa
tariama vartoti tik virintą van
denį, tačiau sunku gauti vande
niui virinti kuro. Daugiausiai
kenčia vaikai. Vienam tūks
tančiui Haity gimusių vaikų jų
mirtingumas siekia 110. Jung
tinių Tautų pasaulio m aisto
programa skundėsi, kad mais
to pristatymas į Haity miestus
labai apsunkintas, nes trūksta
ne tik maisto, bet ir benzino
maistui atvežti ten, kur jo dau
giausiai trūksta.
Vašingtone Valstybės de
partamento spaudos atstovas
Richard Boucher pasakė, kad
Haity prezidentas negalės vien
policijos jėgomis atstatyti tvar
ką. Aristidas pirmąsyk prezi
dentu buvo išrinktas 1990 me
tais. Po devynių m ėnesių jį

metrus pasiimti vandens. Jei
jie neitų parsinešti švaraus
vandens, jie m irtų, pasakė
Voltaire.

— Keliais sakiniais-----

• JAV vicep rezid en ta s
D ick Cheney pareiškė, kad
Amerikai teks dar ilgai ieškoti
Irake masinio naikinimo gink
lų. Iki šiol tokių ginklų Irake
nerasta, nors buvo išleistos di
delės sumos pinigų.
• Lenkijos sraigtasparnio
katastrofoje buvo sužeistas
premjeras Leszek Miller. Ne
laim ės p riežastis - variklių
šildymo gedimas ir apledėji
mas.
• Britanijos užsienio rei
k alų m in istras Jack Straw
patvirtino, kad bus tyrimas dėl
žvalgybinės informacijos apie
draudžiamus Irako ginklus, dėl
ku rių buvo p rad ėtas Irako

JAV Valstybės sekretorius Colin Vyriausias ginklų inspektorius
Powell sako, kad Saddam Hus- David A.Kay teigia, kad galėjo
sein galėjo turėti biologinius būti maži kiekiai Irake, kad jų
ginklus.
nebuvo rasta.
Europos Spaudos agentūros nuotraukos
pašalino kariuomenės sukili
mas. 1994 metais įsikišo JAV
kariuomenė ir Aristidas sugrį
žo į postą. Valstybės departa
m entas pasakė, kad p re z i
dentas A ristidas nepasinau
dojo proga ieškoti politinio
sprendimo, uždarė parlamentą,
ėmė valdyti šalį pats vienas. Jo
kadencija baigsis 2006 metais.
Prezidentas turi suprasti, kad
teks daryti pakeitimus politi
nėje sistemoje. Laukiama Ka
ribų jūros bendruom enės iš
Pietinės Am erikos sąjungos
narių įsikišim o, kurie nura
mintų įtempimus ir gražintų į
Haity taiką.
Salos įsiskolinim as buvo
skirtas pagerinti šalies svei
katos sistemą, švietimą, trans
portą, kanalizaciją, geriamo
vandens sistemą. Salos kai
muose tik 25 procentai haitiečių gali gauti geriam o van
dens. Leslie Voltaire, buvęs
ministras, pasakė spaudai, kad
kaimuose penktą valandą ryto
dažnai pamatysi mažus vaikus
žygiuojančius du ar tris kilo

karas. Ministras pranešė parla
mente, kad Libija visapusiškai
bendrauja su britais ir ameri
kiečiais dėl draudžiamų gink
lų. Spėjama, kad bus imta švel
ninti Libijai uždėtas ekonomi
nes sankcijas.
• Brazilijoje sausio mėn.
lietingas oras sugriovė namus
117,000 gyventojams. Žuvo 91
žmogus, sugriautas 51 tiltas.
• Vašingtone buvo uždaryti
Senato administracijos pastatai,
kai Senato daugum os vado
įstaigoje buvo rasti ricinos
nuodai. Senatorius Bill Frist
tęsia savo darbą kitoje įstai
goje.
• R u sijoje sausio mėn.
pabaigoje įvyko pažiūrų patik
rinimas. Į klausimą, ar Rusijos
gyventojai norėtų, kad Vladi
mir Putin būtų išrinktas prezi
dentu ligi gyvos galvos, dau
giau kaip 70 procentų atsakė,
kad tokio prezidento rusai ne
nori, tik 16 proc. atsakė tei
giamai.
(Nukelta į 3 p.)
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IEŠKOMA PASITEISINIMŲ
Nerasti Irako masinio naikinimo ginklai daug nemalonumų
sudaro Jungtinių Amerikos Valstijų ir Didžiosios Britanijos
vyriausybėms. Abiejų kraštų vyriausybės sudarė specialias ko
misijas, kurios tirs, ar tikrai Irakas neturėjo masinio naikinimo
ginklų. Komisijų sudėtyje yra žymių asmenų. JAV preziden
tas sakėsi norįs žinoti visus faktus. Komisijai įsakyta neapsiri
boti vien žvalgybos pareigų patikrinimu ryšium su Irako apsi
ginklavimu. Vienas komisijos uždavinių - pateikti rekomenda
cijas, kaip JAV galėtų geriau kovoti su tarptautiniu terorizmu.
Irake ieškojusios tų ginklų grupės vadovas, pasitraukdamas
iš tų pareigų, pareiškė nemanąs, kad prieš pradedant karą Ira
kas turėjo tuos ginklus.
The Washington Post dienraštyje JAV Valstybės sekretorius
Colin Powell pasisakė abejojąs, ar būtų rekomendavęs pradėti
karą su Iraku, jeigu būtų žinojęs, kad diktatorius Saddam Hus
sein neturi draudžiamųjų ginklų. Vyriausybės įsitikinimas, kad
jis turįs tuos ginklus, privertė nedelsti dėl karo veiksmų. Tačiau
sekretorius gynė JAV Vyriausybės sprendimą pradėti karą istorija parodysianti, kad tai buvo teisinga. JAV prezidentas
pakartotinai teigė, jog sprendimas teisingas, nes Washingtonas
tikrai žinąs, kad Hussein norėjo padaryti daug žalos ir turėjo
galimybių tuos savo norus įgyvendinti. Ir Jungtinių Tautų ato
minės energijos agentūros, kurios ekspertai prieš karą vykdė
ginklų patikrinimą Irake, vadovas Mohammed el Baradei pasa
kė, kad uždraustų ginklų Irakas vis dėlto turėjo anksčiau, bet
dėl nuolatinių tikrinimų ir dėl sankcijų nusiginkluoti, Bagdadas
galėjo juos slėpti ar sunaikinti. Tad jo teigimu, Irakas prieš
pat karą jau neturėjo draudžiamų ginklų.
Prezidento G. Bush administracijos aukštieji pareigūnai,
daug pasisakę apie Irako režimo žiaurumus ir grėsmę žmonijai,
šiuo metu sakosi buvę ne taip suprasti. JAV žvalgybos direk
torius G. Tenet pareiškė, jog specialiųjų tarnybų vadovai nieka
da nesakė, kad Irakas kelia didžiulę grėsmę. Būta tik įvairių
nuomonių dėl Irako cheminių, biologinių ir branduolinių gin
klų programų. Tie nuomonių skirtumai buvę išsakyti 2002 m.
spalį žvalgybos pranešime, kuris buvo pateiktas Baltiesiems
rūmams. Irako diktatorius labai nenorėjęs atsisakyti ketinimų
sukurti masinio naikinimo programas. Amerikos gynybos sek
retorius D. Rumsfeld teisino sprendimą dėl Irako karo ir mano,
kad JAV prezidentas pasielgė teisingai, nors tai sakė ne taip
tvirtai kaip anksčiau. Hussein galėjęs išvežti draudžiamus gin
klus į užsienį arba saugiai paslėpti pačiame Irake.
Britanijos premjeras Tony Blair taip pat teisinasi buvusiais
nesusipratimais, kad jo specialiosios tarnybos nesupažindino
su visomis detalėmis apie Irako apsiginklavimą. Jis sakosi
nežinojęs, kad Irakas puolimą gali surengti per 45 minutes, iš
tikrųjų tai buvo susiję su paprastų ginklų, o ne ilgų distancijų
raketų panaudojimu. Tuo remdamasis premjeras Blair įtikino
parlamentą pradėti Irako puolimą.
Šiuo metu vykstant prezidentinei JAV rinkimų kampanijai,
Demokratų partijos kandidatai, norį būti prezidentu, ypač kal
tina dabartinį prezidentą G. Bush už karo pradėjimą Irake,
nežiūrint, kad Hussein režimas išžudė tūkstančius žmonių ir
daugelis gyveno skurde. Pasinaudota Reuters, AP ir britų žinių
agentūrų pranešimais.
Tūbėnas
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Krašto apsaugos ministras
Linas Linkevičius patvirtina,
kad iš tiesų su NATO eks
pertais jau diskutuojama dėl
galimos paramos užtikrinant
Lietuvos oro erdvės saugumą.
Tačiau m inistras L. L inke
vičius “kiek perdėtais” vadina
b ritų d ien ra ščio F in a n c ia l
Times paskelbtus teiginius, esą
“Baltijos valstybės primygtinai
reikalauja, kad NATO gintų jų
oro erdvę”.
Financial Times vasario18
d. rašo, jog Baltijos valstybės
neturi jokios gynybos, kuri ap
saugotų nuo galim ų pavojų,
pavyzdžiui, lėktuvo pagrobi
mo atveju. Siekdamos taisyti šį
trūkumą, trys valstybės, pagal
Financial Times, prieš kelis
mėnesius paprašė NATO su
teikti oro priedangą, priklau
san čią p ag al k o lek ty v in ė s
gynybos doktriną. Vienas Rytų
Europos diplomatas britų dien
raščiui sakė: “Jos (Baltijos
valstybės) tiesiai paprašė tokių
pačių teisių kaip ir kitos NATO
narės. Jos nesulaukė atsaky
mo”.
Pasak L. Linkevičiaus, Lie
tuva, kaip ir kitos B altijos
šalys, iš tiesų kalbasi su NATO
atstovais oro erdvės gynybos
klausimais.
“Mes iš tiesų diskutuojame
su NATO ekspertais ir kalbame
per NATO m inistrų su siti
kimus dėl bendradarbiavimo
šioje srityje. Tačiau kalbantis

apie oro erdvės saugumą dau
giausia turime omenyje vieną
konkretų dalyką - “oro po
licijos” funkcijų užtikrinimą”,
- Eltai sakė L. Linkevičius.
Iki šiol, ministro teigimu,
daugelį m etų buvo ak cen 
tuojam a sausum os gynyba.
Tačiau Baltijos šalys dėl savo
neišplėtotų karinių oro pajėgų
kol kas realiai negali užtikrinti
oro erdvės apsaugos ir atlikti
vadinamosios “oro policijos”
funkcijos - užkardyti kelią oro
erdvės pažeidim ams, nutup
dyti nuo kurso netyčia ar pik
tavališkai nukrypusius orlai
vius.
Lietuvos kariškių teigimu,
vienas iš galim ų problem os
sprendimo būdų - kol Baltijos
šalys kurs ir plėtos savo oro
g y nybos p a jė g u m u s, “oro
p o lic ijo s ” fu n k cijas atliks
kurios nors iš Aljanso vals
tybių orlaiviai.
B ūtinybę padėti A ljanso
naujokėms spręsti “oro poli
cijos” problemą anksčiau yra
įvardijęs ir JAV gynybos sek
retorius D onald Rum sfeld.
Prieš kelias savaites vyku
siame susitikime su būsimųjų
septynių NATO narių gynybos
ministrais jis pažymėjo, kad
NATO turi suteikti param ą
naujoms narėms toms funk
cijom s, kuriom s jo s neturi
pajėgum ų, pavyzdžiui, oro
erdvės apsaugai ir kontrolei,
atlikti.

“A išku, m ūsų pajėgum ų
tam nepakaks, todėl mes no
rime kolektyvinio sprendimo”,
- sakė L. Linkevičius.
Jis čia pat pažymėjo, kad
jau po dviejų mėnesių tapsianti
NATO nare Lietuva “integ
ruosis į Aljansą visomis dali
m is, t. y. stodam a į NATO
Lietuva bus įjungta į bendrą
NATO oro erdvės gynybos sis
temą”.
Prieš kelias savaites trijų
B altijos valstybių gynybos
ministrai Miunchene pasirašė
komunikatą dėl bendrų veiks
mų oro erdvėskontrolės srityje.
Šiuo komunikatu Baltijos šalys
sutarė, kad neturėdamos visa
verčių oro erdvės apsaugos
pajėgum ų, šią problem ą jos
spręs drauge. Komunikate, be
kita ko, numatoma glaudžiai
konsultuotis su NATO pajė
gomis, kaip kontroliuoti re
giono erdvę, efektyviai įsi
tra u k ti į A ljan so gynybos
kontekstą.
Lietuva, Latvija ir Estija,
padedam os Vakarų sąjungi
ninkių, ja u k eleriu s m etus
įgyvendina oro erdvės bendros
stebėjimo sistemos BALTNET
projektą. Minėtoji oro erdvės
ste b ė jim o sistem a, k u rio s
regioninis centras yra įsikūręs
Karmėlavoje prie Kauno, ne
trukus taps NATO oro erdvės
kontrolės sistemos dalimi.
Eltos inf.

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

Atkelta iš 2 p.

