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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

Žiema Lietuvoje.

SVARBIAUSI 2001 METŲ ĮVYKIAI

Kokie buvo trys svarbiausi 
įvykiai Lietuvoje 2001 

metais?
Tokį k lausim ą m etam s 

baigiantis šalies gyventojams 
pateikė bendroji Lietuvos ir 
Didžiosios Britanijos rinkos ir 
viešosios nuomonės tyrimų 
įmonė “Baltijos tyrimai”.

Apklausos dalyviai iš viso 
pam inėjo  59 įvykius. L a
b iau sia i j ie  įsim inė  v y 
riausyb ių  kaitą  - R .Pakso 
Vyriausybės žlugimas tapo 
treciuoju pagal svarbą, o A. 
Brazausko Vyriausybės su
form avim as - svarb iausiu  
metų įvykiu.

Kiti metų įvykiai surinko 
mažiau nei po procentą balsų.

Svarbiausias 2001 metų 
Lietuvos įvykis tėra praėjusių 
metų svarbiausio įvykio (rin
kim ų į Seim ą) tęsinys. Ir 
trec ias pagal pam inėjim o 
dažnį įvykis (R .Pakso Vy
riausybės žlugimas) taip pat 
yra svarb iausio  šių m etų 
įvykio kita medalio pusė.

Dėmesį kausto ir naftos 
įmonė

A ntroje vietoje atsidūrė 
avarija Būtingės terminale.

Būtina pažymėti, kad žmo
nėms yra lengviau atsiminti 
nesenus įvykius, tad rudens 
įvykiai buvo minimi šiek tiek 
dažniau nei ankstesni.

Bet tiesa ir tai, kad šalies 
gyventojų dėmesys “Mažeikių 
n a fta i” ir “W illiam s” k o r
p o rac ija i v isada  buvo 
išskirtinis.

Apklausoje buvo minimi ir 
kiti su šia įmone susiję įvykiai: 
“Jukos” atėjim as į Lietuvą 
(“Jukos” ir “W illiam s” de
rybos), sprogimas naftos ga
mykloje. Neliko nepastebėtas 
ir kon flik tas tarp  ka irių jų  
V yriausybės ir “W illiam s” 
korporacijos.

Kelerius metus iš eilės į 
svarbiausių Lietuvos įvykių 
dešimtuką patenka ir “Lietuvos 
telekomo” didinamos paslaugų 
kainos. Šįmet žmonės ypač 
pabrėždavo jiem s įstrigusią

naujovę - įvestą sujungimo 
mokestį.

Tarp dešimties svarbiausių 
2001 metų įvykių pateko ir 
keletas su tarptautine Lietuvos 
politika susijusių įvykių. Tai - 
princo Charleso vizitas, Par
lamentinės NATO Asamblėjos 
sesija V ilniuje ir L ietuvos 
pažanga derybose dėl stojimo 
į ES.
Sukrėtė rinktinės nesėkmė

Prieš metus svarbiausių 
įvykių dešimtuke puikavosi 
sėkmingas Lietuvos krepšinio 
rinktinės pasirodymas Sid
nėjaus olim piadoje. Dabar 
dažniausiai minimų įvykių 
dešim tuke a tsidū rė  šalies 
rinktinės nesėkmė Europos 
čempionate (devintoji vieta).

Žmonės paminėjo ir kitus 
su krepšiniu susijusius įvy
k ius. Tarp 20 dažn iausia i 
minimų įvykių dar yra nuro
dytas “Žalgirio” nesėkmingas 
žaidimas Eurolygoje.

Keletas apklaustųjų nurodė 
ir sėkmingą Lietuvos moterų

krepšinio rinktinės pasirodymą 
Europos čem pionate. Tarp 
svarbių Lietuvai įvykių vienas 
atsakęs nurodė net A. Sabonio 
sugrįžimą iš JAV į Lietuvą. 
Sumažėjo niūrių vertinimų?

Pirm ą kartą  per p a s ta 
ruosius kelerius metus tarp 
dešimties labiausiai įsiminusių 
įvykių nepateko nusiskundimai 
sunkia ekonomine padėtimi 
Lietuvoje (prieš metus - šeštoji 
vieta).

Tiesa, nemažai apklaustųjų 
dar m inėjo kainų didėjim ą 
(“L ietuvos te lekom o” p a 
slaugų, degalų vasarą), o tarp 
20 labiausiai minimų įvykių 
buvo įrašyti mokytojų streikai. 
Vis dėlto blogam gyvenimui 
dėmesys šių metų apklausoje 
buvo mažesnis.

K eletas iš 1000 ap 
klaustųjų tarp svarbių Lie
tuvai įvykių m inėjo šalies 
ekonomikos pakilimą. Anks
čiau tokių dalykų panašiose 
apklausose nebūdavo.

Jubiliejai ir šventės
Kai kurie atsakiusieji tarp 

trijų svarbiausių šalies įvykių 
paminėjo dviejų porų auksines 
bei deimantines vestuves (Al
mos ir Valdo A dam kų bei 
Aleksandros ir Juozo Kazickų 
šeimų).

Iš kultūros įvykių įstrigo 
J.Basanavičiaus 150-ųjų me
tinių minėjimas (5 žmonės), 
J.Grušo 100-osios m etinės, 
Trakų muzikos festivalis, Jūros 
šventė K la ipėdo je , J .S tat- 
kevičiaus kolekcijos prista
tym as P aryžiu je , “B ravo” 
m uzikiniai apdovanojim ai, 
“D epeche M ode” , S tingo 
koncertai.
Pasaulyje - teroristų ataka

A tsakydam i į klausim ą, 
kokie buvo trys svarbiausi 
įvykiai pasaulyje 2001 metais, 
atsakiusieji paminėjo 48 įvy
kius, bet dažniausiai minėjo 
rugsėjo 11-osios teroristų ataką 
Niujorke ir Vašingtone.

Pateikiame tuos įvykius, 
kuriuos paminėjo nors 1 pro
centas apklaustųjų:

1. Rugsėjo 11-osios teroro 
aktai Niujorke - 83,0. 2. Karas 
A fganistane, talibų sutriuš
kinim as - 54,0. 3. Biotero- 
rizm as, laiškų su juodligės 
užkratu platinimas JAV - 9,1. 
4. Rusijos povandeninio laivo 
“Kursk” iškėlim as - 5,2. 5. 
Susikūrė tarptautinė koalicija 
kovai su terorizmu - 3,2. 6. JAV 
ir Rusijos santykių atšilimas, 
pozicijų suartėjimas - 3,2. 7. 
JAV prezidento G.W.Busho 
inauguracija - 2,9. 8. Rusijos 
prezidento V.Putino vizitas į

JAV - 2,5. 9. Karo veiksmai 
Čečėnijoje - 2,3. 10. Žmogaus 
embriono ląstelės klonavimas 
- 1,6. 11. Teroro aktai Izraelyje, 
konflik tas tarp Izrae lio  ir 
Palestinos - 1,5. 12. Įvykiai 
Jugoslavijoje, S.Miloševičiaus 
išdavim as T arp tau tin iam  
tribunolui - 1,2. 13. Staigus 
pasau lin ių  naftos kainų 
k ritim as ruden į - 1,0. 14. 
Kempinligės epidem ija Eu
ropoje - 1,0.

Per visą tokių tyrimų is
toriją nuo 1993 metų nebuvo 
kito tokio įvykio pasaulyje, 
kurį Lietuvos gyventojai taip 
sutartinai išrinktų svarbiausiu 
metų įvykiu pasaulyje.

Beveik devyni žmonės iš 
dešim ties svarbiausiu 2001 
metų įvykiu pasaulyje nurodė 
rugsėjo 11-osios teroro aktus 
Jungtinėse Valstijose.

Pusė apklaustųjų kaip antrą 
pagal svarbą įvykį pasaulyje 
išskyrė karą Afganistane ir 
talibų sutriuškinimą.

Primename, kokie įvykiai 
Lietuvoje ir pasaulyje mūsų 
šalies gyventojams buvo patys 
svarbiausi ankstesnių metų 
apklausose.
Svarbiausi įvykiai Lietuvoje 

1993-2000 m.
1993 m. - lito įvedimas (26 

proc.).
1994 m. - V.Lingio žudikų 

teismas (38).
1995 m. - sprogimas “Lie

tuvos ryto” redakcijoje (10).
1996 m. - Seimo rinkimai 

(74).
1997 m. - Prezidento rin

kimai (26).
1998 m. - Prezidento rin

kimų II turas ir Prezidento 
inauguracija (50).

1999 m. - “Mažeikių na
ftos” perdavimas valdyti “Wil
liams” (38).

2000 m. - Seimo rinkimai 
(81).

Svarbiausi įvykiai 
pasaulyje 1993-2000 m.
(Lietuvos gyventojų nuo

monė):
1993 m. - spalio mėnesio 

įvykiai Rusijoje (29).
1994 m. - kelto “Estonia” 

katastrofa (28).
1995 m. - karas Čečėnijoje 

(17).
1996 m. - karo pabaiga 

Čečėnijoje (17).
1997 m. - princesės Dianos 

mirtis (27).
1998 m. - politinė ir eko

nominė krizė Rusijoje (44).
1999 m. - karas Čečėnijoje 

(33).
2000 m. - prezidento rin

kimai JAV (58). BNs
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ NUSIKALTĖLIŲ AUKŠTINIMAS

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas pareiškė nerimą ir 
susirūpinim ą dėl ž in iask laidoje  ryškėjančių  tendencijų  
heroizuoti nusikalstamo pasaulio atstovus, kurti patrauklų jų 
įvaizdį, praneša ELTA.

“Tendencijos, kai vaikai iš kriminalinio pasaulio atstovų 
jau prašo autografų, o renginio vedėjui garbės reikalas yra 
paskelbti jame dalyvaujančio gerai žinomo recidyvisto pavardę 
kelia  didelį susirūpinim ą, kokiu keliu  turėdam a tokius 
autoritetus pasuks m ūsų jauno ji karta” , pabrėžė Seimo 
Pirmininkas.

Seimo Pirmininko nuomone, tokie pavyzdžiai gali paskatinti 
jaunimą sukti nusikaltimo keliu, todėl žiniasklaida irgi turėtų 
būti atsakingesnė, pasirinkdama, kokia informacija visuomenei 
yra išties reikalinga.

“Ateinančiais Naujaisiais metais linkiu daugiau atsakomybės 
mums visiems - ir politikams, ir žiniasklaidai, ir visuomenei”, 
pabrėžė A.Paulauskas

VILNIAUS MERAS RAŠO KAUNO MERUI
Tarp dviejų didžiausių Lietuvos miestų - Vilniaus ir Kauno - 

merų įsiplieskusią diskusiją šeštadienį papildė sostinės vadovo 
Artūro Zuoko atviras laiškas-atsakymas Kauno merui Erikui 
Tamašauskui.

Sostinės meras, pats kilęs iš Kauno, jame teigia, jog Kaunas 
turi visas prielaidas tapti Lietuvos verslo sostine, ir pripažino, 
kad bendraudamas su politikos ar verslo atstovais visada Kauną 
pristato kaip neišnaudotų galimybių miestą.

Pasak A.Zuoko, Kauno geografinė vieta verslo logistikos 
požiūriu yra ideali komercinių įmonių koncentracijai.

“Kad ši vizija virstų realybe, visų pirma būtinas miesto 
vadovų supratim as, k ryp tingas darbas, kom petencija , 
atitinkamas išsilavinimas ir užsienio kalbų žinojimas”, - rašo 
savo laiške Vilniaus vadovas.

Didžiausią dėmesį savo laiške Kauno merui A.Zuokas skiria 
šilumos ūkio reikalams, o konkrečiai - “Kauno energijos” 
finansine i būk lei bei num atom am  jo s  sistem os dalies 
privatizavimui.

“Manau, kad Jūsų atvirą laišką inspiravo mano kritiški 
pastebėjimai apie “Kauno energijos” finansinę situaciją ir miesto 
valdžios planus už įmonės skolas parduoti termofikacinę 
elektrinę, taip suardant vieną šildymo sistemą Kauno mieste. Ši 
situacija primena gerai žinomus, bet ne geriausius privatizavimo 
Kaune atvejus, kai įmonės parduodamos už skolas” , - teigia 
Vilniaus meras.

A.Zuokas savajame laiške atsisakė pripažinti, kad šiemet 
“Kauno energija” dirbo pelningai, nors ši, vienintelė iš šalies 
šilumos įmonių, yra kotiruojama Einamajame biržos sąraše ir 
apie ataskaitinio laikotarpio rezultatus nustatyta tvarka 
periodiškai informuoja finansų rinką.

“Tačiau finansiniai metai dar nėra pasibaigę ir įmonės, 
veikiančios pagal LR įstatymus ir audito taisykles, negali 
tu rėti 2001-ųjų finansinių  m etų ataskaitų” , - įsitik inęs 
A.Zuokas.

Pernai nuostolingai dirbusi “Kauno energija” , kaip jau yra 
skelbta, per pusmetį uždirbo net 25,541 mln. litų pelno, kurį ne 
sezono laikotarpis ir per jį gautos simbolinės pajamos spalio 
pradžiai aptirpdė iki 6,466 mln. litų.

Planuojama, kad šiais metais Kauno šilumos įmonei tikrai 
pavyks išbristi iš nuostolių.

A.Zuoką gąsdina ir kauniečių planai privatizuoti Kauno 
termofikacinę elektrinę. Jo teigimu, būtų gerai, jei jau dabar 
Kauno gyventojai išgirstų, kaip bus šildomi jų  butai, sugriovus 
bendrą šildymo sistemą, ir kiek kauniečiams kainuos šiluma.

“Pardavus Kauno termofikacinę elektrinę, ji imtų diktuoti 
sąlygas šilumos tiekėjui. Ką tuomet darytų šilumos tinklai?” - 
klausia Vilniaus meras.

Vis dėlto A.Zuokas pabrėžia, kad jo išsakytų kritinių pastabų 
jokiu būdu negalima tapatinti su neigiamu požiūriu į miestą, 
nes jam  Kaunas rūpi ir kaip piliečiui, ir kaip Vilniaus merui. 
“Todėl dalyvaudamas Pasaulio paveldo miestų organizacijos 
veikloje stengiuosi atkreipti šios organizacijos dėmesį į Kauną, 
kuris vertas būti PPMO nariu” , - rašo jis.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

T A R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

Algirdas Pužauskas

Kalėdų šventės proga po
piežius Jonas Paulius II kvietė 
visus pasaulio geros valios 
žmones tapti taikos statytojais. 
Popiežius neminėjo teroristų 
atakos rugsėjo 11 d., tačiau 
pabrėžė, kad “dabartiniai įvy
kiai aptem dė džiaugsm ą ir 
šviesą, kuria tikintieji jaučia 
Kalėdų proga. Vatikano spau
dos ryšių atstovas Navarro 
Valls paaiškino, jog popiežius 
kalbėjo apie padėtį Betliejuje 
ir rag ino  p a les tin ieč iu s  ir 
izraelitus ieškoti taikos. Vati
kano diplomatai apgailestavo, 
kad Izraelio valdžia neleido 
Palestinos vadovui Arafatui 
sutikti Kalėdas Betliejuj ką jis 
darydavo pagal seną tradiciją 
jau 30 metų. Šių metų Kalėdos 
B etlie ju je  buvo pa liesto s 
smurto veiksmų, suvažiavo 
labai nedaug užsienio turistų, 
Kovos miesto gatvėse sužalojo 
daug pastatų , v iešbučių  ir 
parduotuvių.

Britanijos karalienė Eliza
beth sakė savo m etiniam e 
pareiškime, kad Kristaus gi
mimas buvo galingas vilties 
simbolis ne tik anais laikais, 
kai Kristus gimė, bet ir mūsų 
dienomis, tikintis, kad ateina 
geresnės dienos ir ramesnė 
ateitis.

