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L IE T U V IŲ TA U T IN Ė S M IN T IE S L A IK R A Š T IS

ISLANDIJOJE PRASIDĖS NATO PLĖTROS UŽSIENIO
REIKALŲ MINISTRŲ KONFERENCIJA

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus po pasitarimo su JAV Valstybes sekretoriumi
Colin Powell.
LR ambasada JAV

NORS LIETUVOS REIKALAI UŽSIENYJE
VERTINAMI GERAI, VIDINIAI NESUTARIMAI
GALI SUSILPNINTI VALSTYBĖS POZICIJAS
V a š in g t o n a s /V iln iu s ,
sausio 30 d. (ELTA). Siekdami
narystės NATO, privalom e
k a rtu su k ito m is B a ltijo s
valstybėmis tęsti reformas ir
veikti solidariai. Tačiau ne
m ažiau tu rim e ak ty v in ti
santykius su Rusija ir dirbti
Rytų kryptimi ypač vieningai.
Tokias išvadas kalbėdam as
L ie tu v o s ra d iju i išsak ė
Lietuvos Prezidentas Valdas
Adamkus, antradienį baigęs
oficialių susitikimų programą
Jungtinių Amerikos Valstijų
Kongrese, praneša ELTA.
A not V .A dam kaus, nuo
santykių su kaimynine Rusija
n em ažai p rik la u so m ūsų
energetikos ūkio, o kartu ir
v iso s ek o n o m ik o s raid a.
“Manau, kad Lietuvos Vyriau
sybė šiandien turėtų aktyviau
derėtis su Rusijos valdžia ir
“Gazprom u” dėl mūsų dujų
ūkio ateities: derėtis ir dėl dujų
kainų, ir dėl kuo naudingesnio
Lietuvos dujų privatizavimo,
ir, kas labai svarbu, dėl dujų
tranzito per Lietuvą. Vyriausy
bės pareiga - rūpintis ilgalai
kio dujų tiekimo sutartimis,
nepaliekant jų tik interesų
g ru p ėm s” , - savo k a lb o je
Lietuvos radijo klausytojams

pabrėžė šalies P rezidentas.
Pasak jo, šioje srityje reikia
veikti sutartinai. Vieši santykių
aiškinimaisi, vidiniai nesutari
m ai, anot V .A dam kaus, tik
silpnins mūsų valstybės pozicijas.
“Keistai atrodo, kai viena
m inisterija im a viešai p rie 
k a iš ta u ti u ž sie n io re ik a lų
m in istru i dėl ap silankym o
“Gazprome” . Noriu priminti,
kad pagal Vienos konvenciją,
užsienio reikalų ministras turi
visus įgaliojim us atstovauti
valstybei ir jos interesams. Ir
Seimas, ir Vyriausybė turėtų tik
lin k ė ti m in istru i sėkm ės
atliekant savo pareigas, o ne
sukelti dėl to didelį triukšmą” .
Tokiais žodžiais iš Vašingtono
kalbėjo Lietuvos vadovas.
Anot V.Adamkaus, energe
tikos klausimais jis kalbėjosi su
JAV pareigūnais. Pokalbyje
Lietuvos vadovas pažym ėjo
amerikiečių kompanijos “Wil
lia m s ” in v e s tic ijų svarbą
Lietuvai. “Tą dariau pabrėžda
mas bendrą poziciją: būtent,
Lietuva tikisi pozityvaus šių
in v e s tic ijų re z u lta to ” , per
radiją sakė šalies vadovas. Jis
pridūrė, kad kol kas “W ill
ia m s” d arbu M a že ik iu o se
nesam e visiškai patenkinti.

V. A dam kaus n uom one, ir
Lietuvos, ir Amerikos intere
sai reikalauja, kad “Williams”
k o m p a n ija kuo g re ič ia u
išsp rę stų ilg a la ik io naftos
tiekimo problemas ir pradėtų
įmonę modernizuoti.
Prezidentas Lietuvos radi
jui taip pat paminėjo spaudoje
išsakomą kritiką teisėsaugos
institucijų atžvilgiu. “Manau,
kad jų vadovai turėtų atkreipti
dėmesį į žiniasklaidos iškeltus
faktus dėl abejotinos kadrų
p o litik o s ir ju o s d eram ai
įvertinti. Taip pat manau, kad
p a rla m e n tin ė s teisėsau g o s
institucijų priežiūros neturėtų
vengti ir mūsų Seimas. Tokią
Seimo pareigą įteisina įsta
tymai”, - kalbėjo V.Adamkus.
Anot V.Adamkaus, visuose
susitikimuose buvo pažymėti
Lietuvos pasiekimai demokra
tijo s, rin k o s ek o n o m ik o s,
atviros visuomenės plėtroje.
Taip pat išreikšta padėka už
solidarumą ir indėlį kovoje su
terorizmu, kuris šiuo metu yra
viena iš pagrindinių temų JAV.
Visa tai, kaip teigia Lietuvos
vadovas, labai svarbu siekiant
n a ry stė s S iau rės A tlan to
organizacijoje.
(Nukelta į 4 p.)

V a š i n g t o n a s /V il n i u s ,
sausio 30 d. (ELTA). NATO
viršūnių susitikime Prahoje bus
priimti istoriniai sprendimai,
kurie apims daugiau nei keletą
šalių - A ljanso kandidačių.
T okią asm en in ę nuom onę
antradienį su vienos dienos
vizitu Vašingtone viešėjusiam
Prezidentui Valdui Adamkui
išsakė Ju n g tin ių A m erikos
Valstijų Valstybės sekretorius
Colin Pow ell. Jis dar kartą
pakartojo JAV administracijos
įsipareigojimą pradėti NATO
p lė tro s p ro c e są šių m etų
lapkričio mėnesį. Colin Powell
taip pat pažymėjo, kad pamatai
būsim iem s Prahos spren d i
mams bus pradėti rengti Reik
javike vyksiančiam e NATO
v a lsty b ių u ž sie n io re ik a lų
ministrų susitikime šių metų
gegužės mėnesį .
K aip p rim e n a ELTA,
M ek sik o je a to sto g a u ja n tis
V.Adamkus JAV Prezidento
kvietim u antradienį atvyko į
Vašingtoną pasiklausyti Prezi
dento George W.Bush metinės
kalbos. Prieš tai V. Adamkų
priėmė JAV valstybės sekre
torius Colin Powell bei Atstovų
R ūm ų p irm in in k a s D ennis
H a stert. Š alies v a d o v u i
pristačius Lietuvos pažangą
k e ly je į NATO, D .H a ste rt
pabrėžė, kad JAV Kongrese
Lietuva turi didelę paramą.
JAV Valstybės sekretorius
Colin Pow ell gerai įvertino
Lietuvos pasirengimą NATO
n a ry ste i. Jis sakė tik įs
sėkm inga NATO ir R usijos

partnerystės santykių plėtra,
domėjosi Lietuvos santykių su
Rusija patirtimi.
Colin Powell pasidomėjus
apie “Williams International”
veiklą, Prezidentas V.Adamkus
pažymėjo, kad “Williams In
ternational” valdomos “Mažei
kių naftos” bendrovės vadyba
yra “tobulintina” . V.Adamkus
išre išk ė įsitik in im ą , kad
įm onės veikla bus pelninga
tie k L ie tu v a i, tie k JAV
investuotojams. Tokias pokal
bio ištraukas pranešė Prezi
dento spaudos tarnyba.
JAV Valstybės sekretorius
taip pat pasveikino sprendimą
p e rd u o ti L ie tu v o s žm onių
pastangomis nacių ir sovietų
okupacijos metais išsaugotas
toras pasaulio žydų bendruo
menei.
Prezidentas V.Adamkus ir
sekretorius Colin Powell baigė
susitikimą dalindamiesi įspū
džiais apie Lietuvos krepšinį ir
lietu v ių k rep šin in k ų indėlį
N B A . S e k re to riu s C olin
Powell priėmė kvietimą apsi
lankyti Lietuvoje.
K lausydam asis JAV Pre
zidento m etinio pranešim o,
V. Adamkus, kaip garbės sve
čias, sėdėjo JAV Atstovų Rūmų
p irm ininko D ennis H astert
ložėje. Į savo metinį pranešimą
Kongresui V.Adamkų pakvietė
JAV P re z id e n ta s G eorge
W. B ush, sau sio 17 d ien ą
įvykusio pirmojo dvišalio šių
valstybių vadovų susitikimo
metu.

ŽYDŲ BENDRUOMENIŲ ATSTOVŲ
DELEGACIJA SVEIKINA TORŲ
GRĄŽINIMĄ IR PRIMENA ISTORINĮ
TEISINGUMĄ
V iln iu s , sau sio 30 d.
(ELTA). T a rp ta u tin ė žydų
bendruomenių atstovų delega
cija, vadovaujam a Izraelio
u ž sie n io re ik a lų m in istro
pavaduotojo Michael Melchior
sveikina Lietuvoje išsaugotų
torų g rąž in im ą , p rim e n a
h o lo k a u sto au k as, ra g in a
nepamiršti istorijos pamokų ir
atstatyti istorinį teisingum ą.
T rečiad ienį su tarptautinės
žydų bendruomenės delegacija
s u sitik o L ie tu v o s Seim o
Pirmininkas Artūras Paulaus
kas, praneša ELTA.

Kaip po susitikim o sakė
Lietuvos Seimo Pirmininkas
A. P a u lau sk a s, d e le g a c ija
sveikindam a torų grąžinim ą
p rim in ė m um s ju o d u o siu s
istorijos puslapius, holokausto
aukas Lietuvoje ir Osvencimą,
kuriame kalėjo ir žuvo dau
gybė žydų iš Lietuvos.
A ntrojo pasaulinio karo
metais buvo nužudyta apie 200
tūkstančius Lietuvos žydų.
Pasak A. Paulausko tarp
tautinės žydų bendruomenės
delegacija buvo patikinta, kad
(Nukelta į 4 p.)
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ KARIUOMENĖ PASIRENGUSI PADĖTI ŽMONĖMS
Vilnius, sausio 30 d. (ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus,
antradienį lankydamasis Vašingtone, sužinojo apie Lietuvoje
prasidėjusius potvynius ir paprašė Krašto apsaugos ministerijos
inform uoti apie Lietuvos kariuom enės pasirengim ą padėti
stichinės nelaimės metu nukentėjusiems asmenims.
Šalies vadovui buvo pranešta, kad Lietuvos kariuomenė yra
visiškai pasiruošusi reikalui esant suteikti pagalbą nuo potvynio
nukentėjusiems rajonams bei jų gyventojams.
K rašto apsaugos m inistro Lino L inkevičiaus teigim u,
Civilinės saugos departamentas palaiko nuolatinį ryšį su vandens
užlietų rajonų vietos valdžiomis, tačiau iki trečiadienio pietų
pagalbos dar nebuvo paprašyta.
Kaip ministrą informavo Civilinės saugos departamentas,
vykti į potvynio zoną yra parengta reikalinga karinė technika
bei kariai. Žem aitijos apygardos batalionų vadai dalyvauja
visuose pasitarimuose su vietos valdžių atstovais ir gelbėjimo
tarnybomis. Yra parengti planai, kaip veikti paaštrėjus situacijai.
Žvalgybai iš oro, kaip teigia ministras L.Linkevičius, yra
skirti Karinių oro pajėgų orlaiviai. Nemirsetoje ir Panevėžyje
yra paruošta po sraigtasparnį “Mi-8”, kurie esant reikalui per
pusvalandį galės nuskristi į vandens apsemtas teritorijas ir padėti
ten atsidūrusiems žmonėms.
Kariuomenės padaliniams jau yra tekę pagelbėti gyventojams
a n k ste sn ių p o tv y n ių L ietu v o s v a k a rin ėje d aly je m etu.
Panaudodami turimą karinę techniką, kariai evakavo žmones,
gabeno į vandens atitvertas sodybas gydytojus ir pan.
Trečiadienio naktį, kaip primena ELTA, pamaryje vandens
lygis potvynio užliejamose teritorijose Klaipėdos apskrityje kilo,
padėtis čia vis blogėjo. Iš viso K laipėdos apskrityje nuo
ištvinusio Nemuno ir Minijos upių apsemti 17 rajoninių kelių
ruožai. Jų bendras ilgis sudaro apie 20 kilometrų. Vandens gylis
virš kelio važiuojamosios dalies - nuo 10 iki 50 centimetrų.
■ LIETUVA SUTEIKS HUMANITARINĘ
PAGALBĄ ČEČĖNIJAI
Vyriausybė iš rezervo skyrė 50 tūkst. litų humanitarinei
pagalbai Čečėnijos gyventojams suteikti. Šias lėšas Užsienio
reikalų ministerija įpareigota pervesti į Jungtinių Tautų Vaikų
fondo (UNICEF) sąskaitą.
Kaip praneša ELTA, Vyriausybė iš rezervo 150 tūkst.litų taip
pat paskyrė XV amžiaus gotikinio skliautų dekoro Šv.Mikalojaus
bažnyčioje konservavimo ir restauravimo darbams atlikti, 150
tūkst. litų taip pat skirta vasaros renginių, kurių program ą
organizuos Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras Trakų
pilyje, projektams įgyvendinti.
PREZIDENTO RINKIMAI
Prasidedanti prezidento rinkim ų karštligė kulm inaciją,
socialliberalų lyderio Artūro Paulausko nuomone, pasieks
vasaros pabaigoje Iki Prezidento rinkimų - dar daugiau kaip
vienuolika mėnesių. Tačiau politikai jau senokai dėlioja savo
pasjansą, nors viešai apie tai kalba nenoriai ir visų kortų dar
neparodo. Niekam ne paslaptis, kad daug kas būsimuosiuose
rinkim uose priklausys nuo Valdo A dam kaus ir A lgirdo
B razausko apsisprendim o ir socialliberalų lyderio Seimo
Pirmininko Artūro Paulausko susitarimo su socialdemokratais.
Kaip viskas susiklostys, parodys netolima ateitis. Kai kurie
planai bandomi atskleisti pokalbyje su Artūru Paulausku. Seimo
Pirmininkas įvykių neskubina.
■ TEISINGI PREMJERO REIKALAVIMAI
Lietuvos teritorinių muitinių reorganizacijos ir kontrolės
postų optimizavimo klausimai turi būti išspręsti nedelsiant, teigė
M inistras Pirm ininkas A lgirdas B razauskas surengtam e
pasitarime su Muitinės tarnybos vadovais, praneša ELTA.
Premjeras A.Brazauskas teigiamai įvertino šalies muitinės
pastangas didinti mokesčių surinkimą į šalies biudžetą. Šiemet
ši institucija ketina jų surinkti 300 mln. litų daugiau negu pernai.
Ši suma siekia 3 mlrd. litų.
V yriausybės vadovas akcentavo, kad vis dar dažnai
neteisingai muitinėje įvertinamos prekės. Nemažai importo
prekių yra neteisingai įvertinam os, parodom a kelis kartus
mažesnė jų kaina, o eksportuojant prekes dirbtinai nustatoma
didesnė vertė ir taip iš valstybės biudžeto yra išmokamos didelės
pridėtinės vertės mokesčio sumos.
Muitinei ėmusis griežtų sankcijų pastaruoju metu prekių
muitinio įvertinimo išlaidos padidėjo 30-40 procentų.
N epateisinam as aplaidum as, sakė Prem jeras, kad per
dešimtmetį niekaip neįstengiama iki galo tinkamai sutvarkyti
muitinės informacinės sistemos, dar daug įvairių biurokratinių
slenksčių tenka įveikti verslininkams Klaipėdos jūrų uoste.
Tvarkant muitinės procedūras tenka sugaišti net 7-8 valandas.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
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KARAS DAUG
KAINUOJA

