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VASARIO 16-OJI SU UŽSIENIO
DIPLOMATAIS
Vilniuje vyko kasm etinis
užsienio diplom atų suvažia
vimas, kuriame dalyvavo dau
giau kaip 50 Lietuvoje reziduo
jančių bei kitose šalyse įsi
kūrusių Lietuvai akredituotų
užsienio šalių diplom atinių
atstovybių vadovų. Užsienio
valstybių pasiuntiniai drauge
su Lietuvos žmonėmis paminė
jo Valstybės atkūrimo dieną.
Kaip praneša ELTA, Vasa
rio 16-ąją diplomatinio korpu
so atstovus priėmė Prezidentas
Valdas Adamkus bei Ministras
Pirmininkas Algirdas Brazaus
kas. Svečiai taip pat susitiko su

Lietuvių Fondas pirmąją Dr. Antano Razmos pavadinimu įsteigtą 25 tūkstančių dolerių premiją įteikė
Vasario 16-osios gimnazijai Vokietijoje. Nuotraukoje iš kairės: Marytė Šmitienė, Vanina Jasinskaitė
iš Pietų Amerikos, baigusi gimnaziją, direktorius Andrius Smitas, Regina Kučienė, kuri buvo premijos
parinkimo komisijos pirmininkė, dr. Antanas Razma, LF Tarybos pirm., Povilas Kilius, LF Valdybos
pirm., dr. Jonas Valaitis, LF Garbės k-to pirm.
Vytauto Jasinevičiaus nuotr.

RYŠKĖJA NAUJI POKYČIAI
Politinių studijų ir žinių
centro M askvoje - Carnegie
center vadovas Dimitri Trenin
praėjusį m ėnesį B riuselyje
vykusioje politinėje konferen
cijoje k alb ėjo apie naujus
Rusijos prezidento Vladimir
Putin posūkius ir kartu su jais
besikeičiančią Maskvos politi
ką, galinčią turėti įtakos Vaka
rų pasauliui. Trenin įrodinėjo,
kad Putin pagrindinis tikslas
yra R usiją sum oderninti ir
atvesti į Vakarus. Bet jo mo
dernizmas - žmonių ekonomi
nė gerovė. Kitos vakariečių
puoselėjamos vertybės - žo
džio bei spaudos laisvė, žmo
gaus teisės - jam antraeiliai
dalykai. Todėl jis mielai pri
taria teism o, žinom a - irgi
Kremliaus įtaigaujamo, spren
dim ui ja u uždaryti valdžią
kritikuojančią privačią televi
zijos laidą, visiškai nekreip
damas dėmesio į savo krašto
ir u ž sie n io ž u rn a lis tų bei
dem okratiškai nusiteikusios
visuom enės protestus. Jam
nerūpi, jeigu pasaulis nepripa
žins jo kaip demokrato. Jis
nori garsėti kaip ekonomistas,
gerinantis R usijos žm onių
gyvenimą. Tačiau pagal Trenin, jo veiklos kelias visgi dar
neaiškus. N ors ir sukąstais
dantimis, tačiau tyliai priėmęs
vienašališką Bush sprendimą
panaikinti IBM sutartį, “su
minkštėjęs” dėl NATO plėtros

Bronius Nainys
į buvusius sovietų okupuotus
kraštus, vieną dieną jis bando
šlietis prie Amerikos, o kitą Vašingtoną ignoruodamas, jau
ieško draugystės su Europa.
P askiausiu laiku jis nutarė
n e b e sid e rin ti p rie O P E C ,
siurbti daugiau alyvos, nupi
ginti jos kainą ir užlieti Euro
pos rinką. Čia gal ir nežinantis
ką dabar daryti “W illiam s”
k iek nors la im ė tų , taig i ir
Lietuvai būtų naudos. Tačiau ir
E uropa, ir ypač A m erika, į
tokius Rusijos vadovo “šoki
nėjimus” žiūri gana skeptiškai.
V ašingtonas su nkiai patik i
buvusio KGB pareigūno sąži
ningumu ir laikosi atsargiai.
Keičiasi nuotaikos ir Euro
poje. K ažkodėl vėl pradėjo
niurnėti anglai, dažnai “neži
nodami” ar jie Europa, ar ne.
Stiprokai senąjį žemyną baks
nojo pats NATO gen. sekreto
rius lordas George Robertson
S v e d ijo je , S alem m ieste,
sausio 21 Švedų gynybos ir
visuomenės sąjungos suruošto
je konferencijoje. Europa kari
niu atžvilgiu nieko nereiškia,
priekaištavo anglas: turi du
m ilijo n u s k a rių , tač iau nė
50,000 jų negali nusiųsti taikai
Balkanuose palaikyti. O euro
piečiai sako, kad tai yra ne jų,
bet jūrinėmis jėgom is Vidur
žemio jūroje vyraujančių JAV