KALĖDOS IR KARAS
JAV prezidentas Bush savo 

kalėdiniame pareiškime ap
gailestavo teroristų nužudytų 
sprogimuose žmonių likimą, 
pareiškė užuojautą jų  šeimoms 
ir apgailestavo, kad daug jaunų 
amerikiečių karių negali švęsti 
Kalėdų su savo šeimomis, bet 
tu ri su tik ti šventąją dieną 
tolimuose karo frontuose ar 
karo laivuose. Prezidentas 
Kalėdas sutiko Camp David 
stovyklo je, kur suvažiavo 
giminaičiai, jų tarpe dabartinio 
prezidento tėvai: buvęs prez. 
George Bush ir Barbara Bush. 
Pamaldos įvyko Camp David 
koplyčioje.

Irako ilgametis diktatorius 
Saddam Hussein Kalėdų proga 
irg i pasakė kalbą, kurio je

my Franks, kuris vadovauja 
JAV karo jėgoms Afganistane 
ir Arabų jūros karo laivynui, 
aplankė kare iv ius kelio se  
stovyklose ir dviejuose karo 
laivuose, kur kariams buvo 
pagerintas m aisto davinys, 
buvo giedamos kalėdinės gies
mės. Palestiniečiai protestavo 
dėl Izraelio draudimo Arafatui 
melstis kartu su krikščionimis. 
Tą draudimą peikė ir kai kurie 
Izraelio darbo partijos veikėjai, 
sakydam i, kad draudim as 
m elstis laužo tarp tau tines 
tradicijas. Dešinieji radikalai 
tvirtino, kad Arafatas naudoja 
tokią kelionę į Betliejų savo 
politiniams tikslams.

Afganistane prieš Kalėdas 
buvo sudaryta laikinoji vy-

Afganistano Laikinosios Vyriausybės ministras pirmininkas Hamid 
Karzai pradėjo savo pareigas sostinėje Kabule ir pareiškė, jog JAV 
daliniai reikalingi, kad galutinai būtų pašalinti teroristai ir Talibano 
režimo likučiai.

AP

kaltino  Izrae lį ir JAV vy 
riau syb ių  narius, nes jų  
“nusikaltimai” nesiderina nei 
su Islam o nei su K ristaus 
mokslu. JAV generolas Tom-

Popiežius Jonas Paulius II, kai lankėsi Izraelyje ir palestiniečių 
teritorijoje, istoriniame Betliejuje pareiškė, kad Vatikanas visada 
pripažino “palestiniečių teisę į tėvynę ir teisę gyventi taikoje ir 
ramybėje”. Popiežius tada viešai pasakė: “Jūsų kančias mato visas 
pasaulis. Jos trunka per ilgai”.

riausybė, kuri bandys įvesti 
šiokią tokią tvarką 24 milijonų 
žmonių valstybėje. Vyriau
sybės pirm ininku išrinktas 
paštūnų genties veikėjas Ha
mid Karzai. Trisdešimt narių 
tu rin ti vyriausybė tu ri 11 
paštūnų genties, 8 tadzikus, 5 
hazarus, 3 uzbekus ir 3 kitų 
genčių . Už šešių  m ėnesių  
vyriausybė sušauks d id įjį 
genčių  vadų suvažiavim ą, 
kurios išrinkta valdžia tvarkys 
šalį 2 m etus, sukurs naują 
konstituciją, sudarys naują 
karinę jėgą ir priims laisvojo 
pasaulio siunčiamą ekonominę 
paramą. Sudarytoje vyriau
sybėje yra dvi moterys. Viena 
yra vicepremjere, jai paskirta 
moterų ir vaikų reikalų mi
n iste rija . Sim a Sam ar yra 
gydytoja, 44 metų amžiaus. 
Antra ministrė, irgi gydytoja, 
paskirta sveikatos ministerijos 
vadove. Iš penk ių  v ice 
prem jerų  svarb iausias yra 
Mohammed Fahim, tapęs gy
nybos ministru. Jis jau  pa
kv ietė  garsų  kariuom enės 
veikėją, uzbekų kilm ės ge
nerolą Dostum gynybos

(Nukelta į 3 p.)
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PIRMĄ KARTĄ MINIMOS IR PABALTIJO 
VALSTYBĖS

Prieš dešimt metų - 1991 m. gruodžio 25 d., 7:32 val. vakaro 
- neliko Sovietų sąjungos, kai prez. M. Gorbačiovas pasitraukė iš 
savo pareigų, kalbėdamas televizijoje. Nebuvo tada jokių riaušių 
ar aimanų, tik buvo Kremliuje nuleista raudonoji vėliava. Prasidėjo 
buvusių respublikų pasitraukimas iš sąjungos. Boris Jelcin perėmė 
vadovavimą, žadėdamas naują žmonišką gyvenimą visiems, naują 
ekonomijos būdą, taiką pasaulyje ir demokratiškesnį gyvenimą. 
Praėjo dešimt metų, bet Rusija, negalėdama atsikratyti praeities, 
pateko į korupcijos labirintus ir sunkiai sekasi įgyvendinti 
demokratiją. Praeities ilgesys vis dar ryškus ir Maskvoje. Kai kurie 
buvę Sovietų žymūs pareigūnai, daugiausia kariškiai, Maskvos 
gatvėse prisiminė 1917 metų Spalio revoliuciją ir lapkričio 7 d. 
demonstravo sostinės gatvėse. Jie ėjo prisisegę Sovietų sąjungos 
medalius ir kariškių uniformomis, nešdami atitinkamus plakatus 
su Lenino vaizdais.

Ir Gudijos diktatorius ilgisi praeities, norėdamas “vedybų” su 
Rusija. Atrodo, kad Kremlius į tai šaltai žiūri. Prez. Putin ir toliau 
nori plėsti ryšius su Amerika, nežiūrint, kad prez. G. Bush paskelbė 
atsisakąs pasirašytos 1972 m. gegužy priešraketinės gynybos 
sutarties

Tokiu būdu sutartis, kuri egzistavo tris dešimtmečius, 
atsisakius vienai valiai, nebegalioja kitai. Rusija, kuri skelbiasi 
perėmusi buvusios Sąjungos visus įstatymus ir pareigas turi laisvas 
rankas bandyti savo karines programas. Maskva pareiškė, kad 
jos tas įvykis nejaudina ir praėjus porai valandų po prez. Bush 
pareiškimo, Putin televizijoje pasakė, jog tai JAV klaida, bet tai 
nebuvęs netikėtas dalykas. Tuoj pat Rusijos Gynybos ministras 
S. Ivanov pranešė, kad Rusijos Vyriausybė padidins savo biudžetą 
naujiems ginklams plėsti. Gali būti, kad Kremlius tik ir laukė 
tokio JAV sprendimo, kad galėtų vėl ginkluotis. Bet Rusijos 
Dūmos kairieji ir jų generolai viešai sako, kad dabar Rusija gali 
nesilaikyti ir kitų pasirašytų strateginės ginklavimosi apribojimo 
sutarčių, kurios pasirašytos 1991 m. ir 1993 metais.

Tokioje politinėje Lietuvos kaimynų bei pasaulio situacijoje, 
gruodžio 15 d. po įvykusių pasitarimų Briuselio priemiesčio 
Lakene Karaliaus rūmuose, kuriuose posėdžiavo Europos 
sąjungos vadovai, buvo paskelbta deklaracija. Aukščiausiojo lygio 
konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos prez. V. Adamkus. Jis buvo 
pakviestas kartu su kitais Europos sąjungos valstybių vadovais. 
Ten buvo priimta deklaracija, kuria atveriamas kelias ir tos 
organizacijos reformoms prieš numatomą kitų valstybių priėmimą. 
Tos reformos būtinos, kai prie15 dabartinių valstybių narių prisidės 
naujos kandidatės.

Ten buvo paskelbta, kad 2004 metais Europos sąjunga gali 
papildyti dešimt naujų narių ir pirmą kartą jos buvo čia paminėtos. 
Tai - Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, 
Slovakija, Slovėnija ir Vengrija. Šių metų kovo mėnesį susirinks 
62 nariai. Tai pavadinta Konventu, kurio pirmininku bus buvęs 
Prancūzijos prezidentas Valery Giscard d'Estaing. Konvente 
dalyvaus Europos sąjungos valstybių narių vykdomosios valdžios, 
parlamentarų, Europos komisijos ir Europos Parlamento atstovai. 
Į Konventą jau pakviesti ir šalių kandidačių atstovai. Joms 
Konvente bus atstovaujama, kaip ir valstybėms, kurios yra ES 
narės, bet tik dar negalės dalyvauti priimant sprendimus. Tad 
Europos Sąjunga jau rengiasi svarbioms reformoms ir atvers duris 
ir Pabaltijo valstybėms, parneša Reuters ir AP žinių agentūros. 
Lietuvai lieka svarbiausias uždavinys - stoti į ES palankiausiomis 
mūsų valstybei sąlygomis.

S. Tubėnas

A.P.P.L.E. IR TAUTOS FONDAS 
BENDRADARBIAUJA

Tautos Fondo dr. Rožė 
Šomkaitė rūpinasi kaimo mo
kyklų gerbūviu. Jos rūpesčiu 
šimtai kompiuterių jau pasiekė 
kaimo mokyklas. Šiais metais 
pasirūpino, kad APPLE gauta 
dovana, 54 kom piuteriai, iš 
Nissho Iwai American Corpo
ration pasiektų Lietuvą. Bet 
kompiuterių mokykloms ne
užtenka, reikia ir žinių, kaip 
juos naudoti, kaip pritaikyti 
moksleivių poreikiams. Daug 
Lietuvos m okytojų, o ypač 
dirbantieji kaimuose, dar ne
turi net paprasčiausių kom 
piuterinio raštingumo įgūdžių.

U žtai A lg irdas ir aš, 
APPLE vardu, pradėjome su 
Rože bendradarbiauti. Praeitą 
žiem ą dirbom e tris dienas

“LAUKIAME AMANDOS IR ALGIRDO MULIOLIŲ”
Plungės vaikų globos namų 

direktorė Genovaitė Ūsienė 
žurnalistam s pasakojo, kad 
k e lią  šiem s pedagogam s į 
globos namus parodė žinoma 
v isos L ietuvos pedagogų 
bičiulė ir geradarė dr. Rožė 
Šomkaitė.

D irek to rė  ir jo s  p a 
vaduotoja Rūta Černeckienė 
džiaugėsi draugyste su Tautos 
fondu, kurį užmezgė per dr. 
Rožę Šom kaitę. P raėjusią  
vasarą jinai lankėsi jų  globos 
nam uose, susipažino su čia 
gyvenančiais vaikais ir juos 
ugdančiais pedagogais. “Ne
žinau, kokią nuomonę apie 
mus išsivežė daktarė Rožė, bet 
m es visi susižavėjom e ja . 
Labai rūpestinga, dalykiška.
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viceministru. Iki šiol generolas 
veikė a tsk ira i nuo k itų  ir 
vadovavo savo nuosavai ka
riuomenei.

Naujosios vyriausybės na
riai beveik visi puikiai vartoja 
anglų ka lbą . Savo in au 
guracijos kalboje premjeras 
Ham id Karzai pasakė, kad 
afganų tautai ateina nelengvi 
laikai. Teks visiškai sustabdyti 
teroristų veiklą, perduoti tei-

• Pakistano prezidentas 
Musharraf pažadėjo savo pa
reiškime Kinijoje, kuri par
duoda Pakistanui ginklus, kad 
Pakistanas perduos Amerikai 
teisti teroristų vadą ir p la
nuotoją Osama bin Laden, jei 
jis būtų sučiuptas Pakistane. Jis 
pridėjo, jog galimas daiktas, 
kad bin Laden jau žuvo Tora 
Bora tuneliuose.

Dr.Rožės Šomkaites ir Amandos Muliolienės susitikimas Prienuose.

Kavarske su Anykščių rajono 
kaimų mokyklų mokytojais. Šį 
sem inarą  užprašė  ir su 
organizavo Rožė. Taip pat jos 
iniciatyva šią vasarą vieną 
savaitę praleidom e su K le
biškio mokytojais.

Jai nereikėjo aiškinti, ko mums 
lab iausia i stinga, viską 
suprato, pasiūlė ir pam okė, 
kaip išbristi iš vienos ar kitos 
bėdos. Su ja  buvo labai lengva 
bendrauti”, - sakė pavaduotoja 
R. Černeckienė.

Per Tautos fondą gavę 
kom piuterius jie buvo susi
rū p in ę , ka ip  pareng ti p e 
dagogus. D irek to rė  p a s i
džiaugė, jog dr. R. Šomkaitė 
čia pat pasiūlė pagalbą: su
ruošti kom piuterinio raštin
gumo seminarus. Ne tik globos 
namų auklėtojams, bet ir viso 
Plungės rajono mokytojams. 
Geradarė kreipėsi į APPLE 
kursų dėstytojus Amandą ir 
Algirdą Muliolius, prašydama 
talkos.
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singumui piktavalių veikėjų 
vadeivas. Teks įgyvendinti 
naujus įstatymus, surasti dar
bus pabėgėliam s, kurie jau 
p radėjo  g rįž ti iš Iran o , iš 
Pakistano į savo tėvų žemę, 
nors čia siaučia badas, šaltis ir 
neramumai. Jo nuomone teks 
g re ita i a ts isaky ti karinės 
draugiškų šalių paramos, kad 
visi svetimšaliai galėtų grįžti 
namo ir priim ti tik  draugų 
ekonominę paramą.

Kartu su nauja Afganistano

Keliais sakiniais

• JAV gynybos d e 
partamentas išbandė Nevados 
dykumoje naują bombą, kuri 
jau siunčiama į Afganistano 
karą prieš teroristus. Bomba 
vadinam a “term obark” ,  j i  
m etam a į o las ir tunelius 
kalnuose, iščiulpia deguonį iš 
požem inių bunkerių ir visi 
gyviai olose žūva, nors pačios 
sienos ir mūrai nesugriaunami.

Iškeliaujame į Lietuvą vėl 
vesti panašių seminarų - sausio 
m ėnesį su Skuodo rajono  
mokytojais, o vasario mėnesį 
- vėl Rožės suorganizuotuose 
seminaruose Plungės rajone.

Amanda Muliolienė

Amanda ir Algirdas Mu- 
lioliai atsiliepė labai greitai. 
Jie parašė G. Ūsienei laišką, 
nurodydami sąlygas ir aplin
kybes surengti kompiuterinio 
raštingumo seminarus Plun
gės rajono mokytojams. Tas 
laiškas ir d irektorei, ir jos 
pavaduotojai kaip didžiausias 
stebuklas. Ne vien dėl nuo
širdumo, aiškumo, bet ir toli 
gyven an čių , nepažįstam ų 
žmonių pasiaukojimo ir noro 
padėti Lietuvos mokyklai.

Amanda ir Algirdas Mu- 
lioliai mokys dviejų lygių 
pedagogus: pradedančiuosius, 
ku rie  nedirbę su k o m 
piu teria is, ir t u o s ,  k u r ie  
tu ri p rad in ius įgūdžius. Su 
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vyriausybe Kandahar mieste 
buvo atidarytos vaikų m o
kyklos, į kurias priimamos ir 
mergaitės. Nors pastatai dau
gelyje vietų apgriauti baldai ir 
mokymo priemonės išgrobs
tytos, senieji afganų mokytojai 
patys savo rankomis išvalė 
kam barius, sukalė suolus ir 
pradėjo pamokas. Daugelis 
pamokų gaudomos per radijo 
stotis. Prasidėjo naujas atsta
tymo darbas.

Ši nauja bom ba specialia i 
pagam in ta  k a ru i prieš 
tero ristus, pasakė gynybos 
sekretorius Rumsfeld.

• In d ija  g ru o d ž io  21 
atšaukė savo am basadorių 
iš P ak is tan o  ir pasiuntė į 
Pakistano  pasien į daugiau 
kariuomenės. JAV prez. Bush 
kreipėsi į abi valstybes ir
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PRADŽIA

LIETUVYBEI IŠLAIKYTI 
REIKALINGAS KIEKVIENAS

LIETUVIS
Pasikalbėjimas su prel. J. Balkūnu,

Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
laik. Organizacinio komiteto pirmininku

Vienas įžymiausių mūsų 
visuom enininkų, uolus lie 
tuvybės išlaikymo skatintojas 
ir atsidėjęs L ietuvių  B en
druom enės organizatorius, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Laikinojo Organizacinio Ko
miteto (LOKo) pirmininkas 
prel. J. Balkūnas, “Lietuvių 
Dienų” redakcijos prašomas, 
malonėjo pasisakyti aktualiais 
Bendruomenės reikalais. Čia ir 
yra tas, “L ietuv ių  D ienų” 
bendradarbio užrašytas, pasi
kalbėjimas su juo.