Algirdas Pužauskas

JAV prezidentas George
Bush dar prieš savo kalbą
jungtiniame Kongreso abiejų
rūm ų p o sė d y je atsk le id ė
atsargos karininkų draugijos
susirinkime, kad jis planuoja
padidinti valstybės biudžeto
gynybai skiriamą pinigų dalį
net 14 procentų. Prezidentas
sakė, kad ši kantri ir u ž si
spyrusi valstybė laimės pirmąjį
šio šimtmečio karą, nežiūrint
kiek tas laimėjimas kainuotų.
Šis lėšų pakėlimas sieks 379
bilijo n u s dolerių, pareiškė
prezidentas, audiencijai smar
kiai plojant.
Japonijos sostinėje Tokijo
sausio 22 d. įvyko dviejų dienų
konferencija, kurios dalyviai
pažadėjo nuo 23 metų civilinių
karų ir nuo k e tv e rių m etų
sausros nukentėjusiam Afga
nistanui 4.5 bilijonus dolerių
param os. Iš tos sumos šiais
m etais A m erik a, E uropos
Sąjunga ir Japonija sutelks 1.3
bilijonus. Tarp šalpos pažadų
kai kurios šalys pažadėjo ir
visai nedideles lėšas, kaip
T urkija, kuri tegalės duoti
penkis milijonus. Kai kurios
d e le g a c ijo s ž a d ėjo d u o ti
paramą, tik neskelbė, kokias
sumas duos.
Konferencijoje dalyvavo ir
laikinasis Afganistano prem 
je ra s H am id K arzai. Prieš
vykdamas į Tokijo jis aplankė
Saudo Arabiją ir buvo priimtas
k a ra lia u s F ahd b ei sosto
įp ėd in io p rin c o A b d ullah.
S audo A ra b ija p a ž ad ė jo
prisidėti lėšom is prie A fga
nistano atstatymo. Afganistano
prem jeras pasikalbėjim e su
vokiečių žurnalo “Der Spie
gel” atstovais pabrėžė viltį,
kad Vakarų šalys nepaliks
Afganistano savo likimui, kaip
jos padarė Sovietų Sąjungai
p a b a ig u s o k u p a c iją 1989
m etais. T uom et a tsira d o
Taliban jėgos, kurios A fga
nistaną okupavo 1996 metais.
Saudo Arabij a pareikalavo,
k ad j os p ilie č ia i, su im ti
Afganistano kare, būtų repa
trijuoti ir jiem s būtų leista
g rįž ti nam o, nors JAV
žvalgyba ir bandytų apklau
sinėti ir tardyti. Prem jeras
prašė princo Abdullah, kad jo
karalystė pripažintų dabartinę

A fg an istan o v y riau sy b ę ir
atsiųstų savo diplomatus.
Tokijo konferencijoje visus
nustebino Japonijos vyriau
sybė, pažadėjusi Afganistano
a tsta ty m u i 500 m ilijo n u s
dolerių, kai Europos Sąjunga
su 15 v a lsty b ių p a ž ad ė jo
suteikti maždaug 350 mil. dol.
Ispanijos policija suėmė du
Ispanijon atvykusius A fga
nistano teroristų aukštus alQaida tinklo veikėjus, vieną
m arokietį, kitą alžyrietį. Jie
bus perduoti Amerikos žval
gybos valdininkams. Kaimy
ninis Iranas paskelbė, kad jis
n e p riim s P e rsų įla n k o s
piliečių, kurie bandys pereiti
Iran o sien ą, b ė g d a m i nuo
amerikiečių bombardavimų ir
kalinimo. Iš visų bėglių bus
reikalaujama normalių sienos
parėjimo vizų, paskelbė Irano
žinių agentūra.

JAV v y ria u sy b e i lab a i
nem alonūs Vakarų pasaulio
žm ogaus te is ių d rau g ijų
priekaištai dėl Taliban teroristų
kalinimo. Tarptautinės žm o
gaus te isių o rg a n iz a c ijo s
kaltina Ameriką, kad ši laužo
vadinam ą Ženevos konven
c iją, p riim tą 1949 m etų
rugpjūčio 12 d. Amnesty Inter
national, Human Rights Watch
ir net R audonasis K ryžius
reikalauja, kad arabai kaliniai
nebūtų laikomi metaliniuose
garduose, dieną-naktį apšvies
ti, surakintomis rankom is ir
kojomis, su gaubtais ant galvų.
Gynybos sekretorius piktokai
atm etė tuos n e p a g rįstu s
kaltinimus. Jis sakė, kad 158
kaliniai tik laikinai vargsta
narvuose. Joks kalinys nebuvo
užgautas ar kankintas. Visi jie
tu ri š ilto v a n d en s v o n ias,
patogias išvietes, turi švaraus

JAV Gynybos sekretorius Donald H. Rumsfeld džiaugiasi, kai prez.
George Bush pasirašo įstatymą, kuriuo karo reikalams ir Pentagonui
skiriama 317.2 bilijonų dolerių .
AF/P nuotr.

R u sijo s ir A fg a n ista n o
vyriausybės atstovai atidarė
dviejų m ylių kalnų tunelį,
kuris buvo Taliban valdžios
uždarytas, susprogdinant juo
einantį vieškelį. Šis tunelis
buvo p a n a u d o ta s R u sijo s
p a ra m ai p a d e m o n stru o ti.
Išv a liu s tu n e lį, 26 rusų
sunkvežimiai atvežė 100 tonų
kvietinių miltų alkstantiem s
Afganistano gyventojams.

v an d en s tie k im ą , šv ariu s
drabužius, antklodes, gauna
pakankamai jiem s pažįstamo
m aisto, turi m aldom s n au 
dojam us kilim ėlius ir teisę
a tlik ti re lig in e s m aldas ir
gauna m odernią m edicinos
priežiūrą, kurios jie negalėjo
gauti ar tikėtis Afganistane.
Ž m ogaus teisių gynėjai
reikalauja, kad visi kaliniai turi
(Nukelta į 3 p.)
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redakcija neatsako. Nepasirašytų rašinių nespausdiname.
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RUSIJA NESIRUOŠIA RATIFIKUOTI VALSTYBĖS SIENOS SUTARTIES
Rusijos ir Lietuvos Valsty
bės sienos sutarties ratifika
vimas priklauso nuo bendro
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
su sita rim o b ei d e ry b ų su
E uropos S ąjunga. Taip po
susitikimo su Lietuvos užsie
nio reikalų m inistru Antanu
V alioniu p a re išk ė R u sijo s
Federacijos Dūmos Tarptau
tinių reikalų komiteto pirm i
ninkas Dmitrijus Ragozinas.
A.Valionis, kaip prim ena
ELTA, į Maskvą buvo atvykęs
su darbo vizitu kaip Europos
Tarybos M inistrų kom iteto
pirm ininkas, bet su Rusijos
a tsto v a is jis b en d ra v o ir
dvišalių santykių temomis.
Valstybės sienos sutartis

neratifikuojama, kaip žurna
listam s teigė D .R agozinas,
kadangi Lietuva ketina stoti į
Europos Sąjungą. Tiek L ie
tuvai, tiek Rusijai iškils naujų
sunkum ų k o n tak tu o ja n t su
Karaliaučiaus regionu. Taigi
problem a visišk ai nauja ir
unikali,- nebe dvišalė, o trišalė,
k ad a n g i jo je d a ly v a u ja ir
E uropos S ąjunga, p abrėžė
Dūmos Tarptautinių reikalų
kom iteto prim ininkas. “Aš
nors rytoj galiu pateikti Dūmai
šį sprendim o p rojektą, bet
n e g a lė siu a tsa k y ti į savo
kolegų klausimus, ir ratifika
vimas sužlugs, tai taps politine
problem a. Jie paklaus, kaip
L ietu v ai įstojus į E uropos

Sąjungą per ją važiuos Kara
lia u č ia u s g y v e n to ja i, kaip
spręsis vizų, kovos su nelega
lia migracija, vieningo energe
tikos tilto klausimai ir pan.”, teigė D.Ragozinas. Pasak jo, to
nežinom a nei V ilniuje, nei
Lenkijoje, ir tai priklausys nuo
Briuselyje sėdinčių biurokratų.
Rusija teigia norinti, kad
L ietuva, L en k ija ir R usija
p a te ik tų B riu se liu i bendrą
pasiūlymą dėl Karaliaučiaus
srities problemų. “Kai šį siūly
mą patvirtins Europos Sąjun
ga, pradėsime derybas. Tuo
m et galėsim e ratifikuoti šią
formalią Rusijos ir Lietuvos
v a lsty b ių sien ų s u ta rtį” ,
tvirtino Eltai Dūmos atstovas.

UZ LAISVĘ REIKIA KOVOTI KASDIEN

■----------------------------------Šie m etai prasidėjo nelauktais įvykiais, kai Lietuvos
prezidentas buvo pakviestas atvykti į B altuosius rūm us
Washingtone. Sausio 17-oji liks mums istorine diena, nes tą
dieną pirmą kartą po II-jo Pasaulinio karo JAV prezidentas
priėmė Lietuvos Respublikos prezidentą Valdą Adamkų.
Neseniai minėjome tragiškąją Sausio 13-ąją - Lietuvos
laisvės gynėjų atm inim ą, kai lietuvių tauta giedodam a ir
dainuodama sustabdė Sovietų tankus tą 1991 m. naktį, nors už
laisvę teko pralieti kraują keturiolikai žmonių, kurie gynė savo
tautą pasaulio istorijoje. Tėvynė visada didžiuosis jų auka. Jie
parpuolė ant žemės, bet pavergėjas neparklupdė Lietuvos.
Amerikos lietuviai jautriai išgyveno tą skaudžią žinią, kaip
ir tą, kai Sovietų Rusija brutalia jėga 1940 m. okupavo Lietuvą.
Jie tuoj sujungė savo jėgas ir ieškojo būdų kaip jai padėti. Tuoj
sudarė pirmą delegaciją, kurią priėmė JAV prez. Franklin D.
Roosevelt 1940 m. spalio 15 d. Ją prezidentui pristatė Leonardas
Šimutis. Prez. Roosevelt pažymėjo jau tada, kad Lietuva nepri
klausomybės neprarado - nepriklausomybė tik laikinai pertraukta.
A n tr a sis, ja u A m erikos L ietu v ių T arybos, lie tu v ių
delegacijos priėmimas buvo pas prez. Harry S. Truman 1946
m. spalio 29 d.
Trecią kartą vėl JAV prez. Harry Truman priėmė ALT
Vykdomojo komiteto narius 1948 m. rugsėjo 16 d.
K etvirtą kartą vėl tas pats prez. Truman priėm ė ALT
delegaciją 1952 m. vasario 15 d.
Penktą kartą jau prez. Dwight D. Eisenhower priėmė ALT
delegaciją 1953 m. kovo 26 d. Jis buvo prašomas paskatinti
Senatą ratifikuoti Genocido konvenciją ir kad JAV Kongresas
ištirtų Pabaltijo valstybių pavergimo faktus.
Šeštąjį kartą ALT sudaryta lietuvių jaunimo delegacija,
Valdo Adamkaus vadovaujama, buvo priimta 1956 m. birželio
14 d. pas JAV v ice p rez . R ic h a rd N ixon, re ik a la u ja n t
konkretesnių žygių Lietuvos išlaisvinimui. Buvo įteikta 40,000
jaunimo parašų peticija prez. D. Eisenhower Lietuvos laisvės
reikalu, su kurios turiniu supažindino delegacijos vadovas
Valdas Adamkus. Šiandien tas pats Valdas Adam kus, jau
L ietu v o s p re z id e n ta s, p rašo L ie tu v ą p riim ti į NATO.
Delegacijoje tada buvo ir Raimundas M ieželis, dabartinis
prezidento patarėjas.
Septintą kartą bendrą ALT ir LB delegaciją priėmė JAV
prez. John F. Kennedy 1962 m. vasario 16 d.
K adangi JAV nepripažino sovietinės rusų okupacijos
Lietuvoje, tai Baltuosiuose rūmuose prez. Roosevelt 1941 m.
balandžio 18 d. oficialiai priėm ė Lietuvos prez. A ntaną
Sm etoną, p a sitra u k u sį į V akarus, k urį lydėjo L ietuvos
pasiuntinys Washingtone Povilas Žadeikis.
Dabartinis prez. Valdo Adamkaus vizitas pas JAV prez.
George Bush tapo istoriniu, nes buvo paliesti svarbiausi Lietuvai
klausimai ir V. Adamkus esąs patenkintas pasikalbėjimo eiga
ir rezultatais, ypač NATO klausimu. Lietuva gali didžiuotis šiuo
savo prezidento vizitu, nes pasiekta daug. Tad ir ta 60 metų
veikla Lietuvos laisvinimo baruose nebuvo veltui. Tačiau to
negana, reikia, kad mes savo senatoriams primintume dabar
pasisakyti už Pabaltijo valstybių priėmimą į NATO organizaciją
nedelsiant, nes šį rudenį Prahoje bus sprendžiam as šis
klausimas.
S. Tūbėnas

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

Atkelta iš 2 p.

gauti advokatus gynėjus, o
tardomi jie turi teisę pasakyti
tik savo vardą ir pavardę bei
kario numerį.
Karas Afganistane vėl iš
kėlė ginčus Filipinuose, kur
keliose salelėse veikia vietinių
m usulm onų partizanų-teroristų grupelės. Filipinų prezi
dentė paprašė JAV vyriausybės

atsiųsti nedidelę grupę karinių
patarėjų, puskarininkių, kurie
treniruotų filipiniečius kovai
su k o m u n istin ėm is islam o
grupuotėm is. Jos lėšų turi,
p agrobdam os sv etim šaliu s
tu ristu s ir gaudam os iš jų
šeimų išpirkimo mokesčius. Į
kritiką, kad Filipinai pakvietė
amerikiečius karius ir įsijungė

-

• N au joji

A fg a n ista n o
vyriausybė uždraudė ūkinin
kams auginti opiumo aguonas.
Tas buvo uždrausta ir buvusios
Taliban valdžios. Kai kuriose
žem ės ū k io p ro v in c ijo se
aguonos yra pelningiausias
augalas. Šiuo metu net svo
gūnai neauga dėl vandens
stokos. Daug afganų badauja
ir dėl to, kad per anksti sugrįžo
iš pabėgėlių stovyklų į senas
savo apylinkes.
• Pasaulio Bankas paskel
bė, kad Afganistano atstatymui
reikės išleisti m ažiausiai 15
bilijonų dolerių.
• Arabų spaudoje paskli
do žinia, kad Saudo Arabija
paprašė Am erikos išvežti iš
Saudo A rabijos visus savo
kareivius. Abi šalys pareiškė,
k ad d a b a rtin ia i ry šia i ir
kariuom enių b en dradarbia
vim as bus tęsia m a s, nes
norim a išlaikyti pastovum ą
P e rsijo s įla n k o s šalyse.
Santykiai šiek tiek nukentėjo
dėl fak to , k ad ru g sė jo 11
d ien o s te ro ro p u o lim e 15
asmenų iš žuvusių 19 teroristų,
buvo Saudo Arabijos piliečiai.
• In d ijo s g y n y b o s m i
nistras pareiškė Vašingtone
spaudos konferencijoje, kad
In d ijo s k a riu o m en ė prie
P a k ista n o sienos p a re n g ta
gynybai. “Mes turime saugoti
nuo teroristų kiekvieną tiltą,
kiekvieną pramonės projektą.
Turime viską saugoti, ko neturi
daryti Pakistanas. M inistras
pridėjo, kad daug musulmonų

į kovą su Afganistano priešais,
prezidentė Arroyo pasakė, kad
ne F ilipinai prisijungė prie
A m erikos ko v o je su te ro 
ristais, bet Amerika įsijungė į
jau seną Filipinų karą prieš
savo teroristus. O tai įvyko tik
po ru g sė jo 11 d. p u o lim o
Amerikoje.