- Didžiosios Britanijos bėda,
ir žinokitės. Europa dėl to per
daug prakaito nelieja.
Reikia manyti, kad į Bal
tijos valstybių bendravim ą
neigiamai neatsilieps Estijos
vyriau sy b ės pasik eitim as?
M art Laar pakeitęs, naujas
m inistras pirm ininkas Siim
Kallas jau spėjo pareikšti esąs
už NATO ir ES, taigi užsienio
politika ta pati. O su Slovakija
Lietuvos santykiai turi pagerė
ti, nes gynybos m in istra i,
Lietuvos - Linas Linkevičius
ir Slovakijos - Joseph Stank,
pasirašė karinio bendradarbia
vimo sutartį, ir netrukus du
Slovakijos karininkai atvyks į
K arm ėlavoje p ag al NATO
reikalavim us įrengtą erdvės
stebėjimo centrą stažuotis.
Bet tie pokyčiai Lietuvos
padėties nei gerina, nei blo
gina. Putin nuotaikos keičiasi
beveik kas trys mėnesiai, ir,
atrodo, nieko per daug nebe
stebina, tačiau sunkiau nuspėti
naujų pokyčių įtaką Vakarų
E uropai, jeig u šiais m etais
įvyksiantys rinkim ai pakeis
Vokietijos ir Prancūzijos vy
riausybes. Prancūzijoje jie
įvyks pavasarį, o Vokietijoje rugsėjo pabaigoje, tad lapkri
čio mėnesį Prahoje Lietuvos
narystės į NATO klausimą gali
spręsti jau nauji šių dviejų
didžiausių Europos valstybių
(Nukelta į 4 p.)

Seimo vicepirm ininkais bei
U žsien io reik a lų k o m iteto
nariais. Po to Simono D au
kanto aikštėje svečiai dalyvavo
B a ltijo s v a lsty b ių v ėliav ų
pakėlimo ceremonijoje.
Vilniaus rotušėje ambasa
doriai klausėsi užsienio reikalų
ministro Antano Valionio bei
Vilniaus mero Artūro Zuoko
kalbų, kitų institucijų vadovų
pranešim ų. Vakare užsienio
valstybių diplomatai dalyvavo
Operos ir baleto teatre vyku
siame Lietuvos valstybės atkū
rimo dienai skirtame minėjime
ir koncerte.

LATVIJA NEĮTRAUKTA Į
“RUSIJOS DRAUGŲ” SĄRAŠĄ
M a sk v a , v a sario 13 d.
(LETA-ELTA). Latvija nebuvo
įtraukta į “geriausių Rusijos
draugų dvidešim tuką” , kurį
su d aro R u sijo s d ie n ra šč io
“Kommersant” ekspertai pagal
politinių santykių ir ekono
minių ryšių rodiklius, Tačiau ir
L ie tu v a , ir E stija į są rašą
pateko, praneša LETA-ELTA.
Dienraščio ekspertai bandė
nustatyti, su kuriomis valsty
bėmis Rusija palaiko geriau
sius ryšius. Į kriterijus įeina
prekybos balansas su Rusija
pagal 2001 metų statistinius
duom enis, šalį aplankiusių
turistų iš Rusijos skaičius pagal
2000 metų statistinius duome
nims, aukšto lygio pareigūnų
susitikimai su Rusijos politi
kais nuo 2000 metų pradžios,
kai Rusijos prezidento parei
gas pradėjo eiti V ladim iras
Putinas.
“ K o m m ersa n t” v e rtin i
m ais, pagal šiuos kriterijus
geriausi Rusijos draugai yra
Kinija, Lenkija ir Vokietija. Po

šių valstybių - Italija ir Suo
m ija, kuriom s į aukštesnes
sąrašo pozicijas pavyko už
kopti dėl išplėtotų prekybinių
ryšių su Rusija. Šeštoje pozi
cijoje atsidūrė Jungtinės Ame
rikos Valstijos, kurios pirmauja
pagal politinių ryšių su Rusija
kriterijų.
E stijai atiteko 13 sąrašo
pozicija, nes ši šalis yra gana
populiari tarp Rusijos turistų.
Pagal visus kriterijus Lietuvai
atiteko 15-17 vietos. Lietuva
nėra tokia patraukli Rusijos
turistam s, tačiau palaiko su
Rusija geresnius prekybinius
santykius. Dienraščio tvirtini
mu, Latvija nepateko į geriau
siųjų dvidešimtuką, nepaisant
savo pasiekim ų pritraukiant
daugiau turistų iš Rusijos.
G ana k eista, jo g sąraše
galim a surasti ir Virginijos
salas. Šiose salose R usijos
turistai lankosi retai, jos nepa
laiko vyriausybinių santykių
su R usija, tačiau yra garsi
Rusijoje ofšorinė zona.

SEIMO DOKUMENTŲ RINKINYS APIE 1991 M.
SAUSIO ĮVYKIUS
Seimo valdyba nusprendė
sudaryti redakcinę kom isiją
Seim o dokum entų rinkiniui
apie 1991 m. sausio įvykius
parengti.
Komisijai vadovaus Seimo
pirmininko pavaduotojas Vyte
nis A ndriukaitis. Redakcinė
k o m isija tu rė s p a re n g ti ir
išleisti dokumentų rinkinį ne
vėliau kaip iki 2003 m. vasario
1 d., praneša ELTA.
Išleisti dokumentų rinkinį