• Prezidentas Bush, atsa
kydamas į klausimus, pareiškė,
kad jis norėtų būti laikomas
kandidatu į prezidentus, kuris
jungia įvairių pažiūrų piliečius.
• Pirminiuose JAV rinki
muose geriausiai pasirodė de
mokratų kandidatas senatorius
John Kerry. Iš varžybų pasi
traukė buvęs demokratų kandi
datas sen. Lieberman ir gene
rolas, vadovavęs NATO kari
nėms jėgoms Jugoslavijos Ko
sovo kautynėse, gen. Wesley
Clark.
• Rusijoje kovo 14 d. vyks
prezidento rinkimai. Tarp kan
didatų - pagarsėjęs parlamen
taras Ivan Rybkin. Jis buvo
dingęs be žinios, tačiau staiga
vėl atsirado Maskvoje. Dar ne
aišku, ar kandidatas laim ės
balsavimą. Jo žmona pareiškė
spaudai, kad jos nuomone, vy
ras, kuris “dingsta” išvykda
mas slaptų atostogų be savo
žmonos žinios, nebus geras
p re z id e n ta s. S akom a, kad
žmonai pritaria ir kitas kandi
datas Vladimir Putin.
• Jeruzalėje vyksta deba
tai, ar Tarptautinis Hagos teis
mas turi teisę svarstyti bylą dėl

Izraelio statomų saugumo už
tvarų. Palestiniečiai tą užtvarą
vadina žemės grobimu. Jiems
pritaria Arabų Lyga, Islamo
šalių Organizacija ir daugelis
Europos šalių.
•Irano vyriausybė pripaži
no, kad ji turėjo galimybę pa
sinaudoti naujais urano gryni
nimo centrifugos įrengimais.
Italijoje Irano užsienio reikalų
ministras pabrėžė, kad tie nauji
įrengimai nesustiprins Irano
saugumo, nes Iranas neturi ko
slėpti.
• Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin pasakė tautai kal
bą, kurioje apgailestavo, kad
R usija pasm erkta sugriūti.
Kalbėjo M askvos universi
tete, kur jis buvo filmuojamas
televizijos stočių. Kai kurie
kandidatai tuo pasinaudojo , jų
tarpe Irina Chakamada, sulau
kusi daug plojimų, kai parei
kalavo, kad debatuose daly
vautų ir Putin. Daug kas plojo
ir komunistų kandidatui Nikolaj Charitovov.
• JAV K ongrese iškelti
kaltinimai Pentagonui dėl nau
jų ginklų užsakymų, kurie iš
fabrikų tiesiai keliauja į aviaci
jos angarus be patikrinim o,

kaip tie lėktuvai veikia. Pra
eityje jau patirta, kad nauji lėk
tuvai buvo taisomi ir gerinami.
• Irake Iskandaryal mieste
savižudžiai teroristai puolė
amerikiečių sargybą, policijos
įstaigą. Tarp užpultų buvo ir
Irako policijos viršininkas, bri
gados gen. Ahmed Ibrahim.
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Vasario 16-osios šventėje, kai buvo minima LR konsulato Čikagoje veiklos 80 metų sukaktis Čiurlionio
galerijoje vasario 13 d., kalbasi Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Čikagoje Arvydas
Daunoravičius, Lietuvių tautinės sąjungos pirm. Petras Buchas ir Amerikos lietuvių tarybos pirm.
Saulius Kuprys.
Jono Kuprio nuotr.

RESPUBLIKOS PREZIDENTO
ROLANDO PAKSO KALBA
VASARIO 16-OSIOS ŠVENTĖJE
M ielieji šių iškilmių daly
viai,
Brangieji Lietuvos žmonės
ir svetur gyvenantys tautie
čiai,
Garbingieji užsienio sve
čiai,
Ponios ir ponai,
Praėjusią vasarą, švęsdami
Karaliaus Mindaugo 750 metų
Jubiliejų, klaupėm e prie g i
liausios mūsų valstybės isto
rijos v e rsm ė s. M in d au g as,
poeto žodžiais tariant, lipdęs ir
kūręs, kūręs ir lipdęs valstybę,
išm intingai jo s politiką bei
k ultūrą kreipė k rik šč io n iš
kosios Europos keliu.
Šiandien minime kitą di
džią dieną - 1918 metų vasario
16-ąją - Lietuvos Valstybės
atkūrimo 86-ąsias metines.
Tarp šių datų slypi kelių
am žių patirtis: dram atiška,
kupina šlovės ir žūtbūtinių
kovų už išlikimą, praradimų ir
vilčių istorija, kurios nauja
kelrode žvaigžde ir tapo 1918
metų vasario 16-oji.
Du N epriklausom ybės ir
valstybingumo dešimtmečiai
ne tik pakėlė Lietuvos žmonių
gerovę, bet ir tautos sąmonėje
įtvirtino laisvę - kaip aukš
čiausią vertybę ir savastį.
To jausm o, to suvokim o
neištrynė net ir penkiasdešimtį
metų trukusi okupacija - šė
toniškas režimas su visa atė
jūnų ir jų talkininkų ideologine
bei represine armija. Vasario
16-oji neleido pavergti Tautos
atminties.
Dešimt pokario metų Vasa
rio 16-osios šiluma gobstė par
tizanų žemines. Lyg asfaltą
suskaldęs želm uo ji p ra s i

verždavo pro m elo ruporus,
atgydavo proklamacijų lape
liuose ant vasario speigo su
kaustytų kryžių, vienur ar kitur
iškilusia T rispalve, p o grin
diniais B ažnyčios ir pasau
liečių disidentų leidiniais.
Tarsi vilties žvaigždė ledi
niame Arkties danguje Vasario
16-oji guodė kentėjim ui pa
smerktus tremtinius ir lagerių
katorgininkus.
Šiandien sukanka 60 metų
nuo tos dienos, kai į visus ge
ros valios lietuvius deklaracija
kreipėsi Vyriausiasis Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas, tada
pradėjęs Tėvynės vadavim o
darbą.
Visame pasaulyje, įvairiose
platumose pasklidusiai Tautai
Vasario 16-oji reiškė Lietuvą
ir Tėvynę.
Gerbiamieji,
Yra proga prisim inti dar
vieną, nors ir nelabai apvalų,
bet, man atrodo, svarbų jubi
liejų. Lygiai prieš 15 metų,
1989-aisiais, Vasario 16-ąją
pirmą kartą minėjome viešai,
jau aidint Tautiškos giesmės
aidam s ir p laik sta n tis T ri
spalvėms.
Tais metais gyvenome ne
pakartojam a laisvėjimo nuo
taika, džiaugėm ės viltim i ir
bandėme suvokti, kas gi yra
mums toji atgyjanti Laisvė.
Šventės išvakarėse sausa
kimšame Kauno muzikiniame
teatre vyko iškilmingas minė
jimas, įvardytas kaip Sąjūdžio
seim o sesija, o Vasario 16osios vidurdienį Karo muzie
jaus sodelyje ant aukšto posta
mento vėl nusileido Laisvės
angelas.

Minios vilniečių tuo metu
spaudėsi Pilies gatvėje, 26uoju numeriu pažymėto namo
p rie ig o se . A rtėja n čių p e r
mainų nuojauta, dėkingumas
1918 m etų didžiavyriam s Nepriklausomybės Akto sig
natarams, o kartu - Likimui ir
Dangui susiliejo į visuotinį
Laisvės motyvą.
Profesorė Viktorija Dau
jotytė, Vasario 16-ąją vaizdin
gai palyginusi su viršukalne, į
kurią ne vieną dešimtmetį bu
vo orientuota pati tautos esmė,
tada išsakė ir bendrą, mus vie
nijusią nuotaiką: kokia didelė
laimė laisvės siekiamybę pa
galiau įvardyti viešu žodžiu.
Tiesa, pasitaikydavo iš 
g irsti ir k itokių balsų, net
skaudžiai žeisdavusių p er
spėjim ų: kam ju m s n e p ri
klausomybė? Jūs nemokėsite
su laisve elgtis. Panašūs žo
džiai - ciniški ir užgaulūs,
atrodė taip toli nuo tiesos, kad
palikdavome juos mūsų lais
vės priešų sąžinei.
Šiandien, nuo svaigių nuo
jautų ir vilties dienų praėjus
penkiolikai metų, galime ir
turime klausti savęs: “Ar iš
tikrųjų išlaikėme Nepriklau
somybės egzaminą?”
Ar p rip ild ė m e lau k tą ją
laisvę turinio, vertybių, kaip
įpareigoja šimtmečius už ją
negesusi kova, kaip ir patys
buvom e pasiryžę Sąjūdžio
metais?
Už laisvę užmokėję Sausio
13-osios k rau ju , tų p a č ių
1991-ųjų vasarį referendume
ryžtingai pasisakę už nepri
klausomą demokratišką Lie
tuvą, niekada nedvejojome dėl
savo pasirinkimo.

Mūsų ekonomikos augimo
tempai rodomi pavyzdžiu ki
toms tokio pat likimo valsty
bėms. Be poros mėnesių esame
Europos Sąjungos nariai, ir aš
nematau priežasčių, kurios ga
lėtų sukliudyti įžengti į naują
gyvenimo etapą Europos šalių
šeimoje.
Artėjanti nauja gyvenimo
kokybė kaip tik ir ragina visada
jausti atsakomybę ir pareigą
Vasario 16-ajai - mūsų prie
dermes Nepriklausomybei.
Laisvės mums pirmiausia
reikėjo, kad, jos įkvėpę, atsitiestume. Kad atsiskleistų as
menybės, ir kiekvienas iš mūsų
- visi - galėtume jaustis oriais
savo valstybės piliečiais.
Ar su dėkingumu priėmėme
šias lemties bei istorijos suteik
tas privilegijas ir įpareigoji
m us? Kai k eturioliktaisiais
laisvės metais dalį Lietuvos
žmonių slegia neišbrendamas
skurdas, kai kas dešimtas lais
vos šalies pilietis neturi darbo,
ir tik dalis jaunimo gali rinktis
studijas - tokia realybė žemina
visos Tautos orumą.
Kiekvieno iš mūsų gyveni
mas, mintys ir darbai turi susi
lieti į visuotinę tautos valią atsakingai kurti sąžine ir tei
singumu grįstą valstybės ateitį.
D idį siekį kaip priesaką
mums paliko signatarų vyriau
siasis - Jonas Basanavičius.
Karštas patriotas, lietuvy-

bės gaivintojas, kažkieno su
meile pavadintas mirštančios
tautos daktaru slaugytoju, Jo
nas B asanavičius sakė, kad
darbas savo Tautai, Tėvynei tai pareiga, už kurios atlikimą
negalima norėti atpildų, kaip
negalima trokšti jų už tai, kad
augini vaikus ar rūpiniesi se
nais tėvais.
Šiuose žodžiuose slypintis
įpareigojimas šiandien yra ak
tualus nem ažiau kaip prieš
šimtą metų ir aprėpia plačią
gyvenimiškąją erdvę. Darbas
Tėvynei - tai ir išsimokslinusi
jaunoji karta, ir pilietinė visuo
menė, ir dvasinė tautos branda.
Brangieji,
Man atrodo labai prasmin
ga, kad šiandien, L ietuvos
valstybės atkūrimo dieną, bus
pagerbti meno ir kultūros žmo
nės, Nacionalinių premijų lau
reatai. Akivaizdu, jog nuo to,
ar sk a tin sim e šv ie tim ą ir
mokslą, ar branginsime knygą,
ar puoselėsime kultūrą ir rem 
simės giliaisiais jos klodais, la
biausiai priklausys, kokį Lietu
vos ateities rūmą pastatysime.
Įsižiūrėkim e, kokį kelią
mums rodo įstabi Vasario 16osios šviesa. Įsiklausykime į
nebylų jo s kvietim ą telktis
prasmingiems darbams.
Nėra ir negali būti nieko už
tai svarbesnio.
Prezidento spaudos
tarnyba

LIETUVOS SEIMAS PRADEDA APKALTOS
PREZIDENTUI PROCESĄ
(Atkelta iš 1 p.)

Seimo ir KT autoritetą” , - tei
giama jos išvadoje.
Sestajame kaltinime komi
sija konstatuoja, jog preziden
tas davė neteisėtus pavedimus
savo patarėjam s ir nesiėm ė
veiksmų užkirsti kelią atskirų
patarėjų piktnaudžiavim am s
vykdant savo parei-gas.
Komisija nustatė, jog prezi
dentas 2003 m. davė nurody
mą savo patarėjui R.Ačui rink
ti inform aciją “apie asmenų
privatų gyvenimą”.
“Dėl to, prezidento patarė
jai R.Ačas ir Evaldas Vaitkus
davė neteisėtus pavedim us
Specialiųjų tyrimų tarnybai su
rinkti informaciją apie 44 as
m enų privatų gyvenim ą” , teigiama komisijos išvadoje.
Kaltinimas dėl prezidento
patarėjų piktnaudžiavimo grin
džiamas ir anksčiau minėtu nu
rodym u V.Račkauskui siekti
per teisėsaugos institucijas pa
veikti “Žemaitijos kelių” ben
drovės vadovus ir akcininkus.
Komisija konstatuoja, jog
visais aukščiau minėtais veiks-

mais prezidentas “šiurkščiai
pažeidė Konstituciją ir sulaužė
duotą priesaiką”.
R.PAKSO ADVOKATŲ
PASISAKYMAI
Prezidento R. Pakso gynėjų
požiūriu, paskelbtoje apkaltos
komisijos išvadoje kaltinimus
grindžiančių faktinių aplinky
bių yra beveik trigubai mažiau
negu buvo nurodžiusi ankstes
nė parlamentinė komisija.
Pasak advokatų kontoros
“Baublys ir partneriai” vadovo
Gedim ino Baublio, išvadoje
nebeliko jokių grėsmių nacio
naliniam saugumui, jokių ryšių
su nusikalstamojo pasaulio at
stovais ar užsienio valstybių spe
cialiosiomis tarnybomis. Ne
bėra viso to, ką labiausiai ak
centavo prezidento apkaltos ini
ciatoriai. “Tai laikome nemažu
gynybos pasiekimu”, - pabrėžė
jis. G.Baublio vertinimu, abie
jų komisijų išvados sutampa
tik pagal kaltinim o punktų
skaičių, o pačių punktų turinys
ir kaltinimo motyvai smarkiai
skiriasi.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:30-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32
Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718)
479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba amberwings@mac.com
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JAV LB VALDYBOS PIRM. VAIVOS
VĖBRAITĖS VIZITAS ČIKAGOJE
Edvardas Šulaitis
Vaiva Radasta Vėbraitė
neseniai stojo prie JAV Lie
tuvių bendruom enės vairo,
kai ji perėmė valdybos pir
mininkės pareigas iš iki šiolei
buvusio vairuotojo Algiman
to Gečio.
Dabar šio krašto Lietuvių
bendruomenės svarbiausiose
pozicijose bus abi moterys,
nes ir LB Tarybos pirmininkė
jau nuo seniau yra Regina
N arušienė (beje, anksčiau
buvusi ir valdybos p irm i
ninkė).
Reikia pažym ėti, jog V.
Vėbraitė dar yra jauna m o
teris - jaunesnė už pačią JAV
Lietuvių bendruomenę, kuri
savo 50-m ečio sukaktį m i
nėjo prieš pora metų 2001 m.
rudenį. Tuo tarpu naujoji pir
mininkė panašią sukaktį švęs
tik ateinančią vasarą.
Jeigu R. Narušienė yra gi
musi Kaune, tai V. Vėbraitė
šį pasaulį išvydo jau Ameri
koje - New Haven, CT, kur iš
pabėgėlių stovyklų Vokie
tijoje atkeliavo jos tėvai literatūros tyrinėtoja, b ib 
lio tek in in k ė G enovaitė ir
chem ijos daktaras, v isu o 
menės veikėjas Juozas Vėb
rai.