Keliais sakiniais

Indijoje, nors ir nerim auja,
reikalauja savo valstybės, bet
daugelis visiškai nenori pri
sijungti prie Pakistano.
• S a u d o A r a b ijo s v y 
riausias religinis vadas mirė
nuo širdies smūgio, sulaukęs
77 m etų am žiaus. Š eikas
Hammoud bin Ozla al Shoeiby
buvo aklas, iškilo kaip islamo
m okslo vadovas, paskelbęs
šventą karą Am erikai, Izra
eliui. Jis rėmė Taliban režimą
padėjo veikti al-Qaida teroristų
tinklui.
• Š ias e ilu te s r a ša n t,
federalinės, Utah valstijos ir
Salt Lake City įstaigos plačiai
rengėsi garantuoti, kad šių
metų Žiemos Olimpinės žai
dynės praeitų be jokių tero
rizm o m anifestacijų. Buvo
kalbama, kad žaidynėse, ypač
atidarymo ir uždarymo iškil
mėse dalyvaus mažiau spor
tininkų negu įvairių žvalgybos
agentų, kariuomenės narių ir
p o lic ijo s. Ž a id y n ės tęsis
vasario 8-24. Jau prieš mėnesį
buvo žinoma, kurie kariniai
d alin iai ir ką im s saugoti.
S augum o re ik a la m s buvo
skirta 310 m ilijonų dolerių
lėšų. Sumobilizuotos aviacijos
eskadrilės, ginkluoti būriai
saugos k a ln u s, k rū m u s ir
pastatų stogus. Salt Lake City
laukė apie 90,000 atletų ir
turistų.
• Jeruzalės mieste savi
žudis palestinietis su šautuvu
rankose apšaudė būrį žmonių,
laukiančių autobuso. Šešiolika

žmonių sužeista, šeši sunkiai.
U žpuolikas buvo po licijo s
nušautas. Izraelio kariuomenė
puolė Nablus miestą, Vakari
niame krante.
• K in ijo s v y ria u sy b ė
u žsak ė m o d ern ų k e le iv in į
lėktuvą savo valstybės prezi
d en to reik a la m s. L ėk tu v ą
gamino JAV bendrovė Boeing.
Po įvairių priedų įrengim o
p aaiškėjo, kad prezid en tu i
skirtame lėktuve buvo įtaisyti
g e ra i p a s lė p ti k lau sy m o
aparatai, nes keleivio lovoje ir
v o n io je , iš v iso ra s ti 27
mechanizmai. Juos išaiškinus
Kinijos saugumo direktorius
pareiškė, kad jo nestebina toks
šn ip in ėjim o m etodas, m es
paprastai ir toliau vienas kitą
šn ip in ė sim e, nors m ūsų
santykiai nėra blogi, pasakė
direktorius.
• Izraelio tankai apsupo
P a le stin o s vado A rafato
b u v e in ę R am alah m ieste.
Kovos vėl išsiplėtė, vadovau
jantis “akis už akį” šūkiu.
• Ugniakalnio prasiverži
mas Konge sunaikino pusę
G om a m iesto pastatų. D ar
nežinia, kiek gyventojų žuvo.
• Vokietijos krikščionys
d e m o k ra ta i su siju n g ė su
Bavarijos krikščionių unija,
kurios vadas, laimėjus Vokie
tijos rinkimus, būtų valstybės
k a n c le ris, nes k rik šč io n ių
demokratų pirmininkė Angela
M erkel atsiėmė savo kandi
datūrą į kanclerės vietą.
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KAS MUSŲ - TAS NE RUSŲ!
Šv. Kalėdų, vilties ir teisy
bės šventės, išvakarėse moks
lininkų rūm ai su M ažosios
L ie tu v o s re ik a lų tary b a
(MLRT) Mokslų akademijos
centriniuose rūmuose Vilniuje
surengė seminarą “Karaliau
čiaus kraštas - prūsų ir lietuvių
žem ė” . Kartu su akademiku
prūsologu Vytautu M ažiuliu
p ranešim us skaitė m inėtos
tarybos vicepirmininkas isto
rikas dr. Algirdas M atulevi
čius, nariai archeologas dr.
Valdemaras Šimėnas, mokslo
istorikas dr. Algimantas Liekis
ir pirmininkas Vytautas Šilas.
Beje, pastarieji du - LTS nariai.
M okslo ir enciklopedijų
leidybos instituto vyresnysis
mokslinis redaktorius, “Mažo
sios Lietuvos enciklopedijos”
istorijos skyriaus vedėjas dr. A.
Matulevičius papasakojo apie
vokiškosios Prūsijos valstybės
valdžios raštuose ir žem ėla
piuose gyvavusį Lietuvos, kaip
šios valstybės dalies, vardą.
Sutinkam os form os: Preussisch-Litauen, Klein Litauen,
L ita u isc h e s K reis, P rivinz
Litauen ir kt. Mažojoje Lietu
voje lietu v iai iki X V III a.
pradžios sudarė aiškią gyven
tojų daugum ą, kuriai buvo
rašomos lietuviškos knygos.
M ažosios L ietuvos isto 
rik a s dr. A. M a tu le v ič iu s
paaiškino, kad iš Karaliaučiaus
krašte apsigyvenusių baltų v a k arin ių lietu v ių , k uršių,
sulietuvėjusių prūsų, taip pat
Didžiosios Lietuvos lietuvių per keletą amžių iki XVI a.
susidarė m onolitinė etninė
lietu v in in k ų (sa v iv a rd is!),
vėliau vadintų mažlietuviais,
grupė. Kadangi K ryžiuočių
ordino valstybėje galiojo dvi
teisės - vokiečių kolonistams
V okiečių teisė , o v isiem s
vietos gyventojam s - prūsų
teisė, tai ir lietuviai ilgą laiką
buvo vadinami prūsais!
Karaliaučiaus kraštą sudaro
dvi pusės: vakarinė (nuo Deimenos-Alnos upių) prūsiškoji
ir ry tin ė lie tu v išk o ji. P rū 
siškoje dalyje galima aptikti
lietuviškos kilm ės vietovar
džių, mat čia kompaktiškomis
grupėmis gyventa ir lietuvių.
Lietuviškoje dalyje prūsiškos
k ilm ės v ie to v a rd ž ių k iek
daugiau. Prof. V. Mažiulis šį
fenomeną aiškina kaip gilios
praeities reliktą. Pagal jį, į šį
kraštą nuo VI-VII a. gausiai
kėlėsi lietuviai, kurie sulie
tuvino čia gyvenusius prūsus
(d alį, m aty t, n u stū m ė į
Sembą). Tokiu būdu, reikia
tvirtinti, kad kryžiuočių XIII a.
užkariautos Nadruva ir Skalva
buvo v irtu sio s v a k a rin ių
lietuvių žemėmis. Prof. M a
žiulis pažėrė keletą įdomesnių
prūsiškų Nadruvos vietovar

džių ir paaiškino jų etim o
logiją. Pvz., Stablaukis (prie
Įsruties) reiškia ne stabų, o
akmenų lauką (prūsiškai stabis
- akmuo).
Dr. V.Šimėnas pabrėžė, jog
archeologiniai tyrimai rodo,
kad žalvario ir ankstyvojo
g e le ž ie s am žių k u ltū ro s
teritorija, kurią siejam e su
vakarų baltais (500 m. pr. Kr.-

Potsdamo susitarimą pavadino
suokalbiu, darančiu gėdą JAV
ir Didžiajai Britanijai, atsklei
dė šio su sita rim o genezę.
M o k slininkas pabrėžė kad
Karaliaučiaus krašto suverenas
yra ne ko lo n istai (ir ne jų
valstybė), bet senieji gyven
tojai - lietuvininkai. Pastarųjų
valia yra išreikšta 1918 11 30
Tilžės aktu, pakartota 1946 ir

Karaliaučiaus universitetas
500 m. po Kr.) siekė iki Šven
tosios upės (už Kauno) žiočių.
Dr. V. Šimėnas akcentavo iki
V-VII a. buvus Sembos (prūsų
kultūros centro) ir Nadruvos
materialines kultūros bendru
mą. Tai neprieštarauja V. M a
žiulio teiginiui, kad VI-VII a.
į Nadruvą ir Skalvą atsikėlė
lietuviai (beje, XII a. viduryje
šios žem ės buvo k araliaus
Mindaugo valdoma Lietuvos
dalis).
MLRT pirmininkas V. Ši
las, kalbėdamas apie sovietinį
b o lše v ik in į 1944-1948 m.
Karaliaučiaus krašto gyvento
jų genocidą, priminė ir kitus
Mažosios Lietuvos genocidus.
Pradžią pirm ajam , kryžiuotišk a ja m , p a d a rė R om os
p o p iež ių sk e lb ti k ry ž ia u s
žygiai prieš pagonis baltus.
D ėl to Prūsos ir vakarinių
lietuvių kraštas neteko apie 4/
5 savo žmonių (ar kada nors
R om os k a ta lik ų b a ž n y č ia
atsiprašys už tai?).
Buvo dar carinis (1914
1915 m.) ir nacistinis (1933
1945 m.) genocidai. Baisiau
sias - sovietinis. Dėl jo Kara
liaučiaus kraštas neteko visų
civilių gyventojų: sunaikinta
328 tū k st. (d au g elis lab ai
žiauriai), deportuota 102 tūkst.
S o v ietin iai p ro p ag a n d ista i
tvirtino, kad K araliaučiaus
kraštas yra “tikroji rusų žemė”.
Ir kai kurių Rusijos ideologų
logika išlieka tokia pati: kai po
etninio valym o išnaikinam i
kokio nors krašto gyventojai,
senieji vietovardžiai, o kraštas
apgyvendinamas rusakalbiais
kolonistais, jis autom atiškai
neva tampa “nedaloma Rusijos
dalimi” ...
M okslo isto rik as dr. A.
L iek is lie tu v ių isto rin iu s
interesus ignoruojantį 1945 m.

1947 m. F uldos ak tu o se Karaliaučiaus kraštą “sujungti
su nepriklausomosios Lietu
vos valstybe” . Šį testamentinį
reikalavimą ne kartą priminė
JAV ir K anadoje veikiantis
M ažosios Lietuvos rezisten
cinis sąjūdis. Šiai nuostatai
senaties terminas negalioja!
Visi pasisakiusieji buvo
v ien o s nu o m o n ės - K a ra 
liaučiaus krašto gyventojų
sovietinis genocidas, vieto
vardžių surusinimas, teritorijos
kolonizavimas ir militarizavi
mas negali ištrinti šio krašto
baltiškosios praeities. Lietuvos
valstybė, kuri yra baltų teisių
ir p a re ig ų p e rė m ėja , tu ri
susirūpinti europinės reikšmės
baltiškosios kultūros paveldo
išsau g o jim u K araliau čiau s
krašte. Lietuvos politikai turi
v isa d a a tm in ti, kad K a ra 
liaučiaus kraštas - tai baltų
krauju ir prakaitu aplaistyta
žemė!
Vytautas Miklasevicius
(Sis stra ip sn is buvo iš 
spausdintas “Tautininkų ž i
niose” 58 Nr.)

LIETUVOS DELEGATAI Į KONVENTĄ
Vilnius, sausio 30d. (ELTA). Vyriausybė savo atstovu į
Konventą dėl Europos Sąjungos (ES) ateities paskyrė užsienio
reikalų viceministrą Rytį Martikonį, o jo pavaduotoju - Lietuvos
misijos prie Europos Bendrijų vadovą, ambasadorių Oskarą Jusį.
Seimas savo atstovais į Konventą dėl Europos Sąjungos
ateities paskyrė Seim o valdančiosios daugum os atstovą
socialdem okratą Vytenį Povilą A ndriukaitį ir opozicinės
Liberalų frakcijos narį Alvydą Medalinską (kurių pavaduotojai
yra Rolandas Pavilionis ir Dalia Kutraitė-Giedraitienė).
Į pirmąjį Konvento posėdį ES valstybių bei šalių kandidačių
delegatai rinksis šių metų vasario 28 dieną. Metus dirbsiantis
forumas parengs pasiūlymus dėl tolesnių ES reformų ir pateiks
juos 2004 metų Tarpvyriausybinei konferencijai, kuri priims
galutinius sprendimus.
R.Martikonis, ilgiausią darbo patirtį su Europos Sąjunga
turintis Lietuvos diplomatas, pristatydamas Vyriausybei jo
kandidatūrą tvirtino Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis.
“K onvento darbo rezu ltatai įtakos tai, kokioje E uropos
Sąjungoje gyvensime ateityje, todėl tai yra svarbus forumas.
Esu įsitikinęs, kad R.M artikonis, kartu su Seimo paskirtais
atstovais, deramai atstovaus Lietuvai drauge su kitomis šalimis
kuriant Europos ateities viziją”, - sakė Lietuvos diplomatijos
vadovas.
2001 m etais užsienio reik alų vicem in istru p askirtas
R.M artikonis yra derybų dėl narystės Europos Sąjungoje
delegacijos vadovo pavaduotojas bei Institucijų derybinės darbo
grupės vadovas. Jis yra baigęs Vilniaus universiteto Teisės
fakultetą, kur studijavo tarptautinę ir ES teisę, taip pat politikos
m okslus JAV, D anijoje, Nyderlanduose. Užsienio reikalų
ministerijoje R.Martikonis dirba nuo 1992 m, 1995-1999 m.
Lietuvos misijoje prie Europos Bendrijų dirbo patarėju. 1999
2001 metais vadovavo Užsienio reikalų ministerijos Europos
integracijos departamentui.
ELTA primena, kad sušaukti Konventą buvo nuspręsta 2001
m. gruodžio 14-15 d. vykusiame Europos Sąjungos viršūnių
tarybos susitikime Lakene, kai buvo priimta deklaracija dėl
Europos Sąjungos ateities diskusijos darbotvarkės, tvarkaraščio
ir metodo. Konventą sudarys pirmininkas ir du vicepirmininkai,
15 valstybių narių vyriausybių atstovų (po vieną iš kiekvienos
valstybės narės), 30 nacionalinių parlamentų narių (po du iš
kiekvienos valstybės narės), 16 Europos Parlamento narių ir
du K om isijos atstovai. Šalys kandidatės K onvente bus
atstovaujamos taip pat, kaip ir dabartinės valstybės narės.
K onvento narius, jiem s nedalyvaujant, galės pakeisti jų
pavaduotojai.
HELSINKYJE LIETUVOS PASIEKIMAI
Lietuvos pasiekimus ir likusias problemas integruojantis į
E uropos S ąju n g ą H elsin k y je p rista tė u ž sie n io reik a lų
viceministras Rytis Martikonis.
Pareigūnas, kaip praneša ELTA, skaitė pranešimą Europos
K om isijos atstovybės Suom ijoje ir L ietuvos am basados
Helsinkyje surengtame Lietuvos pristatyme. Tarp atvykusiųjų
į šį pristatym ą buvo Helsinkyje akredituotų užsienio šalių
diplomatų, akademinės visuomenės ir žiniasklaidos atstovai.
Apžvelgęs Lietuvos derybų su ES klausimus ir ekonomikos
padėtį, užsienio reikalų viceministras pabrėžė bendradarbiavimo
su Suomija ir kitomis Šiaurės Europos šalimis svarbą. Pareigūno
teigimu, Lietuvai ir visoms šalims kandidatėms labai naudinga
Suomijos patirtis siekiant tapti ir jau tapus ES nare. Juolab, kad
Suomija į ES įstojo visai neseniai - 1995 metais.

NORS LIETUVOS REIKALAI...

ŽYDŲ BENDRUOMENIŲ...

(Atkelta iš 1 p.)

(Atkelta iš 1 p.)

Bendraudamas su aukštais
JAV pareigūnais, V.Adamkus
sakė tiesiogiai pajutęs Kongre
so paramą Lietuvai, siekiančiai
narystės NATO. “Esame vieni
iš NATO p lė tro s ly d erių .
Turime realią galimybę rudenį
būti pakviesti į Šiaurės Atlanto
organizaciją. Tą patvirtino
Prezidentas Bušas. Šiandien
p er s u sitik im ą tą p a tį dar
stip riau išre išk ė valsty b ės
sekretorius Colin Pow ell”, per radiją Lietuvos žmonėms
teigė šalies vadovas.