apie 1991 metų sausio įvykius
n u ta rta
a ts iž v e lg ia n t
į
visuomenės dėmesį Lietuvos
n e p rik la u so m y b ė s ir jo s
v alsty b in g u m o įtv irtin im o
la ik o ta rp iu i b ei L ie tu v o s
Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos-Atkuriamojo Seimo
darbui. Tokiu būdu Seim o
valdyba reagavo ir į Kovo 11osios Nepriklausomybės Akto
sig n a ta rų k lu b o v ald y b o s
kreipimąsi.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ 119-OJO KONSTITUCIJOS STRAIPSNIO PATAISOS
Vilnius, vasario 11 d. (ELTA). Tėvynės Sąjungos vadovas,
Seimo narys Vytautas Landsbergis žada sutelkti opozicijos
pastangas ir blokuoti Konstitucijos 119 straipsnio pataisos,
suteikiančios nuolatiniams savivaldybių teritorijų gyventojams
teisę dalyvauti vietos savivaldos tarybų rinkimuose ir būti
išrinktais, priėmimą. V. Landsbergis prieštarauja tokiam plačiam
rinkimų teisės suteikimui nuolatiniams savivaldybių gyvento
jam s ir pabrėžia, kad Europos Sąjungos direktyvose kalbama
apie tokios teisės suteikimą tik valstybių narių piliečiams.
ELTA primena, kad Konstitucijos 119 straipsnio pataisos
projektas Seime buvo pateiktas 2001 metų rugpjūčio 3 d. Pirmą
kartą dėl jo balsuota 2002 metų sausio 25 d. Už šią pataisą
balsavo 108 Seimo nariai prieš buvo 2 ir 1 susilaikė. Antrasis
balsavimas turi būti surengtas po trijų mėnesių. Konstitucinė
pataisa laikom a priim ta, kai tam pačiam tekstui per du
balsavimus pritaria ne mažiau kaip du trečdaliai Seimo narių.
Kaip spaudos konferencijoje aiškino V. Landsbergis, jei
Konstitucijos pataisoje būtų rašoma, kad savivaldos rinkimų
teisę turi Lietuvos piliečiai ir kiti to administracinio vieneto
nuolatiniai gyventojai, kurie yra ES valstybių piliečiai, tokia
nuostata iš tikrųjų atitiktų narystės ES kriterijus.
“Išrinkti į vietos tarybą, gal ir merais turėtų būti ES piliečiai,
o ne žmonės be pilietybės ar kokių nors nežinomų ir tolimų
valstybių piliečiai” , - sakė V. Landsbergis.
Pasak jo, Europarlamento nuostatos dėl rinkimų, Europos
bendrijų sutartis suteikia visiems Europos Sąjungos valstybių
piliečiams teisę balsuoti, būti kandidatais rinkimuose į Europos
P arlam entą ir vietiniuose rinkim uose Europos Sąjungos
valstybėje narėje, kurioje jie gyvena, ar turi jos pilietybę, ar ne,
tomis pačiom is sąlygom is, kaip ir jų gyvenamosios šalies
piliečiai. Tai numatoma ir stojimo į ES sutartyje.
“Kalbama apie rinkimų teisę visiems ES valstybių piliečiams,
o ne Kinijos, Zimbabvės arba Argentinos ir panašiai, ką leistų
daryti mūsų Konstitucijos pataisa” , - pabrėžė V. Landsbergis.
Jis taip pat pažymėjo, jog Europos Parlamentas leidžia tam tikrus
a p rib o jim u s g in an t v a lsty b ių su v e re n ias teise s. P asak
konservatorių lyderio, ES narės gali sąlygoti, kad tik jų piliečiai
gali būti išrinkti į vietinių struktūrų vykdomąsias įstaigas, leisti
dalyvauti municipaliniuose rinkimuose tikturintiems tam tikrą
gyvenimo trukmės cenzą.
“Štai tokia yra reali situacija, o mums buvo pateikta, kad jau
dabar ES reikalauja panaikinti bet kokius apribojimus arba
atsargumus. Tai mane ypač stebina, kai mes kitų metų pavasarį
dar nebūsim e ES nariai, o teisė dalyvauti savivaldybių
rinkimuose bus suteikta visiems nuolatiniams gyventojams”, sakė V. Landsbergis. A not jo, toks “neriboto dalyvavim o
rinkimuose ir net vietinėje valdžioje atvėrimas yra keistokai
sumanytas ir net su tam tikru manipuliavimu aplinkybėmis”.
“Gal iniciatoriai ir, pirm iausiai socialdemokratai, galėtų
paaiškinti, kokia yra užpakalinė mintis, kodėl jau kitų metų
pradžioje savivaldybių rinkimuose atidaromos durys taip, kaip
ES nenumato net valstybei narei, mums dar nesant ES nare.
K okie yra tik sla i? ” , - k lausė V. L andsbergis. Tai, anot
parlamentaro, - spręstinas klausimas, reikalaujantis politinio
paaiškinimo. “Dalykas yra toks rimtas, kad aš pasiūlysiu mūsų
ir kitom s opozicinėm s frakcijom s pasipriešinti” . A not jo,
pasipriešinus Konstitucijos pataisos priėmimui, galima bus
ieškoti išeičių, nepasiduodant demagogijai, esą jau per vėlu ką
nors keisti, galima tik mechaniškai balsuoti po trijų mėnesių.
“G alim a ir nebalsuoti po trijų m ėnesių, gali nebūti ir
daugumos, o dėl to jau reikia susitarti, o pradėjus tartis galima
rasti ir išeitį”, - sakė konservatorių vadovas V. Landsbergis.
■ NEAIŠKI LIETUVOS POZICIJA
L ietuvos jau n ų jų krik ščio n ių dem okratų lyga K aune
savaitgalį surengė seminarą, į kurį padiskutuoti apie Lietuvos
interesus Euroatlantinėje integracijoje pakvietė Seimo narius,
m inisterijų atstovus. D alyvaujantys pasiruošim o narystei
procesuose prelegentai dalijosi mintimis apie problem as ir
perspektyvas tapti minėtų organizacijų narėmis, apie numatomą
Europos Sąjungos paramą Lietuvai ir jos įsisavinimą, apie žemės
pardavimo užsieniečiam s klausimus, Lietuvos kariuomenės
pasirengim ą. “Lietuvos derybininkai dažnai bijo išsakyti
konkrečią ir aiškią Lietuvos poziciją, todėl iš Europos Sąjungos
pusės vis iškyla papildomų naujų reikalavimų, apie kuriuos
anksčiau nebuvo diskutuojama” , - teigė Lietuvos krikščionių
demokratų pirmininkas Kazys Bobelis. Pozityvus argumentas
siekiant įstoti į Europos Sąjungą - Lietuvos narystė NATO.
Krašto apsaugos viceministro pulkininko Jono Gečo nuomone,
Lietuva į NATO bus pakviesta šių metų lapkritį.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
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JAV KARIAI FILIPINUOSE