- K okie, G erbiam as  
P irm in in ke, artim iau si 
LOKo planai?

- Labai aktualu sudaryti 
Bendruomenės organus kie
kvienoje lietuvių kolonijoje, 
k ita ip  sakant, v isose apy
linkėse bei apygardose. Toliau 
- per ne už ilgo įvyksiančius 
apygardinius suvažiavim us 
išrinkti reguliarias apygardų 
valdybas, vietoje dabar lai
kinųjų. N eapleidžiant ben
drųjų, jau  intensyviai vyk
domų, lietuvybės išlaikymo 
darbų, su dideliu  rūpesčiu 
tinkam ai p ravesti lie tuv ių  
spaudos atgavimo 50 metų 
sukak tį - L ie tuv iškosios 
Spaudos Metų veikla visose 
kolonijose. Išplėsti vienodai 
tau tin io  so lidarum o įnašų

Istorinė prelato Mykolo Krupavičiaus, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės kūrėjo, nuotrauka, kurios pirmasis uždavinys 
buvo lietuvybės išlaikymas, o antrasis - Lietuvos išlaisvinmo 
darbas. PLB kūrėjas pirmame Seime net nebuvo pakviestas 
į Seimo prazidiumą, o jam pirmininkavo Bendruomenės 
darbe nepasireiškęs politikas V. Sidzikauskas.

dėjimo sistemą visuose Ben
druomenės padaliniuose (40% 
tų įnašų eina per ALTą Lie
tuvos laisvinimo reikalams). 
Kruopščiai sudarinėjama Lie
tuvių Kartoteka. Rūpinamasi 
daugiau lėšų su telk ti ben 
driesiems lietuvybės išlaikymo 
ir Lietuvos laisvinim o re i
kalams ir platinti Tautos Fondo 
Lietuvio Pasus, į juos įlipdant 
ženklelius. Pagrindinis orga
nizacinis darbas: visiems lietu
viam s prie inam u dem o
kratišk iausiu  būdu išrinkti 
regu liarią  vyriausiąją  JAV 
Lietuvių Bendruomenės va
dovybę - B endruom enės 
Tarybą, pak e is ian č ią  p ra 
dininką LOKą.

- Ar planuojate visuotinį 
B endruom enes su v a ž ia 
vimą?

- Bendruomenės reikalais 
jau  yra buvę net ke li su 
važiavimai, tiesa, labiau re
g ion in iai. M inėtina ir b a 
landžio  10 d. New Yorke 
įvykusi ir labai pasisekusi 
ry tin ių  valstyb ių  L ietuvių  
Bendruomenės konferencija. 
Tokių konferencijų numatyta 
kelios kitose vietose. Salia to 
seks ir apygard in iai suva
žiav im ai, kaip  m inėjau , 
reguliams apygardų organams 
išrinkti ir pradiniams apygardų

organizavim osi veiksmams 
užbaigti. Mūsų Bendruomenė 
yra labiau decentralizuota, 
aukščiau apygardų beapjun- 
giama tik bendrinių visos LB 
vyriausių jų  organų - B en
druomenės Tarybos, Valdybos, 
Garbės Teismo ir Kontrolės 
Komisijos. Visuotinio suva
žiavimo LB įstatai nenumato 
ir dėl taupumo ir dėl tolimų 
distancijų. Jo pakaitalu lieka 
visuotiniais rinkimais renkama 
Bendruomenės Taryba. Kaip 
tik šiuo metu tokios Tarybos 
rinkimams ir ruošiamasi.

- Kada LOKas išeis iš 
organizacines stadijos?

- Pats LO K as iš savo 
organizacinės stadijos yra 
seniai išėjęs. Tik kai kurių 
apy link ių  p rieky je  tebėra  
laikinieji organai. Apygardų 
laikinosios vadovybės, tikiuos, 
dar šiais m etais pereis į 
apygardų suvažiavimų rinktų 
valdybų rankas. LOKą pakeis 
rinksim o ji B endruom enės 
Taryba. O organizacinis darbas 
tęsis tol, kol visi JAV lietuviai 
bus ak tyv ia i įsitraukę  į 
lie tuvybės išla ikym o žygį 
plačiausiu mastu.

- Atrodo, LOKas nedaug 
ted ėjo  pastangų  B en 
druom enes idėjai skleisti, 
ypač čia gimusiųjų tarpe?

- B endruom enės idėją  
sk le is ti rūp inasi ne vien 
LOKas; ją  įvairiais būdais 
populiarino (ir tą tebedaro) 
daugelis sąmoningų lietuvių, 
giliau už kitus pajaučiančių 
m ūsų tau tin ius reikalus ir 
dabartin ia is  la ika is  to liau  
pramatančių visą lietuvybės 
išlaikymo darbą. Tie natūralūs 
Bendruomenės organų talki-
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parag ino  la iky tis
nuosaikiai, kad įtempimai dėl 
Kašmiro teritorijos nevirstų į 
karą. Jis pridėjo, kad islamo or
ganizacijos Indijoje, kurios 
o rgan izuo ja  Ind ijos p u l
dinėjimus, yra laikomos te
roristinėmis grupuotėmis.

•V alstybės sekr. C olin  
Pow ell pare iškė, kad A f
ganistane teroristinis tinklas 
“al Qaeda” yra kaip ir su
triuškintas, nors dar pasitaiko

ninkai atlieka didelį darbą. Su 
pasididžiavimu reikia pabrėžti 
tik rai patrio tinės spaudos, 
veikliosios šviesuomenės ir 
daugelio užsidegusių lietuvių 
nuoširdžiausi sielojimąsi ypač 
dabartiniuose lietuvių tautos 
sukrėtimuose lietuvybės iš
laikym o, būtino  B endruo
m enės veik im o bei jos 
organizacinio darbo išplėtimo 
reikalais. Ir LOKas darė, ką 
galėjo, kad Bendruom enės 
idėja giliau pasisavintų visi 
lietuviai.

- Ar ne perdaug demesio, 
Pirm ininke, LOKas skyre 
paruo-šiamiesiems darbams 
(pvz., įstatams paruošti ir p.)?

- LO K ui susitvark ius 
(išsirinkus Prezidiumą, pra
dėjus reguliariai posėdžiauti, 
pasidalinus darbais), įstatų 
paruošimas truko tik kelius 
m ėnesius. O jau  1952 m. 
vasario m. 15 d. JAV LB-nė 
buvo inkorporuota. Reikėjo 
būtiniausių taisyklių apylinkių 
pradiniams darbams; buvo ir 
jo s  g reitai po to išleistos. 
B endruom enės organų su
sidarym as vyksta ne v isur 
vienodu tempu ir todėl va
dinamasis laikinumas ištįsta į 
ilgesnį laiko tarpą. Nemanau, 
kad LOKe būtų perdaug biu
rokratizmo ir kad jis sunkintų 
darbą ar atimtų daug dėmesio 
organizaciniuose veiksmuose.

- Ar ne LOKo direktyvų 
stoka pradžioje yra įnešusi 
v ien oje  ar k ito je  v ieto je  
erzelio, apsunkinusi orga
n izacin į darbą ir p a že
minusi patį Bendruomenes 
vardą?

- Pačiam e LB o rga
nizaciniame aparate ryškesnio 
“erzelio” nepasitaikė. Žmo
giškai suprantamų kliuvinėlių 
gal vienoje ar kitoje vietoje ir 
buvo, bet neatrodo, jog jie būtų 
ryšk iau  apsunkinę o rga
nizacinį darbą ar net pažeminę 
patį B endruom enės vardą. 
Labai gaila, bet darniam darbui 
ir B endruom enės o rga
n izacin iam  susitvarkym ui 
pagalius bando kaišioti kaip tik 
vienas kitas savanaudis, koks 
partinis demagogas lietuvybės 
išlaikymo reikalo nepramatąs
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urvų, kuriuos re ikė tų  p a 
tikrinti.

• Gazos palestiniečių ju 
dėjimo “Hamas” slaptoji va
dovybė paskleidė pareiškimą, 
kuriame grasina tęsti kovas prieš 
Izraelio okupaciją, kol ji baigsis.

• JAV K ongresas prieš 
Kalėdų atostogas patvirtino 20 
bilijonų dolerių sumą karui 
Afganistane.

• Argentinoje laikinu pre
zidentu išrinktas mažos žemės 
ūkio provincijos gubernatorius 
A dolfo Rodriguez Saa pa-

ar iš viso nepribrendęs to 
lerantingai ir demokratiškai 
dirbti bendrąjį darbą. Šitokie ir 
bando, dažnai iš šalies, iš 
šakalio vežimus priskaldyt, 
išk ra ipym ais k la id in ti v i
suomenės opiniją ar kitaip 
pakenk ti bendram  ir su 
tartiniam darbui.

- Ar, Prelate, lietuviški ar 
angliški lapeliai, brošiūrėlėse 
ar ir k itok ie  spausd in iai 
nebūtų labiau prisidėję prie 
B endruom enes reika lų  
populiarinimo?

- Be abejo , būtų . Bet 
literatūros leidimas pirmiausia 
yra lėšų klausimas. LOKas - 
tai v ien in te lis  iš d idžių jų  
lietuvių organizacinių centrų, 
dirbąs be žymesnių piniginių 
išteklių. Todėl net ir paruoštų 
spaudinių išleisti negalėjo. 
M ielasis p. J. Bačiūnas (iš 
M ichigano) išle ido  LOKo 
paruoštą leidinėlį apie JAV 
LB-nę. Jo keli tūkstančiai 
paskleisti įvairiose lietuvių 
kolonijose.

- Kodėl, Jūsų nuomone, 
kai kurios grupės ir net 
laikraščiai priešingi Ben
druomenei?

- Manau, kad todėl, kad už 
jų stovi asmenys su tam tikru 
nusistatymu. Bendruomenės 
idėja čia yra istorinis mūsų 
lig š io lin io  v isuom enin io  
gyvenimo lūžis. Per daugelį 
metų grupės veikė atskirai. 
Vieni lietuviai nuo kitų buvo 
atsitvėrę kinų sienomis. Kai 
kurios o rgan izac ijo s ir 
laikraščiai apie save būrė tik 
tam  tikrus lie tuv ius, savo 
sekėjus. O visų  lie tuv ių  
bendram darbui niekas nebūrė. 
ALTas atsirado kelių grupių 
vadų suėjimu bendram, bet 
labai specifin iam  reikalui. 
Panašiai yra su BALFu. Bet 
lietuvybės išlaikymas negali 
bū ti išsp rendžiam as kelių  
žmonių posėdžių kabinete. 
Lietuvybės išlaikym ui re i
kalingas kiekvienas žmogus, 
kiekviena šeima, kiekviena 
lie tuv iškai p lakanti širdis. 
L ietuvybės išlaikym as tie 
siogiai turi apjungti kiekvieną 
lietuvį kiekvienoje vietoje, o

Nukelta į 5 p.

skelbė, kad jis jokių Argen
tinos skolų niekam nemokės. 
Prezidento rinkimai paskelbti 
kovo mėn.

• Britanijos specialių jėgų 
daliniai pradėjo atvykti į Afga
nistaną gruodžio 20 d. Šių jėgų 
atvykim as sukėlė p ro testų  
Didžiojoje Britanijoje ir taip 
pat Afganistane, kurio žmonės 
atsimena senus laikus ir anglų 
okupaciją bei karus. Naujasis 
afganų gynybos m in istras 
pasakė, kad anglai neturės 
teisės naudoti jėgą.
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVA PADENGĖ FINANSINIUS
ĮSIPAREIGOJIMUS JUNGTINIŲ
TAUTŲ ORGANIZACIJAI
Lietuva pirm ą kartą per savo dešim ties metų narystę 

Jung tinėse  Tautose sum okėjo  v isus savo finansin ius 
įsipareigojimus bei metinius narystės mokesčius Jungtinėms 
Tautoms, taikos palaikymo operacijoms ir tarptautiniams 
tribunolams, praneša ELTA.

“2001 metais, švęsdami Lietuvos narystės JT dešimtmetį, 
kartu užbaigiame svarbų darbų ciklą, susijusį su Lietuvos 
mokesčių į JT nustatymu - beveik dešimt kartų sumažintas 1991 
metais nustatytas pernelyg didelis Lietuvos apmokestinimas ir 
išmokėti įsiskolinimai”, - teigia užsienio reikalų viceministras 
Darius Jurgelevičius.

2001 m. JTVP rengiam am e pranešim e apie žmogaus 
socialinę raidą Lietuva pakilo į 47 vietą ir pateko tarp 50-ties 
pasaulio valstybių su aukštu žmogaus socialinio išsivystymo 
rodikliu, kuris nustatomas atsižvelgiant tiek į gyvenimo lygį, 
tiek  į gyven to jų  užim tum ą, sergam um ą, išsilav in im ą, 
mirtingumą ir kitus rodiklius.

2002 metais, atsižvelgiant į kintančią geopolitinę situaciją 
bei būsimą Lietuvos narystę Europos Sąjungoje ir NATO bus 
parengta Lietuvos strateginių tikslų ir uždavinių tarptautinėse 
organizacijose, t.y. Jungtinių Tautų sistemoje, studija.

ISPANIJA ES PIRMININKĖ
Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis įsitikinęs, kad 

Lietuvai pavyks išspręsti klausimus derantis su ES dėl regioninės 
politikos, žemės ūkio bei energetikos, praneša ELTA.

Tokią nuomonę šalies diplomatijos vadovas išreiškė kaip itin 
sudėtingą vertindamas pirmąjį šių metų pusmetį, per kurį ES 
pirmininkaus Ispanija.

Sveikindamas Ispaniją A.Valionis patikino, kad Lietuva 
visomis išgalėmis sieks prisidėti, kad sėkmingai vyktų ES plėtra 
- taip būtų įgyvendinamas vienas iš Ispanijos pirmininkavimo 
Europos Sąjungoje prioritetų.

Užsienio reikalų ministro teigimu, Ispanija ES pirmininkės 
pareigas perėmė labai reikšmingu metu - dvylikoje ES šalių 
pradėjo cirkuliuoti eurai, ES tenka tokios svarbios užduotys kaip 
kova prieš terorizmą.

Klausimų, kuriems Ispanija teiks pirmenybę, sąraše taip pat 
yra ES plėtra, sklandus perėjimas prie bendros valiutos - euro, 
ekonomikos ir socialinės reformos, Europos gynybos ir saugumo 
politikos raida, taip pat diskusija dėl Europos ateities.

Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat atkreipė dėmesį, kad 
Lietuva rengiasi nuo šių metų pavasario aktyviai įsitraukti į 
Konventą - forumą, skirtą aptarti tolesnei ES raidai būtinas 
pertvarkas. “Atrodo, kad mūsų laukia labai įdomi diskusija, ir 
aš tikiuosi, kad joje dalyvaujančios šalys ras bendrą nuomonę”, 
sakė užsienio reikalų ministras.

Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat dėkoja Belgijai, 
kurios pirmininkavimo laikotarpiu Lietuva toliau sėkmingai tęsė 
derybas dėl narystės ES.

Belgijos pirm ininkavim o pabaigoje Lakene surengtas 
Europos viršūnių tarybos susitikimas buvo svarbus ES plėtrai 
užtikrinti, nes jame Lietuva įvardyta kaip šalis, galinti 2004 
metais būti pasirengusi narystei ES. Tuo tarpu Lakene patvirtinta 
deklaracija dėl Europos ateities nubrėžė gaires tolesnei diskusijai 
dėl žemyno raidos.

IZRAELYJE - NAUJASIS LIETUVOS
AMBASADORIUS
Darbą Izraelyje sausio 2 d. pradeda naujasis Lietuvos 

ambasadorius Alfonsas Eidintas. Jis Izraelyje pakeitė Romą 
Misiūną, kuris taip pat buvo Lietuvos ambasadorius Pietų Afrikos 
Respublikai ir Kiprui. R.Misiūnas darbą Izraelyje baigė gruodžio 
31 dieną. Iki šiol A.Eidintas dirbo URM patarėjų grupėje 
ambasadoriumi ypatingiems pavedimams. 1993-1997 metais 
A.Eidintas dirbo Lietuvos ambasadoriumi JAV, Meksikai ir Kanadai.