Lietuvoje tiriamos holokausto
bylos, m okymo program ose
primenami ir aiškinami “juo
dieji” Antrojo pasaulinio karo
istorijos puslapiai.
“Istorinės tiesos nenuslėpsi
nuo augančiosios kartos” , sakė A. Paulauskas.
Lietuvos Parlamento vado
vas sakė, kad apie išlikusio
žydų b en d ru o m e n ės tu rto
grąžinimą susitikime nebuvo
kalbama. Tačiau A. Paulauskas
neabejojo, kad šie klausimai
iškils.

Tarptautinei žydų bendruo
m enių atstovų d elegacijai,
v adovaujam ai Izraelio u ž 
sienio reikalų ministro pava
duotojo M ichael M elchior
buvo surengta trum pa eks
k u rsija į Seim o plen arin ių
posėdžių salę - vietą, kur buvo
atkurta Lietuvos nepriklauso
mybė. Lietuvos žydų bendruo
menės pirm ininkas Simonas
Alperavičius delegacijos na
riams taip pat paaiškino, kad
čia buvo surengti specialūs
Seimo posėdžiai, skirti Vil
niaus Gaonui ir holokaustui
paminėti.
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KAIP AFGANISTANE BUVO
ĮKLIMPĘ SOVIETAI
Aleksas Vitkus
Jau 10 metų, kai 1991 metų
gruodžio mėnesio 25 dieną virš
K rem liaus bokštų buvo nu
leista kom unizm o raudonoji
vėliava, Gorbačev atsistaty
dino ir p rez id en ta s Je ltsin
perėm ė valdžią. Tai parodė,
kad sovietų gadynė jau baigėsi.
O p ra s id ė jo j i 1917 m etų
lapkričio 7 dieną, kai raudo
nieji sukilėliai užėm ė caro
Žiemos rūmus St. Petersburge.
Kada prasidėjo komunizmo
tikrasis žlugim as? Ar 1986
m etų C e rn o b ilio atom inės
jėgainės sprogimu? O gal 1980
metų sprendimas, kai sovietų
valdžia sutiko, kad jos iki tol
atstovaujamą darbo klasę gali
geriau atstovauti nepriklauso
ma profsąjunga? Ar Chruščev’o parodym ai? O gal net
Stalino m irtis 1953 m etais?
Yra visokių nuomonių, ir ne
viena jų sustoja prie A fga
nistano aferos. Yra daug žmo
nių galvojančių, kad jei ne ta
avantiūra Afganistane, dar ir
šiandien būtų likusi Sovietų
sąjunga. Prisiminkime istoriją.
D ėl A fg a n ista n o caro
Rusija ir Anglija varžėsi jau
nuo ankstyvo XIX-o amžiaus
pradžios. R usai bijojo, kad
tuomet visą pasaulį norintiems
valdyti anglams užėmus Afga
nistaną, jiem s niekada nebus
vilties prasiveržti prie Indijos
vandenyno, kur jie būtų labai
norėję turėti šiltų vandenų
uostą. Po 1917 m etų rev o 
liucijos, R usijai užvaldžius
Tadžikistaną, Uzbekistaną ir
Turkmenistaną, revoliucionie
riai nebūtų nieko prieš užval
dyti ir dar vieną musulmonų
kraštą, jeigu tam pasitaikytų
patogi proga.
1979 m etų g ruodžio 12
dieną visasąjunginės kom u
n istų p a rtijo s g e n e ra lin is
se k re to riu s L e o n id Ily ic h
Brežnev, kuris 1964 m etais
p erėm ė v a ld ž ią iš N ik ita
Chruščev, sušaukė slaptą susi
rinkimą, kuriame buvo numa
tyta svarstyti, kaip reaguoti į
netikėtai susidariusią padėtį
Afganistane. Pasirodo, kad po
k e lių m ėnesių neaiškum ų,
1978 metų balandžio mėnesį
kairieji kariuomenės karinin
kai perėmė valdžią ir paskelbė
Afganistaną socialistine vals
tybe. Kokia proga sovietams!
Jie tuojau pradėjo naujuosius
Afganistano vadovus vadinti
draugais, ir džiaugtis, jog tai

buvo dar viena revoliucinė
pergalė prieš imperializmą.
B et k ra šta s, k u riam e
viešpatavo dar beveik vidur
amžiška politinė struktūra, ir
kur net 90% gyventojų b e
raščiai, tikrai nebuvo priaugęs
b ū ti “d a rb in in k ų ro ju m i” .
Nepraėjus nei metams, Islamo
dvasininkai pradėjo stipriai
kovoti prieš šį naujai besi
vystantį “bedievišką” kom u
nizmą. Kariuomenė nežinojo,
į k u rią pusę lin k ti, ir šios
k o m u n istin ė s rev o liu c ijo s
vadas, marksizmo teoretikas
M oham m ad T araki, tu rėjo
šauktis sovietų pagalbos. Nors
sovietai jam tuojau prisiuntė

dos, kad išgelbėti Afganistano
revoliuciją, reikėjo pašalinti
Amin. O tai pasiekti reikėtų
sovietų karinės intervencijos.
Vienbalsis sprendimas
Tą šaltą vakarą į Brežnev
“dača” susirinkę keturi seni
komunistai apie tai ir kalbėjo.
Be Brežnev, ten buvo KGB
viršininkas Yuri Andropov,
gynybos kom isaras D m itri
U stinov, u ž sie n io re ik a lų
komisaras Andrei Gromyko ir
generalinio sekretoriaus pava
duotojas ir artimas patarėjas
Konstantin Cernenko.
Andropov, buvęs ambasa
d o riu s B u d a p e šte , buvo
patyręs 1956 metų Vengrijos
sukilim e savo paties kailiu,
kaip patys aršieji Vengrijos

Afganistanas ir jo kaimynai
Po karo U stinov sekm ingai
vadovavo atom inių ginklų
pramonei. Jo dėka Raudonoji
armija iš senosios kavalerijos
d iv iz ijų tapo b ran d u o lin ė
karinė galybė.
Trečiasis tos grupės narys
buvo Andrei Gromyko. Užsie

Hamid Karzai, Afganistano laikinosios vyriausybės vadovas, laiko Koraną, kurį jam įteikė Romoje
buvęs afganų karalius Mohammad Zahir Shah, dešinėje, ir pareiškė savo “palaiminimą” vadovauti
Afganistanui.
AF/P

g in k lų ir p a ta rė jų , k o m u 
nistinės revoliucijos p rieši
ninkai ir sąmokslininkai su
g eb ėjo T araki p a šalin ti, jį
nužudant.
N au ju o ju A fg a n ista n o
socialistinės revoliucijos vadu
H a n z u lla h A m in so v ie ta i
n e la b a i norėj o p a s itik ė ti.
S ovietai žinojo, kad A m in
buvo studijavęs Amerikoje, ir
gal n et buvo u ž v e rb u o tas
A m erik o s saugum o. KGB
agentai, įsikūrę Afganistano
sostinėje Kabul, priėjo išva

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:30-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32
Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718)
479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba amberwings@mac.com

k o m u n ista i, sta ig a v irto
fanatiškais antikom unistais.
B et ten jis ir išm oko, kad
karinė jėg a, neg ailestin g ai
pavartota, gali sustabdyti bet
kokią kontrarevoliuciją. Taip
pasimokęs, jis ir šiame susi
rinkim e siūlė A fganistanui
pritaikyti Vengrijos pamoką.
Panašiai galvojo ir Ustinov.
Pagal profesiją - inžinierius, jis
dar II-ojo pasaulinio karo metu
Stalino buvo paskirtas rūpintis,
kad Raudonoji armija turėtų
ginklų, kuriais galėtų atremti
v o k ieč ių p u o lim u s. K arui
p rasidėjus, ir rusam s tra u 
kiantis iš vakarinių sričių, jis
m okėjo suorganizuoti tūks
tančius įvairios ginkluotės
fabrikų perkelti į Rytus, kur jų
jau nesiekė vokiečių lėktuvai.

nio reikalų komisaras, geras
kalbų žinovas, jis S talinui
tarnavo kaip vienas iš p a 
grindinių patarėjų Jaltos ir
Potsdamo konferencijose. Jam
teko derėtis su C harles de
G aulle, Zhou Enlai, Henry
Kissinger and Ho Chi Minh.
Vakaruose jis buvo žinomas
kaip “Mr. Nyet”, kadangi per
savo dviejų m etų darbą JT
Saugumo taryboje jis net 26
kartus vetavo Tarybos nuta
rimus.
P a sk u tin y sis to vak aro
dalyvis, Konstantin Cernenko,
n e la b a i p risid ė d a v o prie
užsienio politikos form ula
vimo. Jis, galima sakyti, buvo
labiau politbiuro sekretorius,
kurio mėgiamiausias išsireiš
kimas buvo: “Vsio chorošo”.

Jis neturėjo jokios didesnės
įtakos svarbesniuose spren
dimuose.
G eneralinis štabas labai
nelinko įsivelti į Afganistano
avantiūrą, nes suprato, kad
krašto topografija, kalnai ir
karingi afganai būtų sovietams
k ie ta s rie šu ta s p e rk a sti.
N e n o rė jo to k io ž y g io nei
Gromyko, kuris rūpinosi kaip
toks sovietų įsikišimas į Afga
n istano p o litik ą neigiam ai
paveiks tarptautinės diploma
tijo s p o ž iū rį į so v ietu s.
Andropov ir Ustinov įrodinėjo
priešingai, tvirtindam i, kad
stiprus ir galingas Raudono
sios arm ijos sm ūgis galėtų
greitai sutvarkyti visus Afga
nistano neklaužadas. Ustinov
planas buvo užim ti sostinę
Kabul ir kitus svarbiausius
k ra što m ie stu s, tuo p a č iu
padrąsinant jiem s palankius
afganus nuo valdžios pašalinti
Amin. Pagal jo planą sovietų
kareiviam s tereikėtų ten tik
būti, o pats tikras kruvinas
kariavimas turėjo būti pačių
afganų reikalas. Ar ne panašiai,
k aip šia n d ie n ste n g ia si ir
amerikiečiai kariauti, labiau su
savo galinga aviacija, o ne
pėstininkais, eiliniais karei
v ia is? B et so v ietam s taip
neišėjo.
Kai Ustinov planui gene
ralinio štabo karininkai vis tiek
nepritarė, Ustinov, gynybos
kom isaras, pasišaukė kelis
savo maršalus ir generolus, ir
grubiai jų paklausė: “Nuo kada
g e n e ro la i n u sta to S o v ietų
sąjungos politiką? Jūsų užda
vinys yra tik parengti planus ir
ju o s v y k d y ti” . A u k štie ji
karininkai nedrįso pasiprie
šinti.
Brežnev, kuris dar vos tik
prieš keletą dienų Maskvoje
buvo iškilmingai sutikęs dabar
jau nužudytą Taraki, negalėjo
to dovanoti, sakydamas: “Ką
sakys pasaulis, kad Brežnev
nesilaiko savo žodžio padėti ir
išsaugoti sovietų draugus?”
Sprendimas buvo vienbalsis sovietų armija turi sutvarkyti
A fganistaną ir atstatyti so
vietams palankią valdžią.
(Bus daugiau)
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Iš Vilniaus 2-sios griežtojo
režim o pataiso s darbų k o 
lonijos paleistas teismo skirtą
bausm ę atlikęs buvęs prom a sk v ie tišk o s L ie tu v o je
veikusios kompartijos (LKP/
SSKP) centro komiteto ideo
lo g in io sk y ria u s v ed ėjas
Juozas Jermalavičius.
Pro kolonijos vartus išėjusį
61 metų J.Jermalavičių pasi
tiko gausus būrys žurnalistų, jo
b u v u sių b e n d ra ž y g ių bei
artimųjų, tarp jų - buvęs pro
so v ie tin io
v isu o m e n in io
judėjim o “Jedinstvo” lyderis
Valerijus Ivanovas, Rusijos
p ilieč ių aso ciacijo s p irm i
n inkas V alentinas M iščiarikovas. V.Ivanovas ir keletas
moterų J.Jermalavicių pasitiko
su gėlėmis.
Tarp pasitinkančiųjų buvo
ir Rusijos ambasados Vilniuje
antrasis sekretorius Aleksand
ras Južaninas. Per visą įka
linimo laiką nuteistąjį lankė
Rusijos am basados darbuo
tojai.
“P a sitin k am e g a rb in g ą
Rusijos pilietį” , - sakė diplo
matas žurnalistams.
Prie kolonijos vartų buvo
išša u ta s šam pano b u te lis ,
J.Jerm alavičius išgėrė vieną
taurę. Žurnalistų paklaustas, ką
veiks laisvėje, jis atsakė, jog
“spręs istorinius uždavinius”.
Rusijos pilietybę turintis
nuteistasis ketina išvykti iš
L ie tu v o s - į M ask v ą arba
Minską. Žurnalistams jis teigė
dar neapsisprendęs, kur vyks,
bet Lietuvoje tikrai neliksiąs.
“Kokia kaltė, jū s pažiū 
rėkit, ką padarė tie, kurie turi
valdžią” , - paklaustas, ar jau
č ia si k a lta s, ar būdam as
kolonijoje suprato savo kaltę.
Trum pai pabendravęs su

PRIES TAUTINĖS
VĖLIAVOS IŠKĖLIMĄ
S eim o v ic e p irm in in k a s
liberalas Gintaras Steponavi
čius siūlo atsisakyti įparei
gojimo privatiems asmenims
Vyriausybės nustatytomis die
nomis privalomai švęsti šven
tes iškeliant Lietuvos valstybės
vėliavą prie gyvenamųjų namų
bei kitų privačių pastatų.
Sausio 17 d. Seimas pri
tarė tokiam jo pateiktam įstaty
mo “Dėl valstybės vėliavos
pakeitimo” projektui, praneša
ELTA. Už tai buvo 31 Seimo
narys, prieš 9.

P A L E IS T A S S A U S IO 1 3 -S IO S
P E R V E R S M IN IN K A S

Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje partizano Antano Kraujelio
sesuo Vitalija Telksnienė viešai klausia buvusio kagėbisto M.
Misiukonio, kur yra jos brolio palaikai.
H. Gaicevskio nuotr.

žurnalistais, J.Jerm alavičius
įsėdo į raudonos spalvos Ru
sijos am basados autom obilį
“F o rd S ie rra ” su d ip lo 
matiniais numeriais ir išvyko.
K altu dėl v a lsty b in ių
nusikaltimų pripažintas J.Jer
malavičius nelaisvėje praleido
8 metus. Didžiąją bausmės dalį
jis atliko dar iki nuosprendžio
p a sk e lb im o
1999 m etų
rugpjūčio 26 dieną.
J.Jerm alavičius kartu su
savo b e n d ra ž y g iu M ykolu
Burokevičiumi buvo sulaikyti
1994 metais Baltarusijoje ir
atvežti į Lietuvą. K elerius
metus nuosprendžio jie laukė
Lukiškių kalėjime Vilniuje.
B uvę p ro m a sk v ie tišk o s
L ie tu v o je v e ik u sio s k o m 
partijos (LKP/SSKP) veikėjai

- 74 metų buvęs LKP vadovas
Mykolas Burokevičius bei 69
metų Juozas Kuolelis - lieka
k a lė ti V iln iau s g rie ž to jo
režimo pataisos darbų kolo
nijoje. Dar du nuteistieji - 56
metų Jaroslavas Prokopovičius
ir 73 Leonas Bartoševičius - į
laisvę buvo paleisti pernai
vasarį dėl senyvo amžiaus ir
silpnos sveikatos teismui su
trumpinus bausmę.
Dar vienas nuteistasis - 71
metų Stanislavas Mickevičius
- slapstosi nuo teismo skirtos
bausmės.
L ietuvos A ukščiausiasis
Teismas praėjusių metų gruo
džio 28 dieną atm etė visų
nuteistųjų 1991 metų sausio
13-sios sąm okslininkų ir jų
advokatų kasacinius skundus.