Algirdas Pužauskas
P re z id e n to G.W . B ush
Kongrese pasakytoje kalboje
du žodžiai “Blogio ašis” su
kėlė didelį nepasitenkinim ą
Irane, Irake ir Šiaurinėje Ko
rėjoje. Tų šalių draugai ir
rėmėjai, net ir nuosaikesnės
valstybės Europoje išreiškė
savo abejojimą ar verta buvo
lyginti tas šalis su A ntrojo
p asau lin io karo s tip rią ašį
sudariusiam: Hitlerio Vokieti
ja, Japonija ir Italija. Prezi
dentas Bush kaltino tarptau
tines teroristų organizacijas
rem ian č ias islam o šalis ir
komunistinę Š. Korėją, kad jos
bando įsigyti ir platinti masinio
naikinimo ginklus: branduoli

vadovybei, nors Irano vyriau
sybė pažadėjo lėšomis prisidėti
atstatant Afganistaną. Iranas
siunčia Afganistano žmonėms
m aisto, tačiau n etrū k sta ir
g in k lų siu n tų a m e rik ie čių
b ičiuliam s ir naujai laisvo
Afganistano vyriausybei.
Saudo Arabijos buvęs žval
gybos v iršin in k a s p rin c a s
Turki al’ Faisal pasakė JAV
televizijos NBC “M eet the
P re ss” program oje, kad jo
vyriausybė nepalaikytų Ame
rikos žygio prieš Iraką, nors šis
ir bandytų pasigaminti bran
duolinę bombą. Irako vidaus
reikalus turėtų spręsti patys
irakiečiai, pašalindami dikta
torių Saddam Hussein. Princas
sakė, kad Amerikos bandymas
jėga nuversti Irako valdžią, tik
sustiprintų dabartinę diktatūrą.
Irano vyriausias dvasininkų
tarybos vadovas ayatolah Ali
Khamenei, kalbėdam as apie
prezidento Bush “Blogio ašį” ,
pasakė, kad Bush aiškiai iš
troškęs žmogaus kraujo. Ame
rika dažnai paremdavo nede
mokratines valdžias, pardavi

pulti valstybių, kurios neturi
aiškaus ryšio su Rugsėjo 11
puolimu New Yorke ir Vašing
tone. Amerikos vardu kalbėjęs
valstybės sekretoriaus pava
duotojas Paul Wolfwitz pasa
kė, kad A m erika tu ri teisę
gintis. Rusų ministras Ivanov
skundėsi, kad Amerika naudo
ja dvi sv a rsty k le s. V ienos
kaltina Osama bin Laden, kitos
nekritikuoja Čečėnijos tero
ristų.
P ask u tin iu m etu į ta rp 
tautines diskusijas nenorėdama
pateko Filipinų valstybė. Jos
prezidentė Gloria Macapagal
Arroyo labai nuoširdžiai apgai
lestavo teroristų išpuolius ir
pasiskundė, kad ir jos tėvynėje
veikia musulmonų teroristai.
Prezidentė prašė JAV vyriau
sybės paramos kovoje su tero
ristais. Pentagonas susitarė,
kad į Filipinus bus nusiųsta
650 amerikiečių kareivių, jų
tarpe 160 specialių jėgų karių.
Jie bus Filipinų kariuomenės
p atarėjai, treneriai ir p a ly 
dovai. Šitoks planas sukėlė
nemenką Filipinų visuomenės

Amerikiečių kariai ne tik Afganistane, bet ir Filipinuose padeda kovoti su teroristais.
nius, biologinius ir cheminius,
k u rie bus p a n a u d o ti p rie š
pasaulio demokratinius, civili
zuotus kraštus. JAV vyriausy
bės pareiškim ai jau nekartą
neigė spėliojimus, kad prezi
dentas Bush planuoja prieš
minėtas “ašies” valstybes karo
žygį. Kalbos kritikai sako, kad
tokie pikti žodžiai dar daugiau
suskaldys terorizm o priešų
stovyklą.
JAV gynybos sekretorius
D onald R um sfield pareiškė
spaudai, kad daug T aliban
vadų ir al-Qaida organizacijos
veikėjų rado prieglobstį kai
m yniniam Irane, kurio dva
siškiai priglaudė pabėgėlius iš
A fganistano. Iranas bandąs
k e n k ti n a u ja i A fg an istan o