A.Eidintas yra autoritetingas istorikas, vienas žymiausių 
holokausto tyrėjų, kelių knygų autorius.

LIETUVIAI MAŽIAU NORI Į NATO
Kariniams JAV veiksmams Afganistane pritaria 54 proc. 

apklaustų Lietuvos gyventojų, bet sumažėjo narystės NATO 
šalininkų, parodė viešosios nuomonės tyrimas.

Lietuvoje param a JAV antiteroristinei kam panijai yra 
didesnė, nei pasaulinis vidurkis (45 proc.), bet kai kurios Europos 
Sąjungos šalys amerikiečių veiksmams pritaria dar labiau: 
Olandija (75 proc.), Prancūzija (73 proc.), Didžioji Britanija 
(68 proc.).

Bronius Nainys įteikia savo parašytą JAV Lietuvių bendruomenės 50 metų veiklos apžvalgos knygą 
Vasario 16-osios gimnazijos direktoriui Andriui Smitui (dešinėje).

Viktoro Kučo nuotr.

Atkelta iš 4 p.

pats organizacinis lietuvybės 
išla ikym o veiksn ių  su s i
tvarkymas todėl turi būti de
m okratiškas ir nuo pačių  
lie tuvybės išla ikym o gy 
venimą gyvenančių lietuvių 
tiesiogiai pareinąs. Kai kam tai 
jau yra kliūtis Bendruomenę 
pripažinti. Kai dabartinėse 
sąlygose ir lietuvių  tautos 
tragedijos apimtyje lietuvybės 
išlaikymas tapo esminis visos 
lietuvių, nebesugebančių šį 
tau tin į vyksm ą pasek ti, jį  
suprasti ar persiorientuoti, ar, 
prisitaikant prie naujų sąlygų 
ir naujų uždavinių, iš naujo 
persiorganizuoti. Ne be to, 
vienas kitas ir dėl asmens 
re ika lų , šio bei to pasi- 
ba im inęs, ar kokių  nep a
tenkintų ambicijų turėdamas, 
nekyštelėtų tokio savo tr i
grašio bloga intencija. Sian- 
dien yra priešingų naujiems 
lietuvybės išlaikymo keliams 
ieškoti, priešingų pačiai Ben
druomenei. O, sakykim, ar 
nebuvo savo laiku priešingų 
L ietuvos N ep rik lausom y
bei?... Paskum gi apsiprato, 
prisitaikė prie padėties ir net 
persiorientavo.

- Kaip Jūs, Pirmininke, 
žiūrite į spaudoje padarytą 
siūlymą (pvz. Aiduose) vie

Atkelta iš 3 p.

pradedančiais dirbam a k la
viatūros ir pelytės įgūdžių 
lav in im u ir užb a ig ian t su 
PowerPoint ir internetu. O su 
kita grupe pagal jų  parinktą 
program ą - su teksto reda
gavim o plonybėm is ir ba i
giama su dalyvių parinktomis 
program om is. Be to, ponia 
Amanda skaitys paskaitą apie 
technologijos naujoves ir kaip 
jos taikomos Amerikos mo
kyklose. Laiške Mulioliai rašo: 
“Mes sutinkame susitikti su 
anglų  kalbos k lasėm is ir 
papasakoti apie JAV mokyklas 
ir jų struktūrą, su informatikos 
mokytojais ar panašiai. Taip 
pat galime nuvažiuoti į kai 
kurias mokyklas ir konsultuoti

tovėms padalinti konkrečius 
u žd avin iu s, organ izu oti 
premijas ir p.?

- Pasiūlymai įdomūs. Yra, 
žinoma, metodo klausimas. 
Y ra ir daugiau re ikalų , ir 
daugiau vietovių ir daugiau 
m etod in ių  būdų. V ietinės 
lietuvybės išlaikymo pajėgos 
dažnai pačios išryškėja savo 
veikla ir prašoksta savo būdais 
kitas vietoves. Ten minimi keli 
tik kultūrinio darbo reikalai dar 
neaprėp ia  v iso  lie tuvybės 
išlaikymo klausimo ir tokiu 
adm in istrac in iu  darbų p a 
skirstymu dar neišriša visų B- 
nės problem ų. K eliam i 
klausim ai yra svarstytini ir 
svarstomi LOKe. Kai kuriems 
jau  rastas konkretus kelias, 
kitiems teks jį rasti.

- Ar Tamstos manymu, 
Prelate, pakankamai mūsų 
spaudoje rašom a, d isk u 
tuojam a, ir, pagaliau  
kovojam a dėl B end ru o
menės?

- Rašoma, rodos, ne taip 
mažai. Salia tų, kurie Ben
druomenės, kaip lietuvybės 
išla ikym o veiksn io , p a s i
sekimo trokšta, “narsiai” pasi
re išk ia  v isok ia is  “špil- 
kavimais” ir jos puolėjai. Gal 
galėtų būti pilniau aprašomi 
jau vykdomi ir konkretūs (o

m okytojus apie jų  turim us 
kompiuterius...”

- Mes jau  suplanavome, 
kaip panaudosime Amandos ir 
Algirdo Muliolių žinias. Tik 
galvoju, ar mes mokame įver
tinti mūsų išeivijos nepaprastai 
reikšmingą indėlį į Lietuvos 
švietimą? Juk ponai Mulioliai 
už seminarus algos neima. Jie 
patys padengia kelionę per 
Atlantą, užm oka už m oky
tojams padalijamos medžiagos 
spausdinimą ir telefoną (kai 
naudojamasi internetu). Taip 
pat visiems dalyviams dova
nojam i kom piuterio  vado
vėliai. Šiems žmonėms Lie
tuvos švietimas daugiau rūpi 
negu m ūsų kai kuriem s

daugeliu  a tveju  ir labai 
reikšmingi) lietuvybės išlai
kym o darbai apylinkėse ir 
apygardose. Bet patys d ir
bantieji dažnai nutyli apie tai.

- K okių pageidavim ų, 
gerb iam as P irm in in ke, 
turėtum Amerikos lietuvių 
visuomenei?

- P ageidaučiau , kad 
kiekvienas Amerikos lietuvis 
pa justų  lie tuv ių  tau tos 
tragedijos uždėtą (kiekvienam 
m ūsų pask ira i ir v isiem s 
bendrai) istorinį uždavinį už 
tolimesnį lietuvybės likimą; 
kad k iekv ienas A m erikos 
lietuvis ir kiekviena čia esanti 
lietuvių  šeim a išlik tų  tikri 
lietuvybės išlaikymo židiniai; 
kad k iekv ienas susip ra tęs 
lietuvis eitų į bendrą tautos 
kovoje už lietuvių tautos ateitį; 
kad kiekvienas m ūsų būtų 
veik lus JAV L ietuv ių  
Bendruomenės apylinkės na
rys, o kur re ik ia  - ir 
iniciatorius, jog tuoj pat Ame
rikos Lietuva sušvytėtų visų 
Bendruomenės 500 apylinkių 
gražiu lietuvių tautos žiedu. 
Todėl tegul m ūsų bendras 
darbas būna m ūsų tau tos 
laimei!

Sis pasikalbėjimas 1954 m. 
birželio mėn. buvo spausdinamas 
“Lietuvių Dienose”.

valdžios vyrams, - sakė Rūta 
Cerneckienė.

Direktorė ją  papildė: “Toks 
rūpinimasis mus įkvepia, tei
kia viltį, kurią neretai užgožia 
gyvenimo kasdienybė...”

Lankydamiesi kitose Plun
gės mokyklose irgi pajautėme 
Amandos ir Algirdo Muliolių 
laukimo nuotaikas. “Laukiame 
ne tik dėl žinių, bet ir norime 
pabendrauti su šiais maloniais 
mūsų tautiečiais. Juk jie, kaip 
ir kiti APPLE kursų dėstytojai, 
teikia neįkainojamą dvasinę 
pagalbą  L ietuvos m oky
tojams”, - sakė Plungės rajono 
Švietimo skyriaus darbuotojai.

Bernardas Šaknys
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C IC E R O , IL

Juozas Remys savo namuose Ciceroje. Dabar jo darbai buvo nuvežti 
į jo gimtuosius Mažeikius.

E.Šulaičio nuotr.

JUOZO REMIO KOLEKCIJA 
MAŽEIKIUOSE

Eduardas Šulaitis

Nors Ciceroje mažeikietis 
Juozas Remys išgyveno apie 
45 metus, tačiau jis dažnai vis 
kalbėdavo ir svajojo apie savo 
gimtąjį miestą Mažeikius, kur 
prabėgo jo  jaunystė.

Tačiau II-jo pasaulinio karo 
sūkurys jį, kaip ir daugelį kitų 
lietuvių, išbloškė iš gimtinės. 
A tvykęs į C icero  lie tuv ių  
telkinį J. Remys vėl turėjo 
pradėti gyvenim ą iš naujo, 
prisitaikyti prie vietinių sąlygų 
bei reikalavimų.

Sis mūsų tautietis laiko 
veltui neleido nė Lietuvoje nė 
naujame krašte. Nuo jaunų 
dienų turėjęs palinkimą mu
zikai, j is  jau n y stė je  ėmė

ČIKAGOS LFK 
“LITUANICOS” 

ŠVENTINĖ PRAMOGA

“W illowbrook Ballroom” 
patalpose, Willow Springs, IL. 
LFK “Lituanicos” valdybos, 
revizijos komisijos nariai ir 
didesnieji talkininkai turėjo 
šventinį susitikimą lapkričio 
30 d. Buvo pasidžiaugta gerų 
p raė jusių  m etų derlium i, 
aukštais rezultatais, iškovotais 
klubo futbolininkų.

Apie tai papasakojo klubo 
pirmosios klubo ekipos tre
neris G edim inas Ja rm a
lav ičius, iškėlęs m ūsiškių  
futbolininkų pastangos sie
kiant aukštų netgi geriausioje 
Čikagos ir apylinkių futbolo 
ekipų tarpe ne tik salės, bet ir 
lauko pirmenybėse.

Kalbėjo ir jo  talkininkai, o 
taip pat ir kitų komandų va
dovai Gediminas Bielskus ir 
Albertas Glavinskas. Sis yra 
ilgametis klubo pirmininkas 
daug laiko skiriantis futbolo 
reikalams.

Cia savo mintis išsakė ir

smuiko pamokas ir tapo geru 
muzikantu. Jis net prieš karą 
M ažeikiuose buvo įsteigęs 
sim foninį orkestrą, kuriam  
pats ir dirigavo.

Tačiau šalia šio “hobio” jis 
ruošėsi ir kitai profesijai: Vyt. 
Didžiojo un-te J. Remys stu
dijavo teisę, bet jos nesuspėjo 
baigti.

Atvykęs į Cicero, jis turėjo 
persikvalifikuoti, tačiau mu
zika ir toliau liko jo  “hobiu”. 
B aigęs b ra ižy to jų  kursus, 
mūsiškis šioje srityje dirbo 
amerikiečių bendrovėje ir taip 
pelnė sau bei šeimai duoną.

J. Rem ys nepam iršo  ir 
m uzikavim o: ilgą laiką jis

CHICAG O, IL

Plačiai žinomas lietuvių tarpe darbuotojas, mecenatas dr.Jonas 
Adomavičius ir žurnalistu Edvardu Šulaičiu praėjusios vasaros dr. 
Adomavičiaus “Sodybos” kieme.Gruodžio 15 d. jis atšventė 90 
metų amžiaus sukaktį.

vienintelis iš klubo steigėjų 
užsilikęs dar aktyvusis jo  
darbuotojas Edvardas Šulaitis. 
Be to įspūdžiais pasidalino ir 
k lubo ižd in inkas Leonas 
Juraitis, kuris, deja, nelabai 
nudžiugino klubo finansine 
padėtimi, kuomet, patekus į

gro jo  p irm uoju  sm uiku 
Cikagos lietuvių styginiame 
kvartete, kuris koncertavo ne 
tik vietos, bet ir kitų telkinių 
lietuviams. Jis grojo ir fleita 
bei kitais instrumentais.

Ne gana to: savo m eilę 
muzikiniams jis išreiškė ir kitu 
būdu. Būdamas nagingas žmo
gus, jis  gam indavo m inia
tiū rin ius styg in ius in s tru 
mentus, kuriuos dovanodavo 
draugams bei pažįstamiems. 
Beje, šie instrumentai buvo 4 
kartus m ažesni negu re- 
guliavaus dydžio grojim ui 
skirtieji. O tas reikalavo ne
paprasto  k ruopštum o ir 
pasišventimo.

Prieš savo mirtį 1997 m. 
balandžio mėnesį, šis mūsų 
tau tie tis , kuris buvo labai 
ramaus būdo, nemėgėjas re
klamuotis, išsireiškė, kad būtų 
gera, jog  jo  pagam in tų  
miniatiūrų vienas komplektas 
patektų į Mažeikių muziejų.

Šį tėvo norą šiemet išpildė 
jo sūnus Edmundas, kartu su 
žmona Dalia (Šulaityte) dabar 
gyvenantis Vašingtono apy
linkėse. Jiedu  šį rudenį, 
viešėdam i Lietuvoje, buvo 
užsukę ir į M ažeikius. To
lim ie ji svečia i iš anapus 
Atlanto Mažeikių muziejaus 
d irek to re i A delei Cholo- 
dinskienei paliko šiuos retus 
Juozo Rem io eksponatus, 
kurie tuoj pat bus išstatyti 
muziejuje.

Eksponatų perdavime taip 
pat dalyvavo ir jaunesnis a.a. 
Juozo brolis Donius, kuris 
prieš 5 m etus iš C ikagos 
apylinkių persikėlė gyventi į 
Palangą.

“m ajo r” d iv iz iją , išla idos 
dvigubai padidėjo.

Tačiau, visų nuomonė buvo 
ta, kad reikia daugiau dirbti ir 
stengtis, norint lietuvių vardą 
tinkam ai rep rezen tu o ti 
amerikiečių ir kitataučių tarpe.

E.S.

AMERIKOS PADANGĖJE 
UŽGESO KAIP ŽVAKĖ 
T. JUOZAS VAIŠNYS

2001 m. gruodžio mėn. 19 
d. 22.45 val. Čikagos Šventojo 
Kryžiaus ligoninėje po ope
racijos ir trum pos plaučių  
uždegimo ligos mirė ilgametis. 
“Laiškai lietuviams” redak
torius, tiek Amerikoje, tiek 
Lietuvoje žinomas lituanistas, 
skautų dvasios vadas, 88-ąjį 
gimtadienį lapkričio mėn. 1- 
ąją dieną sąmoningai ir žvaliai 
atšventęs Juozas Vaišnys.

Gimęs 1913 m. lapkričio 
1 d. ir augęs su penkiom is 
seserimis Marijampolėje, kur 
dvidešimt trejų metų jaunuolis 
gerais pažymiais baigęs Ry
giškių Jono gimnaziją, po kai 
kurių svyravimų ir dvejonių, 
kaip jis pats rašo, įstojo pas 
jėzuitus. F ilosofiją jis  stu
dijavo Insbruke, Austrijoje, ir 
Rom oje G rigaliaus univer
sitete Ita lijo je , kur trisd e 
šim tmetis, jau  gerai m okė
damas kelias kalbas, gavo 
kun igystės šventim us. Jis 
dvejus metus toliau mokėsi 
teologijos Romoje ir čia atliko 
trim etį (tercijatą), o paskui 
dirbo šiaurinėje Ita lijo je  - 
vadovavo Marijos sodalicijai, 
šiandien plačiai žinomai krikš
čioniškojo gyvenimo bendruo
menei, ir katalikiškajam jau
nimui. Be to, Torino jėzuitų 
g im nazijo je , kur d irbo  su 
skautais. Baigęs aukštesniąją 
skautų vadovų mokyklą, buvo 
pask irtas L igurijos skautų 
vadovų parengimo vedėju.