T eism o n uom one, laisv ė s
atėm im o bausm ės sąm oks
lininkam s buvo skirtos p a
grįstai.
A u k šč ia u sio jo T eism o
sprendim as yra galutinis ir
k a sa c in e tv ark a n e s k u n 
džiamas.
Už v a lsty b in iu s n u s i
kaltimus M.Burokevičius yra
nuteistas kalėti 12 m etų. Į
laisvę jis turėtų išeiti 2006
metų sausio 15 dieną. J.Kuolelis į laisvę išeis 2005 metų
rugpjūčio 23 dieną.
N uteistiesiem s atsirastų
g alim y b ė į la isv ę iše iti
anksčiau, jei jie kreiptųsi su
malonės prašymu į Lietuvos
prezidentą Valdą A dam kų.
K ol kas n ežin o m a, ar jie
ketina pasinaudoti tokia ga
limybe.
Įstatymai nenumato gali
mybės už valstybinius nusi
kaltim us nuteistiem s asm e
nims atlikusiems tam tikrą dalį
išeiti į laisvę pirma laiko. Už

sukčiavim ą, turto p rie v a r
tav im ą, p lėšim u s ir k itu s
nusikaltimus gerai kolonijoje
besielgiantys nuteistieji gali
tikėtis anksčiau išeiti į laisvę.
Tuo tarp u už v a lsty b in iu s
nusikaltimus nuteisti asmenys
tokia galimybės neturi.
M.Burokevičius, J.Jerma
lavičius ir kiti buvę partijos
veikėjai yra nuteisti už aktyvų
dalyvavim ą antivalstybinėje
v eikloje, viešus raginim us
pažeisti Lietuvos suverenitetą
ir nuv ersti teisėtą valdžią.
N u osprendį by lo je dėl są 
mokslo smurtu užgrobti val
džią Vilniaus apygardos teis
m as p a sk e lb ė 1999 m etų
rugpjūčio 26 dieną.
Daugelis kitų 1991 metų
sausio 13-sios bylos k a lti
namųjų išvengė bausmės, nes
pasislėpė nuo Lietuvos teisė
saugos Rusijoje, Baltarusijoje
ir Ukrainoje.
14 žmonių žuvo ir šimtai
buvo sužeisti per sovietų oku
pacinės kariuomenės ir KGB
m ėg in im ą n u v e rsti teisė tą
Lietuvos valdžią 1991 metų
sausio 13 dieną.

Vilniaus apygardos teisme buvo skaitomas sprendimas
Sausio 13-osios perversmo dalyviams.
G. Žilinsko nuotr.

MINISTERIJA SIŪLO MOKĖTI VALSTYBINES PENSIJAS
SOVIETŲ PARTIEČIAMS
S o c ialin ė s a p sau g o s ir
d arbo m in is te rija siū lo
V yriausybei p rita rti Seim o
socialdem okrato A lgim anto
Salam akino idėjai papildyti
valstybines pensijas gaunančių
asmenų sąrašą, įtraukiant į jį
buvusius eilinius sovietinių
partinių ir represinių struktūrų
darbuotojus.
V yriau sy b ės p o sė d žiu i

teikiamame projekte siūloma
p rita rti S eim o n a rio p a 
rengtoms Valstybinių pensijų
įstatymo pataisoms, kuriomis
to k ias p e n sija s g a u n an čių
asm enų sąrašą p a p ild y tų
m aždaug 2400 asmenų. Tai
būtų Antrojo pasaulinio karo
veteranų, kurie dirbo partinėse
o rg an iz ac ijo se arba atliko
te c h n in į d arb ą b u v u sio se
so v ie tin ė se
re p re sin ė se ,
tokiose kaip NKVD, struk
tūrose.
V yriausybei pateik tam e
projekte yra tik viena pastaba
- įstatymo pataisų įsigaliojimo
datą siūlom e nukelti į kitų
metų sausio 1 dieną, nes šių
metų biudžete nėra numatyta
pataisų įgyvendinim ui re i

kalingų maždaug 4 mln. litų.
Jei Vyriausybė pritartų A.Salam akino projektui, šis jos
sprendim as prieštarautų jos
pačios p a tv irtin tie m s stra 
teginiam s planam s pensijų
srityje.
L apkričio pradžioje Vy
ria u sy b ė s S tra te g in io p la 
navim o k om iteto posėdyje
buvo p a tv irtin ta SA D M
parengta Valstybinių pensijų
sistem os pertvarkym o k o n 
cepcija, numatanti palaipsniui
atsisakyti valstybių pensijų.
Tuom et V yriausybės nariai
su tarė d a u g ia u n e b e p lė sti
valstybinių pensijų sistemos.
V alstybinėm s pensijom s
Lietuvoje kasmet išleidžiama
virš 200 mln. litų.

V yriausybės išvadų dėl
Seimo narių parengtų įstatymų
projektų prašo Seimo valdyba.
Tačiau parlamentas neprivalo
atsižvelgti į ministrų kabineto
nuomonę.
Valstybinės pensijos Lie
tuvoje mokamos daugiau nei
100 tūkstančių asmenų. Jos
sk iriam o s ypač L ie tu v a i
nusipelniusiem s asm enim s,
buvusiem s p areigūnam s ir
kariams, pasipriešinimo kovų
d aly v iam s, nuo so v ietin ės
a g re sijo s 1991 sau sį nukentėjusiem s laisvės gynė
jam s, Č e rn o b y lio av arijo s
likvidatoriams, nukentėjusių
asm enų n e p iln a m e č ia m s
našlaičiams.
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

SIDABRINĖ SUKAKTIS

Atleisk, jei buvome kalti,
Palaimink pastangas šviesias,
Priimk dienos aukas
Ir būk prie mūs arti.
Kun. St. Yla
2002 m. sausio 20 d. Clevelando Sv. Jurgio parapijoje
atšventėme mūsų klebono kun.
Juozo A. Bacevičiaus 25-ją
sukaktį, kai 1977 m. sausio 15
d. buvo įšventintas kunigu.
Kun. Juozas gimė 1950 m.
b a la n d ž io 8 d. C le v e la n d
Heights, OH, mieste ir buvo
pakrikštytas Clevelando Sv.
Jurgio lietuviškoje parapijoje.
Jis buvo jauniausias iš trijų
brolių (Antanas ir Jonas).
A ugdam as m okėsi C levelando viešose mokyklose,
St. Aloysius ir Our Lady of
M ount C arm el parapijinėse
mokyklose. Brandos atestatą
gavo Clevelando St. Joseph

High School 1968 m. 1972 m.
b a k a la u ro la ip sn iu b aig ė
Borromeo College, kur studi
javo istoriją, filosofiją ir teo
logiją. 1976 m. gavo magistro
la ip sn į (M .D iv.) St. M ary
Seminarijoje, Columbus valst.
ligoninėje 1975 m. išklausė
klinikinės pastoracijos kursą.
1979 m. Sv. Kazimiero kole
gijoje, Romoje, studijavo lietu
vių kalbą ir kultūrą. 1985 m.
Kanonų teisę studijavo Ameri
kos Katalikų U-te, Washing
ton, D.C.
Po įšv e n tin im o kunigu,
1977-79 m. vikaravo St. Jero
me p arap ijo j e C levelande.
1979 m. studijavo Rom oje,
Italijoje. Trumpai (1980 m.)
vikaravo St. Philip & James
parapijon, 1980 m. paskirtas
vikaru Clevelando Sv. Jurgio
lietuviškon parap ijo je, kur
vėliau paskirtas administrato
riumi (1980-1988 m.). 1988 m.
paskirtas Sv. Jurgio parapijos
klebonu, kur tas pareigas ir
dabar tebevykdo. Antraeiles
pareigas atliko: 1980-1985 m.
apeigų tvarkytojas (Master of
Ceremonies) diecezijos vysku
pams, 1983-1988 m. M t Sinai
ligoninės kapelionas, nuo 1983
m. Clevelando Tribunole eina
Defender of the Bond pareigas
ir 1988-2001 m. buvo Cleve

Klebonas kun. Juozas A. Bacevičius sako pamokslą.
Dr.Lino Vaitkaus nuotr.

land Clinic Foundation kape
lionas.
Visuomeninės organizacijos:
St. C lair-Superior Coalition
patarėjas, G oodrich G annet
Com m unity C enter tarybos
narys, ir Sv. Jurgio par. Kat.
karo veteranų 613-to posto
kapelionas.

Vaišės kun. J. Bacevičiaus šventėje.

Dalis Sv.Jurgio parapijos patarnautojų stebi apeigas
Dr. Lino Vaitkaus nuotr.
Lietuvių R. Katalikų kunigų
vienybės, Lietuvių Kat. Reli
ginės šalpos ir Canon Law So
ciety of America narys.
N ežiūrint daugelio progų
būti paaukštintam K atalikų
Bažnyčioje, kun. Juozas paro
dė nepaprastą ryžtą ir pasi
aukojimą išlaikyti lietuvybę
Sv. Jurgio parapijoje. Parapijos
taryba ir visi parapijiečiai yra
nepaprastai jam dėkingi už
tokį pasišventimą.
Sidabrinės sukakties iškil
mės buvo pradėtos Sv. Jurgio
bažnyčioje 11 val. ryto, vedant
613-to Kat. karo v eteran ų
posto vėliavų tarnybai, kurią
sekė M išių tarn a i, E u c h a 
ristijos dalintojai, skaitinių
skaitytojai, kunigai, diakonas
ir klebonas kun. J.A. B ace
vičius. Mišios pradėtos chorui
ir maldininkams giedant kun.
Ant. Strazdelio Pulkim ant
k e lių g iesm ę. S k a itin ia i

1.5 MILLION OHIOANS REGISTERED TO BECOME
ORGAN DONORS
The number of Ohioans who have registered through the Ohio Bureau of Motor Vehicles
(BMV) to become organ donors is on the rise. In 2001, over 1.5 million Ohioans registered to
become organ donors through the BMV.
“Ohio's generosity keeps climbing”, said Lt. Governor Maureen O'Connor, director of the
Ohio Department of Public Safety. “I am proud that BMV can be a part of giving the gift of life.”
BMV customers who are either renewing or are being issued a new driver license or state
identification cards are asked if he/she would like to be an organ donor. If the customer an
swers, “yes” the organ donor symbol appears on the person's license or identification card.
The customer is also given an organ donor card to fill out and carry with him/her.
Last year, 45.6 percent of Ohioans registered to become organ donors. In both 1999 and
2000, 44 percent of Ohioans registered to become an organ donor through the BMV.
In 2001, over 3.1 million Ohioans renewed or were issued a new driver license. Also,
86,814 Ohioans renewed or were issued a new state identification card. Both driver licenses
and identification cards are renewed every four years, unless the individual is under 21 years
of age. The license is valid until the person turns 21.
By July 2002, the BMV along with Ohio Department of Health will officially open the Organ
Donor Registry. The registry will be housed in the BMV. The registry is designed to identify
certain individuals who have specified through their license or identification card of their inten
tions of becoming an anatomical donor.

Bob Taft, Governor
Lt. Governor Maureen O'Connor, Director

p a k a ito m is buvo sk aito m i
lie tu v iš k a i ir a n g lišk a i.
M arytės H udgins vedam as
choras giedojo lietu v išk as
giesm es. P am okslą pasakė
sidabrinę kunigystės sukaktį
šv e n čia n tis k leb o n as kun.
Juozas A. Bacevičius. Gausūs
M išių d a ly v ia i ėjo prie
K om unijos, k u rią su vynu
dalino kunigai ir parapijos
E ucharistijos dalintojai. Po
Mišių jį visi sveikino bažny
čios gale. Seniai tiek daug
žmonių meldėsi Jurginėje.
Po Mišių visi suėjo parapijos
salėn, kur baltomis gėlėmis ir
sidabriniais paparčiais išpuošti
stalai laukė svečių. Kun. J.A.
B acevičius pristatė vaišėse
d a ly v a u jan č iu s k u n ig u s ir
sukalbėjo maldą prieš vaišes.
Kiekvienas prie savo lėkštės
rado jubiliejinį leidinį. Jame
buvo atspausdinta solenizanto
biografija ir daugelio mūsų
sveikinimai.
Po vaišių parapijos tarybos
pirmininkas Stephen Kristoff
ir tarybos sekretorė Virginija
Rubinski pravedė sveikinimus.

E.Klimo nuotr.

Pirmas prabilo kun. J.A. Ba
c e v ič iu s. T oliau jo b ro lis
A ntanas pristatė B acevičių
šeimą. Karo veteranų posto
vadas R.L. Williams sveikino
solenizantą, dėkodamas už jo
globą ir dėmesį veteranams.
Parapijos choro vardu sveikino
Ž iv ilė V aitkienė ir U ršulė
Gaižutienė, įteikdam os kun.
J.A . B a c e v ič iu i L ie tu v o je
austą tautinę juostą. Lietuvos
Respublikos vardu sveikino
LR garbės konsulė Ingrida
B u b lien ė , k u ri įte ik ė k itą
tautinę juostą. Pilėnų skautų
tunto vardu sveikino tuntininkas v.s. R em igijus Belzinskas, įteikdamas jam skautų
išdrožtą medinį kryžių. Visa
salė sugiedojo Ilgiausių metų!
Po sveikinimų, scenoje pasi
rodė Jurginės atžalynas. Jau
nos 6 kanklininkės paskam 
bino "B lezdingėlę" ir "Du
broliukai kunigai". Jas sekė
staigm ena - Vytas Vaitkus
išsinešęs scenon stalelį su savo
ra k a n d a is
p aro d ė
savo
žonglierišką miklumą. Vidur
amžių laikais žonglieriai buvo
labai populiarūs, dažnai tap
davo valdovų rūm ų nariais.
Vytas m us džiugino m ėty 
damas sviedinukus, lazdeles ir
liepsnojančius fakelus. Atža
lyno programos buvo palydė
tos griausmingomis katutėmis.
Kun. J.A. Bacevičius dėkojo
už tokią mielą dieną, kurią jis
žadėjo ilgai prisiminti ir visus
palaimino.
Dėkui mielam kun. Juozui
už mums skirtus 22-jis metus
ir lau k ia m e , k ad m um s
a p a šta la u s dar ilg ia u siu s
metus.
Gerardas Juškėnas