nėja pasaulyje ginklus ir gro
bia kitų tautų turtus, kalbėjo
dvasiškis. Am erika yra blo
giausia šalis visame pasaulyje,
pabrėžė Khamenei konferenci
joje, kuri svarstė kaip padėti
palestiniečiams, kovojantiems
su Izraeliu.
Vokietijoje įvykusioje tarp
tautinėje konferencijoje Rusi
jos užsienio reikalų ministras
Sergei Ivanov pareiškė, jog jo
vyriausybė Maskvoje nepalai
kytų A m erikos sum anym o
įtraukti į kovos prieš terorizmą
žygį tokių šalių kaip Irakas.
Amerika tokiam žygiui turėtų
gau ti ta rp ta u tin į m andatą,
Ju n g tin ių Tautų p ritarim ą.
Kom unistinė Kinija irgi pa
reiškė, kad Amerika neturėtų

AP

triukšmą, nes dar taip neseniai
pasibaigė kolonijų ir karinių
b azių laik o ta rp is. K ritik ai
klausia, ar amerikiečiai turės
galią vesti filipinus į kovą ir
joms vadovauti neprieinamose
džiunglėse, kuriose jau daug
metų siaučia musulmonų ne
priklausomos valstybėlės šali
ninkai, vadovaujami Abu Say
yaf. K ariuom enės vadovai
susitarė, kad kiekvienai filipi
nų 100 karių kuopai bus pri
skirti du specialių jėgų ameri
kiečiai kariai. Susitarta vadinti
gaudomus islamo kovotojus ne
teroristais ar laisvės partiza
nais, bet “banditais”, kaip jie
vadinami krikščioniškos kultū
ros šalyje.
(Nukelta į 3 p.)
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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS
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KREIPIMASIS Į PASAULĮ
DĖL ŽYDŲ GELBĖJIMO
Pastaruoju m etu pasaulyje piktybiškai skleidžiam a
dezinformacija apie Lietuvos valstybės ir lietuvių dalyvavimą
žydų holokauste. Iš tikro tai tikrovės neatitinkančios žinios,
nes:
- Lietuva - vienintelė valstybė Europoje, dar viduramžiais
gelbėjusi žydus nuo pogromų; Lietuva ne tik priglaudė, bet
ir įstatymiškai gynė žydus,
- Lietuva jau 1939 m. priėmė karo pabėgėlių srautus iš
Lenkijos, tarp jų apie 30,000-40,000 žydų,
- Lietuva daugeliui pabėgėlių žydų išdavė tarptautinę galią
turinčius dokumentus, kuriais remiantis visos valstybės (ir
Japonija) galėjo duoti vizas, garantavusias jų išsigelbėjimą
nuo mirties,
- okupavus Lietuvą, žydus gelbėjo dešimtys tūkstančių
lietuvių, patys rizikuodami savo ir savo šeimų gyvybe; tačiau
nėra nė vieno atvejo, kad žydai gelbėtų lietuvius nuo nacių
ar komunistų teroro,
- už žydų gelbėjim ą 2705 lietuviai pripažinti žydų
gelbėtojais, o 450 lietuvių suteiktas pasaulio teisuolio vardas,
- L ie tu v a v ien a iš n e d a u g elio E uropos v a lsty b ių
nedalyvavo SS dalinių formavime ir neturėjo bendrų valdymo
institucijų su nacistine Vokietija.
Todėl mes privalome ginti savo tautos ir Lietuvos garbę:
- aiškindami pasauliui tikrąją Lietuvos valstybės istoriją,
- demaskuodami istorijos falsifikatorius bei jų tikslus,
- smerkdami piktybiškai kenkiančius lietuvių tautai ir
valstybei bei pažeidžiančius nekaltumo prezumpciją,
- reikalaudam i iš Lietuvos žydų bendruom enės bent
lojalumo Lietuvai, jeigu jos nariai nesupranta, kiek gero
lietuvių tauta jiems padarė ir nesusipranta būti bent dėkingais
už 600 metų gyvenimo, kūrybos ir klestėjimo mūsų žemėje,
už lietuvių tautos atjautą žydams, suteiktą prieglobstį ir
gelbėjimą,
- vesdami tolygų bendradarbiavimą tarp lietuvių ir Izraelio
teisėsaugos institucijų, Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro ir Vyzentalio centro dėl lietuvių
ir žydų genocido vykdytojų išaiškinim o, jų patraukim o
atsakomybėn ir nuteisimo.
Lietuvos Nepriklausomos Valstybes Atkūrimo Akto
signatarai: L. Andrikienė, J. Andriukaitienė, A. Endriukaitis,
B. Gajauskas, M. Gerdaitytė, K. Grinius, E. Klumbys, V. Ko
lesnikovas, J. Mačys, L. Milčius, N. Oželytė, E. Petrovas,
V. Puplauskas, P. Poškus, P. Tupikas, K. Uoka, Z. Vaišvila,
B. Valionytė.
LR A tkuriam ojo Seimo deputatai: R. Gajauskaitė,
A. Svarinskas, K. Inta.
LR Seimo narys K. Bobelis
Lietuvių tautininkų sąjungos pirm. G. Sakalnikas
Profesoriai: V. Antanaitis, D. Tupikienė, A. Liekis.
Disidentai: P. Cidzikas, N. Sadūnaitė, A. Statkevičius.
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VASARIO 16-TOJI - KUOMET
MIRŠTANTI TAUTA PASAKĖ “AŠ DAR GYVA!”
Devynioliktojo šimtmečio
viduryje ir jo antrojoje pusėje
jau beveik niekas nebesitikėjo,
kad lietuvių tauta dar prisikels.
K itų tau tų m o k slin in k a i lingvistai, susirūpino reikalu
lietuvių kalbą tirti ir užrašinėti,
kad ji nors mokslui nežūtų. Į
tą darbą buvo įsijungę suomiai,
vokiečiai, čekai ir kitų tautų
lingvistai. Buvo susirūpinta
todėl, kad rašytinių kalbos
dokum entų labai m ažai te 
buvo. Caro valdžia stengėsi,
kad lietuvių tauta be pėdsakų
išnyktų! B et lietu v iai į tai
atsakė: “Kad tu gude, nesu
lauktum...”
Rusų planus gerai suprato
vyskupas Motiejus Valančius.
Ir jis vienas sugebėjo daugiau
atlikti, kad net gubernatoriai su
daugybe žandarų nesugebėjo
jo įtakos atsverti! Jis suor
ganizavo lietuviškos spaudos
spausdinim ą kitoje Nemuno
pusėje, kur žandarai n eb e
galėjo pasiekti! Taip pat ir
knygnešius, kurie net gyvybę
rizikuodami, tuos spaudinius
per sieną nešė ir po visą Lie
tuvą platino. Kai imperialistai
įsivėlė į nesėkmingą karą su
Japonija ir japonai jiems gerą
p am o k ą davė, tu o m e t ir
R usijos liaudis sukilo, re i
kalaudama sau kitose valsty
bėse turimų teisių. Tuo pasi
naudojo ir lietuvių tauta, kuri
pogrindžio spaudos dėka , jau
b u v o p a sire n g u si už savo
teises kovoti. Nepaisant caro
valdžios suvaržymų, sušaukė