Kai Cikagoje pradėjo 
kurtis lietuviai jėzuitai, 1949 
m. T.J. Vaišnys šiame mieste 
aktyviai įsijungia į skautiškojo 
jaunimo gyvenimą. Šioje vei
kloje jis ėjo įvairias pareigas: 
brolijos ir Amerikos rajono 
dvasios vadas, kursų vedėjas, 
stovyklų, suvažiavimų orga
n iza to riu s ir vadovas. Už 
sėkmingą veiklą apdovanotas Čikagos tėvai jėzuitai 

RADIJO PROGRAMA APIE KOMP. VL. JAKUBĖNĄ

Kompozitoriaus Vlado Ja- 
kubėno, ilgamečio Cikagos 
gyventojo ir žinomo muzikos 
srities darbuotojo, 25 metų 
mirties sukakčiai (gruodžio 13 
d.) paminėti per pagrindinę 
L ietuvos radijo  stotį buvo 
perduota laida. Jos vardas _ 
“Vladas Jakubėnas ir jo  vardo 
d raug ija  Č ikagoje , vad o 
vaujama E. Šulaičio”.

Pati laida buvo savaitinės, 
m uzikologo Vaclovo Juod- 
pusio rengiamos, programos 
“Tautiečių balsai” rėmuose. 
Programos trukmė - 45 mi
nutės. Ji perduota penktadienį, 
gruodžio 14 d.

Gruodžio 21 d. “Tautiečių 
balsų” programoje buvo gir
dimas sol. Leonas Baltrus, jo 
naujos kompaktinės plokštelės 
pasirodymo proga. Paskutinė

L elijos o rd inu  ir pakeltas 
vyresniuoju skautininku.

1950 m. jėzuitai įsteigė ir 
pradėjo leisti religinės ir tau
tinės kultūros žurnalą “Laiškai 
lie tuv iam s” . Jam e nem aža 
dėmesio buvo skiriama šei
mos, sielovados, jaunimo ir 
dvasinio gyvenim o, kalbos 
kultūros, jum oro ir kitiems 
klausimams. T. Vaišnys jį ilgai 
redagavo (1950-1963 ir 1969
2000). Ypatingai jis rūpinosi 
lite ra tū rin ia is  konkursa is, 
jaunųjų literatų ugdymu, kal
bos skyreliu , kuriam  ilgai 
vadovavo ir jį sumaniai orga
nizavo. Be to, jis buvo LKMA 
ir nuo 1977 m. Lituanistikos 
instituto narys, kas vasarą nuo 
1974 m. dėstęs lituanistikos 
kursuose ir nuo 1973 m. Čika
gos L ituan istikos pedago 
giniame institute. Tėvas Vaiš- 
nys buvo aktyvus žurnalistas. 
Jis 1971-1977 m. - Lietuvių 
žurnalistų  sąjungos p irm i
ninkas. Nuo 1976 m. jis taip 
pat Lietuvių skaučių seserijos 
dvasios vadas.

Savo kalbinius T.J. Vaišnys 
sugebėjimus parodė kartu su 
A. Klimu išleistam e vado
vėlyje “Dabartinės lietuvių 
kalbos rašy b a” (1982) ir 
“P rak tinė  lie tuv ių  kalbos 
vartosena” (1985) knygoje.

Plačią T. Juozo Vaišnio 
sielovadinę, kalbinę ir švie- 
tėjišką-kultūrinę veiklą gana 
palankiai vertino tiek spauda, 
tiek bendradarbiai, tiek ir visa 
lietuviškoji išeivija. Dabar, 
gausiai susirinkusiųjų saviškių 
ir iš Lietuvos atvažiavusių 
kunigų 2001. 12. 22 d. iš 
Čikagos jėzuitų namų velionis 
buvo palydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. “Amžiną atilsį duok 
jam, mirusiam, Viešpatie!”

šių metų “Tautiečių balsų” 
program ą (gruodžio 28 d.) 
ruošiam asi skirta išeiv ijos 
lietuvių muzikinei apžvalgai. 
Jos pavadinimas “Į prabėgusių 
metų įvykius pažvelgus” .

Labai smagu, kad po visą 
L ie tu v ą  p lač ia i nuskam ba 
žinios apie muzikos pasaulyje 
pasireiškusius išeivijos kūrėjus 
bei darbuotojus. Ir tai nuo
pelnas muzikologo V. Juod- 
pusio, kuris jau eilę metų dirba 
šį darbą.

Čikagiečius gerai nuteikia, 
kad Lietuvoje prisimenamas 
komp. Vl. Jakubėnas bei jo  
vardo draugija. G aila, jog  
pačioje Čikagoje bent šiuo 
metu plačiau paminėti komp. 
Vl. Jakubėną nėra galimybių.

E. Šulaitis
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

C L E V E L A N D , OH

J. Juškėnas su liepsnele Izabele Rubinskyte ir šiaudinuku eglutei.

NERINGOS IR PILĖNU KŪČIOS

Gul šiandieną jau ant šieno 
Atpirkėjas žmonijos,
Siam karaliui visagaliui 
Nėr vietelės tinkamos. 
Piemenėliai paskubėkit, 
Dovanas jam  savo dėkit 
Kaip pasaulio Viešpačiui.

Iš sktn. kun. St. Ylos 
1964 m. maldyno.

Šią giesmę 1931 m. Kauno 
tuntų skautai ir skautės giedojo 
gruodžio mėn. kalėdinėje iš
kyloje Ąžuolyne. Tada Kūčias 
visados šventėme šeimose, bet 
skau tai to je  išky lo je  su 
neštomis žvakutėmis ir ka
lėdiniais papuošalais išpuošė 
vienišą eglę. Temstant buvo 
uždegtos žvakutės ir Ąžuolyne 
nuaidėjo kalėdinės giesmės. 
Gal ir dabar ten skautai subėga 
kalėdinėm iškylom.

Čia Clevelande turime lie
tuviškos skautijos 50 metų 
prisiminimus ir skautų vyčių 
nuo 1968 m. rengiamų skau
tiškų šeimų Kūčių tradiciją. 
2001 m. gruodžio mėn. trečią 
Advento sekm adienį suva
žiavo  pavakarį ska itling i 
skautai ir skautės bei jų  tėvai 
ir bičiuliai į Dievo Motinos 
parapijos svetainę. Ten mūsų 
laukė puošn i eg la itė , g ir 
liandom is ir šv ieselėm is 
išpuošta svetainė ir stalas su 
suneštiniais Kūčių valgiais.

Dvasios vadas sktn. kun. 
G edim inas K ijauskas, SJ, 
sukalbėjo Kūčių maldą, pa
laim indam as jų  valg ius. 
Perskaitytas a.a. poeto Balio 
Augino kalėdinis eilėraštis. Jis 
mus paliko mirdamas gruodžio 
10 d. Velionis, sūnui Gintarui 
skautaujant, buvo darbštus 
skautų  tėvų kom iteto  p i

rm ininkas, kuris sugebėjo 
visus talkon pritraukti.

Prie eglutės skautai vyčiai 
su uždegtom is žvakutėm is 
pakaitomis skaitė skaitinius 
apie Šventosios Šeimos ke
lionę į Betliejų. Vėliau Kūčių 
dalyviai laužė kalėdaičius, 
linkėjo vieni kitiems laimės ir

Aurelija M. Balašaitienė
NAUJIEJI METAI

Naujieji metai - tai tik lašas jūroj,
tiktai akimirką sužibus kibirkštis.
Kai kas nubrauks nuo veido ašarėlę sūrią,
Kai kam džiaugsmu suplaks jauna širdis.

Vėl dūžiai laikrodžio nugrims į praeities bedugnę 
ir skelbs artėjimą naujos dienos...
Už lango dar žiema ir židiniuose ugnys 
atsispindės puotaujančią veiduos.

Kai ištuštės aukšti stiklai šampano
ir horizontuose nušvis naujos dienos aušra, 
ant amžią kelio susirinks visi gyvenimai 
su viltimi ir su savą dieną našta.

Naujieji metai - tai tik vienas žingsnis,
tik įspaudas pasaulio vieškelyje įmintą pėdą.
Jei smilkiniuose dar gyvybės lašas tvinksi, 
tai ir rytojus dar atrodo sklidinas vilčią.

Nukris pageltęs kalendoriaus lapas
ir niekas, niekas juk  nepasikeis...
Gyvenimo keliai nežinomi ir trapūs,
kur jie  mus ves, kur jie  be mūsą eis?

Clevelando skautų Kūčios užbaigtos tradicine - Ateina naktis...
G. Juškėno nuotr.

gėrio, ir rinkosi patiekalus nuo 
vaišių stalo.

N eringos skaučių tunti- 
ninkė sktn. Virginija Rubinski 
pravedė giesmių giedojimą. 
Tačiau prieš giedant, nustebino 
sktn. Viliją Klimienę ir mane, 
įte ikdam a iš E lm hurst, IL 
gautus Skautų Aido redaktorės 
v.s. Alė Namikienės atsiųstus 
šiaudinukus - alėdinius eglutės 
papuošalus. Esą tai buvo jos 
padėka už Skautų Aidui siun
čiamas žinias apie Neringos ir 
P ilėnų  tuntų  veik lą. Ne- 
sistebėkit, bet ta dovanėlė man 
buvo daugiau negu “Pulitzer 
P rize” , nes apie skautus 
spaudai rašau ir nuotraukas 
siunčiu nuo 1934 metų. Ačiū 
se se i A le i, kad  m us p r i 
siminė.

Giesmės vėl mane grąžino 
anapus A tlan to  į Kauno 
Ąžuolyną... Visiems aplink 
judant viena sesė atėmė mano 
fo toapara tą  ir pakvietė su 
liepsnele Izabėle jai pozuoti. 
Mano “Pentax” nepurkštavo ir 
blykstelėjo mudviem į akis. 
Kūčių sueiga užbaigta tra 
dicine - Ateina naktis..., vi
siems ratu susiėmus rankomis 
ap link  eg la itę . A čiū m ie
losioms sesėms ir mieliems 
broliams už tą nuostabų Kūčių 
vakarą.

Ger. J.

Giliuko Aro Klimo išraiška rodė: “O, čia bus skanu!”

Virginija Juodišiūtė-Rubinski pravedė Kūčių giesmes.

Pilėnų tunto sk.vyčiai per Kūčias skaitė Beliejaus kelionės 
skaitinius.
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Atrodo tik ką palydėjome
20- ąjį amžių, tik ką pasitikome
21- jį, o jau žiūrėk ritamės jau 
į antruosius metus...Ir visai ne 
taip šauniai kaip norėtųsi, ne 
kaip  tikėjom ės ar pla- 
navome...Iš šventinių fejer
verkų bei putojančio šampano 
taurių beliko tik burbuliukai.

Sunkiai, su deficitiniu biu
džetu ir kiaurom  daugumos 
k išenėm  perkopėm e 21 
amžiaus slenkstį. Bet su nauja 
valdžia, nauja politika , su 
nau jais ir gerokai p a ja u 
nėjusiais veidais. Vylėmės, kad 
jaunimas - žmonijos progreso 
nešėjai - suras iše itį ir 
p ristabdys žem yn riedan tį 
Lietuvos ūkio vežimą. Ir ne tik 
pristabdys, bet ir pasuks būtent 
tuo, tautai naudingu, keliu: 
užbaigs reform as, grąžins 
išlikusį turtą ir žemę.

Bet...jaunimas laikėsi ne- 
ilgtai: senosios gvardijos gin
klai dar nesurūdijo. Dar ir dar 
kartą apgailestaujam e, kad 
nebuvo desovietizacijos - kaip 
Vokietijoje - denacifikacija. 
Vietoj pūliavim o - šalis po 
operacijos apsigydė žaizdas ir 
dar labiau suklestėjo nei prieš 
karą. O Lietuvoje - visi “buvo 
ir nepražuvę” toliau valdo, 
luošina akademinio jaunimo 
sąmonę ir toliau stato. Tik 
dabar jau nebe komunizmą, jį 
ras Europos Sąjungoje gatavą, 
- o stato pilis rūmus, aikštes, 
savivaldybių karališkus pa- 
locius. Stato ir taško vėjais 
mūsų kruvinai uždirbtus p i
n igėliu s, “dovanai p a rd a 
v inėja” paskutinį Lietuvos 
turtelį ir baigia praskolinti 
būsim ų kartų ateitį. Ir vis 
pateisinant savo aiškiai kenks-

Čikagoje už pravestas ekskursijas po Lituanistikos tyrimo ir studijų centro archyvus ir muziejų, 
LR Seimo pirmininko pavaduotojas Artūras Skardžius įteikia archyvų direktorei Skirmantei 
Miglinienei atminimo dovaną 2001 m. spalio 9 d.

Z. Degučio nuotr.

KALĖDINĖS GODOS
Dr. Rūta Gajauskaitė

m ingus L ietuvai veiksm us 
Europos Sąjungos ir NATO 
reikalavimais...

O ar k lausė kas tau tos 
nuomonės? Nori ji ar ne? 50 
metų sovietinės okupacijos 
atkentėjusi, savo artimuosius 
sibiruose palaidojusi, KGB 
rūm ų rūsių  sienas k rau ju  
pašventinusi, ar ji nori ir vėl 
netek ti savo n ep rik lau 
somybės, savo valstybingumo, 
savo tautiškumo. Dar tik de
šimt metelių, kaip pabėgusi 
nuo sovietinės meškos, dar vis 
k rau juojan t neužgijusiom s 
žaizdom s, ir vėl lįsti tik  į 
vakarų dem okratijos vilko 
nasrus? Per šiuos metus be 
tautų sutikimo tiek kairieji, 
tiek dešinieji veržiasi į de
mokratinį rojų, Tautos skur
dinimo sąskaita, vykdydama 
įvairias Sąjungos sąlygas, vis 
dar žada gėrį... Nors tik jiems, 
- senajai ir nau ja ja i no 
menklatūrai, gal ir bus gerai, 
bet ne tautai. Per daug aki
vaizdžiai panašu į buvusią 
Sąjungą, pradedant įstatymų 
viršenybe lietuviškiesiem s, 
baig ian t didžiausiu  turtu - 
kalba. ES ne tik mokslo vyrai 
turės rašyti savo darbus an
g liškai (kaip anksčiau ru 
siškai), bet ir girtuoklėliai bus 
priversti ne lietuvišką “kau
kolinę” , o vodką gerti...Tas 
pats gerai pažįstamas inter
nacionalizm as, tik  dem o
k ratin iu  liberalizm u v ad i
namas. Tas pats pasaulinės 
v ien v a ld y s tė s  s iek im as, 
mums taip gerai žinomas “so
c ia lis tin io  c e n tra lizm o ” 
vardu. Tas pats prievartos ir 
la isvės k lau sim as, kurį 
“budriai saugo milžino jėga”...

Net S. Nėries opusų nereikėtų 
perrašinėti.

Tie patys gražūs pažadai ir 
kartūs rezultatai.

Atsigrįžus į 20 a. klaidas ir 
k ly stk e liu s , galėtum e jų  
nebekartoti nei prievarta nei 
geruoju  savanoriškai. Juk 
buvo, jau buvo po I Pasaulinio 
karo taikos pažadai ir jos 
garantas - įkurta Tautų Lyga. 
Deja, ši taika kainavo pasauliui 
II karu , pag lem žusių  50 
milijonų kareivių gyvybių, 18 
milijonų žmonių kančios nacių 
konclageriuose, 83 milijonų 
gyvybių Sovietiniame Gulage 
45 milijonų - nužudytų Ki
nijoje, 3 m ilijonai - Kom- 
bodžoje, 1 m ilijonas tutsių 
tautos A friko je ...T ai to ta 
litarinių valstybių 200 milijonų 
nužudytų gyvybių. Ir jokios 
Tautų Lygos ar vėlesnės 
Jungtinės Tautos - nesustabdė, 
net nesirūpino šių tautų sau
gumu ar šiuolaikiniu teisinių 
žudynių įvertinimu.

O kur dar Suomijos, Ko
rėjos, Vietnamo, Afganistano 
k a ra i ir p i lie t in ia i  p e r 
versmai?