Pasirodymas
Cicero lietuviams
A tvykusi į Čikagos apy
linkes, viešnia susitikimus su
tautiečiais pradėjo sekmadienio
(sausio 18 d.) rytą Cicero lie
tuvių telkinyje, kuris anksčiau
yra buvęs vienas iš stipriausiųjų
lietuvybės tvirtovių Amerikoje.
Po išklausytų Mišių šv. An
tano parap. bažnyčioje, ji daly
vavo sekm adieniniam e ciceriečių susibuvime.
V. V ė b ra itę tau tie č iam s
pristatė senas Cicero bendruomenininkas ilgametis JAV LB
Tarybos narys dr Petras K i
sielius, ypatingai iškeldamas
jos veiklą Lietuvoje, kai 19982000-siais ji ėjo Švietimo ir
m okslo m inisterijos vicem inistrės pareigas.
O kalbėtoja tuoj pat pasi
sakė, kad būdama Lietuvoje ne
m ažai išm oko apie o rg an i
zacinius darbus, veiklą k o 
mandoje ir visą tą patirtį steng
sis pritaikyti bendruomeninėje
veikloje čia. “Stengsiuosi įsi
klausyti į Jūsų balsus ir ta link
me dirbti” - teigė pranešėja.
Ji kalbėjo, kad gruodžio
mėnesio pradžioje vykusiame
valdybos posėdyje buvo kal-

JAV LB Krašto valdybos pirm. Vaiva Vėbraitė kalba Cicero lie
tuviams.
Ed. Sulaicio nuotr.

bėta apie 2004-jų metų veiklos
planus, kurių tarpe vienu iš
svarbiausių punktų yra lie
tuvių kalbos atgavimo šim t
m ečio pam inėjim ai. Y ra ir
kitų, ilgalaikių projektų, kurie
bus diskutuojami 2004 m. ba
landžio mėnesį numatytame
posėdyje.

Bus kreipiamas
didesnis dėmesys ir
“trečiabangininkams”
A tsakydam a į susirinku
siųjų klausimus, viešnia palietė
visą eilę įdomių dalykų, jų tar
pe ir “trečiabangininkų” rei
kalą, sakydama, kad jiems bus
skiriamas didesnis dėmesys.
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“L ietuvių bendruom enė
teikia paslaugas visiems tau
tiečiams įvairiais būdais per
Visuomeninių Socialinių rei
kalų tarybas bei kitus viene
tus” .
Dr. P. Kisieliui paklausus,
kiek Lietuvoje pažįstama, pri
pažįstama ir įvertinama išei
vija, viešnia pažym ėjo, kad
Lietuvoje nepakankamai įver
tina ne tik išeivijos, bet ir pa
čios Lietuvos žm ones. Ten
vaikai nedaug girdėjo ir žino
apie 1990-jų metų Nepriklau
somybės atstatymą.
Tačiau, pasak jos, padėtis
gerėja, nes vis atsiranda dau
giau žmonių, kurie deda pa
stangas, kad reikalai pajudėtų
į pageidaujamą pusę. “Bet tam
reikalingas laikas, reikia evo
liucijos,” - ramino kalbėtoja.
Liūdna lietuviškų mokyklų
padėtis Vilniaus krašte
Paaiškindam a lietuviškų
m okyklų reikalus Vilnijoje,
p ra n e šė ja nu ro d ė, k ad iki
1990-jų metų ten jų nebuvo, o
vėliau buvo priimtas ministro
Z. Zinkevičiaus planas dėl tų
mokyklų atlietuvinimo ir nau
jų įsteigimo. Buvo pastatyta
viena nauja “tūkstantmečio”
mokykla, tačiau to, žinoma,
negana. Gerai, kad tuos darbus
rem ia JAV lietuviški fondai
(Lietuvių ir Tautos), kas rei
kalus pagerina.
(Nukelta į 6 p.)

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)
XXXXI
Tačiau į šiuos sprendimus
neatkreiptas reikiamas dėme
sys. Be to, daugelis miestų ir
rajonų kom itetų ignoruoja
plenum o politinę nuostatą,
kad tolesnis respublikos suve
reniteto plėtojimas turi būti
susijęs su SSK P ir SSRS.
SSKP įstatai kai kurioms par
tinėms organizacijoms jau ne
bėra neginčytinas įstatymas.
“SSKP CK pareiškime dėl
padėties Baltijos respubliko
se” nuskambėjusiems kvieti
mams, kad visi komunistai tu
ri suprasti savo atsakomybę už
daugiatautės mūsų tėvynės li
kimą, užimti principinę parti
nę poziciją ir, svarbiausia,
dirbti taip, kaip reikalauja par
tijos įstatai, išsaugoti sovieti
nių tautų vieningą šeimą, kol
kas dar nepritariama. [...]
Š.m. rugsėjo 13 d. Mokslų
akademijos institutų, aukštųjų
mokyklų partinių organizaci
jų sekretorių konferencijoje,
kurioje dalyvavo ir kai kurie
rajonų bei m iestų kom itetų
sek reto riai, sukurta 17-os
žmonių Koordinacinė taryba,
kuri turi parengti neeilinį LKP
suvažiavimą. [...]

Š.m. rugsėjo 27 d. vykusio
je televizijos laidoje “Atgimi
mo banga” R.Ozolas išdėstė se
paratistų taktiką. “Sąjūdžio”
vadovybės atstovas pareiškė,
kad reikia partijoje kurti frakci
jas, kuriose pagrindines vietas
užimtų “nepriklausomybės ša
lininkai” , kvietė vienminčius,
p a silik u s p a rtijo s g reto se ,
“dirbti savo darbą”, priešintis
“b o lše v istin ė m s te n d e n c i
jom s”, kurti tokią LKP, kurios
santykiai su SSKP būtų tokie
pat, kaip ir su “bet kokios kitos
užsienio valstybės komunistų
partija.” [...]
Bet, reikia atiduoti pagar
bą tuometiniams okupuotos
L ietu vos vad ovam s, LK P
CK, kad jie, priešingai SSKP
CK lū k e sčia m s, n esiėm ė
“griežtų priem onių” prieš
“partijos skaldytojus”. Nors,
žinoma cituotasis B.Pugo raš
tas turėjo įtakos ir LKP CK
lyderių elgsenai bei kalboms.
1989 m. spalio 12-13 d. Vil
niuje vykusiame LKP CK XXI
plenume dėl LKP suvažiavimo,
galimo atsiskyrimo nuo SSKP
gan rezervuotai laikėsi LKP
CK pirmasis sekretorius A.Bra

zauskas. Jis apie SSKP CK kal
bėjo: “Aš, pavyzdžiui, ilgai
galvojau, ar galėčiau iš šitos
tribūnos pasakyti, kokiems gi
reikalams arba kokiose veiklos
sferose TSKP CK mums truk
do. Ir, žinote, beveik neradau
tokio darbo baro, kur mums iš
tikrųjų būtų trukdoma norma
liai veikti. Kas mums trukdo
tautinę mokyklą įtvirtinti Lie
tu v o je , kas m um s tru k d o
spręsti nacionalinius klausi
mus? Kas mums diktuoja, kas
mums trukdo pasiruošti pereiti
į ekonominio savarankiškumo
režimą? Mums iš tikrųjų nie
kas netrukdo. Tačiau - aš kalbu
ne juridiniu, o praktiniu požiū
riu - mes šiandien trukdymų
nejaučiame [...]”
Stagnatorius ir “vieningos
SSR S” šalininkus baugino,
kad tik LKP nesuskiltų ir kad
numatomam suvažiavimui bū
tų pateikta tik viena LKP pro
grama, kad tik nebūtų joje ra
dikalių reikalavimų. Žinoma,
iš viso geriausia, kad nebūtų su
šauktas neeilinis LKP suvažia
vimas, palaukti, ką žiemą ar pa
vasarį nuspręs SSKP XXVIII
suvažiavimas. A.Brazauskas

Valteris Žilinskas (kairėje) Stokholme, sėdi su keturiais lietuviais
agentais prieš pirmąją svarbią 1949 m. gegužės mėnesio operaciją.
Iš dešinės į kairę: Jonas Deksnys, Juozas Lukša, Justas Briedis ir
Kazimieras Piplys.
perdavė ir paties M.Gorbačiovo prašymą, kad lietuviai ko
munistai savo suvažiavimą su
šauktų 1990 m. pavasarį, prieš
SSKP XX VIII suvažiavim ą.
Tačiau dauguma vis dėlto buvo
už neeilinio LKP suvažiavimo
sušaukimą. Buvo nustatyta su
važiavimo data - gruodžio mėn.
19 d., delegatų skaičius - vienas
nuo 200 partijos narių, kaip ir
ankstesniais metais patvirtintas
komitetas suvažiavimui rengti
- iš labiausiai partijai nusipel
niusių veikėjų, miestų ir rajonų
komitetų sekretorių, iš žmonių,
kurie mokėjo tik pasirašinėti ir
iš paprasčiausio dalyko padary
ti sudėtingą. Iniciatyvinei gru
pei prie MA ir Darbo grupei
(prie LKP CK) buvo pasiūlyta
pateikti suvažiavimui tik vieną

Programos ir Statuto projektą.
Partinėje spaudoje padaugėjo
straipsnių, kuriuos skelbė tokie
ištikim ieji “partijos sūnūs”
kaip M .B u ro k ev ičiu s, K.
Surblys, JJerm alavičius ir į
juos panašūs, mėginę įrodyti,
kad LKP nuo pat gimimo tik ir
rūpinosi lietuvių tautos, Lie
tuvos valstybingumo išsaugo
jim u ir įtvirtinimu, kad LKP
neatsakinga už lietuvių tautos
genocidą ir t.t. Tuo metu pa
sirodė LK P CK užsakym u
grupės ir dabar dabar skel
biamų “žymiausiais” Lietuvos
istorikų parengta knyga “M in
tys apie Lietuvos komunistų
partijos kelią” , kurioje buvo
bandoma įrodyti, kokios gilios
LKP šaknys.
(Bus daugiau)
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R. PAKSAS YRA PRIKLAUSOMAS NUO J. BORISOVO
Prezidentas R. Paksas iki šiol nėra
laisvas nuo savo rėmėjo Jurijaus Borisovo
įtakos. Taip žurnalistam s teigė manąs
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas.
“Aš manau, kad J. Borisovas ir dabar
turi puikiausias galim ybes Prezidentą
šantažuoti. Iš pokalbių išklotinių matyti,
kad J. Borisovas grasino R. Paksui įvai
riais dalykais. Tai nėra paprasti žodžiai.
Vyksta pokalbiai apie abiem žinomus ir
suprantamus dalykus - visiems tikrus da
lykus” , - sakė A. Paulauskas.
“Aš galvoju - čia ir yra baisiausia,
kad Prezidentas iki šiol negali būti lais
vas, nes jis negali būti užtikrintas, kad J.
Borisovas nepadės kada nors ant stalo tų

dokumentų, kuriuos mini”, - tvirtino A.
Paulauskas. Jo įsitikinimu, vienas esminių
Seimo apkaltos komisijos patvirtintų kal
tinimų R. Paksui - “visa istorija su J. Bori
sovu”. “Pažadai, vėliau šantažas - kodėl
tie pažadai nevykdomi, negalėjimas atsi
riboti, <...> nes, matyt, yra už ko Boriso
vas gali laikyti ir šantažuoti. Patekimas į
tokią padėtį tokio masto vadovui yra tra
gedija”, - sakė A. Paulauskas.
Seimo Pirmininko nuomone, valstybės
vadovui atsidūrus tokioje padėtyje, vals
tybės piliečiai “kažkuria prasme negali
būti laisvi, nes šalies vadovo sprendimai
gali būti padiktuoti kieno nors”.
Eltos inf.

JAV LB VALDYBOS PIRM. VAIVOS VĖBRAITĖS VIZITAS ČIKAGOJE
(Atkelta iš 5 p.)