Vilniaus Didįjį Seimą, kuriame
jau drąsiai ir aiškiai buvo ne
prašom a malonės, bet reika
laujama apsisprendimo teisės.
C aro v a ld ž ia išsig a n d o ir
žadėjo beveik visus re ik a 
lavimus išpildyti, bet, kai su
Japonija karas pasibaigė ir su
k a z o k ų p a g a lb a R u sijo s
m ie stu o se s tre ik u o ja n tie ji
buvo išvaikyti, tuom et caro
valdžia užmiršo ir lietuviams
duotus pažadus tesėti. Bet vis
tiek negalėjo, žm onių paju
tusių laimėjimą, vėl po padu
prispausti. Ir norom nenorom
turėjo įvairias nuolaidas daryti.
Aukštuosius mokslus baigę
ir į lietuvišką veiklą įsijungę,
jau vokiečiams valdant laisvai
veikti negalėjo. Tačiau susi
rinkdavo mažomis grupėmis ir
ieškojo būdų, kaip būtų galima
ir su vokiečiais rasti kalbą, kad
būtų galima jiems lietuviškus
re ik a lu s p ris ta ty ti. Tačiau
vok iečiai L ietuvių tarybos
n e n o rė jo v isa i p rip a ž in ti.
Lietuviai m atydam i, kad iš
vokiečių leidimo atvirai veikti
negaus, pradėjo plėsti pogrin
džio veiklą.
Nutarė veikti ir be vokiečių
leidimo. Gerai, kad Taryboje
tebuvo tik 20 narių, tai jie savo
tarpe lengvai ir greitai susi
kalbėjo, bet jeigu jų būtų buvę
trigubai daugiau - tai vargu ar
būtų taip lengvai susitarę.
Pasirašius ir paskelbus Lie
tuvos Nepriklausomybės atsta
tymą, politinė padėtis žymiai
nepasikeitė. Vokiečių admi-

Juozas Žygas

nistracija viešai skelbti ne
leido. D augelyje bažnyčių
aplenkėję kunigai irgi nenorėjo
skelbti, nes toks N epriklau
som ybės atstatym as reiškė
ryšių su Lenkija nutraukimą,
tai jiem s buvo nepriim tina!
Tačiau, nepaisant visų sun
kum ų N ep rik la u so m y b ė s
atsta ty m o ž in ia po k ra štą
pasklido. Nors jokio biudžeto
nebuvo, bet tai netrukdė pra
dėti vyriausybę ir administra
cinius organus organizuoti.
1918 metais Lietuva beveik
nieko n ep aveldėjo, todėl į
darbą stojo tie, kuriems Lie
tuvos ir tautos reikalai rūpėjo.
Nes prisiplėšti nebuvo iš ko!
Palyginus su Vasario 16-tos
d ien o s N ep rik la u so m y b ė s
atstaty m u , po K ovo 11 d.
Nepriklausomybės atstatymo,
Lietuva nebuvo kaip pavar
gėlė, bet jau turėjo didelį kraitį.
M ilžinišką žvejybos laivyną,
kuris buvo vertinamas 6 mili
jardus dolerių. Nemažesnis ir
prekybos laivynas. Todėl prie
valstybės atstatymo atskubėjo
tie, kurie jau “praktiką” turėjo.
D ab ar nei v ien o , nei k ito
laivyno beveik nebėra! Garbė
tiems, kurie valstybės atsta
tyme, o ne apiplėšime daly
vavo!