Uršulė Gaižutienė, choro narė ir kleb.kun.Juozas A.Bacevičius su
tautine juosta kuri buvo įteikta Sv.Jurgio parapijos choro jo
“sidabrinės sukakties” proga.
E.Klimo nuotr.
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVA IŠ BR IUSELIO GALI G AUTI BEVEIK
2 MILIJARDUS LITŲ STOJIMUI Į ES
Labai prelim inariu skaičiavim u, 2004 m etais Lietuvai
numatoma beveik 2 milijardų litų Europos Sąjungos parama,
vėliau ji tolygiai didėtų. Ignalinos atominės jėgainės uždarymui
2004-2006 metais atskira eilute turėtų būti skiriama po 70 mln.
eurų (242 mln. Lt) kasmet. Žemės ūkyje tiesiogines išmokas
siūloma pradėti mokėti 2004 m. nuo 25 proc. lygio ir per 10
metų padidinti iki paramos, kurią gaus ES ūkininkai.
Toks p lan as, kaip p ran eša ELTA, p ateik tas E uropos
Komisijos pasiūlyme dėl dešimties naujų Europos Sąjungos
būsimų narių stojimo derybų finansinių klausimų sprendimo
2004-2006 m. Šį pasiūlymą dar turi svarstyti ir pavirtinti ES
šalys narės (Taryba) ir tokiu būdu suformuluoti savo derybines
pozicijas žemės ūkio, regioninės politikos ir biudžeto-finansų
srityse.
Komisijos pasiūlymas pateikiam as laiku - tai yra geras
pagrindas tolesnėms diskusijoms ir deryboms, kurios turi baigtis
šiais metais, teigė Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas
Valionis. Tai ir bus pagrindinis derybų klausimas visais šiais
metais nuo šiandien iki Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą
sutarties pasirašymo, pažymėjo ministras.
L ietuvos diplom atijos vadovo teigim u, natūralu, kad
jautrumas dėl pasiūlymo yra padidintas, nes tai labai rūpi visoms
valstybėms: tiek mokančioms į ES biudžetą, tiek gaunančioms
paramos iš ES, tiek naujoms narėms, kurios irgi gaus ES paramą.
Lietuvai labai svarbu, kad Europos Komisija laikosi jos nario
Gunter Verheugen pažado dėl param os uždarant Ignalinos
atominę elektrinę, akcentavo ministras A.Valionis, - teigiamai
nuteikia tai, kad Ignalinos AE reikalai figūruoja kaip atskira
bendrijos išlaidų ES plėtrai eilutė. A.Valionio nuomone, šios
biudžeto eilutės buvimas leidžia pagristai tikėtis, kad ir ateityje,
po 2006 metų, Ignalinos AE uždarym ui finansavim as bus
tęsiamas, o tikslus ES paramos Ignalinos AE uždarymui dydis
bus nustatytas Jungtinėje Europos K om isijos ir Lietuvos
energetikos darbo grupėje.
Ignalinos AE reikalai figūruoja kaip atskira bendrijos išlaidų
ES plėtrai eilutė. Po 70 mln. eurų kasmet būtų skirta, be jau 165
mln. eurų, skirtų iš ES, ir 50 mln., skirtų iš šalių donorių.
IZRAELIO DELEGACIJA VILNIUJE
V ilnius, sausio 30 d. (ELTA). Labai svarbu žinoti apie
praeities skausmą, tačiau tas žinojimas neturi užgožti mūsų
bendros ateities kūrimo, pabrėžė Ministras Pirmininkas Algirdas
Brazauskas susitikime su Izraelio delegacija, vadovaujama
užsienio reikalų viceministro Michael Melchior.
M .M elchior teigimu, Izraelis yra suinteresuotas stiprinti
abiejų šalių tarpusavio ryšius - jo šalis remia Lietuvos pastangas
stiprinti ir įtvirtinti dem okratinę valstybę. Svečias labai
pozityviai įvertino tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio
okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti veiklą, taip
pat pažymėjo švietimo Holokausto klausimu svarbą. A.Brazauskas, kaip praneša ELTA, informavo apie plačias švietimo
programas, vykdomas Lietuvoje.
Susitikim e taip pat buvo keliam as klausim as dėl žydų
bendruomeninės nuosavybės restitucijos bei Seimo priimto
įstatym o dėl žydų geto Vilniaus senam iestyje fragm entų
atkūrimo. A.Brazauskas kvietė pasaulio žydų organizacijas
padėti surasti investuotojus šiam projektui įgyvendinti. Pokalbio
metu nebuvo apeitos ir pastarųjų dienų aktualijos Artimuosiuose
Rytuose. Pasak M.Melchior, teroristai neatims iš Izraelio noro
gyventi su arabais taikiai.
A.Brazauskas Žydų muziejaus tolerancijos centre dalyvavo
paminklinės lentos Antanui Ulpiui atidengimo ceremonijoje. Jis
atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į lietuvius, gelbėjusius žydus karo
metais, o šia ypatinga proga daugiau dėmesio skyrė A.Ulpiui,
kuris išgelbėjo žydų dvasines-kultūrines vertybes - toras.
Šiandien jas tapo įmanoma sugrąžinti aktyviam gyvenimui.
“Toros gyvens - jos bus skaitomos įvairių šalių sinagogose,
primindamos Lietuvos žydus, didįjį Gaoną, “Šiaurės Jeruzalę”
Vilnių ir Lietuvos žydų tragediją” , - sakė A. Brazauskas.
IŠSIGANDO
JAV viešintis Lietuvos kariuomenės vadas generolas Jonas
Kronkaitis pateko į valdančiosios Socialdemokratų partijos
kritikos ugnį. Socdem ų nepasitenkinim ą sukėlė tai, kad
kariuomenės vadas dalyvavo lietuvių išeivijos organizuotoje
konferencijoje Los Angeles skambiu pavadinimu “Ar reikalingas
Lietuvai antrasis išvadavimas” . J.Kronkaitis kalbėjo apie šalies
politinę, ekonominę, socialinę ir netgi dvasinę padėtį. Vakar
socdemų vadai pareiškė esą nustebinti, kad kariuomenės vadas
dalyvavo politiniame renginyje - socdemai išsigando karinio
perversmo.

APDOVANOTI REGIONINĖS
ZINIASKLAIDOS ŽURNALISTAI
V yriausias
eu ro d ery bininkas Petras Auštrevičius
p a sk e lb ė ir a p d o v an o jo
geriausio regioninės žiniask la id o s d arb o L ietu v o s
integracijos į Europos Sąjungą
tema konkurso laureatus.
Pirm oji vieta skirta A k
m enės rajo n o la ik ra šč io
“Vienybė” redaktoriui Leo
poldui Rozgai, dvi antrosios
vietos - Klaipėdos rajono
laikraščio “Banga” redaktorei
V ilijai B utkuvienei ir M a
rijam polės apskrities la ik 
raščio “S uvalkietis” redak
cijai. Trečiasias vietas užėmė
V isagino m iesto laikraščio
“Sugardas” redaktoriaus pa
vaduotoja Anastasija Maka-

ro v a ir K elm ės rajo n o
laikraščio “Bičiulis” redakcija.
Laureatai apdovanoti diplo
m ais ir p in ig in ė m is p r e 
mijomis.
Paskatinam aisiais prizais
apdovanoti Utenos apskrities
laikraščio “Utenos apskrities
ž in io s” red a k c ija , A lytaus
miesto ir apskrities dienraščio
“Alytaus naujienos” korespon
dentas Darius Babijonas bei
Pietų Lietuvos regiono radijo
stoties FM 99 žurnalistė Vida
Ramanauskaitė- Grišmanauskienė.
V yriausias derybininkas
Petras Auštrevičius padėkojo,
kad žurnalistai objektyviai
a n a liz u o ja jų reg io n a m s

aktualias temas, susijusias su
Lietuvos siekiu tapti ES nare.
L ietuvos Ž u rn a listų są 
jungos pirmininkas Rim gau
das Eilunavičius pasidžiaugė,
kad reg io n in ė žin iask laid a
atspindi skaitytojų poreikius ir
ieško atsakymų į klausimus kokie narystės ES pliusai ir
minusai, kodėl Lietuvai reikia
sto ti į ES, k aip p a sik e is
kiekvieno žm ogaus gyveni
mas.
K onkursas žurnalistam s,
rašantiems ES tema, surengtas
jau trečią kartą. Jį organizavo
Europos komitetas prie LRV ,
Lietuvos žurnalistų sąjunga bei
Lietuvos žurnalistų draugija.
EK informacija

DANIJA APSISPRENDŽIA DĖL EUROPOS SĄJUNGOS
PLĖTROS
Danijos nuostata dėl Eu
ropos Sąjungos (ES) plėtros
nekinta ir galutinis politinis
sutarimas šiuo klausimu turi
būti pasiektas šių m etų p a 
baigoje. Tokią poziciją K o
penhagoje viešinčiam Lietu
vos užsien io reik alų v ic e 
ministrui Ryčiui Martikoniui
išsak ė D a n ijo s u ž sie n io
reikalų m inisterijos, vyriau
sybės bei parlamento parei
gūnai, praneša ELTA.
Antrąjį šių metų pusmetį
ES p irm ininkės vairą p e r
im sianti D anija sieks, kad
narystės derybos su tam pasi
rengusiomis šalimis kandida
tėmis būtų baigtos per Danijos
pirmininkavimo laikotarpį.

R .M a rtik o n io teig im u ,
p o k a lb ių m etu a tk re ip ta s
dėm esys į tai, kad Europos
K om isija savo siūlym e dėl
sto jim o d ery b ų fin a n sin ių
klausimų pažymėjo Ignalinos
atominės elektrinės reikalus,
jėgainės uždarymui siūlydama
specialų finansavim ą. “Dėl
Ignalinos atominės elektrinės
siunčiamas teigiamas signalas
ne tik Lietuvai, bet ir valsty
bėm s narėm s. Tai bus gera
pradžia toliau galvojant apie
šios problemos sprendimą”, sakė viceministras.
A biejų šalių supratim u,
kaip pabrėžė užsienio reikalų
vicem inistras R .M artikonis,
Europos K om isijos siūlym e

išd ė sty to s n u o sta to s taps
ašim i, apie kurią derybinės
diskusijos suksis iki pat to
m eto, k ai g a lu tin a i bus
susitarta dėl Lietuvos narystės
ES sąlygų.
Po susitikimų su aukštais
valdžios pareigūnais, vicemi
nistras R.Martikonis Lietuvos
eurointegracinius pasiekimus
p ris ta tė D an ijo s u ž sie n io
politikos institute surengtoje
diskusijoje. Į ją buvo pakviesti
Kopenhagoje dirbantys užsie
nio šalių d ip lo m ata i, a k a 
deminės visuomenės atstovai
bei žurnalistai. Kalbėdamas
jiem s, Lietuvos pareigūnas
pabrėžė Šiaurės Europos ir
B a ltijo s ša lių re g io n in io
bendradarbiavimo svarbą.

LENKIJOS TAUTINĖMS MAŽUMOMS GRESIA
SKURDAS IR TRADICIJŲ IŠNYKIMAS
Lenkijoje gyvenančiom s
tautinėms mažumoms gresia
skurdas ir nacionalinių tra
dicijų išmirimas.
Jeigu praėjusiais m etais
tautinių mažumų laikraščių,
žurnalų leidim ui, leidyklų
darbui be kultūriniams rengi
niams buvo skirta 6 milijonai
zlotų tai šiemet ši suma tėra tik
1 m ilijonas 756 tūkstančiai
zlotų.
Lenkijos ukrainiečių drau
gijos pirm ininkas M ironas
K ertyčakas BNS sakė, jog
“tokios tragiškos padėties,
kokioje dabar atsidūrė tautinės
mažumos nebuvo 12 metų”.Gruodžio pabaigoje Varšu
voje Žmogaus teisių Helsinkio
fondo skyriuje buvo susirinkę
visų L enkijoje gyvenančių
tautinių mažumų atstovai.
Susitikimo dalyviai sutarė,
jo g L enkijos ku ltū ro s mi-

nisterijos planuojam as dota
cijų sumažinimas gali visiškai
sužlugdyti tai, kas buvo pa
siek ta per p asta ru o siu s 12
demokratinės Lenkijos metų, o
jo pasekm ės gali neigiam ai
p a v e ik ti L e n k ijo s įv aiz d į,
paversdamos ją n etolerantiška
ir nedraugiška tautinių mažu
mų atžvilgiu šalimi.
Lenkijos lietuvių bendruo
m enės Tarybos pirm in in k ė
Irena Gasperavičiūtė mano, jog
padėtis turėtų pagerėti, o nuo
to, jog tautinės mažumos bus
priverstos atsisakyti kultūros
renginių, nukentės tik pačios
Lenkijos kultūra.
D abar tau tin ių m ažum ų
organizacijų likimas atsidūrė
Lenkijos seimo viešųjų finansų
k o m isijo s ran k o se: je ig u
k o m isija p arem s L e n k ijo s
kultūros ministerijos tautinių
mažumų departamento siūly-

mą smarkiai sumažinti lėšas
tautinių m ažum ų organiza
c ijo m s, jų la u k ia su n k io s
dienos.
L aikraštis “Rzeczpospolita ” p ask elb ė n eo ficialiu s
d u o m en is apie L e n k ijo je
gyvenančias tautines m ažu
mas. D augiausiai Lenkijoje
gyvena vokiečių - 300-500
tūkstančių, nors patys vokie
čiai teigia, jog jų Lenkijoje yra
apie 1 milijoną.
B altarusių Lenkijoje yra
200-300 tūkstančių, tiek pat
ukrainiečių, 20-30 tūkstančių
čig o n ų , 20-25 tū k sta n č ia i
lie tu v ių , 10-15 tū k sta n č ių
slovakų, 10-15 tū k sta n č ių
rusų, 8-10 tūkstančių žydų, 5
8 tūkstančiai arm ėnų. M a
žiausią etninę grupę Lenkijoje
sudaro karaimai - 200 žmonių.
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52-sios ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ
SPORTO ŽAIDYNĖS

New Yorke už Empire State rūmų matyti degantys World Trade Center pastatai, kurie teroristų buvo
susprogdinti 2001 m. rugsėjo 11 d.
AP

LIETUVIŠKA ORGANIZACIJA NUKENTĖJO
NUO RUGSĖJO 11 DIENOS TERORISTINIŲ
VEIKSMŲ
R ugsėjo 11 d. įv y k d y ti
teroristiniai puolimai privertė
A m erikos karo aviaciją su
stabdyti humanitarinės pagal
bos siuntas į Lietuvą. K ali
fornijoje įregistruota, pelno
nesiekianti Auksučiai Founda
tion dabar ieško dosnių rė 
mėjų, kad surinktoji pagalba
galėtų būti išsiųsta laivais.
P rieš
k e tu ris
m etus
Auksučiai Foundation buvo
įkurta gelbėti sm ulkiuosius
Lietuvos žemdirbius - išmo
kinti m oderniųjų ūkininka
vim o m etodų, kad pajėgtų
pereiti iš 50 metų trukusios
kolektyvinės sovietinės sis
temos priespaudos į laisvosios
rinkos ekonomiją. Si mintis
buvo subrandinta grupelės
S iau rės K a lifo rn ijo s u n i
v e rsite to d ėsty to ju ir k itų
žem ės ūkio bei inžinerijos
sp e cia listų . Id ėja p a g rįsta
pasitikint A m erikos gyven
tojų, ypač lietuvių kilm ės,
dosnumu. Pelno nesiekianti,
v isu o m en ei naudą n ešan ti
organizacija buvo įregistruota
Kalifornijoje. Visi jos nariai
dirba savanoriškai, negaudami
atlyginimo, savo laiką ir ener
giją aukodami Lietuvai.
Netoli Šiaulių, AuksučiųEgeliškių kaimuose, tarp Kur
šėnų ir Gruzdžių buvo gauta
380 akrų dirbamos žemės ir

miško. Tenai dabar kuriamas
Žem ės Ū kio Centras, kuris
g elb ės ne tik a p y lin k ė s
ūk in in k u s, bet ir v ietinius
kaim o vaikučius, duodamas
jiems galimybes savaitgaliais
ir p er šv en tes su sib u rti,
pasimokyti ir pasportuoti.
Prieš metus į pensiją išei
nantis vokiečių kilmės Kali
fo rn ijo s ūk in in k as G eorge
D ie rsse n p a d o v a n o jo visą
turėtą ūkio techniką, kad ją
to lia u v a rto tų L ie tu v o je
steigiamas Ūkio Centras. Jo
dovana, apie pusės milijono
dolerių vertės, tebėra K ali
fornijoje dėl netikėtų rugsėjo
11 d. įvykių. Praeitą pavasarį
A uksučiai Foundation gavo
užtikrinim ą iš US State D e
partment ir US Department of
Defense kad ši param a bus
dykai nuskraidinta į Šiaulius
pasiremiant Kongreso patvir
tin tu D en to n A m endm ent
leidimu. Žemės ūkiui skirtoji
dalis sveria 75,000 svarų.
Kadangi talpintuvuose bu
vo tuščios vietos, šiaurinės
Kalifornijos dosnūs lietuviai ir
am e rik ie čia i su au k o jo dar
25,000 svarų pagalbos L ie
tuvos kaim o vaikam s, dau
giausia skirtos Almos Adam
kienės vaikų fondui. Deja, tuo
metu, kai šios siuntos turėjo
b ū ti d y k ai išs k ra id in to s į

Lietuvą, įvyko žiaurioji rug
sėjo 11 d. tragedija ir visi
kariški transportiniai lėktuvai
tapo nukreipti į Afganistaną.
Humanitarinės pagalbos siun
tos buvo sulaikytos.
A u k su č iai F o u n d a tio n ,
neturėdama kito pasirinkimo,
susitarė su Orion laivų kom
panija, kad du, po 40 pėdų,
dvigubi talpintuvai, didžiulis
John Deere traktorius ir ga
lingas International Harvester
kombainas būtų persiųsti jūros
keliu į Klaipėdą. Tačiau tas
kaštuos daugiau 31,000 dol.
Labai reikia skubios pagalbos
ir aukų, k ad b ū tų g alim a
apmokėti siuntą laivais, kurie
K la ip ė d ą tu rė tų p a sie k ti
vasario mėn. viduryje. Žino
m a, v ėlu bus g av ėjam s
pasidžiaugti šiom is K alėdi
nėmis dovanomis, tačiau, kad
ir pavėluotai Lietuvos vaikai ir
smulkieji žemdirbiai džiaugsis
dovanomis ir dėkos visiems
dosniesiems rėmėjams.
Jeigu norėtumėte pagelbėti
apmokėti persiuntimo išlaidas,
prašome savo, nuo mokesčių
nurašom as dovanas, siųsti
čekiais:
The Auksučiai Founda
tio n , 2907 F ro n te ra Way,
Burlingame, CA 94010.