Reikia pažymėti, kad ir pati V. Vėbraitė yra pedagogė, nemaža dirbusi lituanistikos
mokyklose. 1990 metais, pritarus tuometiniaus Lietuvos Švietimo ministrui D. Kuoliui
įsteigė (kartu su J. Krokyte-Stirbiene) bendriją, vardu “Amerikos mokytojų pagalba
Lietuvos mokyklai” - APPLE ir buvo jos gen. direktore. Ši bendrija 1991-1997 metais
rengė Lietuvos mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursus vasaros mėnesiais, kuriuose
kasmet dalyvaudavo 1-2 tūkst. mokytojų ir jiems dėstydavo iki 70 savanorių.
Privačiame pokalbyje V. Vėbraitė paminėjo, kad vaikystėje lietuvišką veiklą pa
stūmėjo lietuvių visuomeniniame bare dirbusieji jos tėvai. Dar studijuodama Massa
chusetts technologijos un-te Cambridge, šalia Bostono, ji dirbo Bostono lituanistinėje
mokykloje.
Po susitikimo su Cicero lietuviais, viešnia netrukus vyko į Čikagos Jaunimo centrą,
kur Čiurlionio galerijoje buvo istorinės knygos “JAV LB Penki dešim tm ečiai”
pristatymas. Šioje vietoje V. Vėbraitė padarė platesnį pranešimą apie Lietuvių ben
druomenę. Ji savo mintis, sugrįžusi į namus, žadėjo suredaguoti ir vėliau paskelbti
lietuviškoje spaudoje.
Beje, programoje taip pat pasirodė jauna, gabi smuikininkė Edita Orlinytė. Ši Lie
tuvoje gimusi ir ten M.K. Čiurlionio mokykloje ir Muzikos akademijoje studijas
pradėjusi smuikininkė, dabar gyvenanti Hartforde, davė įspūdingą koncertą.

Vasario 16-osios šventės renginiai Čikagoje prasidėjo Jaunimo centro sodelyje
prie žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklo. Lituanistinės mokyklos direktorė
Jūratė Dovilienė taria pirmąjį iškilmių žodį.
Z. Degučio nuotr.

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

Algirdas Vokietaitis

SLAPTA MISIJA Į ŠVEDIJĄ
VII
Praeidamas labai arti ir nu
duodamas, kad nepažįsta, ty
liai pašnibždėjo: “Ateikit pas
mane į namus”, ir nuskubėjo
išėjimo link. Supratęs, jog kle
bonija saugi vieta mudviejų
susitikimui, neskubėdamas iš
ėjau iš bažnyčios ir, pasiėmęs
iš vežimėlio vertingą bagažą,
atsisveikinau su vežėju ir nu
ėjau į kleboniją.
Pasisveikinęs su kun. Velavičiumi po pusės metų nesi
m atymo, nupasakojau savo
misiją ir paprašiau pagalbos
susirišant su jo broliu Ignu ar
su kitu asmeniu, turinčiu ryšį
su mūsų pogrindžio vadovy
be. Jis sutiko padėti, tačiau
perspėjo, kad tas uždavinys
nebūsiąs lengvas, nes dėl stai
gaus sovietų armijos įsiverži
mo į Lietuvos teritoriją (Vil
nius jau buvo sovietų ranko
se), visam e krašte vyraująs
chaosas ir panika; dėl to jis ne
turįs jokių kontaktų nei su
V L IK ry šin in k a is , nei su
LLKS žmonėmis - jie visi tar
tum į žemę prasmegę. Jis taip
pat nežinąs, kur šiuo metu yra
jo brolis Ignas. Tačiau, nežiū
rint tokios chaotiškos padė
ties, žadėjo pamėginti “sume-

džioti” buvusį mano NL ryši
ninką Rinkevičių, kuris dažnai
lankydavosi Šventosios apy
linkėse.
Po poros dienų kun. Velavičiui vis tik pavyko surasti iš
tikimą ankstyvesnių mano ke
lionių palydovą Rinkevičių ir
atsivežti jį į Laukžemį. Ryši
ninkas gan juodai nupiešė esa
mą mūsų pogrindžio vadovy
bės ir rezistencijos organizaci
jų padėtį. Jos esančios visiškai
pabirusios: VLIK pradingęs,
išlikę nuo areštų jo nariai išsi
bėgioję, o pogrindžio organi
zacijų nariai, laiku negavę iš
savo ryšininkų in strukcijų
kaip elgtis šitokioje kritiškoje
padėtyje, pasimetę ir kiekvie
nas elgiasi savo iniciatyva.
Susidarė įspūdis, kad VLIK,
pasiėmęs labai atsakingą tau
tos politinės vadovybės ir jos
atstovavimo funkciją, kritiš
kiausiu Lietuvai momentu at
sisakė nuo funkcijos vykdymo
ir kapituliavo. Dėl to tauta,
taip staiga ir nelauktai nete
kusi vadovavimo ir nežinoda
ma ką daryti ir kaip elgtis, pa
sijuto bejėgė, palikta likimo
valiai. Žmonės, viską pametę,
panikoje bėgo kur kas galėjo.

(1944 liepos 15 A. Vokietai
tis laivu iš Švedijos išplaukė į
Lietuvą. Frontui p er Lietuvą
riedant vakarą kryptimi (1944
liepos 30 rusai jau užėmė Kau
ną), A. Vokietaitis, St. Kairys,
kartu su kitais, 1944 rugpjūčio
7 d. pajūryje pradėjo kelionę
Svedijon. Tai buvo trečia A. Vo
kietaičio kelionė p er vokiečių
kontroliuojamą Baltiją iš Lie
tuvos Svedijon.)
VOKIEČIŲ PAGAUTI
Apie 1 val. po pietų, kai jau
buvome apie 35-40 jūrų mylių
nuo Gotlando salos, šiaurės va
karuose pastebėjome dūmus.
Supratom e, kad tai turi būti
koks laivas, bet vis tiek tęsėme
kelionę toliau. Netrukus hori
zonte pasirodė laivo kaminas.
Susirūpinome. Tuoj išlindo ir
daugiau kaminų. Atrodė, lyg
tai būtų konvojus, lydintis pre
kinius laivus. Kadangi kaminai
slinko Švedijos kryptimi, spė
liojome, kad tai būsią švedų
laivai. Paaiškėjus, jog tai vo
kiečių laivai, nutarėme suslėpti
visas moteris, kūdikį ir abu stu
dentus po brezentu, o mes pen
kiese, sumažinę laivo greitį,
pasiruošėme “žvejybai” (laive

turėjom e visas žūklės p rie
mones). Pamažu pradėjo ryš
kėti konvojaus laivų siluetai.
Pro žiūronus galėjau išskirti
vieną didelį prekinį ar keleivi
nį garlaivį, keletą mažesnių ir
porą karinių laivų. Didelis gar
laivis buvo baltos spalvos, tad
spėjome, kad jis švediškas.
Staiga vienas karinis laivas
(atrodė panašus į naikintoją)
pasuko mūsų kryptimi. Susi
jaudinome, bet kadangi vis dar
negalėjome nustatyti laivo na
cionalinės priklausomybės, tai
turėjome vilties, kad gal būsiąs
švediškas. N ereik ėjo ilg ai
laukti. Naikintojui pasisukus
šonu pamačiau, ko taip baimi
nausi: laivo gale plevėsavo ka
rinė vokiečių laivyno vėliava
su svastika! Šiurpas perėjo kū
nu. Nejaugi taip arti tikslo lai
mė vėl nusisuks?!
R uošėm ės patikrinim ui.
Susitarėme vaidinti žvejus, pa
klydusius jūroje. Dar liko vil
ties kaip nors išsisukti iš bėdos
ir apgauti vokiečius.
Naikintojas priartėjęs su
stojo ir šviesos signalais įsakė
m ūsų laivui priplaukti. Pri
plaukus, vokiečių laivo kapito
nas pareikalavo mūsų asmens
dokumentų ir paklausė, iš kur
mes ir ką veikiame jūroje. At
sakyti į klausimus teko man,
m okančiam vokiečių kalbą.
Paaiškinau, kad esame žvejai
iš Lietuvos, atvykę žuvauti.

Kapitonui tikrinant dokumen
tus, netikėtai iš po brezento pa
sigirdo kūdikio šauksmas. Nu
steb in tas riksm o k ap ito n as
griežtai pareikalavo brezentą
atidengti. Iš po brezento pasiro
dė išsigandusių ir verkiančių
moterų, kūdikio ir dviejų stu
dentų veidai. Kūdikio šauks
mas pavertė niekais mėginimą
apgauti vokiečius. Kapitonas,
gerokai pyktelėjęs, sušuko:
- Kas čia yra? Jūs melavote
tvirtindamas, kad vykstate žve
joti!
Aš, kaip skęstantis griebda
masis už šiaudo, mėginau gel
bėti padėtį:
- K a p ito n e , le is k ite a t
skleisti jums tikrą tiesą: esame
pabėgėliai iš Lietuvos; bėgame
nuo bolševikų į neutralų kraštą
- Švediją.
- Į Švediją?! - sušuko kapi
tonas. - Argi jūs nežinote, kad
švedai visus pabėgėlius iš Pa
baltijo kraštų išduoda sovie
tams?
- Mes pasiryžę rizikuoti.
Esame taip toli atkeliavę, tad
leiskite kelionę užbaigti.
- Ko jums bėgti į Švediją?
Jei jūs iš tikrųjų bijotės rusų, tai
juk galite vykti į Vokietiją, kur
bus daug saugiau negu Švedi
joje. Aš jus parvešiu atgal ir, jei
panorėsite, galėsite važiuoti į
Reichą. Grįžę būsite laisvi ir
jums nieko neatsitiks.
(Bus daugiau)
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AR SUGRĮŠ ŠALTASIS KARAS?
Tokiomis antraštėmis žinių
agentūros Vakarų E uropoje
pradėjo platinti pranešim us,
aptariančius JAV V alstybės
sekretroriaus Colin Powell ne
labai draugiškus pokalbius su
Rusijos vadovais Maskvoje ir
JAV senatoriaus John McCain
stiprų susikirtimą su Rusijos
gynybos minstru Sergei Ivanov
tarptautinėje saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencijoje
Miunchene, kurioje buvo tikri
namas prieš dešimtmetį pasira
šyto susitarimo mažinti Euro
poje karines jėgas vykdymas.
Nors Amerika jau sumažino sa
vo karių skaičių Vokietijoje ir

Bronius Nainys

Amerikos vadovai tam saugu
mui jaučia ir kitokių grėsmių.
Negalėjo pro jų ausis negirdo
mis praeiti ir Rusijos oligar
cho vyriausiu energetiku vadi
namo, įtakingo politiko Anatolij Cubais viešas per M as
kvos NTV pareiškimas, kad
“Rusijos misija XXI amžiuje
yra sukurti liberalią imperiją,
ekonomiškai pririšant prie sa
vęs visas buvusias Sovietų są
jungos respublikas; turime ten
pirkti viską, kas įmanoma, pir
miausia strateginius pastatus,

baigtos NATO organizacijos
Amerika nori užtikrinti taip
pat išbaigtos ES tvirtą para
mą. O prieš Europos sąjungos
užbaigtuves dar vis piestu te
bestovi Rusija. Rusų ir širdy
se, ir galvose Estija, Latvija,
Lietuva tebėra Rusijos dalis,
vienas kitam aiškina politikai
Vakaruose, - Lietuvoje tai ži
no kiekvienas vaikas - todėl
ir suka galvas, kaip užsitikrin
ti, kad vieną dieną to rusų
jausmo Kremlius neužsimotų
paversti tikrove. Ir atrodo,
kad, nenorėdam as p y kinti
Kremliaus, Vašingtonas, iki
šiol sprendimą delsęs, nutarė

Nuotrauka iš vieno Rusijos prezidento Vladimir Putin ir JAV prezidento George Bush susitikimo
Šveicarijoje.
AP nuotr.
ketina dar daugiau jų iš čia iš
kelti, tačiau Kremlius priešta
rauja jų galimam perkėlim ui
arčiau Rusijos sienų, ypač į
Lenkiją bei Baltijos valstybes,
ir grasina sutarties visiškai atsi
sakyti. Sergei Ivanov reikalavo
nuolatinių Rusijos atstovybių
prie NATO dalinių, jeigu jie
bus įkurdinti Lenkijoje ir Balti
jos kraštuose. Mes norime stro
piai sekti šių dalinių judėjimą,
tvirtai aiškino Rusijos gynybos
ministras, reikalaudamas Va
šingtono pritarimo. “McCain
nėra Neville Cham berlain ir
svetimų kraštų nepardavinėja”
- taip pat tvirtai atšovė JAV se
natorius, primindamas rusui jau
Colin Powell minėtą reikalavi
mą išvesti Rusijos kariuomenę
iš Gruzijos ir Moldovos. O Iva
nov vėl kartojo Kremliaus dai
nelę apie artimąjį užsienį, su
kuriuo jis nori palaikyti labai
glaudžius ryšius, ir NATO dali
niai tokiam jų siekiui nepa
deda.
Iš šių dviejų ryškesnių JAV
- Rusijos vadovų susikirtimų
šių metų pradžioje Vakarų žiniasklaidininkai daro išvadą
apie Šaltojo karo sugrįžimą.
Gal ne be reikalo, nes paskiau
siu laiku K rem liaus vadovų
kalbos apie artimą užsienį su
stiprėjo, o Vašingtonui, santy
kiams su Prancūzija ir Vokietija
pablogėjus, Rytų Europos sau
gumas įgyja daugiau reikšmės.
Ir ne tik k a rin iu p o žiū riu .