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.

Keliais sakiniais

• Valstybes sekr. Colin
P ow ell, kalbėdam as Senato
u ž sie n io reik a lų ko m itete,
pareiškė, kad Palestinos vadas
Arafat turi pasirinkti ar jis eina
į taiką su teroristais ar su taikos
šalininkais. A tsakydam as į
k a ltin im u s, k ad A m erik a
p asu k o į Izra e lio p o z ic ijų
palaikymą, sekretorius nurodė,
kad JAV palaiko palestiniečių
n e p rik la u so m o s v a lsty b ė s
įsteigimo planą ir pasisako už
Palestiną tose žymėse, kurias
dabar valdo Izraelis. Tačiau
se k re to riu s p a b rė ž ė , kad
palestiniečių troškimai negali
būti įgyvendinti smurto keliu.
• Vasario 6 d. buvęs JAV
prezidentas 1981-1989 metais
R onald R eagan sulaukė 91
m etų amžiaus. Jis jau daug
metų serga Alzheimerio liga ir
greičiausiai nežinojo, kad jis
tapo ilgiausiai išgyvenusiu

-

JAV prezidentu. Lig šiol tą
re k o rd ą
laik ė
buvęs
prezidentas John Adams, miręs
1826 metų liepos 4 d. kai jis
sulaukė 90 metų ir 248 dienas.
• Irano užsienio reikalų
m in istras K am al K h arrazi
spaudos konferencijoje Tehe
ran mieste pasakė, kad JAV
vyriausybė be reikalo pradėjo
negatyvią propagandą, kurios
vietoje “galėtų duoti mums
inform aciją apie Irane besi
slapstančius teroristus, kuriuos
m es g alėtu m e s u la ik y ti ir
išvaryti iš Irano” . M inistras
pripažino, kad Irano - Afga
nistano siena yra 600 mylių
ilgum o ir gan silp n a i p r i
žiūrima. Jau daug metų per tą
sieną yra pervežam os n ar
kotikų siuntos, mes bandome
sienos p erėjim ą suvaržyti,
darome, ką galime, pareiškė
Irano ministras.

• JAV vyriausias prokuro
ras John Ashcroft paskelbė,
kad jaunas amerikietis John
Walker Lindh jau apkaltintas
d e šim č ia k a ltin im ų , k aip
aktyvus teroristų kovotojas
prieš JAV ir jos karius;. Jam
gresia kalėjim as iki gyvos
galvos.
• Popiežius Jonas Paulius
II paskelbė, kad jis šią vasarą
vėl aplankys, jau penktą sykį,
Meksiką. Prieš tai jis ketina
dalyvauti Kanadoje, Toronte
organizuojamoj Jaunimo die
noje. L enkijoje besilankąs
Rusijos prezidentas Vladimir
Putin pareiškė lenkų repor
teriams, kad jis labai gerbia
lenką popiežių ir yra pakvietęs
jį apsilankyti Rusijoje. Tokiam
vizitui labai priešinasi rusai
stačiatikiai.
(Nukelta į 4 p.)
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Lietuvos valstybes atku
riam ojo laikotarpio nesėk
mės. Praėjusiame dešimtme
tyje visose Lietuvos gyvenimo
srityse išryškėjo nemaža pro
blemų ir supriešinimų: socia
lin ė je - g y v en to jų tu rtin is
išsisluoksniavim as, didžiulė
nelygybė ir nemažos gyven
tojų dalies socialinių garantijų
praradim as, įsigalinti monopolizacija, socialiniu požiūriu
neteisinga mokesčių politika,
netolygus regionų vystymas,
k u ltū rin ė je -ta u tin ė s s a v i
monės, identiteto ir patriotinio
dvasingumo silpnėjimas, per
nelyg didelis pataikavim as
Vakarų kultūros apraiškoms,
ypač iškreiptoms, kosmopolitiškumo samplaikos su sovie
tiniu mentalitetu tendencijos ir
masinė emigracija labiausiai
išs ila v in u s io s , ja u n o s io s ,
visuomenės dalies, politinėjechaosas įstatymų leidyboje ir
v y k d y m e ,d id ė ja n tis n e p a 
sitik ėjim a s v ald žio s in s ti
tucijomis ir net lietuvių tautos
bei valstybės ateitimi. Valsty
binė depresija tiesiogiai pavei
kė visuom enę ir sukėlė jos
narių apatiją, nepasitikėjimą
savo pačių jėg o m is, p a s y 
vum ą. Kam e viso to nuo
puolio kilmė?
Manau, kad visuotinis so
cialinis sąstingis kilo dėl šių
priežasčių: Sąjūdžio pradžioje
nebuvo atlikta desovietiza
cija, nebuvo kuriam a ir įgy
vendinama valstybės ir pilie
tinės visuomenės tobulinimo
programa. Nors Lietuvos Atgi
mimo pradžioje į valstybines
in stitu c ija s atėjo d irb ti
patriotiškai nusiteikę žmonės,
tačiau akivaizdi kompetencijos