21 amžių pradėjome dar 
blogiau: JAV ant Afganistano 
per 2-3 m ėnesius per oro 
antskrydžius išm etė sprog
menų 5 kartus daugiau nei per 
abu P asau lin ius karus!!! 
C iv ilių  aukų nebuvo-pra- 
nešinėdavo kasdien. Kaip ir 
apie Gulagus ar konclagerius 
- Pasaulio visuomenė nieko 
negirdėjo. Tik po 50 metų 
išp laukė 200 m ilijon in io  
GENOCIDO faktas. Naciai 
nuteisti (už 18 milijonų), bet 
kom unista i - ne (už 182 
m ilijonų). Kiek laiko turės

praeiti, kad sužinotume JAV 
“dem okratijos p riepuo lio” 
aukų skaičių? Tik iš nuotrupų 
apie sušaudytų  be la isv ių  
skaičių galime spėlioti... Ir vėl 
panašiai, kai II Pasaulinio karo 
metu - supriešinant valstybėje 
gyvenančias tautas, kvislingų 
pagalba imama valdžios. Sa
vos rankos “švario s” , nu 
kentėjo tik I JAV kareivis ir I 
žurnalistas. Tuo tarpu pasau
linė propagandos mašina šiur
pino visus “džikado” b a i
sumais, tikėdam iesi, kad ir 
menką pasipriešinimą įvardinti 
“švento  ka ro ” vardu. Ta- 
č iau ...A fgan istano  m iestai 
v ienas po k ito  be p a s i
priešinimo buvo atiduoti.

Nei šlovės, nei orumo ne
beliko  JAV. Tai tok ia  yra 
liberalioji dem okratija, kai 
viena galingiausių valstybių 
sumušė “gulintį” - 10 metų 
anglų bei 10 metų rusų oku
pacinių karų nualintą Afga
nistaną. Tiesa, pateikus Pa
saulio visuomenei motyvą - 
vieno v ien in telio  teroristo  
paiešką. Be įrodymų, be teis
mo, kurio paprašė Afganistano 
valdžia. Dabar kaip adatos 
šieno kupetoje bin Ladeno 
ieškos ne tai Korėjoje, ne tai 
F ilip inuose  ar S irijo je . Iš 
esmės nesvarbu kur - kad tik 
parodyti savo jėgą.

Pandoros skrynios atida
rymui užteko vieno paprasto 
burtžodžio-teroristas. Iškart 
p rad ingo  Č ečėn ijos suve
reniteto klausimas ir Rusija 
pradėjo atvirą “valymą”. Kaip 
kažkada L ietuvoje  - buvo 
naikinam i buržuazinių  na
cionalistų banditai. Izraelis 
iškart įvedė Palestinon tankus 
ir uždėjo Arafatui namų areštą. 
Vėl iškilo Kašmiro problema, 
be t jau  dėkingoje  naujoje 
formuluotėje - kovoje su te
rorizm u... Belieka tik, kad 
A nglija  įvard in tų  A irijo je  
teroristo paiešką - ir turėtume 
pilną “globalistinės” valdžios 
fak tinę  tik rovę su a tv ira  
agresija , begėdiška dem a
gog ija  ir savanaudiškai 
iškreipta tiesa.

Nejaugi taip skaniai kvepia 
arabų tautų duoną paskutinę? 
O gal jų  valdžioje per maža 
moterų, kad atsvertų vyrišką 
agresiją?

Atrodo, kad ne. Antai Mar
garet Tečer valdymo pradžioje 
buvo “M alvinų  salų  k o n 
fliktas” , kurį “geležinė ledi” 
išsprendė karinės jėgos p 
agalba. Ekonomistai paskai
čiavo, kad karinei m ašinai 
m estų  lėšų  būtų  pakakę 
išmokėti kiekvienam salyno 
gyventojui po 0,5 m ilijono 
kom pensacijos. Su ja  visi 
gyventojai būtų laimingai ir 
taikiai apleidę savo gimtąsias 
salas. B et Tečer juos  p a 
skandino kraujyje...

Argi neakivaizdu, kad 
ir po dem okratijos skraiste 
slypi tironija?

Todėl nenuostabu, kad 
vietoj komunizmo teismo, ar 
bent pasm erkim o, šiandien 
vakarų demokratai jau randa 
bendrų sąlyčio taškų su Rusija, 
o ne iš okupacijos iš 
trūkusiomis Baltijos šalimis. 
Šių nelaimėlių saugumo ga
ran tas - NATO - a tideda 
baltiečių priėmimą “sekančiai 
bangai” , kad tik nesugadinti 
ant “teroristo” arkliuko pa
sitaisiusius Demokratijos ir 
Rusijos santykius...

Atsivėrus istorinėms 20 a. 
paslap tim s, neatrodo  kad 
Vakarų ir Rytų santykiai kada 
nors būtų buvę blogi. Pra
dedant 1917 metais, kai Le
nino “k ū ry b in iu s” p lanus 
dosniai rėmė JAV turčiai (pra
dedant Armand Hammeru ir 
nebaigiant Dežordžu Sorošu) 
ir ne tik skambančiais, bet ir 
penkm etin ių  p lanų  suda- 
rymu...II Pasaulinio karo metų 
Vakarai tapo Sovietų  są- 
junjgininkėmis prieš Hitlerį, 
lyg nežino tų  R ibentropo- 
Molotovo slaptų susitarimų ir 
rudai-raudonų  tironų  glo- 
ba lis tin ių  planų. M aža to, 
Vakarų sąjungininkai tyčia 
užtęsė 2 m etus karą, nors 
vok iečių  genero lai siūlė 
kap itu liac iją , kad Stalinas 
negalė tų  užim ti pusę E u
ropos...

K artkartėm is iškylantys 
šnipinėjimo skandalai, aki
vaizdžiai demaskuoja abiejų, 
lyg ir p riešingų  p o litin ių  
stovyklų  (dem okratų  ir 
socialistų) tamprius tarpusavio 
ryšius.

Kyla įtarimas, kad Pasaulio 
pasidalijimas į dvi priešingas 
po litines sistem as - gana 
dirbtinas. Daugiau panašumų 
nei skirtumų, o svarbiausiai 
abipusiai vieningas tikslas: 
užvaldyti pasaulį. Ir visai 
nesvarbu kokiom priemonės, - 
rimbu ar riestainiu...

L ie tuva  išla ikė  rim bo 
smūgius. Negi suklupsime ant 
sviestainio? 20 amžiaus rudai- 
raudoni tironai nužudė tiek 
žm onijos, k iek  nebūtų net 
branduolinio karo metu. 21 
amžiaus pradžioje įvykdyta 
tau tžudystė  A fgan istane  
dešimteriopai žiauresnė. Ir tai 
tik pirmi metai. Kokias aukas 
teks sudėti sekančiais metais? 
K iek aukų pare ikalaus 21 
amžiaus demokratija?

R edakcijos pareišk im as.
Pradedant naujuosius metus, 
prim ename, kad mūsų 
bendradarbių straipsniuose 
reiškiamos mintys, nebūtinai 
išreiškia redakcijos nuomonę. 
Juos spausdiname, kad mūsų 
visuomenė būtų informuota, jog 
mūsuose reiškiam os įvairios 
pažiūros.
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K U L T Ū R O S  P U S L A P IS

PREZIDENTŪROJE - VISUOTINĖS 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 

“PREMJERA”

Šiaulių universiteto centriniai rūmai.

NESUTARIMAI DĖL AUKŠTOJO MOKSLO 
ĮSTATYMO PATAISŲ

Prezidentas Valdas Adam
kus abejoja, ar Vyriausybė bus 
pajėgi įgyvendinti Aukštojo 
mokslo įstatymo pataisų įsta
tymą, ir ragina neprisiim ti 
pažadų, kurių valstybė ne
pajėgs įgyvendint, nes taip gali 
bū ti apgautas m okslo s ie 
kiantis Lietuvos jaunimas. Kai 
kuriais skaičiavimais, šiam 
įstatymui įgyvendinti iki 2006 
m etų re ikės beve ik  vieno 
milijardo litų.

Aukštojo mokslo įstatymo 
pataisų padariniam s aptarti 
Prezidentas sausio 3 d. su
kvietė Švietimo ir mokslo, 
Finansų m inisterijų, Seimo 
pozicijos ir opozicijos, Rek
torių konferencijos, studentų 
bei moksleivių organizacijų 
vadovus, praneša ELTA. Jis 
pažym ėjo , kad A ukšto jo  
mokslo įstatymo pataisomis 
siekiama aukštąjį mokslą pa
dary ti p rie inam ą n e p a si
turinčiam  jaun im ui ir įgy 
vendinti socialinį teisingumą, 
tač iau  šalies vadovas d o 
m ėjosi, ar visi provincijos 
ko leg ijų  studen ta i išgalės 
susim okėti už m okslą. V. 
Adamkus taip pat klausė, kaip 
veiks studijų paskolų sistema, 
ar ji bus gerai administruojama 
ir ar visi norintys studentai 
galės gau ti pasko las, ar 
nemažės studentų skaičius.

Susitikime Prezidentūroje 
susikirto Seimo pozicijos ir 
opozicijos priešingos nuos
tatos dėl įstatym o pataisų. 
Pataisoms pritariančios Seimo 
Socialdemokratinės koalicijos 
frakcijo s sen iūnas Juozas 
Olekas bei Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto 
p irm in inkas R olandas P a
vilionis užtikrino, jog Seimo 
daugum a patv irtins tokius 
b iudžetus, kad aukštajam  
m okslui finansavim as bus 
pakankam as ir p riim tas 
įstatymas sėkmingai veiks.

Opozicinės Liberalų frak
c ijos sen iūnas G in taras 
Steponavičius ir konservatorė 
Irena Degutienė sakė siūlę dar 
kartą  p e rž iū rė ti A ukšto jo  
mokslo įstatymo pataisas ir 
ieškoti finansinių galimybių, 
kad priimtas įstatymas būtų 
gyvybingas, nes kol kas jam 
nenumatomas panašus finan
savimas. Opozicijos atstovai 
priminė jau porą metų dėl lėšų 
stokos neveikiantį Aukštojo 
mokslo ilgalaikio finansavimo 
įstatym ą. Seimo opozicijos 
teigimu, studijų kreditavimo 
modelis yra teorinis, be to, 
p riėm us A ukšto jo  m okslo  
įstatym o pataisas sum ažės 
studentų skaičius aukštosiose 
mokyklose.

Papildomų lėšų mokslo ir 
studijų finansavimui realumu 
abejojo ir Lietuvos univer
sitetų rektorių konferencijos 
p irm in inkas Juozas A n ta
navičius, sakęs, kad aukštųjų 
m okyklų rektoriai sveikina 
pačią įstatym o pataisų  in 
tenciją , bet m ano, kad šio 
įstatymo įgyvendinimui ne
pasiren g ta  ekonom iškai.
J.Antanavičius sakė, jog, jei ir 
toliau aukštosios mokyklos 
bus finansuojamos taip, kaip 
iki šiol, priimamų studentų 
skaičius neišvengiamai mažės 
ir tikrai neaugs iki 2004 metais 
prognozuojamų 120 tūkstan
čių.

Prezidentas apgailestavo, 
kad dėl įstatymo pataisų kol 
kas nesusitarė  p o z ic ija  ir 
opozicija, aukštųjų mokyklų 
vadovai bei studentai. Šalies 
vadovo nuomone, toks svarbus 
įstatymas reikalauja bendro 
sutarimo ir su kiekviena nauja 
V yriausybe negali ke is tis  
studijų sąlygos.

Valstybės vadovas teiravosi 
posėdžio  dalyv ių , kodėl 
įstatyme vėl numatyta atkurti 
p rivalom ą m okslo daktarų

habilitaciją. “Juk nuolat de
juo jam e dėl m ūsų “pro tų  
nutekėjimo” į užsienį. Ir kartu 
jauniem s, užsienyje m oks
linius laipsnius gavusiem s 
m okslin inkam s užkertam e 
ke lią  d irb ti p ro feso ria is  
Lietuvos universitetuose” , - 
sakė V.Adamkus.

Prezidentas Valdas Adam
kus nusiuntė laišką Ministrui 
P irm ininkui A lg irdui B ra
zauskui, prašydamas pareikšti 
nuomonę dėl Aukštojo mokslo 
pa ta isų  įsta tym o, p raneša 
ELTA.

V.Adamkus yra įsitikinęs, 
jog Lietuvos valstybės pareiga 
sudaryti šalies jaunimui kuo 
geresnes s tud ijų  sąlygas, 
pasiek ti, kad kuo daugiau 
jaunuo lių  galėtų  įgy ti ko 
kybišką aukštąjį išsilavinimą. 
Šalies vadovas neabejoja, kad 
A ukštojo m okslo įstatym o 
rengėjai rėmėsi būtent šiomis 
nuostatomis.

L aiške P rem jeru i P re 
zidentas pažymi, kad vis dėlto 
verta įsiklausyti ir į įstatymo 
pataisų oponentų dvejones: ar 
valstybė bus pajėgi įstatymą 
įgyvendinti, ar pristigus lėšų 
nebus m ažinam as studentų 
skaičius, ar pajėgs už mokslą 
susim okėti p rov inc ijo s 
ko leg ijų  studentai, ar visi 
norintys studijuoti galės gauti 
paskolas, ar draudimas Lie
tuvos piliečiams studijuoti už 
savo lėšas va lstyb inėse  
aukštosiose mokyklose ir atku
riama profesoriams privaloma 
habilitacija nepaskatins dar 
didesnio “protų nutekėjimo” į 
užsienį.

“Aiški Jūsų pozicija yra 
labai svarbi. Ji padės man 
apsispręsti, pasirašyti ar ne šį 
įstatymą. Dėl jo  sprendimą 
tu riu  p riim ti jau  šį 
sekmadienį” , - rašoma Pre
ziden to  la iške  M in istru i 
Pirmininkui.

ELTA

Sausio 3 d. Prezidentūroje 
buvo p ris ta ty tas  p irm asis 
V isuotinės lie tuv ių  en c i
klopedijos tomas.

Sveik indam as en c i
klopedijos sudarytojus, jos 
globėjas prezidentas Valdas 
A dam kus sakė, kad en c i
klopedijos išleidimas parodo 
tautos pajėgumą ir potencialą, 
žm onių  ku ltū ros lygį ir 
mokslininkų pajėgumą.

Enciklopedijos autorių tei
gimu, idėja turėti visuotinę 
lietuvišką enciklopediją Lie
tuvoje kilo dar 1910-aisiais 
m etais, tač iau  dėl įvairių  
priežasčių jos rengimas buvo 
nutrauktas. Leidinio būtinybę 
1929-aisiais vėl iškėlė Lie
tuvos kultūros taryba.

Pirm asis L ietuviškosios 
enciklopedijos tomas pasirodė 
1931-1933 metais, tačiau lei
dybos darbą nutraukė Antrasis 
pasaulinis karas ir viena po 
kitos sekusios Lietuvos ok
upacijos.

Iki 1944 metų pavasario, 
įpusėjus dešim tą jį tom ą, 
tolesnis enciklopedijos le i
dimas nutrūko. Daugeliui jos

KARALIAUS MINDAUGO PAMINKLO 
KŪRĖJAMS PO 50 TŪKSTANČIŲ

Penkių geriausių Karaliaus 
M indaugo pam ink lo  k o n 
kursin ių  p ro jek tų  au to riai 
toliau plėtos savo idėjas.

Šių p ro jek tų  konkursą  
skelbusi Vilniaus savivaldybė 
sausio 4 dieną pasirašys su
tartis su pirmojo turo nuga
lėtojais. Pakviesti dalyvauti 
antrame konkurso ture, visi jie 
iki šių metų kovo 4 dienos 
konkurso  kom isija i turės 
pateikti paminklų projektus, jų 
manymu, geriausiai tinkančius 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
750 m etų karūnav im o ju 
biliejui. Tokį sprendimą, kaip 
informuoja ELTA, sausio 3 
dieną priėmė Vilniaus miesto 
valdyba.