verslus, energijos įrengimus.”
Nors kol kas didelės grėsmės
iš tos pusės nėra, nes iš 13.4
milijardo litų užsienio investi
cijų Rusijos kapitalas Lietuvo
je siekia tik 900 milijonų litų,
taigi, tik apie 7 nuošimčius, ta
čiau jis pam ažu skverbiasi.
Didiesiems to skverbimosi prie
šininkams užsiėmus “paksiada” , sausio mėnesį labai tyliai
“Gazprom” įsigijo 34 nuošim
čius Lietuvos dujų akcijų. Ir la
bai pigiai, tik už 100 milijonų
litų. Statistika rodo, kad per
pastaruosius penkerius metus
Rusijos investavimai Lietuvo
je padidėjo net dešimt kartų.
Tačiau atgal į šaltąjį karą
Rusiją veda ne tik Amerika,
prie jos sienos ketindama ri
kiuoti NATO karius, bet ir Eu
ropa su savo sąjunga, į kurią
šį pavasarį įstos visos Rusijos
artimos kaimynės. Rusijai - tai
dar viena užtvara nuo atnau
jinamų “glaudžių santykių” su
artimuoju užsieniu. Dėl to Ru
sija Baltijos bei kitų Rytų Eu
ropos valstybių į NATO ir į
Europos sąjungą lengvai neį
leis, priminė Lietuvos vadovy
bei praėjusiais metais Vilniuje
viešėjęs JAV užsienio politi
kos Rusijos atžvilgiu žinovas
Bruce Jackson. Bet taip pat jis
teigė, kad JAV negalės vystyti
savo politikos Artimuose Ry
tuose, ypač Irake ir Afgani
stane, kol nesutvarkys savo
padėties Europoje. Šalia iš

veikti. Jo tvirtu palaiminimu
už trijų mėnesių NATO ir Eu
ropos sąjunga - jau prie Rusi
jos sienos, ir artimasis užsie
nis Rusijai nutolsta net už At
lan to . P a ju tę s, k ad nieko
nebegali padaryti dėl NATO
plėtros, Rusijos vadovas Putin
dar bando ką nors laimėti Eu
ropos sąjungoje. Kaip pasku
tinį pasispardymą, ES vado
vybę Briuselyje jis dar kartą
“kietai paprašė” atsižvelgti į
Rusijos santykius su “arti
muoju užsieniu”, vasario 4tą įteikdamas ilgą reikalavi
mų sąrašą. Jame jau anksčiau
ne kartą kartotos užmačios,
tarp kurių net planas per Lie
tuvą bei Lenkiją tiesti naftos
bei dujų tiekimo vamzdžius,
tačiau ypač pabrėžiami ir pre
kybos n u o sto liai, kuriuos
Maskva patirs Baltijos valsty
bėms prisijungus prie Euro
pos sąjungos. Vien tik pasi
keitusios sąlygos žemės ūkio
gam inių prekyboje R usijai
duos 400 miljonų dolerių nuo
stolio per metus. Daug pakei
timų Putin nori ir, kaip jis ra
šo, saugiam bei visiškai ne
varžom am susisiekim ui su
Karaliaučiaus kraštu užtikrin
ti. Ir ne tik geležinkeliu, bet ir
greitkeliais, visose 23-trijose
sienos perėjim o vietovėse
Lietuvoje ir Lenkijoje.
Tačiau ES vadovai vargu
ar kurį nors iš tų reikalavimų
patenkins. Putin susirūpinimą

jie priims dėmesin, bet svarstybose niekaip neras išvadoms
būtinos vieningos nuomonės.
Jau ir anksčiau dėl kai kurių,
Maskvos jiems keltų, klausi
mų, dėl susisiekimo su Kara
liaučium ES vadovai patarė
tartis tiesiog su Vilniumi. Lie
tuva, sakė jie, yra nepriklauso
ma valstybė, ir į jos vidaus rei
kalus Briuselis neturįs teisės
kištis. Nors Putin tai labai ne
patiko, bet nieko kito jis nega
lėjo daryti, kaip tiesiogiai de
rėtis su Lietuvos pareigūnais.
Derybų paseka - įvedimas vi
zų. O tai jau buvo didelis Lietu
vos laimėjmas, nors dar ir netu
rimos ES narystės pelnas. To
dėl atrodo, kad Rusija ir čia
pralaimės, ir bus labai nepaten
kinta? Ar tai bus dar vienas
žingsnis į naują šaltajį karą?
Kažin, nes tikriausiai nė viena
pusė jo nenori.
Rusijos sugriežtėjusi laiky
sena Vakaruose suprantama ne
tik dėl praradimo, gal net ir am
žinai, tiesioginės įtakos į Balti
jos kraštus, ne tik dėl sumažėji
mo prekybos, bet ir atkirtimo
nuo Baltijos jūros, nes Lietuva,
Latvija ir Estija, Europos są
jungos palaikomos, derybose
su Rusija sau nenaudingų nuo
laidų nedarys. Dėl to Maskva
vėl klibins Briuselį, kuris irgi
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nuo Maskvos visiškai atsiriboti
negalės. Jau dabar Vakarų Eu
ropai Rusija tiekia ketvirtadalį
jos sunaudojamų dujų ir naftos,
o Norvegijos šaltiniams Šiau
rės jūroje išsenkant, Rusijos
gaminiai čia bus dar reikalin
gesni. Tokiu atveju Briuselis
gali vėl linktelti Rusijai - Balti
jos kraštų nenaudai. Taip daryti
gali užsimoti ir Amerika, ku
rios palankumas Rytų Europai
dabar bent iš dalies sąlygoja
m as Vašingono - Paryžiaus
santykių pašlijimu. O Jacques
Chirac ir Vladimir Putin šiuo
metu itin šilti draugai, todėl žiniasklaidininkai jau kalba apie
galim ą M askvos, Paryžiaus,
Berlyno ašį, kurios Vokietijos
vadovas G erhard Schroeder
turbūt irgi nesibaidytų. Vašing
tonas, aišku, tokios ašies neno
ri, ir dėl to jo politika Krem
liaus atžvilgiu gali sušvelnėti,
ir, ko gero, Baltijos kraštų ne
naudai. Dėl to tad ir šaltasis ka
ras dar gal ir ne tikrovė? Bet
kol visų didžiųjų santykiai to
kie, kokie jie yra, padėtis Bal
tijo s k rašta m s šį p a v a sa rį
įžengti į NATO ir į ES yra pa
lanki, ir ją reikia išnaudoti. Po
litinis triukšmas Lietuvoje kol
kas padėties nepakeitė, bet jo
nuslopinimas, manau, ją žy
miai pagerintų.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Los Angeles skyrius
kviečia visus Kalifornijos lietuvius
į Tautinius namus s. m. kovo 21-mą dieną,
sekmadienį, į minėjimą - akademiją.
Pagerbsime ir prisiminsime
Lietuvos Respublikos prezidentą
ANTANĄ SMETONĄ ,
paminėdami jo gimimo 130 metų ir
tragiškos mirties šešiasdešimtmetį.
Prelegentas - mėgiamas kalbėtojas žurnalistas,
rašytojas Karolis Milkovaitis.
Pradžia 1 val. p.p. įėjimas laisvas.
Po paskaitos užkandžiai, kava ir Kalifornijos vynas.

Rengėjai

ŽUVO PROF. VYTAUTAS KUBILIUS
Vasario 17 d., eidamas 76 metus, žuvo žymus lietuvių literatū
rologas, profesorius, habilituotas daktaras Vytautas Kubilius,
ilgametis Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojas.
Vytautas Kubilius yra per dvidešimties knygų autorius, para
šęs “XX amžiaus lietuvių literatūros” istoriją (1995), mono
grafijas apie daugelį žymių lietuvių rašytojų - S. Nėrį, K. Borutą,
I. Simonaitytę, J. Aistį, A. Vaičiulaitį, O. Pleirytę-Vaidilutę, K.
Puidą ir kt., paskelbęs stambius mokslo veikalus apie lietuvių
literatūros ryšius su pasaulio literatūra, apie XX amžiaus lietuvių
lyriką, romantizmo plėtrą, daug teorinių ir istoriografinių studijų.
“Grakšti ir skvarbi velionio plunksna šimtuose literatūros
kritikos straipsnių gebėjo perteikti didelį intelektualinę patirtį,
emocinę-poleminę kaitrą ir begalinį rūpestį dėl tautinės kultūros,
mūsų valstybės likimo. Vytautas Kubilius ištisus dešimtmečius
buvo tauriausias moralinis autoritetas, kurio vertinimai skatino
ir padėjo formuoti visą lietuvių literatūros vyksmą”, - sakoma
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto nekrologe.
ELTA
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LIETUVA IR PASAULIS
POPIEŽIAUS SVEIKINIMAS VASARIO 16 PROGA
Vilnius, vasario 18 d.(Prezidento spaudos tarnyba) Lietuvos
Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas gavo popiežiaus Jono
Pauliaus II-ojo sveikinimą Vasario 16-osios - Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos proga.
“Prašydam as V isagalio V iešpaties suteikti Jūsų tautai
palaimos pilnatvę, meldžiu Lietuvos žmonėms stiprybės kuriant
visuomenę, kurioje vyrautų teisingumas, dora ir solidarumas”,
- sakoma popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo sveikinimo laiške.
NATO VADOVAS APLANKYS LIETUVĄ,
TAČIAU NEAIŠKU, AR SUSITIKS SU R. PAKSU
Vilnius, vasario 17 d. (ELTA). Naujasis NATO generalinis
sekretorius Jaap de Hoop Schefer atvyks su vizitu į Lietuvą ko
vo 13 dieną. Tai jis patvirtino Lietuvos Seimo delegacijos NATO
parlamentinėje asamblėjoje pirmininkui Gediminui Kirkilui.
G. Kirkilas antradienį Eltai sakė, kad J. de Hoop Schefer
jam patvirtino kovo mėnesį ketinąs aplankyti visas būsimąsias
naujas NATO nares. Tačiau dėl įtemptos NATO vadovo darbo
tvarkės, pasak G. Kirkilo, kol kas nėra tiksliai žinomi būsimi jo
susitikimai Vilniuje. Neaišku ir tai, ar NATO vadovas susitiks
su apkaltos taikiklyje atsidūrusiu prezidentu Rolandu Paksu.
Neoficialiomis žiniomis, šis sprendimas gali priklausyti nuo ap
kaltos Seime eigos.
G. Kirkilo teigimu, dabartinę politinę krizę Lietuvoje J. de
Hoop Schefer vertino diplomatiškai - visos demokratinės valsty
bės kartais išgyvena krizes, ir jis tikisi, kad Lietuvos diplomatija
yra pajėgi įveikti dabartinę krizę.
Pasak G. Kirkilo, NATO generalinis sekretorius “pagyrė
Lietuvos pasirengim ą narystei ir išskyrė Lietuvą kaip gerą
pavyzdį, vertindamas mažųjų valstybių indėlį ir ne tik karine
prasme” . Be to, J. de Hoop Schefer bei kiti NATO pareigūnai,
G. Kirkilo teigimu, teiravosi, ar Lietuvos politinės partijos pratęs
susitarimą dėl 2 procentų bendrojo vidaus produkto skyrimo
krašto apsaugai. G. Kirkilas sakė patikinęs, kad “iki artėjančių
Seimo rinkimų rudenį partijos pasirašys atnaujintą susitarimą,
patvirtinsiantį 2 procentų BVP skyrimą krašto apsaugai” .
LIETUVA TAPO RUSIJOS IR BALTARUSIJOS
SANTYKIŲ ĮKAITE
M askva, vasario 19 d. (ELTA). Baltarusijos prezidentas
Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad jo šalies santykius su
Rusija ilgą laiką temdys dujų klausimas. Baltarusijos vadovas
kalbėjo po vyriausybės posėdžio, kuriame aptartas Rusijos
bendrovės “Gazprom ” sprendimas nutraukti dujų tiekimą,
remdamasi naujienų agentūra RBC praneša ELTA.
Dėl nutraukto dujų tiekimo Baltarusijos vyriausybė turėjo
nustatyti elektros taupymo priemones. Be to, A. Lukašenka
konsultacijom s atšaukė Baltarusijos ambasadorių Rusijoje
Vladimirą Grigorjevą.
“Gazprom” dujų tiekimą Baltarusijai nutraukė trečiadienį,
18 valandą. Pasak “Gazprom” atstovų, Baltarusijos dujotiekių
operatorė “Beltransgaz” neužtikrina Rusijos dujų tranzito į
Lietuvą ir Lenkiją, todėl “Gazprom” visą atsakomybę perkelia
Baltarusijai. Pastarosios vyriausybė “Gazprom” veiksmus laiko
šantažu ir precedento neturinčiu spaudimu Baltarusijos žmo
nėms.
Dienraščio Kommersant teigimu, Baltarusijos blokada
Rusijos bendrovei atsieis ne mažiaus kaip po 10 mln. JAV
dolerių per dieną. Tačiau “Gazprom” yra pasirengusi sumokėti
tokią didelę kainą, kad pasiektų savo tikslą - priverstų Baltarusiją
politiškai ir ekonomiškai kapituliuoti.
Dujų tiekimas buvo nutrauktas po to, kai rezultatų nedavė
švelnesnės priemonės. Anksčiau “Gazprom ” apribojo dujų
tiekimą Baltarusijai, tačiau baltarusiai ėmė vogti dujotiekiais į
Europą transportuojamas dujas.
ATŠAUKIAMAS LIETUVOS
GARBĖS KONSULAS SAN FRANCISKE
Vilnius, vasario 19 d. (ELTA). Užsienio reikalų ministras
Antanas Valionis atšaukia Lietuvos garbės konsulą San Franciske Wheelock Richard Bingham.
Lietuvos garbės konsulo pareigas W.R. Bingham dar eis iki
šių metų kovo 1 dienos. Ministro A. Valionio laiške jam dėko
jam a už atstovavimą Lietuvai JAV ir bendrą darbą.
Kaip Eltai paaiškino Užsienio reikalų ministerijos Informa
cijos ir viešųjų ryšių departamento direktorė Violeta Motulaitė,
konsulas atšaukiamas pasibaigus jo kadencijos terminui ir nu
sprendus jo nebepratęsti.
Lietuvos garbės konsulo San Franciske nebus tol, kol nebus
surastas naujas kandidatas. JAV liks 10 veikiančių Lietuvos
garbės konsulų ir vienas garbės generalinis konsulas.
LGITIC inf.

Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos Amerikoje konsulato 80 metų sukakties paminėjimas
Čikagoje įvyko vasario 13 d., nes 1924 m. vasario 16 d. pradėjo veikti, kai konsulu buvo paskirtas ir
JAV prezidento priimtas Povilas Žadeikis. Nuotraukoje dabartinis LR Generalinis konsulas Arvydas
Daunoravičius ir Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos sekretorius amb. Šarūnas Adomavičius prie
mikrofono.
Z. Degučio nuotr.

Į NATO VIRŠŪNIŲ SUSITIKIMĄ
GREIČIAUSIAI VYKS JAU KITAS PREZIDENTAS
Seimo NATO reikalų komi
sijos pirm ininkas V aclovas
Stankevičius abejoja, ar prezi
dentas Rolandas Paksas iš tiesų
vyks į NATO viršūnių susitiki
mą birželio mėnesį.
Prezidento patarėjas užsie
nio politikos klausimais Petras
Vaitiekūnas prieš kelias savai
tes spaudai yra patvirtinęs, kad
yra planuojamas prezidento R.
Pakso vizitas į birželio mėnesį
Stambule vyksiantį NATO vir
šūnių susitikimą.
B irželio 28-29 dienom is
Stambule vyksiančiame NATO
viršūnių susitikime Lietuva tu
rėtų dalyvauti jau kaip visateisė
Aljanso narė.
“Į tokius susitikimus vyksta
šalies delegacija ir jai vadovau
ja prezidentas. Mūsų atveju šis
klausimas yra kiek subtilus, nes
gerai žinome, kokie procesai

vyksta L ietuvoje - Seimas
ruošiasi prezidento apkaltai.
Sunku spėti rezultatą, tačiau
iki birželio pabaigos gali įvyk
ti ir nauji Prezidento rinki
mai”, - Eltai sakė V. Stanke
vičius, kom entuodam as R.
Pakso ketinimus birželį vykti
į NATO viršūnių susitikimą.
Pats V. Stankevičius sakė
asm eniškai neabejojąs, kad
“apkaltos procesas Seimui pa
siseks”.
“M anau, m um s, tai yra
Seimui, balsų per apkaltą tik
rai pakaks. Jei atsitiktų prie
šingai ir po apkaltos R. Paksas
išliktų prezidentu - situacija
būtų nepavydėtina. Nes vis
dėlto iš privačių pokalbių ma
tyti, kad NATO šalių veikėjai
simpatizuoja Seimo pusei. To
dėl R. Paksui bet kuriuo atveju
būtų labai sunku būti priim-

tam ir pripažintam Vakarų poli
tikų sluoksniuose” , - sakė V.
Stankevičius.
Seimo užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas Gediminas
Kirkilas teigė, jog, viena ver
tus, dar gerokai per anksti
svarstyti, ar prezidentas R.
Paksas vyks į NATO viršūnių
susitikimą Stambule, ar ne. Ki
ta vertus, pasak G. Kirkilo, kol
kas neaišku ir kam priklausytų
- prezidentui, ar premjerui - at
stovauti Lietuvai NATO viršū
nių susitikime Stambule. Lig
šiolinė praktika, anot G. Kirki
lo, buvo įvairi. Antai jau dabar
yra žinoma, kad į iškilmingą
naujųjų NATO narių vėliavų
pakėlimo ceremoniją Briuse
lyje, planuojam ą balandžio
m ėnesį, bus kviečiam i šalių
Vyriausybių vadovai ir užsie
nio reikalų ministrai.

LIETUVOS IR VOKIETIJOS BENDRADARBIAVIMAS
NATO APLINKOJE
Vokietija tęs karinę paramą
Lietuvai tapus visateise NATO
nare. Šios nuostatos yra užfik
suotos Lietuvos krašto apsau
gos ir Vokietijos gynybos minis
terijų karinio ir politinio bendra
darbiavimo gairių dokumente,
kurį Vilniuje pasirašė Lietuvos
krašto apsaugos valstybės sek
retorius Valdemaras Sarapinas
ir Vokietijos gynybos ministeri
jos valstybės sekretorius Walter
Kolbow.
Kaip nurodoma Krašto ap
saugos ministerijos pranešime,
pagal susitarim ą num atom a
rengti bendras pratybas, pla
nuojami vokiečių karinių eks
pertų vizitai ir konsultacijos,
pagalba rengiant karininkus,
tarptautinius kapitonų kursus
Lietuvos karo akademijoje.
KAM įvykusio susitikimo
metu krašto apsaugos ministras

Linas Linkevičius ir Lietuvos
kariuomenės vadas generolas
majoras Jonas Kronkaitis sve
čiui padėkojo už Vokietijos
suteiktą karinių ekspertų pa
galbą ir paramą ginkluote bei
technika. Buvo pažymėta, kad
Vokietijos kariniai specialistai
daug prisidėjo pertvarkant
Lietuvos ginkluotąsias pajė
gas, plėtojant naujus logistikos
pajėgum us, m okant karius.

Vokietija koordinavo Lietuvos,
Latvijos ir Estijos bendrą jūrų
pajėgų projektą BALTRON.
W. Kolbow nuomone, svarbu,
kad šis projektas būtų tęsiamas,
įsilietų į NATO karinę struktū
rą.
L. L inkevičius dom ėjosi
nauja Vokietijos, Prancūzijos ir
Didžiosios Britanijos iniciaty
va turėti nedidelius bendrus
karinius pajėgumus.

UŽMEGZTI DIPLOMATINIAI SANTYKIAI SU BOTSVANA. Lietuvos Respublikos ambasadoje Stokholme vasario
17 d. pasirašyta dvišale deklaracija užmegzti Lietuvos diploma
tiniai santykiai su Botsvanos Respublika. Dokumentą pasirašė
Lietuvos ambasadorius Švedijoje Petras Zapolskas ir Botsvanos
ambasadorė Švedijoje Naomi Ellen Majinda. Deklaracijoje pa
brėžiama, kad šalys yra suinteresuotos plėtoti draugiškus santy
kius, gerbti viena kitos suverenitetą ir remtis JT tikslais bei
principais. Ši Pietų Afrikos valstybė tapo 135-ąja pasaulio vals
tybe, su kuria Lietuva užmezgė formalius diplomatinius santy
kius. Botsvana turi maždaug 1,72 mln. gyventojų.
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JAUNIMO POEZIJOS KONKURSO LAIMĖTOJAI
Rašytojo, ilgamečio Dirvos redaktoriaus a.a. Balio Gaidžiūno įsteigtą lietuviškos patriotinės
poezijos konkursą išeivijos jaunimui, šiemet globojo JAV LB Clevelando apylinkės valdyba ir
mecenato testamento vykdytojas Jonas Kazlauskas. Vertinimo komisija - dr. Jolita Kavaliūnaitė,
Rita Balytė ir Aldona Miškinienė - vasario 15 d. įvykusiame Lietuvos Nepriklausomybės minėjime
paskelbė laimėtojus.
Vyresniųjų grupės (18-25 m.) premiją (150 dol.) laimėjo Vaiva Bučmytė (Cleveland) už eilė
raštį “Sugrįšiu”. Gimnazistų grupės (13-18 m.): I vietą (150 dol.) - Martynas Lionikas (Westmont,
IL) už eilėraštį “Maironio mokykla” . II vietą (100 dol.) - Monika Marcinkevičiūtė (Rancho
Mirage, CA) už eilėraštį “Mano Lietuva”.

Martynas LIONIKAS,
13 metų gimnazistas,
Westmont, IL

^Maironio
mokykla
Visoj Čikagoj
Girdisi aidai,
Lietuviškus žodžius
Taria mokiniai.
Maironio mokykla,
Mokiniams pamoka,
Už rankos pasitinka
Lietuviška kalba.
Kyla posmai, ir kalba,
Lietuvybės pagarba,
Tik lietuviška daina
Pasitiks ši mokykla.

Vaiva Bučmytė.

Ritos Balytės nuotr.
Vaiva BUCMYTE____________________
Vyresniųjų grupė, (19 m.), Cleveland, OH

S

Monika
MARCINKEVIČIŪTĖ,
(13 metų),
Rancho Mirage, CA

ugrįšiu

Sugrįšiu ten, iš kur neišvykau.
Ten teka Nemunas, Neris ir mano giminės kraujas.
Ten prosenelio pastatytame name teta kas rytą kuria krosnį,
bet mano kojos nelietė jo slenksčio.
Ten auga pusseserės, man kaip veidrody matytos,
Tačiau pažįstamos tiktai iš nuotraukų, laiškų.
Mačiau tėvynę, bet ne savo akimis.
Girdėjau jo s aidus, bet ne tikrąjį jo s balsą.
Dėvėjau tautinius rūbus, bet neliečiau staklių, kuriuose jie
austi.
Valgiau lietuviškus patiekalus,
bet nepažįstu skonio tikros varškės, giros, midaus.
Kalbėjau lietuviškai, bet kaip senutės kaime, dar kupiškėniška
tarme,
ne taip, kaip šių dienų studentai.
Sapnavau, svajojau, mylėjau savo Lietuvą,
pro veidrodžius matytą, tolimais aidais girdėtą.
Ten tebeaidi tėvų vaikystės juokas ir daina.
Ir vėl regiu savos vaikystės pasaką:
Tėvynė, lyg dangus, tada spindėjo tobula.
Bet dabar skamba ja u kita, tėvams nebepažįstama daina mano kartos daina.
Tėvynės veidą temdo juodosios nevilties šešėliai.
Bet kur šešėliai - ten turi būt ir saulė!
Tėvynė vėl klestės - graži, šviesi, teisinga.
Ir aš ten būsiu su visais drauge,
kai grįšiu ten, kur gimė mano siela.
O tu, Tėvyne, ar manęs dar lauki?
O gal aš tau jau svetima?

LIETUVA
Mano Lietuva,
tai geriausia Lietuva.
Ji gyvuoja
prie Baltijos jūros,
ten, kur visada.
Prie mano širdies,
ji bus sapnuose.
Tai mano šalis,
ta tikra Lietuva.
Kur aš būčiau,
je i be jos?
Parodyk man kur eiti,
dėl kraujo Lietuvos.
Nemunas p er ją
vingiuoja
tuo mažu takeliu.
Niekad neužmiršiu
tos gražios Lietuvos.
Ir visi, kur ja i priklauso,
visada žinokite,
A š ją labai myliu,
mano Lietuva!

“PUSIS” BUS IŠLEISTA
LIETUVOJE
Rašytojui Jurgiui Jankui mirus, Lietuvių rašytojų draugija
buvo paprašyta jo šeimos artimųjų - Danutės Jankienės, kad jo
gerbėjų pom irtinės aukos būtų siunčiam os LRD vardu jo
paskutinės parašytos knygos “Pušis” išleidimui.
Draugija sutiko, o jos ižd. St. Džiugas (buvęs jo mokinys
Juodkėnų pradžios mokykloje) priėmė aukas ir visus aukotojus
aprašė spaudoje. Viso buvo gauta aukų 6,657.97dol., kurie yra
laikomi LRD banko sąskaitoje.
Paaiškėjus, kad “Pušis” turės daug puslapių ir jos išleidimas
kainuos žymiai daugiau, St. Džiugas LRD vardu kreipėsi į
Lietuvių fondą param os. LF Pelno paskirstym o kom isija,
vadovaujant pirm. Kęstučiui Ječiui, paskyrė 3,000 dol.
LRD tarpininkaujant, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Vilniuje, kurios direktorius yra literatūros kritikas Valentinas
Sventickas, susitarė su Danute Jankiene, kad “Pušis” bus išleista
jo vadovaujamos LRD leidyklos ir bus platinama Lietuvoje.
Baigus LRD-jos įsipareigotą darbą, nuoširdus ačiū Lietuvių
fondui už piniginę param ą, dėkojam e lietuvių spaudaidienraščio “Draugas” vyr. redaktorei Danutei Bindokienei,
“D irvos” , “Lietuvių balso” ir “D arbininko” redaktoriam s,
negailint vietos aprašant kiekvieną aukotoją.
Malonu paminėti, kad šiuo metu knygos “Pušis” išleidimu
jau rūpinasi Danutė Jankienė, gyvenanti Redford, Michigano
valstijoje. Linkime geros sėkmės.
Stasė Petersonienė, LRD-jos pirm.