52-sios Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynės įvyks 2002 m.
gegužės 17,18 ir 19 d.d., Čikagoje, IL. Visuotinio ŠALFASSgos suvažiavim o nutarim u ir ŠALFASS Centro Valdybos
pavedimu žaidynes vykdo Čikagos ASK Lituanica.
Žaidynių programoje 2002 metų ŠALFASS-gos pirmenybės
šių sporto šakų: a) krepšinio - vyrų A ir B, moterų ir jaunių bei
mergaičių A (1983 m. gimimo ir jaunesnių); b) tinklinio - vyrų,
moterų ir mišrių (Co-Ed) komandų; c) stalo teniso; d) šachmatų
ir e) plaukimo.
Vyrų krepšinio A klasę sudaro iškilesnės komandos, atrinktos
ŠALFASS krepšinio komiteto. Likusios komandos žaidžia B
klasėje, kur gali dalyvauti ir vyrų A klasės komandas turinčių
klubų antrosios etc. komandos.
Principiniai, jaunių A klasės žaidėjams yra leidžiama kartu
žaisti ir vyrų A ar B klasėje, o mergaitėms A - moterų klasėje,
kiek laikas leidžia.
Vyrų A ir B krepšinį num atoma pradėti gegužės 17 d.,
penktadienį, 5 val. po pietų. Visų kitų klasių krepšinis vyks tik
šeštadienį ir sekmadienį.
Mišrių komandų tinklinis numatomas šeštadienį, o vyrų ir
moterų - sekmadienį. Mišrią tinklinio komandą sudaro 6 žaidėjai.
Aikštėje turi būti nemažiau kaip 2 moterys (arba nemažiau kaip
2 vyrai) visą laiką.
Stalo teniso programa: vyrų vienetas, moterų vienetas, vyrų
senjorų vienetas, jaunių/m ergaičių vienetas, vyrų dvejetas,
moterų dvejetas, mišrus dvejetas ir komandinės varžybos (2
vyrai ir 1 moteris). Stalo tenisą numatoma vykdyti šeštadienį.
Š ach m atų p irm e n y b ės bus v ykdom os š e šta d ie n į ir
se k m a d ien į šv e ic a rų sistem a. N u m atom a a tž y m ėti ir
nepilnam ečius žaidėjus. Galutinis form atas bus nustatytas
vietoje, atsižvelgiant į dalyvių skaičių bei amžių.
Plaukimo pirmenybės planuojamos šeštadienį, šiose klasėse:
vyrų ir moterų (17-24 m. imtinai), senjorų ir senjorių (25 m. ir
vyresnių); berniukų ir mergaičių - 15-16 m., 13-14 m., 11-12
m., 9-10 m. ir 8 m. ir jaunesnių. Programa apima visus stilius.
Šuolių į vandenį nebus. Klasifikacija - pagal dalyvio amžių
v a rž y b ų d ieną. G a lu tin is fo rm a ta s bus n u sta ty ta s po
preliminarinės registracijos.
Dalyvavimas žaidynėse yra atviras visiems Š. Amerikos
lietuvių sporto vienetams ir individams, atlikusiems metinę 2002
metų ŠALFASS registraciją.
Preliminarinė visų sporto šakų dalyvių registracija privalo
būti atlikta iki 2002 m. kovo 15 d. imtinai pas žaidynių komiteto
vadovą, šiuo adresu:
Dr. Donatas Siliūnas, 5116 Illinois Ave., Lisle, IL 60532.
Tel. 630-852-3204
Faksas: 630-852-4026; E-mail: dsiliunas@aol.com Website:
www.lituanica.org
Po preliminarinės registracijos bus nuspręsta, kurios sporto
šakos bus vykdomos ir paskelbta tolimesnės detalės bei galutinės
registracijos datos.
Dėmesio! Šachm atininkai, plaukikai ir stalo tenisistai,
norintieji dalyvauti žaidynėse, prašomi neatidėliojant pranešti
Dr. Siliūnui. Nuo jūsų reagavimo priklausys ar šios sporto šakos
bus žaidynėse vykdomos.
Čikagos A SK Lituanica

2001 m. spalio mėnesį Clevelande įvykusiame ŠALFASS-gos
suvažiavime išrinktieji šios sajungos Centro Valdybos aktyvūs
Čikagos lietuvių sporto darbuotojai : dr.Donatas Siliūnas ir Rimas
Dirvonis. Beje šis paskutinis už sportinę veiklą buvo apdovanotas
LDK Gedimino ordinu.
Ed.Šulaičio nuotr.
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2000 m. sp a lio 28 d.
Č ik ag o s L ie tu v ių F u tb o lo
klubas “Lituanica” (“Liths”)
paminėjo savo 50-ją gyvenimo
sukaktį. Į sukaktuvinį pokylį
susirinko maždaug 400 svečių.
Šventė surengta PL Centro
didž. salėje, netoli aikštės,
kurioje klubo futbolininkai
žaidžia pirmenybių rungtynes
m aždaug kas antrą sekm a
dienį.
Šios sukakties proga susi
laukta nem aža sveikinim ų.
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus savo
laišk e teigė: “ Š ian d ien in ė
Lituanica” - tai kelios sporti
n in k ų ir tre n e rių k arto s
liudijančios ilgametę gyveni
m o b ei sp o rtin ė s v eik lo s
išeivijoje patirtį, tęsiančias
stiprias tautiškumo tradicijas,
p u o s e lė ja n č ia s
ak ty v io s
veiklos ir naujų laim ėjim ų
viltis.

CHICAGOS LFK “LITUANICOS”
ILGAAMŽIŠKUMAS
Į ANTRAJĮ PENKIASDEŠIMTMETĮ
ĮŽENGUS

nariams: Gediminui Bielskui,
Albertui Glavinskui, Leonui
Juraičiui B roniui M ikėnui,
Jonui R udaičiui, E dvardui
Šulaičiui. Minėjimo programą
sk la n d ž ia i p rav e d ė Iren a
Žukauskienė.

K itą d ien ą po šio m i
nėjimo klubo vyrų komanda
n u g a lė jo len k ų “C en tru m
Sport” kom andą ir užėmė I
vietą “M etropolitan” futbolo
lygos rudens rate I-je divizijoje
(7 p erg a lės ir ly g io sio s).
Tvirtai mūsų vyrai laikėsi ir
pavasarį ir jį baigė irgi be
pralaimėjimų. Tačiau m ūsiš
kiai sužaidė du kartus lygiomis
ir tokiu būdu 2000-2001 metų

Čikagos “Lituanicos” futbolo klubo vyrų komanda, dalyvaujanti
stipriausiųjų Čikagos ir apylinkių futbolo ekipų pirmenybėse ,salėje.
Mūsiškiai žaidžia Villa Park IL kiekvieną sekmadienį nuo sausio
pradžios iki kovo 10 d.
Ed Šulaičio nuotr.
Lietuvos Sporto federacijų
sąjungos vadovai Vytautas
Nėrius ir Vitas Gudiškis klubo
nariams skirtoje telegramoje
rašė: “Linkime visiems geros
sveikatos ir gražių pergalių
aikštėse. R eikšm ingą svei
k in im ą a tsiu n tė Č ik ag o s
m iesto m eras R ic h a rd M.
Daley. Žodžiu susirinkusius
sveikino Lietuvos Respublikos
g arb ės k o n su la s Č ikagoj e
V aclovas K leiza, JAV LB
krašto valdybos pirm. Regina
N a ru šie n ė , PLB v ald y b o s
vicepirm. Algis Rugienius, PL
Centro Lemonte tarybos pirm.
Rimas Griškelis, Vilniaus un
to docentas, knygų apie sportą
autorius dr. Rem igijus Naužem ys, Illin o is fu tb o lo
federacijos vicepirmininkas ir
kiti.
Ž u k au sk ų šeim a, p r is i
mindama ilgametį klubo narį
ir d a rb u o to ją a. a. Joną
Žukauską, apdovanojimą įtei
kė geriausiam metų futboli
ninkui L aim onui B ytautui.
Lietuvos respublikos garbės
konsulas V.Kleiza atžymėjimo
ženklus įteikė klubo valdybos

sezoną baigė antroje vietoje,
tik tašku atsilikdami nuo čem
pionų - “Pegasus” ekipos.
Tokiu būdu mūsiškiai gavo
progą v aržy tis su “m ajo r”
divizijos 9-tą vietą užėmusią
“Schw aben” vienuolike dėl
v ieto s šio je g e ria u sio je
Čikagos ir apylinkių kom an
dos apjungiančioje grupėje.
2001 m. liep o s m ėn. 1 d.
įvykusiame susitikime lietu
viai įveikė “Schwaben” futbo
lininkus 2-1 ir gavo kelialapį į
“major” diviziją.
Šioje divizijoje “Lituanica”
pradėjo rungtyniauti 2001 m.
rugsėjo mėnesio pradžioje ir iš
viso rudens rate turės 9 susi
tikimus. Tiek pat kartų var
žysis ir 2002 m. pavasarį. Kaip
ir visi “major” divizijos klubai,
“Lituanica” turėjo sudaryti ir
rezervinę ekipą, kuri dabar irgi
dalyvauja pirmenybėse.
Sėkm ingai “L itu an ico s”
vyrų ek ip a žaid ė ir salės
futbolo pirmenybėse toje pa
čioje “M etropolitan” lygoje.
Čia mūsiškiai jau ilgiau rung
tyniauja “m ajor” divizijoje,

Edvardas Šulaitis

Du Gediminai: Jarmalavičius ir
Bielskus, kurie vadovauja Čika
gos “Lituanicos” futbolo klubo
komandoms. Iš k. Ged.Jarmalavičius (I-kom.), d. Ged. Biels
kus (Rezervinės kom.)
Ed.Šulaičio nuotr.

tačiau iki šiol mūsų vyrams
nepasisekdavo iškovoti prizi
nės vietos.
Tačiau 2001 m. kovo 4 d.,
su ž aid u s p a sk u tin e s salės
futbolo rungtynes, “Lituanicai” buvo įteikta III vietos
taurė. Pralaimėję tik pirmąjį
su sitik im ą , lie tu v ia i liko
neįveikti per likusias 8 rung
tynes, “Lituanica” surinko 16
taškų. Iš 32 mūsiškių pelnytų
įvarčių 13 įm ušė Laim onas
Bytautas, kuris gavo geriau
siojo “major” divizijos įvarčių
mušėjo prizą.
Taip pat “Lituanicos” ko
manda žaidė ir antrame salės
futbolo turnyre, pravestam e
Čikagos pietryčiuose - Dolton
m iestelyje esančioje salėje
“W illy Roy Soccer D om e”
Beje, “M etropolitan” lygos
salės futbolo rungtynės buvo
žaidžiam os Čikagos šiaurės
vakaruose esančiam e Villa
Park miestelyje sekmadieniais,
o antrosios varžybos-antradienių vakarais. Šiame turnyre
“L itu a n ic a ” išė jo be p r a 
laimėjimų ir užėmė I vietą.

Čia reikia paminėti ir me
tinį klubo narių bei rėm ėjų
susirinkimą, kuris buvo pra
vestas kovo 11 d. PL Centre,
Lemonte. Šiame susirinkime
buvo p e rrin k ta tos p ačio s
sudėties valdyba. Tik prie iki
šiol valdyboje buvusių jo s
narių: A. Glavinsko, G. Bielskaus, J. Rudaičio, B. Mikėno,
E. Šulaičio, L. Juraičio buvo
p rid ėtas dar vienas naujas
vyras. Tai ne taip seniai iš
Lietuvos atvykęs treneris, jau
m etus laiko vyrų kom andą
treniruojantis Gediminas Jar
malavičius. Revizijos kom i
sijoje šalia buvusio nario Jono
P le iz io p ris id ė jo n au jas Romas Kartavičius.
***
R eikia pasidžiaugti, jog
a k ty v ia i v e ik ia ir k lu b o
veteranų - “old tim ers” ko
manda. Ir joje dabartiniu metu
yra daug naujai iš Lietuvos
futbolininkų, o jos pagrindą
sudaro anksčiau klubo vyrų
kom andoje žaidusieji gana
tvirti žaidėjai. Šią kom andą
tvarko jau seniai “Lituanicos”
e ilė se b e s ire iš k ia n ti Dan
Brandonissio.
V eteranų kom andai p ri
klauso 20 futbolininkų: Darius
Budrys, Raimundas Dambrau
skas, A rūnas B u orevičius,
Adolf Jerger, Petras Šmigelskis, Jonas Putna (šiuo metu jis
gina vyrų pirmosios komandos
vartus), Rolandas Siniakovas,
Rolandas Urbonavičius, R i
mantas Jokubauskas, Anthony
M aestre, Bruno Žukauskas,
K ęstutis R ekašius, A rtūras
Urbonavičius, Virgilijus Marčinskas, Erik Jenig, Rimantas
P e tra itis, M aker A sfour,
Benediktas Puskunigis.
Klubo veiklos išjudinime ir
pajėgios vyrų komandos su
komplektavime daug prisidėjo
naujasis klubo valdybos narys
Gediminas Jarmalavičius. Jo
pastangų dėka buvo pasiektos

Čikagos ASK “Lituanicos” jaunių B klasės komandos krepšininkai
laimėję Š.Amerikos liet. krepšinio pirmenybes Čikagos apylinkėse
su treneriais: Valentinas Genčius ir Romas Domanskis (dešinėje).
Ed.Šulaičio nuotr.

pergalės salės futbolo p ir
menybėse, patekta į “major”
diviziją.
G. Jarmalavičius daug rūpi
nosi naujų žaidėjų iš Lietuvos
atvykim u, jiem s gyvenim o
sąlygų naujam e k rašte su 
darymu, žinoma, talkinant ir
kitiem s klubo valdybos na
riams. Šiuo metu “Lituanicos”
komandos yra pačios “lietu
viškiausios” negu per paskuti
nius kelis dešimtmečius. Taip
pat lygoje nėra kito klubo,
kuriame taip gausiai dominuo
tų vienos tautybės žaidėjai.
TRUKO SPORTINĖS
LAIMĖS
2002 m. sausio 6 d. “Lituanicos” futbolo vyrų ekipa
žaidė pirm ąsias “M etropoli
tan” lygos salės futbolo (“In
door Soccer”) 2002-jų metų
žiem os sezono pirm enybių
rungtynes. Žaisdam i geriau
siųjų Č ikagos ir apylinkių
komandų grupėje mūsiškiams
reikėjo pripažinti varžovų “V ik in g s” ek ip o s nežym ų
pranašumą, pralaim int m ini
maliai - 0:1.
Pasirodę be trijų pagrin
dinių žaidėjų, lietuviai neturėjo
pakankamai atsarginių, norint
atsispirti prieš pajėgius varžo
vus. N ežiūrint to, iki prieš
paskutinės minutės rezultatas
buvo lygus 0-0. Tačiau tada
m ūsiškis vartininkas Virgis
Žurom skas, kuris pavadavo
neatvykusį vartų saugotoją
Joną Putną, padarė mažą klai
dą ir tokiu būdu krito pralai
mėjimą atnešęs įvartis. Šiaip
Žuromskas kovojo puikiai ir
įrodė, kad jis yra tvirtas ne vien
tik kaip įvarčių mušėjas, bet ir
kaip nuo jų gelbėtojas.
M ūsiškių kom andos g e
riausias šaulys, praėjusio sezo
no “major” divizijos rezultaty
vum o čem pionas Laim onas
Bytautas šį kartą varžovų buvo
gerai prižiūrimas, ir negalėjo
pasižymėti. Nors progų mūsiš
kiai turėjo, bet jas likvidavo
gerai laikęs “Vikings” varti
ninkas. G alim a sakyti, kad
“Lituanicai” trūko ir sportinės
laimės.
“L itu a n ic o s” kom andos
eilėse žaidė: Virgis Žuromskas, Juan B eru ti, Ž ilv in as
Čenys, Svajūnas Jablonskis,
E dvinas T rinkūnas, D anas
Smulkys, Laimonas Bytautas,
Petras Š m igelskis, N idijus
Puškorius.
Beje, salės futbole vienu
m etu ž a id ž ia ne 11, b et 6
žaidėjai, kuriuos galima bet
k ad a k e isti. Ž a id žia m i du
kėliniai po 20 minučių. Šiaip
rungtynių tem pas yra gana
gyvas, nes aikštė, palyginus,
nėra didelė ir čia kamuolys
kartais per minutę porą kartų
pabuvoja prie abiejų komandų
vartų. Iš viso m ūsiškiam s
reikia sužaisti 9 rungtynes.
E.S.