Antrajame konkurso ture 
dalyvaus šios autorių grupės: 
skulptorius Regimantas Mid- 
vikis su architektais Algimantu 
N asvyčiu, R ičardu Krišto- 
pavičium i ir Inesa Alistra- 
tovaite, skulptorius Arvydas 
A lišanka su a rch itek tais  
Kęstučiu Kisieliumi ir Lilijana 
Jančyte, skulptorius Valdas 
Bubelevičius su architektais 
Saulium i M ikštu ir Rom u 
Kučinsku, skulptorius Šarūnas

au torių  ir redak to rių  p a 
sitraukus iš Lietuvos, pradėtą 
darbą sumanyta tęsti JAV. Nuo 
1953 iki 1966 metų Bostone 
buvo išleisti 37 visuotinės 
Lietuvių enciklopedijos tomai.

Naują Visuotinę lietuvišką 
enciklopediją ryžtasi leisti 
L ie tuvai a tkūrus n e p ri
klausomybę. Enciklopedijos 
1-ąjį tomą ruošė 40 Lietuvos 
mokslininkų. Enciklopedija 
leidžiam a 20 tūkst. egzem 
pliorių  tiražu. 1 tūkst. bus 
išdalintas mokykloms. Pasak 
M okslo ir enc ik loped ijų  
leidybos in stitu to  tarybos 
p irm in inko  Z igm o Z in k e
v ičiaus, iš le is ti v isus 20 
enciklopedijų tomus tikimasi 
per 10 metų.

V isuotinę lietuvių enci
klopediją sudarys apie 115 
tūkst. straipsnių, kuriuose bus 
aprašytos v isos gyvenim o 
sritys ir mokslo laimėjimai.

Nuo treč iad ien io  en c i
klopediją už 85 litus galima 
įsigyti Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institu to  knygyne 
L. A sanav ič iū tės gatvėje  
Vilniuje.

BNS

Arbačiauskas su architektais 
Regimantu Ruku ir Dariumi 
Balčiūnu ir skulptorius Min
daugas Jurėnas su architektu 
Andriumi Alūzu.

Antrajam turui atrinkti dar 
du darbai, kurių autoriai gautų 
teisę  da lyvau ti an trajam e 
konkurso ture tuo atveju, jei 
kuris nors iš penkių išrinktų 
ko lek tyvų  a tsisaky tų  tęsti 
projektavimo darbus. Autorių 
kolektyvams, įvykdžiusiems 
konkurso sąlygose nurodytus 
reikalavimus, bus išmokamas 
honoraras po 50 tūkstančių 
litų . K onkurso vertin im o 
kom isija i nustač ius, kad 
konkursinis darbas neatitinka 
nusta ty tų  re ikalav im ų , 
honoraras nebus išmokamas.

Sprendimą pastatyti Vil
niuje, priešais N acionalinį 
muziejų, paminklą Lietuvos 
kara liu i M indaugui jo  k a 
rūnavim o 750-osiom s m e
tinėms, yra priėm usi šalies 
Vyriausybė. Pam inklas turi 
būti atidengtas 2003 m. liepos 
6 dieną. Paminklui projektuoti 
ir pastatyti valstybė skiria du 
milijonus litų.

ELTA
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S P O R T A S

GERIAUSIŲJŲ SPORTININKŲ RINKIMAI
Edvardas Šulaitis

Kiekvienų metų pabaigoje 
įvairiuose kraštuose yra vyk
domi geriausiųjų sportininkų ir 
sporto kom andų rinkim ai. 
Šioje srityje neatsilieka ir 
Lietuva bei lietuviai. Kai kurie 
laim ėtojai jau  buvo viešai 
paskelbti, vieną, kitą iš jų  čia 
paminėsime.

Lietuvos Tautinis O lim 
pinis kom itetas, “Lietuvos 
ry ta s” ir lo te rijų  firm a 
“Olifėja” ; suorganizavo ge
riau sio jo  L ietuvos m etų 
sportin inko  rink im us. Čia 
“Lietuvos ry to ” dienraščio 
skaity to jų  apklausos duo 
menimis pirmąją vietą užėmė 
pasau lio  dv irač ių  sporto 
čempionė Rasa Polikevičiūtė. 
Atžymėjimo dovanoms įteikti 
buvo suruoštas sportininkų 
balius Lietuvos Nacionalinės 
F ilharm on ijos rūm uose 
penktadienio vakare, kuris dėl 
didelio sniego buvo negausus: 
trūko ir valdžios pareigūnų.

Dėl Lietuvoje siautusios 
sniego pūgos nugalė to ja  
gerokai pavėlavo atvykti į šį 
renginį, nes sportininkės tre
neris Valerijus Konovaliovas, 
m ašina vežęs pasau lio  
čempionę iš Panevėžio, buvo 
įstrigęs sniege. G eriausioji

Lietuvos sportininkė čia gavo 
pagrindinio prizo - “Rover 45” 
automobilio raktelius. Savo 
dovanas įteikė ir kitų Lietuvos 
sporto įstaigų atstovai - Artūras 
Poviliūnas ir Vytas Nėnius.

Virgilijus Alekna, geriau
siojo Europos lengvaatlečio 
rinkimuose užėmė trečią vietą 
po pasaulio čem piono 800 
metų bėgime - šveicaro Andre 
B ucher ir pasau lio  ieties 
metimo čempiono čeko Jan 
Zelezny.

Tas pats pasau lio  
vicečempionas disko metime- 
Virgilijus Alekna antrus metus 
iš eilės išrinktas populiariausiu 
V ilniaus spo rtin inku . G e
riausiojo Lietuvos 2001 metų 
Lietuvos futbolininku buvo 
pripažintas Lietuvos rinktinės 
ir Ispanijos futbolo komandos 
“Real Sociedad” žaidėjas- 
Edgaras Jankauskas. Jis šį 
titulą pelno jau ketvirtą kartą.

K laipėdos un iv ers ite to  
sportin ių  šokių ansam blis 
“Žuvėdra” buvo pripažintas 
geriausiuoju iš visų Lietuvos 
studentų komandų bet kokioje 
šakoje. Ši komanda yra lai
mėjusi Europos pirmenybėse o 
pasaulio varžybose užėmus II 
vietą.

Galima tik pagalvoti, kas 
galėtų  bū ti geriau sia is  iš 
A m erikoje sportuojančiųjų 
lietuvių. Pavienių sportininkų 
tarpe, žinoma, laurai turėtų 
a titek ti iš L ietuvos atvy- 
kusiems sportininkams. Pro
fesionalų krepšinyje pirmuoju, 
be abejo , būtų  Ž ydrūnas 
Ilgauskas iš C levelando  
“Cavaliers” komandos. Pas 
studen tus a išk ia i vyrauja  
Darius Songaila, dabar ge
riausias “Wake Forest” uni
versiteto rinktinės žaidėjas ir 
ry škus kand idatas į N BA  
profesionalų krepšinio lyga 
sekančiais metais.

Iš komandų irgi be kon
kurencijo s būtų  Č ikagos 
“Lituanicos” futbolo ekipa, 
kuri ža idžia  geriau sių jų  
Čikagos ir apylinkių vienetų 
tarpe ir salės fu tbo lo  p ir 
menybėse iškovojo III vietą. 
Gaila, kad visoje Amerikoje 
lie tuv ia i nebetu ri daugiau 
komandų ne vien tik futbole, 
bet ir kitose sporto šakose, 
kurios nuo latos varžy tųsi 
am erikiečių  bei k ita taučių  
tarpe. Atrodo, kad gerokai čia 
nusigyventa.

Chicagos “Lituanicos” futbolo klubo žymiesnieji veikėjai: 
Gediminas Jarmalavičius, Albertas Glavinskas ir Edvardas Šulaitis 
per klubo šventinį susibūrimą prie kalėdinės eglutės.

SALĖS FUTBOLO 
PIRMENYBĖS

N etrukus p rasidės šios 
žiemos salės futbolo “Indoor 
S occer” varžybos, kurias 
rengia “Metropolitan” futbolo 
lyga. Čia, kaip ir ankstesniais 
m etais, aukščiausio je  d i
v iz ijo je  žais ir Č ikagos 
“Lituanicos ekipa. Pirmenybės 
prasidės sausio 6 d. ir tęsis 9 
sekm adienius iš eilės. P ir
mame susitikime, kuris bus 
žaidžiam as tą sekm adienio 
popietę - 5:15 valandą lietuviai 
kovos su “Vikings” komanda.

K iekv ieną sekm adienį 
vienoje vietoje žaidžia visos 
“Metropolitan” lygos I-mos ir 
“major” divizijų komandos, 
kurių yra dvidešimt. “Major”

lygos ekipos ru n g ty n iau ti 
pradeda nuo 3 valandos. Taigi 
per tą pačią popietę galima 
pam aty ti geriau siuosiu s 
Č ikagos fu tbo lo  vienetus. 
Žaidžiama “Odeum” pastate, 
Villa Park, IL.

Jau prieš mėnesį tame pa
čiam e pasta te  p radėjo  
ru n g ty n iau ti “L itu an ico s” 
veteranai, kurie savo pirme
nybėse neblogai laikosi o vyrų 
ekipos futbolininkai, ru o š
damiesi pirmenybėms, net tris 
kartus per savaitę treniruojasi, 
vadovaujami reikalaus trenerio 
G edim ino Jarm alav ič iaus, 
kuris norėtų, kad ir šiem et 
lietuviai užimtų prizinę vietą - 
gal net geresnę negu trečiąją.

ĮVAIRIOS ŽINIOS LIETUVOS 2001-ŲJŲ METŲ ŽMOGUS

LIETUVOJE JAU VEIKIA VAKARIETIŠKAS KRIZIŲ 
VALDYMO CENTRAS

Pirm ąją šių m etų dieną 
darbą požeminėje vadavietėje 
Vilniuje pradėjo pagal NATO 
standartus sukurtas Krizių 
valdymo centras, kuris stebi ir 
prognozuoja krizes, galinčias 
kilti dėl didelių pramoninių 
avarijų ir stichinių nelaimių.

K rizių valdym o centras 
įkurtas Civilinės saugos de
partamento (CSD) prie Krašto 
apsaugos m in iste rijo s 
vadavietėje Vilniaus centre, 
suremontavus dalį patalpų ir 
sum ontavus jose  m odernią 
įrangą.

CSD direktoriaus pava
duotojas Gintaras Tamulaitis 
sakė BNS, kad centro technika 
jau funkcionuoja, tačiau kol 
kas jame dirba departamento 
pare igūnai. 15-os naujo jo  
centro specialistų konkursas 
buvo paskelb tas gruodžio  
viduryje, atranka vyks sausio 
15 dieną.

K onkurso būdu bus iš 
rink tas  ir K rizių  valdym o 
centro direktorius, kurį pen- 
kerių metų kadencijai paskirs 
krašto apsaugos ministras.

Pasak G.Tamulaičio, ku
rian t lietuvišką Krizių val
dymo centrą buvo laikomasi 
bendrų NATO rekomendacijų, 
o tie s io g ia i L ietuvos p a 
reigūnus konsultavo Didžio
sios Britanijos Gynybos mi
nisterijos šios srities ekspertai.

Centras veikia ištisą parą, 
nuolatinės grėsmių ir krizinių 
reiškinių stebėjimo bei prog
nozavimo ekspertų grupės yra 
pasirengusios bet kada 
inform uoti visuom enę apie 
potencialius pavojus.

Darbo grupės taip pat nuo
lat teiks informaciją Krizių 
prevencijos kom itetui, kurį 
V yriausybė tu rė tų  įku rti 
posėdyje sausio 3 d..

Po vieną savo viceministrą 
į prevencijos kom itetą de
leguos K rašto  apsaugos, 
Aplinkos, Finansų, Socialinės 
apsaugos ir darbo, S usi
siekimo, Sveikatos apsaugos, 
Užsienio reikalų, Ūkio, Vidaus 
reikalų  ir Žem ės ūkio m i
nisterijos.

Ne rečiau kaip kartą per 
m ėnesį p osėdžiausian tis

komitetas vertins informaciją 
apie r iz ik o s  veiksn ius ir 
grėsm es, p riim inės sp ren 
dimus dėl krizių prevencijos 
organizavim o, m aterialinių 
išteklių naudojimo.

Kilus realiai grėsmei, rink
sis Krizių valdymo komitetas, 
kurį sudaro vidaus reikalų, 
k rašto  apsaugos, užsien io  
reikalų, ūkio ir finansų m i
nistrai. Šis organas turi galias 
p riim ti sprendim us ir 
organizuoti krizių valdymą, 
taip pat teikti rekomendacijas 
šalies prezidentui, premjerui ir 
Seimo pirmininkui.

Sukūrus nau ją  k riz ių  
valdymo sistemą, bus reo r
ganizuotas šią funkciją iki šiol 
iš dalies atlikęs CSD. Per šiuos 
metus planuojam a sujungti 
CSD ir P riešgaisrinės ap 
saugos ir ge lbėjim o  d e 
partamentą prie Vidaus reikalų 
ministerijos.

Naujasis Civilinės saugos ir 
gelbėjimo departamentas ge
sins gaisrus ir gelbės nelaimėn 
patekusius žmones, taip pat 
vykdys krizių valdymo centro 
nurodymus.

BNS

Tik šiemet iš pensijos į 
ak tyvią  p o litik ą  sugrįžusį 
Premjerą Algirdą Brazauską 
Lietuvos gyventojai išrinko 
2001-ųjų Metų žmogumi.

L ietuvos ir D idžiosios 
Britanijos rinkos bei viešosios 
nuomonės tyrimų kompanijos 
“B altijos ty rim ai” atliktos 
reprezentatyvios apklausos 
duomenimis, jis surinko 17,4 
proc. balsų ir tik  procentu 
aplenkė v ieną pačių  p o 
puliariausių šalies politikų - 
P rezidentą Valdą Adamkų, 
praneša ELTA.

Taip p anašia i L ietuvos 
gyventojai du pretendentus į 
Metų žmogaus titulą vertino 
tik vienąkart per tokių tyrimų 
istoriją - 1996-aisiais, kai po 
sėkmingų Seimo rinkimų kon
servato rių  vadas Vytautas 
Landsbergis šiemetinį laureatą 
aplenkė irgi tik vienu procentu.

Apklausos rezultatus pa
skelbusio dienraščio “Lietuvos 
ry ta s” teig im u, per p a 
staruosius devynerius metus 
Metų žmogumi A.Brazauskas 
išrenkamas jau šeštąjį kartą, o 
jo  pavardė tarp penkių daž
niausiai minimų yra patekusi 
visus devynis kartus renkant 
Metų žmogų.

Šiemet Metų žmogaus rin
kimuose Premjerui nesutrukdė 
nugalėti per jo  vadovavimo 
Vyriausybei laikotarpį padaryti 
nepopuliarūs sprendim ai - 
akcizų pakėlimas derinantis 
prie ES norm ų, pelno m o
kesčio lengvatų panaikinimas.

Beje, šiemet A.Brazauskas 
laim ėjo  ir ne trad ic in iuose  
rink im uose  - j is  iš šalies 
politikų lietuviams pasirodė 
panašiausias į geraširdį ani
macinio filmo žaliūką Šreką.

2001-ųjų Metų žmogaus 
rink im uose  treč ią ją  v ietą  
užėmė Seimo narys Viktoras 
Uspaskichas, kurio atotrūkis 
nuo dviejų pirmųjų politikų 
pasirodė esąs labai ryškus - jis 
surinko 4,3 proc. respondentų 
balsų . K etv irto je  v ieto je  
atsidūręs Seimo narys Kazys 
Bobelis gavo 4,2 proc. ap
klaustųjų balsų.

Paskutinę penketuko vietą 
šiem et užėm ė Seim o P ir
mininkas Artūras Paulauskas, 
per apklausą surinkęs 2,8 proc. 
balsų.

Šiem etėje apklausoje iš 
v iso  buvo pam inėtas 81 
visuomenės veikėjas, pernai - 

(Nukelta į 11 p.)
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RENGINIŲ KALENDORIUS

VASARIO 17 d. 4:00 v.p.p. Dievo Motinos parapijos salėje 
Lietuvos Nepriklausomybės švenčių Vasario 16-tos ir Kovo 11- 
tos minėjimas. Meninę programą atliks “Grandinėlė” ir kanklių 
vienetas “Gintarinės stygos”. Organizacijos prašomos dalyvauti 
mišiose ir minėjime su vėliavomis. Rengia ALT ir JAV LB 
Clevelando Apylinkės valdyba.