LA SCALA VILNIUJE
Po ketverių metų pertraukos Vilniuje antrą kartą koncertuos
garsusis Milano teatro “La Scala” simfoninis orkestras “Filarmonica della Scala” ir vienas garsiausių pasaulio dirigentų, “La
Scala” muzikos direktorius Riccardo Muti.
Vienintelį koncertą svečiai iš Italijos surengs kovo 14 dieną
Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Vilniuje orkes
tras atliks garsiausio šiuolaikinio italų kompozitoriaus Fabio
Vacchio muziką, “Šokius” iš Giuseppe Verdi operos “Makbetas”
ir Johannes Brahms Antrąją simfoniją D-dur.
Išskirtiniam koncertui į Vilnių atvykstantis orkestras “Filarmonica della Scala”, pasak rengėjų, niekada nėra koncertavęs
jokioje kitoje Baltijos ar Skandinavijos šalyje. Tuo tarpu į Vilnių
atskrenda jau antrą kartą - pirmąsyk svečiavosi 2000 m. Nacio
nalinėje filharmonijoje Vilniaus festivalio programoje.
Antrasis koncertas Vilniuje taip pat rengiamas kartu su Lietu
vos nacionaline filharmonija ir viešąja įstaiga “Vilniaus festiva
liai”. Bilietai į išskirtinį koncertą kainuoja nuo 80 iki 350 litų.
Pirkę brangiausius bilietus po koncerto bus pakviesti į priėmimą
ir susitikimą su R. Muti ir orkestro muzikantais teatro Kameri
nėje salėje.
“La Scala” teatro orkestre griežia geriausi šio teatro muzikan
tai ir orkestro pedagogai. Prestižinis orkestras greitai pritraukė
garsių tarptautinių impresarijų bei mecenatų dėmesį ir lėšas.
Nuo 1987 m. šiam orkestrui vadovauja garsiausio pasaulyje
Milano operos teatro “La Scala” muzikos direktorius R. Muti,
dar tituluojamas “Milano muzikos kunigaikščiu” . Jo vadovavi
mo laikotarpiu orkestro meninis lygis ir meistriškumas nepa
prastai išaugo, jis išgarsėjo už Italijos ribų ir įgijo solidaus kolek
tyvo reputaciją. “Italijos orkestru Nr. 1” vadinamas orkestras
pasižymi plastišku ir turtingu skambesiu, pasiekiamu tik aukš
čiausio techninio meistriškumo atlikėjams.
Savo esme milaniečių orkestras yra neatsiejamai suaugęs
su opera. Orkestrantai yra įpratę sekti scenoje vaidinančių ope
ros žvaigždžių dainavimą, todėl jų atlikimas itin lankstus ir dai
ningas. Antra vertus, atlikdami simfoninį repertuarą, jie nuolatos
tobulina ir plečia savo techninius įgūdžius.
Pastarųjų metų orkestro istorija buvo kupina išskirtinių kon
certų ir įvykių, reikšmingų ne vien muzikos istorijai. 1997 m.
Christina Muti iniciatyva “Filharmonica della Scala” surengė
koncertą Sarajevo operos teatre. Orkestras griežė Liudvigo van
Beethoven Trečiąją simfoniją mieste, kuriame vis dar buvo ma
tyti ankstesnių antskrydžių paliktos bombų žymės, o koncerto
klausėsi kolegos, neseniai netekę namų ir šeimos narių. Po kon
certo orkestrantus namo parskraidino karo lėktuvas. Orkestras
pabuvojo dar daugelyje kitų karštų pasaulio taškų - nuo Beiruto
iki Jeruzalės, nuo Jerevano iki Stambulo. Šiuo metu orkestro
“Filharmonica della Scala” gastrolių ir koncertų tvarkaraštis
suplanuotas iki 2006 m. Per ateinančius sezonus orkestras yra
numatęs koncertines keliones į Paryžių, Briuselį, Salonikus,
Sofiją, Australiją, Didžiąją Britaniją ir JAV.
Eltos inf.
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Lietuvos Garbės konsulas Los Angeles Vytautas Čekanauskas
įteikia sveikinimą iš Los Angeles miesto kompozitorei Giedrai
Gudauskienei.

Karo metu dirbo akompanijatore Kaune, Drezdene ir vė
liau Č ikagoje. Č ia ji įgijo
Bakalauro laipsnį Roosevelto
Universitete iš muzikos kom 
pozicijos ir muzikologijos.
1961 m. Gudauskų šeima
persikėlė į K aliforniją, kur
kom pozitorė G udauskienė
įsijungė į lietuvių muzikinį
gyvenimą. Statė miuziklus,
suorganizavo orkestrėlį, dėstė
lietuvių šeštadieninėj mokyk
lėlėj Santa Monikoj, sukūrė
m u zik ą Vytės N em u n ėlio
“M eškiukui R udnosiukui” .
Sunegalavus širdžiai, turėjo
nuo daugelio darbų atsitrauk
ti. Nutarė atsiduoti vien muzi
kinei kūrybai.

Jos siuita “Los A ngeles
vaizdai” Jungtinių Amerikos
Valstijų 200 metų nepriklau
som ybei pam inėti koncerte
įtraukta į program ą ir už tai
gavo iš pam inėjim ui ruošti
komiteto atžymį. Su “Lietuvių
liaudies dainų pyne” dalyvavo
Kalifornijos Universiteto mo
terų k o m p o zito rių k ū rin ių
koncerte. Šie kūriniai turėjo
didelį pasisekimą.
S u ru o šti p e n k i s o lin ia i
kompozitorės kūrinių koncer
tai Čikagoje ir Santa Monikoj.
Išspausdinta visa eilė dainų ir
sunkių fortepijonui kūrinių,
kurių dalis dedikuota ir dažnai
skam binam a pianistės R ai
mondos Apeikytės. Dainos -

koloratūriniam sopranui Ginai
Čepkauskienei.
1998 m. Lietuvos valstybės
prezidentas Valdas Adamkus
ap d o v a n o jo k o m p o zito rę
Giedrą Gudauskienę Didžiojo
Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino penktojo laipsnio ordinu.
Kalifornijos lietuviai verti
na kom pozitorę G iedrą G u
dauskienę, pašventusią visą
gyvenim ą m uzikos kūrybai,
užtarnautai gausiai pagerbtą
bei pripažintą ir džiaugiasi,
turėdami ją savo tarpe.
Pasveikinkim e kom pozi
torę ir palinkėkime ilgų, gražių,
kūrybingų metų saulėtoje Ra
miojo vandenyno pakrantėje.
Rūta Šakiene

KOMPOZITORĖS
DVIGUBA ŠVENTĖ
Saulėtą ir m aloniai šiltą
sausio 10-tos dienos šeštadienį
būrys Giedros Gudauskienės
muzikinės veiklos bendradar
bių ir draugų susirinko jos so
dais ir gėlynais apsuptoje ištai
gingoje buveinėje pagerbti ir
atšvęsti šios gabios ir kūrybin
gos muzikės - kom pozitorės
80-tą gimtadienį ir dalyvauti jai
Bendruomenės Kultūros tary
bos paskirtos 2003-čių metų
muzikinės premijos įteikime.
G arbaus gim tadienio su
kakties proga, pripažįstant jos
muzikos kūrybą, kaip įnašą į
abi - Lietuvos ir Amerikos kultūras, Lietuvos Respublikos
garbės generalinis konsulas
Vytautas Čekanauskas įteikė
solenizantei Los Angeles aps

krities sveikinimą ir perdavė
ambasadoriaus Vygaudo Ušacko sveikinimus. Muzikinę pre
miją įteikti iš Čikagos atskrido
Kultūros tarybos pirmininkė
Marija Remienė. Sveikinimo
žodį tarė ir solenizantę lietu
viška juosta apjuosė Angelė
Nelsienė. Savo padėkos žody
je kom pozitorė dėkojo v i
siems, kurie dalyvavo jos mu
zikinėje veikloje. Buvo Geno
vaitės Plukienės paruoštos
vaišės. Svečiai skirstėsi jau
saulei leidžiantis.
Kompozitorė Giedra Nas
vytytė - G udauskienė gimė
1923 m. K aune, studijavo
Kauno valst. konservatorijoje
septynis metus Dauguvietytės
- M alko fortepijono klasėje.

Komp. Giedra Gudauskienė (sėdi pačiame viduryje, antroje eilėje) apsupta bendradarbių ir draugų.
Pirmoje eilėje iš kairės: Vita Polikaitytė, Rimtautas Dabšys, Liucija Mažeikienė, Alė Rūta, Stasė
Pautienienė, Ona Deveikienė, Vita Kevalaitiene, Antanas Mažeika, Irena Jatienė. Antroje eilėje iš
kairės: R.Zemaitis, Danguolė Rasutytė, Varnienė, Dana Janulaitienė, Nelė Apeikienė, Rasa Abraitė,
Dovydaitienė, G.Gudauskienė, Medziukaitė, Bureikienė, Janis Medziukas, Janina Čekanauskienė,
konsulas Vytautas Čekanauskas, Gasparas Kazlauskis, Raimonda Apeikytė. Trečioje eilėje iš kairės:
A.Nelsienė, Daina Gudauskaitė, Marija Remienė, Nemira Enk, Birutė Gričienė.

C IC E R O ,IL
NEW

PADĖKOS ŽODIS VISIEMS
Negalėdam as asm eniškai padėkoti visiem s, kurie mane
sveikino deimantinės amžiaus sukakties ir Žurnalisto premijos
paskyrimo proga, noriu bent šiais žodžiais spaudoje išsakyti savo
jausmus šiuo reikalu.
Turiu prisipažinti, kad tikrai nesitikėjau tokio gausaus
tautiečių skaičiaus, kurie tradiciniu ar elektroniniu paštu, telefonu
ar asmeniškai sveikino. Kai kurie tų pasveikinimų atėjo dar po
Naujų Metų.
Taip pat dėkoju ir tiems, kurie anksčiau minėtomis progomis
(kai kurie dar ir su Lietuvos valstybinių apdovanojimu) rašė apie
mane Š. Amerikos ir Lietuvos spaudoje. Ypatingai nustebino
ilgokas rašinys Lietuvos Aido dienraštyje, aprašymai Sporto bei
kituose laikraščiuose, kuriuos visus čia būtų sunku suminėti.
Tokie nuoširdūs žodžiai m ano ad resu , žin o m a, buvo
reikšmingi ir skatina tolimesniam darbui.
Savo trumpą padėką norėčiau užbaigti kalboje pasakytos per
Premijų įteikimo šventę lapkričio 15 d. paskutinių sakiniu: “Aš
laimingas, kad savo darbu galėjau bent kiek pagelbėti jums, mieli
tautiečiai, ir mano brangiai žemei - Lietuvai” .
Edvardas Sulaitis

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55,
PUSEI METU - $40,
PIRMA KLASE - $78,
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ
METAMS - $130.00

YORK,

NY

Sekmadienį, vasario 15 d.,
New Yorke buvo atšvęsta
Vasario 16-ta. Tai buvo Lie
tuvių bendruom enės, Tautos
fondo ir ALT’os organizuota
šventė. Šventė prasidėjo šv.
Mišiomis Viešpaties Atsimai
nymo parapijoje. Koncelebravo vyskupas Paulius Balta
kis ir kun. Vytautas Volertas.
Vysk. Baltakis savo pamoksle
kalbėjo apie šios šventės reikš
mę, paminėjo dabartinius sun
kumus Lietuvoje, kurioje daug
žmonių yra išaugę be krikščio
niškų tradicijų. Jis apgailesta
vo, kad didelė dauguma žmo
nių lankosi bažnyčioje tiktai
per didžiąsias šventes - Kalė
das ir Velykas.
Po Mišių įvyko minėjimas.
Jį pradėjo dr. Giedrė Kumpikaitė, po to buvo įneštos vėlia
vos, sugiedoti A m erikos ir
Lietuvos himnai, žuvusiųjų už
laisvę pagerbim as, vyskupo
Baltakio invokacija. Garbės
svečiai buvo konsulė Irena
Skardžiuvienė, konsulas Vy
tautas Dambrauskas ir amba
sadorius prie Jungtinių Tautų

dr. Gediminas Šerkšnys, kuris
tarė trumpą žodį ir pasveikino
lietuvių visuomenę. Vaiva Vė
braitė, Krašto Valdybos pirmi
ninkė, pasakė kalbą apie da
bartinę Lietuvą, jos siekius,
nuopelnus, socialines ir švieti
mo problemas; buvo perskai
tyti New Yorko generalinio
konsulo M indaugo Butkaus,
premjero Algirdo Brazausko ir
Lietuvos ambasadoriaus Vy
gaudo Ušacko sveikinimai. Po
pertraukos buvo meninė dalis:
patriotinį eilėraštį deklamavo
du Maironio mokyklos moks
leiviai Matas Sližys ir Lukas
Kubilius. Jono Meko raštų pa
skaitė fotografas Arūnas Kuli
kauskas. Juilliarde studijuo
jantis jaunas pianistas Edvinas
Minsktimas pagrojo Čiurlio
nio “Trys Preliudai” ir Chopin
“Ballade No. 4”, kurią, pasak
pianisto, Chopin parašė, suža
vėtas Adomo Mickevičiaus ra
šiniais apie Lietuvą ir jos kar
žygių kovas prieš Kryžiuočius.
M in ėjim ą b aig ė Tautos
fondo valdybos pirmininkas
Algis Vedeckas.
Vaišes suruošė Q ueensBrooklyn apylinkė: nuošir-

džiai dėkojam e pirm ininkui
Jonui Kuncai bei talkininkam
Reginai Kubilienei, Tadui ir
Inai Jasaičiams, Vidai Penikienei, Reginai Bork, Ramutei ir
A lgiui Č esnavičiam s, Vidai
Jankauskienei, Giedrei Stankū
nienei, Aldonai M arijošienei,
Onutei Adams, Monikai Paula
vičiūtei, Malvinai Kliveckienei, Raimundui Sližiui, Algiui
Jankauskui. Be jų ši šventė ne
būtų buvusi tokia sėkminga.
Visiems širdingai dėkojame už
dalyvavimą ir aukas.
* A tletų klubo m etinis
susirinkimas vyko Apreiškimo
parapijos salėje. Susirinko 30
žmonių. Buvo išrinkta nauja
valdyba, kuri liko ta pati, tiktai
prisidėjo viena narė - Audra
Plioplienė.
* Dvi lietuvių menininkų
parodos vyksta New Yorke.
Ieva Martinaitytė pristato savo
darbus Anina Nosei galerijoje,
530 West 22 Street, Manhattan,
antrame aukšte. Paroda atida
ryta vasario 13-tą, tęsis visą
mėnesį. Galerija dirba nuo an
tradienio iki šeštadienio, tarp
11 ir 6 v.v. Tel. 212 741-8695.
(Nukelta į 11 p.)
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JADVYGAI GEČIAUSKIENEI
JURGELEVIČIŪTEI
2004 m. vasario mėn. 4 d.
išėjusiai Amžinybės taku.

RENGINIŲ KALENDORIUS
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 muge - Dievo Motinos parapijos salėse.
Rengia Clevelando skautija.
KOVO 27 d., šeštadienį, 6:00 v.v. Lietuvos Karo akademi
jos 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.