DIRVA • 2002 m. vasario 5 d. •
Č ikagoje pagrindiniam e L ietuvos N epriklausom ybės
paskelbimo minėjime, Maria gimnazijos auditorijoje, vasario
10 dieną, 2:00 val. p.p., tarp pakviestųjų svečių yra senatorius
Richard Durbin, kuris šiuo metu veda kovą JAV Senate už
Lietuvos priėm im ą į NATO. Gausus dalvavimas minėjime
parodys mūsų visuomenės vieningumą ir pritarimą tom kilniom
pastangom. Visi yra prašomi vasario 10 dieną paskirti šiam
tikslui ir gausiai dalyvauti šiame minėjime.

RENGINIŲ KALENDORIUS
VASARIO 17 d. 4:00 v.p.p. Dievo Motinos parapijos salėje
Lietuvos Nepriklausomybės švenčių Vasario 16-tos ir Kovo 11tos 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.
KOVO 17 d., sekmadienį: Clevelando Skautijos ruošiama
tradicinė “Kaziuko Mugė” , DMNP parapijos salėse. Pradžia
11:00 v.r.
SPALIO 26-27 d. “Tradicinės lietuvių dienos” šeštadienį
6:30 v.v. Dievo Motinos parapijos auditorijoje “Aukuro” choro
koncertas. Rengia JAV LB Clevelando apylinkės valdyba.

BALIUI STEPONIUI
V*

1

v*

•

v •

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
MINĖJIMAS BROCKTONE (MA)
Kalendoriaus lapelyje - Vasario 16-oji! Ši diena
daugeliui pasaulio tautų niekuo ypatinga, tačiau jau
daugiau nei aštuonis dešim tm ečius šie m agiški
skaičiai reikšmingi ant Baltijos kranto įsikūrusiai
tautai - Lietuvai. Ši diena buria ir vienija po visą
Žemę išsisklaidžiusius tautiečius.
Šiais metais Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo ir atstatymo minėjimą Brocktone (MA)
švęsime

v Vasario 10 d. 10:30 val. ryto
•v. Mišios Sv. Kazimiero parapijos

A. f A.

•

JAV Lemonto LB Vasario 16 dieną, šeštadienį, 6:00 val.
vakaro, rengia iškilmingą pokylį, kuris įvyks PLC, Lemonte.
Šiuo pokyliu mes minėsime mūsų tautai svarbias datas: Vasario
16-tos ir Kovo 11-tos dienas. Abi šios datos yra vienodai
reikšmingos, nes jos atnešė laisvę Lietuvai. Programoje: trumpa
oficialioji dalis, sveikinimai, meninė programa, vakarienė ir
šokiai.
Šiame pokylyje dalyvaus Lietuvos ambasadorė Jungtinėms
Tautoms Briuselyje Gintė Damušytė. Taip pat tikimės, kad
dalyvaus senatorius R. Durbin, kongresmenas J. Shimkus ir kt.
įtakingi asmenys.

v*

v

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną
EFEMIJĄ, seserį JADVYGĄ ILINDIENĘ,
visas gimines ir artimuosius
Clevelando BALFO sk. valdyba
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DIRVAI
AUKOJO
LB Palm Beach FL................ 100
S.Lazdinis, Euclid, OH ........... 50
E.Capas, Pompano B., F L .... 50
G.Biškis, Clarendon Hill, IL .. 35
K. Aglinskas, Kaneohe, H I .... 15
E.Balčeris, Tucson A Z .......... 15
M.Juodaitis, Norwalk, CT .... 15
J.Paškus, Pompano B., FL .... 15
J.Rasas, Las Vegas, NV ........ 15
V.Šeštokas, Los Angeles, CA .. 15
R.Variakojis, Rocky River, OH 15
J.Zubavičius, Sunny Hills, FL 15
L. Žvynys, St. Pete B., FL ..... 15
I.Bray, Seattle, W A ................ 10
I.Juodišius, Cleveland, OH ... 10
A.Šešplaukis, Chicago, I L .... 10
J. Virpša, Chicago, I L ............. 10
I. Grigaliūnas, Oceanside, CA .. 5
S.Laniauskas, Cleveland, OH .. 5
V.Patalauskienė,
Farmingtn., MI .........................5
V.Žebertavičius, Sunny H., FL 5
J. Lekys, Chicago, IL ............. 5
E.Sluder, Centennial, CO ....... 5

Visiems aukotojams
Nuoširdžiai dėkojame

bažnyčioje
(21 Sawtell Ave., Brockton).
Tuoj po Mišių parapijos salėje vyks minėjimas.
Pagrindinis kalbėtojas - buvęs JAV armijos kapitonas
Andrius Eiva iš Vašingtono (DC). Meninę dalį atliks
žymus Bostono vyrų sekstetas, vadovaujamas Daivos
Navickienės. Po minėjimo kavutė ir užkandžiai.
Kviečiame atvykti, nes vargu ar gali kas likti
šiai dienai abejingas. Vėjyje plevėsuoja trispalvė tokia spalvinga, tokia švari, tokia laisva... Laisvė yra
nedaloma!..

KOLDŪNAI
M ĖSOS, VARŠKĖS,
GRYBŲ, RŪKS.
KOPŪSTŲ, BULVIŲ

Skambinkite:
Jodi Apanavičius
Tel.: (440) 354-4029
arba (216) 481-4614
Susitarus pristatom į namus

A. f A.
SPO R TAS

BALIUI STEPONIUI
•

V*

1

v*

•

v •

v*

v

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną
EFEMIJĄ, seserį JADVYGĄ ILINDIENĘ,
visas gimines ir artimuosius
Vincas ir Liūda Apaniai
Regina Ciuberkiene
Dr. Vytautas ir Aldona Mauručiai
Aleksas Petrauskis
Dr. Jonas ir Izabele Stankaičiai

A. f A.
MARYTEI GRAUŽINYTEI
mirus, jos broliams JUOZUI ir VYTAUTUI su
šeimomis reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą
Vanda ir Vaclovas Mažeikai
Prane ir Julius Pakalkai
Valerija Šimkienė

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SLIDINĖJIMO
PIRMENYBĖS
2002 m. Š. A m erikos
lie tu v ių kaln ų slidinėj im o
pirm enybės įvyks 2002 m.
v asario 18 d., pirm ad ien į,
W h istle r-B la c k c o m b s li
dinėjim o kurorte, W histler,
B .C ., K anadoje. V aržybas
vykdo ŠALFASS-gos slidi
nėjimo komitetas, Amerikos
lietuvių G ydytojų draugijos
m etinės slidinėjim o iškilos
apimtyje.
Program oje - slalomas ir
d id y sis slalom as įv airio se
klasėse pagal amžių. K la
sifikacija: vyrams - 16 m. ir
jaunesniems, 17-34 m., 35-49
m., 50-64 m. ir 65 m. ir vy
resniems. Moterims - 16 m. ir
jaunesnėms, 17-34 m. ir 35 m.
ir vyresnėm s. G alutinė kla
sifik acija bus n u statyta po
iša n k stin ė s re g is tra c ijo s.
Dalyvio amžius varžybų dieną
nustato jo klasę.

Po 2 n u sile id im u s bus
vykdoma kiekvienoje rungtyje
visose klasėse. Tik greitesnio
nusileidimo laikas nusprendžia
u ž im ta s v ieta s p a sk iro se
k la sė se , tač iau ab so liu č iu
vyrų/m oterų laim ėtojų n u 
statymui imama abiejų nusi
leidimų laikų suma, nepaisant
amžiaus ir klasės.
D alyvauti kviečiam i visi
lietuvių kilmės slidinėtojai.
Iša n k stin ė d a ly v ių r e 
gistracija atliekama iki 2002
m. vasario 11 d. imtinai, pas
varžybų organizatorę Gailutę
Ošlapaitę, šiuo adresu:
Gailė Ošlapas, P.O. Box
8247, Green Valley Lake, CA
92341, USA. Tel. Ir faksas:
9 0 9 -8 6 7 -3 3 9 1 .
E -m ail:
gailute@email.msn.com
D alyvių registracija bus
priim am a ir varžybų dieną

vietoje, tačiau varžybų for
m atas bus nu sp ręsta pagal
išankstinę registraciją.
Visais varžybų reikalais,
kaip transportacija, viešbučiai,
parengimai, etc. kreipkitės į
Gailutę Ošlapaitę. Papildomi
ry šiai: V ytenis Č iu rlio n is,
ŠALFASS Slidinėjim o k-to
vicepirm., tel. 216-481-1525;
E-mail: vciurlionis@msn.com
Rimas Kuliavas ŠALFASS
Slid. K-to pirm.,
tel. 416-766-2992;E-mail:
rimas@kuliavas.com
A lg ird as Šėkas, p irm e 
nybių techniškas vadovas, tel.
7 1 4 -9 6 8 -8 1 2 4 ;
E -m ail:
isekas@octa.net
Išsa m esn ę in fo rm a c iją
gauna sporto klubai ir per
nykščiai dalyviai.
ŠALFASS
slidinėjimo komitetas

12

DIRVA • 2002 m. vasario 5 d.
ĮV A I R I O S Ž IN IO S

“METALO DEIVĖ”

Dalis sendraugių stovyklos Dainavoje.

Kovo 2 d. atvyksta DAINAVOS vyrų vienetas iš
Chicagos, vadovaujamas Dariaus Polikaicio.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti koncerte, kuris įvyks
Dievo Motinos parapijos salėje 6:30 v.v.
Bilietus galima įsigyti sekmadieniais po šv. Mišių
Dievo Motinos parapijos svetainėje.
Arba skambinant Marijai Mikonienei,

tel. (216) 531-2190
Bilietai po $15, $10 ir jaunimui $5
Pelnas skiriamas Dainavos stovyklai paremti.
Ateitininkų akademija įvyks Dievo Motinos
parapijos salėje, sekmadienį, kovo 3 d.
tuojau po 10 val. šv. Mišių.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti akademijoje.
Rengia Clevelando ateitininkai

MAS stovykla 2001 m. mergaitės.

L a isv ė s g y n ė jų d ie n ą ,
Sausio 13-ąją, Lietuvos te 
le v iz ija ro d ė L iu d g a rd o s
J u šk a itė s-C e p ie n ė s d o k u 
mentinį filmą “Metalo deivė”
apie dar vieną Sausio 13-osios
nakties auką - dailininkę juve
lyrę R eginą Z iupsnytę. Tą
pačią dieną Seimo rūmuose
buvo atidaryta pomirtinė dai
lininkės R.Ziupsnytės juvelyrikos darbų paroda, praneša
ELTA.
Prem jerinio filmo scena
rijaus autorė ir režisierė L.Juškaitė-Cepienė 16 metų dirbo
Lietuvos radijo ir televizijos
diktore. Filmas “Metalo deivė”
- jos režisūrinis debiutas.
Pasak dokumentinės juos
tos autorės, keturiolika Lie
tuvos nepriklausom ybės gy
nėjų ilsisi gimtinės žemėje. Jie
- mūsų garbingų dienų šlovė,
pasididžiavimas, istorija. Ta
čiau niekas nežino, kiek tą
kruvinąjį sekmadienį sunkiai
sužalotų mirė vėliau nuo nepa
gydomų žaizdų. Ant jų kapų
nedega am žinoji ugnis. Tik
artimieji niekaip negali susi
taikyti su praradimo skausmu.
Viena tokių nežinomų did
vyrių - jauna talentinga dai
lininkė juvelyrė R.Ziupsnytė.
Sausio 13-osios naktį prie
V ilniaus televizijos bokšto
“A lfo s” bū rio sm ogikai ją
žiauriai suspardė. Jaunas orga
nizmas ilgai grūmėsi dėl gy
vybės, tačiau padaryta žala
buvo
p e rn e ly g
did elė.
R .Z iupsnytė išėjo pačiam e
jaunystės ir kūrybinių jėgų
žydėjime.
Filmo kūrėjai siekė papa
sakoti apie tragišką jaunos
dailininkės lemtį, priminti jos
darbų savitą grožį.

“M etalo deivę” film avo
operatorius Algimantas Mikutėn as, g arso re ž is ie riu s ir
muzikos autorius - Algimantas
Apanavičius, montažo režisie
rė - Janina Sabeckienė.
Perdavė Lietuvių grįžimo į
Tėvynę informacijos centras
GALIMA GAUTI LF
PRAŠYMO PARAMOS
FORMAS
Asmenys ar organizacijos,
suinteresuotos paramos gavi
mo reikalu, turi kreiptis į LF
raštinę ir pasiimti formas, o jas
užpildžius grąžinti paštu ar
įteikti asmeniškai iki kovo 15
d. 2002 m. Studentai stipendijų
gavim o reikalu užpildę for
mas, jas turi grąžinti iki ba
landžio 15 d. 2002 metų.
Param os form as galim a
u žsisak y ti ir per internetą:
www Lith Fund.org

AG

Lietuvių Fondas tel. 630
257-1616. Adresas: Lithuanian
Foundation, Inc., 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439
SEIMO NARIAI UŽ
MAŽUMŲ KALBAS
Grupė Seimo narių iš įvai
rių frakcijų sunerimo dėl Svietim o ir m okslo m inisterijos
p riim tų T autinių m ažum ų
šv ie tim o n u o sta tų . Jo m is,
Seim o narių požiūriu, sie 
k iam a p a n a ik in ti ugdym o
procesą gim tąja kalba visų
pakopų bendroj o lavinim o
m o k y k lo se. P a rla m en ta ra i
paragino švietimo ir mokslo
ministrą Algirdą Monkevičių
dar kartą peržiūrėti, pataisyti
T autinių m ažum ų švietim o
n u o statas, kad jo s a titik tų
Lietuvos tarptautinius įsipa
reigojimus bei tautinių mažu
mų lūkesčius, praneša ELTA.

AUTO

BODY

Greitas, nebrangus ir kokybiškas mašinų dažymas.
Mašinų durų atrakinimas*
Tel. 1 (216) 324-6322 Audrius
*Paslauga įmanoma tik savaitgaliais

EUROPA TRAVEL 692-1700
LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL
TO EAST EUROPE
paupotu, vhta$- prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY
for oVes 35 Years

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

S AVI

PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ
Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119
DARBO VALANDOS:
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