KOVO 2 ir 3 d. įvyksta Ateitininkų šventė ir Dainavos 
stovyklai paremti koncertas, kurį atliks “Dainavos” oktetas iš 
Chicagos.

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

The Roman Catholic 20 th Annual Rosary Procession in 
Reparation for the National Sin of Abortion will take place in 
Cleveland on Saturday, January 19, 2002, starting at 1:00 P.M. 
at Cardinal Mindszenty Plaza, East 12th Street & Lakeside Ave 
to Public Square Cleveland, OH. All are welcome to attend.

(Atkelta iš 10 p.)

74. D aug iausia i pam inėta  
politikų - 30, televizijų laidų 
vedėjų, žurnalistų, aktorių, 
režisierių, dainininkų - 28, 
spo rtin inkų , trenerių  - 9, 
dvasininkų - 7, kitų - 7.

K aim yninėse šalyse - 
Latvijoje ir Estijoje - Metų 
žm onėm is tapo  valstyb ių

PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS PRITARIA 
PROSTITUCIJOS IR NAMINĖS DEGTINĖS 

LEGALIZAVIMUI

vadovai. Tyrimų kompanijos 
“Latvian Facts” duomenimis, 
Latvijoje - prezidentė Vaira 
V ykė-Freiberga. Tyrim ų 
kom panija  “Saar P o ll” 
apklausa parodė, kad šiemet 
populiariausias Estijos žmogus 
yra Arnold Ruutel.

ELTA

“Legalizavus, valstybei 
nuostolio didelio nebūtų” , - 
sakė V.Adamkus.

Jis p ris ipaž ino  ragavęs 
naminės degtinės ir taip nu
sižengęs įstatymui.

Tiek prostitucija, tiek na
m inės degtinės gam inim as 
Lietuvoje draudžiami.

Policijos veiksm ai prieš 
prostitučių firmas nebūna ypač 
sėkmingi - sulaikytoms pros
titutėm s būna paskiriam os 
administracinės baudos, kurių 
jos nepajėgia sumokėti, vėliau 
moterys būna paleidžiamos. 
Daugumai sąvadautojų daž-

VYRIAUSYBĖ PASIRYŽO STIPRINTI KOVĄ SU 
PROSTITUCIJA IR PREKYBA ŽMONĖMIS

Lietuvos politikams me
zgant d iskusiją dėl galim o 
prostitucijos legalizavim o, 
V yriausybė teig ia  dar ryž 
ting iau  kovosian ti su šiuo 
reiškiniu ir prekyba žmonėmis.

Kaip pranešė Vyriausybės 
spaudos tarnyba, m in istrų  
kab inetas p rita rė  p irm ajai 
Baltijos regione specializuotai 
p rekybos žm onėm is ir 
p rostitucijos kontrolės bei 
prevencijos programai 2002
2004 metams. Ją įgyvendinant 
bus siek iam a v isapusiškai 
šalinti prekybos žmonėmis ir 
p ro stitu c ijo s  p riežastis  ir 
sąlygas bei sukurti efektyvią 
prevencijos priem onių sis
temą.

Anot pranešim o, vienas 
pagrindinių programos tikslų - 
suardyti nusikalstamų grupių, 
susivienijim ų, užsiim ančių 
p ro stitu c ijo s  ir prekybos 
žm onėm is o rganizavim u, 
tinklus.

Vykdant šią programą, ke
tinam a g laudž iai bendra-

niausiai pavyksta išsisukti nuo 
atsakomybės. Nelegaliai Lie
tuvoje savo kūnais uždar
biaujančios atvykėlės iš Bal
tarusijos, Rusijos ir Ukrainos 
būna deportuojamos, tačiau jų 
vietas užima nauja nelegaliai 
atvykusi “darbo jėga”.

Naminės degtinė Lietuvoje 
tebegam inam a, nepaisan t 
draudim ų. Ypač vertinam a 
dzūkiška “naminukė”, nors ir 
nelegali, kai kada pilstoma ir 
v iešuose reng in iuose , k u 
riuose dalyvauja valstybės 
vadovai.

BNS

darb iau ti su nev y riau sy 
b inėm is o rgan izacijom is, 
numatyta sukurti socialinės 
pagalbos sistem ą, siekiant 
ap ribo ti naujų  asm enų 
įtrauk im ą į p ro stituc iją . 
Daugiau dėmesio bus skiriama 
p ro stitu c ijo s  ir prekybos 
žm onėm is aukų socialinei, 
p s icho log ine i ir te is ine i 
paramai, patobulinta asmenų, 
dingusių be žinios paieška.

Anot pranešimo, kovojant 
su šiais specifin ia is  n u s i
kaltimais, ketinama gerokai 
išp lėsti tarptautin į bendra
darbiavimą, tobulinti infor
macijos kaupimo ir keitimosi 
ja  metodus.

Šalies m okyklose bus 
įgyvend in ta  p revencin io  
švietim o program a, be to, 
ketinam a sukurti kom piu 
terizuotą asmenų, sulaikytų su 
suk lasto ta is  dokum entais, 
įtariamų sąvadavimu, dingusių 
be žinios bei deportuotų iš

(Nukelta į 12 p.)
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Visiems aukotojams 
Nuoširdžiai dėkojame

Prezidentas Valdas Adam
kus te ig ia  asm eniškai 
neprieštaraująs prostitucijos ir 
nam inės deg tinės varym o 
legalizavimui.

N aujam etį vakarą LNK 
te lev iz ijo s  la ido je  a tsa 
kydamas į žiūrovų klausimus, 
V.Adamkus buvo paklaustas, 
kada Lietuvoje bus legalizuota 
prostitucija.

Pabrėždam as, kad a tsa
kymą į tai turi duoti Seimas, 
V.Adamkus teigė, kad “bet 
kokie varžym ai tik ra i n e 
sumažins problemos” .

“P ro s titu c ija  - daugiau 
socialinis ir moralinis klau
simas. Vieniems žmonėms jis 
atrodo be galo skaudus ir 
siaubingas, kiti žmonės į šį 
k lausim ą v isa i k ita ip  p a 
žiūrėtų. Čia nerasime bendro 
atsakymo, kuris tiktų visiems”, 
- sam protavo  valstybės 
vadovas.

“Ž inau , kad d rąsia i 
pasisakau. Aš to (prostitucijos 
- BNS) nedrausčiau” , - sakė 
V.Adamkus.

K ito laidos žiūrovo 
paklaustas, ką galvoja apie 
nam inės deg tinės leg a 
lizavimą, V.Adamkus pabrėžė 
esąs ka tegoriškas k o n tra 
bandinės ir falsifikuotos deg
tinės - “p ilstuko” - p rieši
ninkas.

Tačiau, prezidento teigimu, 
“jeigu paklaustume Dzūkijos 
žm onių, j ie  a tsaky tų , kad 
geresnės naminės Lietuvoje 
niekas nepagamina”.

“Manau, kad mūsų naminė 
ne ką b logesnė  nei p a 
gam inam a A irijo je , kur 
legalizuota, o galbūt ir ge
resn ė” , - sakė valstybės 
vadovas.

Jis teigė nematąs blogio, 
“jei rokiškėnai ar dzūkai vieną 
k itą  (b u te lį - B N S) sau 
pasigamintų”.

T A U P A
LIETUVIŠKŲ PASTANGŲ ĮVERTINIMAS

Taupa Lithuanian Credit Union, Inc.:
Part of the Solution

A 5-Star Superior Rated Credit Union, Inc.

December 2001. Coral Gables, FL. BAUERFINANCIAL Reports, Inc., the nation’s 
leading independent primary financial institution analyst, is pleased to announce that Taupa 
Lithuanian Credit Union, Inc., Cleveland, Ohio has earned a 5-star SUPERIOR Rating, denot
ing the highest level of strength, safety and performance.

“With so much uncertainty in the world today, it’s good to know we can depend on 
dedicated credit unions, like Taupa Lithuanian Credit Union, Inc., that are able to shine even in 
the most difficult of circumstances,” remarked Karen L. Dorway, V.P. & Director of Research. 
“Taupa Lithuanian Credit Union, Inc. knows its members and focuses on its community - and 
always has. That’s something you can truly feel good about,” continued Ms. Dorway. “It makes 
Taupa Lithuanian Credit Union, Inc. part of the solution. And, operating with the same diligence 
in good times as in bad, Taupa Lithuanian Credit Union, Inc. represents the very best in credit 
unions.”

“5-star credit unions know their members and community. They are ‘in the loop” and 
operate with that knowledge. They are your neighbors and friends - something you can always 
feel good about,” she concluded.

Presently Taupa Lithuanian Credit Union, Inc. has its offices on East 185th Street in 
Cleveland for its members’ convenience.

Taupa Lithuanian Credit Union, Inc.: “A 5-Star Superior Credit Union.”
Visit Taupa Lithuanian Credit Union, Inc.’s web-site at www.taupa.com.

http://www.taupa.com
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užsienio šalių, o taip pat ir iš 
Lietuvos, duomenų bazė.

Kiekvieniems programos 
įgyvendin im o m etam s su 
darom i konkretūs darbo 
planai. Per 2002 metus ke
tinama išanalizuoti ir įvertinti 
p rekybos žm onėm is ir 
prostitucijos būklę Lietuvoje, 
numatyti kontrolės bei pre
vencijos stiprinimo galimybes 
ir būdus.

2003 m etais bus su 
formuota prekybos žmonėmis 
ir prostitucijos prevencijos ir 
kon tro lės socia lin ių , ek o 
nominių, finansinių, teisinių, 
organizacinių, informacinių, 
analitinių priemonių sistema. 
Paskutiniaisiais program os 
įgyvendinim o m etais, a tsi
žvelgiant į sukauptą patirtį ir

RUSIJOS EKSPREMJERAS ATVYKSTA Į LIETUVĄ

. Buvęs Rusijos premjeras, 
dabar - Rusijos prekybos ir 
pramonės rūmų prezidentas 
Jevgenijus Primakovas sausio 
5 d. atvyksta į Vilnių susitikti 
su L ietuvos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų aso
c ia c ijo s  (L PPA R A ) v a 
dovais.

Susitik im o išvakarėse  
LPPARA prezidentui Simui 
Ramučiui Petrikiui atsiųstame 
laiške J.Primakovas išreiškė 
norą “ap tarti abi šalis 
dom inančias p roblem as, 
siekiant plėsti Rusijos ir Lie
tuvos verslininkų santykius” , 
teigiama ryšių su visuomene 
kompanijos “Publicum” išpla
tintame pranešime spaudai.

k in tančias sąlygas, reikės 
nusta ty ti naujas prekybos 
žm onėm is ir p ro stituc ijo s  
p revencijos bei kon tro lės 
kryptis.

Programa finansuojama iš 
valstybės biudžeto ir, esant 
galimybei, iš užsienio vals
tybių  bei ta rp tau tin ių  o r
ganizacijų skirtų lėšų. Tačiau 
Vyriausybė nepraneša, kiek 
valstybės biudžeto lėšų keti
nam a sk irti p rekybos 
žm onėm is ir p ro stituc ijo s  
prevencijai.

Pastaruoju  m etu atskiri 
parlam en tara i yra pasiū lę  
legalizuoti prostituciją. Nau
jų jų  m etų išvakarėse  p re 
zidentas Valdas Adamkus TV 
laido je  pare iškė, jo g  n e 
p rieš ta rau tų  p ro stitu c ijo s  
legalizavimui, tačiau pabrėžė, 
jog dėl prekybos kūnu įtei
sinim o p irm iausia  privalo  
pasisakyti Seimas.

P ranešim e cituo jam as 
LPPARA generalinis direk
torius Rimas Varkulevičius, 
anot kurio, Lietuvos ir Rusijos 
verslo organizacijų vadovai 
aptars siekius skatinti abiejų 
šalių  ekonom inį b en 
dradarbiavimą bei galimybes 
paspartinti kai kurių tam kliu
dančių sutarčių pasirašymą. 
Pasak R. V arkulevičiaus, 
dvišalių ekonominių santykių 
plėtrą itin apsunkina iki šiol 
nepasirašom os dvišalės in 
v estic ijų  skatin im o bei 
dvigubo apmokestinimo iš
vengimo sutartys.

Su J.Primakovu per dviejų 
d ienų v iešnagę taip  pat 
ketinam a aptarti galimybes

stiprinti ryšius tarp Lietuvos ir 
Rusijos verslo bendruomenių, 
išsiaiškinti Rusijos regionų 
plėtros perspektyvas.

“Dabar labai daug funkcijų 
sukoncentruota M askvoje, 
tačiau Lietuvos verslininkai 
norėtų su kolegomis Rusijos 
regionuose bendradarbiauti 
tiesiogiai. Sieksime išsiaiškinti 
tokias ga lim ybes” , - sakė 
R.Varkulevičius.

Rusijos Valstybės dūmos 
deputatas, R usijos m okslų 
akadem ijos narys J.P ri- 
makovas Rusijos prekybos ir 
pram onės rūm ų prezidentu 
išrinktas 2001 metų gruodžio 
14-ąją. 1996-1998 m etais 
J.Prim akovas buvo Rusijos 
užsienio reikalų m inistras, 
1998-1999 metais - Rusijos 
ministras pirmininkas.

R usija  yra v iena iš 
pagrindin ių  L ietuvos eko
nominių partnerių. Statistikos 
departam ento duom enimis, 
L ietuva iš šios šalies 
importuoja daugiausia prekių. 
Pagal 2001 metų dešimties 
mėnesių rezultatus, importas iš 
Rusijos sudarė 26,5 proc. viso 
importo. 2001 metų sausį-spalį 
iš šios šalies įvežta prekių už 
5 mlrd. 396,1 mln. litų - 14 
proc. daugiau nei per tą patį 
2000 m etų la iko tarp į. 
D au g iau sia i iš R usijos 
im portuojam a m ineralin io  
kuro , a lyvų , n e tau rių jų  
metalų.

Pagal Lietuvos eksporto 
rodiklius Rusija yra ketvirtoje 
vietoje. 2001 metų sausį-spalį 
eksportas į Rusiją sudarė 10,1 
proc. viso Lietuvos eksporto - 
1 mlrd. 560 mln. litų. Tai yra 
82 proc. daugiau nei per tą patį 
2000 metų laikotarpį.

VARŠUVOJE SUSITIKS LIETUVOS IR LENKIJOS 
ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIŲ HIERARCHAI

Vasario pradžioje Lenkijos 
sostinėje susitiks Lietuvos ir 
Lenkijos katalikų bažnyčių 
hierarchai - kardinolai Audrys 
Juozas B ačkis ir Jozefas 
Glempas.

Vasario 9 d. jie dalyvaus 
renginyje “Lietuva ir Lenkija: 
is to rijo s  ir tikė jim o  b e n 
drumas”. Renginį organizuoja 
Varšuvos kurija ir Lietuvos 
ambasada Lenkijoje.

Kaip BNS korespondentui 
sakė v ienas o rgan izato rių  
kunigas daktaras Wlodzimierz 
A rtyszuk , tai pirm asis po 
A ntro jo  pasau lin io  karo 
išsamus ir reikšmingas abiejų 
šalių dvasininkų ir tikinčiųjų 
susitikimas Varšuvoje.

Pranešimus apie Lietuvos ir 
Lenkijos katalikų bažnyčių ir 
kultūrų tarpusavio poveikį 
skaitys L ietuvos ka ta likų  
žurnalo “Naujasis židinys” 
redak to rius Saulius D raz- 
dauskas ir žinom as lenkų
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istorikas profesorius Marekas 
Drozdowskis .

Renginyje bus skaitomos 
ištraukos iš popiežiaus Jono 
Pauliaus II vizito Lietuvoje 
1993 m etais pasakytų  
pamokslų.

Susitik im o dalyviam s 
koncertuos ab iejų  šalių  
bažnytiniai chorai.

Vasario 10 d. Varšuvos 
Jono Krikštytojo arkikatedroje 
išk ilm ingas m išias aukos 
kard ino las A .J.B ačk is, o 
pam okslą  sakys L enkijos 
katalikų bažnyčios vadovas 
kardinolas J.Glempas.
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