ŠVENTĖ KAUNE
Aukščiausieji šalies vadovai ignoravo miestą, kuriame buvo
atkurta Lietuvos valstybė. Į Kaune rengtas Lietuvos valstybės
atkūrimo minėjimo iškilmes atvyko tik kadenciją baigęs prezi
dentas Valdas Adamkus. Jis į Kauną atvyko tiesiai iš Meksikos
bei JAV, kelyje praleidęs 20 valandų. Mero Arvydo Garbaravičiaus teigimu, kvietimai buvo išsiųsti ir prezidentui R. Paksui,
premjerui A. Brazauskui bei Seimo pirmininkui A. Paulauskui,
tačiau jie dalyvavo kituose renginiuose Vilniuje. Apie 7 tūkst.
kauniečių sugužėjo į iškilmes, kurios vyko Vytauto Didžiojo
karo muziejaus sodelyje. Šįkart rengėjai atgaivino seną tradiciją,
minėjimą pradėdami trimito garsais. Per miestą nugriaudėjo
trys salvės iš senovinio pabūklo. Tradiciškai buvo pakelta ir
Vyčio kryžiaus ordino vėliava. Laikinoji sostinė linksminosi
labiau nei bet kuris kitas šalies miestas.
IR KLAIPĖDOJE
Daugiau kaip tūkstantis klaipėdiečių susirinko į iškilmingą
Vasario 16-osios minėjimą Atgimimo aikštėje. Kiti šventiniai
renginiai vyko Žvejų rūmuose, kur buvo pristatyta lietuvių
tautinio kostiumo kolekcija bei folkloro ir džiazo improvizaci
jos. Dalis renginių vyko ir sekmadienį - tądien Jūrų šaulių trečio
ji rinktinė klaipėdiečius pakvietė į minėjimą - koncertą ir vakaro
nę, tą patį vakarą Muzikiniame teatre surengta “Operetės žvaigž
džių fiesta nepriklausomai Lietuvai”. Kaip ir pernai, Klaipėdos
kavinėse ir baruose vėl surengta graži šventinė akcija - sutartą
valandą čia buvo skelbiami tostai už Lietuvos valstybę.

(Atkelta iš 10 p.)

A idas B areikis p ristato
savo darbus Leo Koenig gale
rijoje 249 Centre Street, Soho.
Galerijos valandos nuo 10-6
antradienį iki šeštadienio. Tel.
212 334-9255.
Abiems menininkams, ne
seniai atvykusiems iš Lietu
vos, labai padėjo ilgametis ir
garsus New Yorko lietuvis
menininkas Kęsturis Zapkus.
* Skau tų organ izacija

New Yorke praneša, kad tra
dicinė Kaziuko mugė įvyks
sekmadienį, kovo 7 d. tuoj po
11:30 mišių Atsimainymo pa
rapijos salėje 64-41 Clinton
Street, M aspeth. Visi kvie
č iam i a te iti į šią lin k sm ą
šventę - galėsite skaniai pa
valgyti, nusipirkti gražių gin
tarinių papuošalų ir medžio
drožinių, pasidžiaugti tarpe
savųjų ir p ra le is ti sm agią
popietę.
Dr. Giedrė Kumpikaitė

Reiškiame nuoširdžią užuojautą JAV LB
Krašto Valdybos buvusiam pirmininkui
ALGIMANTUI GEČIUI.

DIRVAI
AUKOJO
S.Lazdinis, Euclid, OH

100

J.Agurkis, Omaha, NE ........ 45
J.Cinkus, Downers Gr., IL .... 25
L.Karnitis, Columbus, OH .... 15
A.Varnelis, Dowagiac, MI .... 15

Lai Amžinojo Gyvenimo viltis guodžia liūdinčius.
JAV LB Kašto Valdyba

E.Černius, Worcester, MA .... 10
V.Garmus, Waterway M., FL .. 5
L.Jasas, Burbank, IL .............. 5

SPORTAS

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS
54-sios Š. Amerikos lietu
vių sporto žaidynės įvyks
2004 m. birželio 11, 12, ir 13
dienomis, Bridgeport, Conn.
V isu o tin io ŠA L FA S S-gos
su v a žia v im o n u tarim u ir
ŠALFASS-gos Centro Valdy
bos pavedimu, žaidynes vyk
do Connecticut lietuvių sporto
klubas, vadovaujamas Laury
no Misevičiaus.
Ž aid y n ių p ro g ram o je 2004 metų ŠALFASS-gos pir
menybės: a) Krepšinio - vyrų
A ir B, moterų ir jaunių bei
mergaičių A (1985 m. gimimo
ir jaunesnių); b) Tinklinio vyrų, moterų ir mišrių (Co
Ed) komandų.
Vyrų krepšinio A klasę su-

daro iškilesnės komandos, at
rinktos ŠALFASS-gos Krepši
nio komiteto. Likusios koman
dos žaidžia B klasėje, kur gali
dalyvauti ir vyrų A klasės ko
mandas turinčių klubų antro
sios, etc. komandos.
Principiniai, jaunių A klasės
žaidėjams yra leidžiama kartu
žaisti ir vyrų A ar B klasėje, o
mergaitėms A - moterų klasėje,
kiek laikas leidžia.
Vyrų A ir B krepšinį numa
toma pradėti birželio 13, penk
tadienį vakare.Visų kitų klasių
krepšinis vyks tik šeštadienį ir
sekmadienį.
Vyrų ir moterų tinklinį nu
m atom a vykdyti birželio 12,
šeštadienį, o mišrių komandų -

■ Maskvoje vykusiose pasaulio dviračių treko taurės varžybose
vasario 14 d. puikiai pasirodė Lietuvos vyrų rinktinė, įtikinamai
laimėjusi komandines 4 km persekiojimo lenktynes. Finale jie
įveikė distanciją per 4 min. 05,305 sek. ir pasiekė naują Lietuvos
rekordą, daugiau nei 3,5 sek. aplenkdami Ukrainos komandą.
Lietuvos rinktinę sudarė klaipėdiečiai Linas Balčiūnas, Aivaras
Baranauskas, Tomas Vaitkus ir Raimondas Vilčinskas.
■ Vieno geriausių Lietuvos krepšinio specialistų Jono Kazlaus
ko karjeros keliai pasuko į Aziją - 49 metų vilnietis sutiko tapti
Kinijos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio asistentu.

sekm adienį. M išri kom anda
susideda iš 6 žaidėjų. Aikštėje
turi būti nemažiau kaip 2 mote
rys (arba nemažiau kaip 2 vy
rai).
Dalyvauti žaidynėse kvie
čiami visi Š. Amerikos lietuvių
sporto vienetai, atlikę 2004
m etų m etinę ŠALFASS-gos
registraciją.
Preliminarinė komandų re
gistracija privalo būti atlikta iki
2004 m. balandžio 15 d. imti
nai, šiuo adresu: Laurynas Mi
sevičius, 218 Pastors Walk,
Monroe, CT 06468-1006, USA.
N am ų tel. ir fax: 203-452
5208; darbo tel: 203-719-1224;
mobil tel: 203-895-7147; E 
mail: larrykaunas@yahoo.com
Visais žaidynių reikalais
kreipkitės į L. Misevičių. Po
preliminarinės registracijos bus
paskelbta galutinė varžybų pro
grama, form atas, mokesčiai,
galutinės registracijos data ir
kitos detalės.
ŠALFASS-gos CENTRO
VALDYBA

Scena iš Los Angeles Dramos sambūrio spektaklio “Ledi Makbet iš Akmenės”. Iš k.: Skulptorius
Vilius Milius - Remigijus Bobina, Rašytojas Anužis - Juozas Pupius, Jaunas aktorius - Rolandas
Žukauskas, Moderni mergina - Daiva Kamarauskaitė.
Vinco Stoko nuotr.
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GENEROLO P. PLECHAVIČIAUS APDOVANOJIMAS
SUSILAUKĖ PRIEKAIŠTŲ
Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas sutinka, kad generolo Povilo Plechavičiaus apdova
nojimo klausimas turėjo būti nuodugniau aptartas specialistų ir apsvarstytas visuomenėje. Valsty
bės vadovo nuomone, pareigūnai, teikę P. Plechavičiaus kandidatūrą apdovanojimui, bei prezi
dento patarėjas užsienio politikos klausimais, svarstę šią kandidatūrą, nepakankamai atsižvelgė
į tarptautinį kontekstą. P. Plechavičiaus apdovanojimas Vasario 16-osios proga visuomenėje bu
vo įvertintas prieštaringai, sulaukė istorikų priekaištų.
Lietuvos istorijos instituto direktorius Alvydas Nikžentaitis apibūdino P. Plechavičių kaip
“pagrindinį veikėją, palaidojusį demokratinę Lietuvą”. P. Plechavičiaus ir kitų organizuotas 1926
metų gruodžio 17 dienos ginkluotas perversmas Lietuvoje į valdžią atvedė prezidentą Antaną
Smetoną, kuris, istorikų vertinimu, pamynė demokratinius šalies valdymo principus.
Istorikų teigimu, P. Plechavičius taip pat yra susijęs su Vilniaus krašte gyvenusių civilių
lenkų žudymu Antrojo pasaulinio karo metais.
Kaip rašoma prezidento spaudos tarnybos pranešime, generolo P. Plechavičiaus kandidatūrą
Vyčio Kryžiaus ordino Didžiojo kryžiaus apdovanojimui pristatė Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė, o šią kandidatūrą apdovanojimui
teikė krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius.
Anot Prezidento spaudos tarnybos pranešimo, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro vadovė D. Kuodytė pareiškė, jog generolas P. Plechavičius buvo Lietuvos kari
ninkas, tarnavęs tik savo krašto interesams ir nesulaužęs savo valstybei duotos priesaikos net ir
ekstremalioje situacijoje.
Eltos inf.
VIETOJ PORTFELIO...
PO GLOBĖJĄ
Dešimt komisarų iš naujųjų
Europos Sąjungos narių perei
namajam šešių mėnesių laiko
tarpiui gaus po... globėją iš se
nųjų Europos Komisijos narių.
Iki lapkričio mėnesio, kai bus
sudaryta naujos sudėties Ko
misija, jie negaus jokios atski
ros valdymo srities, Briuselyje
informavo Europos Komisija,
praneša dpa-ELTA.
Nors ir neturėdami atskiro
veiklos baro, naujieji Komisi
jos nariai gaus visą 18 tūkst.
eurų per mėnesį atlyginimą ir
priedus, pavyzdžiui, 15 proc.
priemoką už darbą užsienyje.
Europos Komisija taip “su
poravo” naujuosius ir senuo
sius kom isarus: estas Siim
Kallas bus priskirtas valiutos
komisarui Pedro Solbes, latvė
Sandra Kalniete - žemės ūkio
k o m isa ru i F ranz F isch ler,
lietuvė Dalia Grybauskaitė -

kultūros ir švietimo komisarei
Viviane Reding. Joe Borg iš
Maltos - pagalbos besivystan
čioms šalims komisarui Poul
Nielson, lenkė Danuta Hueb
ner - prekybos komisarui Pas
cal Lamy, slovakas Janas Figelis - pramonės komisarui Erkki
Liikanen, slovėnas Janezas
Potocnikas - plėtros komisarui
Guenter Verheugen, čekas Mi
lošas Kuzvartas - vartotojų
teisių apsaugos komisarui Da
vid Byrne, vengras Peter Balazs - regioninių reikalų komi
sarui Michel Barnier, o Mar
kos Kyprianou iš Kipro - biu
d žeto k o m isa re i M ichaele
Schreyer.
IEŠKO INFORMACIJOS
APIE RIAUŠES
Prezidentas R.Paksas krei
pėsi į Valstybės saugumo de
partamento vadovą, krašto ap
saugos ir vidaus reikalų minis
trus, prašydamas pateikti in
formaciją apie galimas riaušes

ar neramumus dėl šiuo metu
vykstančių politinių procesų.
Jis taip pat domisi, kokių pre
vencinių priemonių ketinama
imtis siekiant užtikrinti viešąją
tvarką ir saugumą. Savo įtari
mus apie galimas riaušes po
susitikimo su prezidentu pa
skelbė Tėvynės sąjungos konservatorių frakcijos atsto
vai. Konservatoriai kalbėjo, esą,
m asinės m anifestacijos prie
Seimo rūmų bus rengiamos per
apkaltą. Konservatoriai taip
pat įtarė, kad tokių riaušių or
ganizavim o štabu tapsianti
Prezidentūra.
Kaip rašom a Prezidento
spaudos tarnybos pranešime,
Rolandas Paksas dar kartą pa
brėžė atsiribojąs nuo bet kokių
p iliečių nedem okratiškų ir
necivilizuotų veiksmų, tačiau
jis negalįs demokratinėje vals
tybėje uždrausti reikšti savo
nuom onę teisės aktais n u 
matyta tvarka.

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)

Rusmenė dvimetė (Foxglove - Digitalis purporea).
G.Juškėno nuotr.
TURGUJE - VAISTAI
Lietuvos sostinės turgavietėse atsirado daugybė iš B al
tarusijos ir Rusijos gabenamų medikamentų. Halės turguje ga
lima rasti buvusio populiaraus vaisto nuo širdies sutrikimų kor
valolio, širdies vaistų validolio ir nervus raminančio valerijono.
Šie m edikamentai išbraukti iš Lietuvoje įregistruotų vaistų
sąrašo, todėl jų nėra vaistinėse, kur galima įsigyti tik brangesnių
šių vaistų pakaitalų. Tačiau, pasak Vilniaus greitosios medicinos
pagalbos stoties direktoriaus pavaduotojos Vandos Pumputienės,
pirkti vaistus ne vaistinėse - labai pavojinga, jais galima ap
sinuodyti.
LGITIC informacija