LIETUVOS VALSTYBES EVOLIUCIJA
ATEINANČIAME DEŠIMTMETYJE
i
Prof. Arimantas Dumčius
Kauno Medicinos Universitetas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija
stoka gerokai pakenkė valsty
bingum o kūrim o procesui.
Dabar juos pakeitė pragm a
tikai, kurių daugum ai rūpi
asm eninės gerovės ir savęs
įteisinimo reikalai.
Desovietizacijos įtvirtini
mas galėjo sustabdyti valsty
bės griovimą ir nomenklatūriškumo principo pratęsimą nau
joje sistemoje. Nepadarius to,
o priėmus biurokratinės korup-

cinės valdžios m ąstyseną ir
elgesį, tuoj pat buvo sudarytos
išskirtinės privilegijos valsty
bės pareigūnams, valdininki
jai, šie gi politinę valdžią suta
patino su savo asmenine gero
ve. Prasidėjo taip vadinam a
“rag an ų ” m edžioklė, kurią
daugelis politinių partijų ir
suinteresuotų grupių panau
dojo savo įsitvirtinim ui val
džioje. Jos Seimą ir rinkimus

Vilniaus Universitetas - vienas seniausių Rytų Europoje.

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

Atkelta iš 3 p.

Keliais sakiniais

• Jemeno arabų ministras
pasigyrė, kad du labai svarbūs
teroristų al-Qaida organiza
cijos veikėjai slapstosi J e 
mene, kur juos globoja kelios
gentys, kurių valdžia nenorinti
su p y k in ti. L au k iam a, kad
patys globėjai išduos tero 
ristus, sužinoję, kad Amerika
už jų sugavimą duoda didelį
užmokestį.
• Afganistane du vietiniai
generolai buvo pradėję tar
pusavio karą. Abi grupės turėjo
m ažd au g 800 vyrų k a 
riuomenės. Karas turėjo susto
ti, nes abi jėgos pritrūko amu
nicijos. Karo m etu žuvo 50
žmonių, jų tarpe daug vaikų.
• Čilės prezidentas Ricardo
Lagos paskyrė naują gynybos
m in istrę m o te rį M ic h e lle
Bachelet, kurios tėvas žuvo
Čilės karinės diktatūros lai
kais, nors buvo karo aviacijos
viršininkas. Ministrė yra pir
moji Pietų Amerikos moteris
karinių reikalų tvarkytoja.

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

• Saudo Arabijos vidaus
re ik a lų m in istra s p rin c a s
Nayef pasakė, kad daugiau šito
Saudo Arabijos piliečių yra
laikomi JAV karinės Guanta
namo įlankos bazės kalėjime.
Princas ragino JAV vyriausybę
perduoti arabus kalinius jų
tėvynėms.
• Nigerijos sostinėje Lagos
su visais skurdžių priem ies
čiais gyvena apie 12 milijonų
žm onių. Po n e ž in ia ko d ėl
prasidėjusių sprogimų kariuo
m enės ginklų sandėliuose,
daug žmonių paskendo kanale,
b ė g d a m i nuo sp ro g im ų ir
gaisrų. Po tų sprogimų kau
tynes p rad ė jo dvi g entys:
musulmonų “Hausas” ir krikš
čionių “Y orubas” . Valdžios
policija ir kariuomenė bando
kautynes sustabdyti, tačiau jos
plinta ir jau žuvo keli tūks
tančiai žmonių, o ligoninės
pilnos sužeistų.

• Japonija ir Singapuras
pasirašė pirm ą laisvos p re
kybos sutartį, kuri panaikina
muitus beveik visom prekėm.
• JAV A u k šč ia u sio jo
T eism o narė S an d ra D ay
O ’Connor, pirmoji moteris to
teismo istorijoje, sulaukė 71
metų. Paklausta, ar ji planuoja
pasitraukti iš pareigų, ji atsakė
- “ne”.
• Iš pareigų nutarė pasi
traukti Anglikonų bažnyčios
dvasinis vadas C anterbury
arkivyskupas George Carey,
66 metų. Jis pasitraukia spalio
mėn. Pasaulyje Anglijos Baž
nyčia turi apie 70 m ilijonų
narių, jų tarpe 2.5 milijonų yra
Amerikos episkopalai. Arki
vyskupas Carey yra 103-sis
Canterbury arkivyskupas. Jis
daug p risid ėjo įtra u k ia n t į
d v a sišk ių d a rb ą m o teris
kuniges. Naują arkivyskupą
išrinks Karalienės parinkta 16
Bažnyčios vyskupų taryba.

pavertė ne ekonominių-ūkinių
programų kūrimo lauku, o vien
pasaulėžiūrų konfrontavim o
arena. Kūrybinį procesą nu
stelbė valstybės turto išdali
jim a s ir n eb a u d žia m a s jo
grobstymas. Nebuvo įdiegtas
RYŠKĖJA NAUJI POKYČIAI
Atkelta iš 1 p.

vadovai. Iš Vokietijos pusės
pavojus gal m enkesnis, nes
so c ia ld e m o k ra tą G erh ard
Schroeder pakeistų dešiniųjų
(CSU) kandidatas, alaus nege
riantis bavaras Edmund Stoiber. Į valdžią grįžtų krikščio
nys demokratai ir turėtų būti
mums palankesni. Jie nebebū
tų tokie radikalūs ir Europos
sąjungos atžvilgiu kaip dabar
tinis užsienio reikalų ministras
Joshka Fisher. Bet jeigu Pran
cūzijoje Jacques Chirac pralai
mėtų prieš socialistą Lionel
Jospin, kuris, jeigu prisimena
me, stipriai kritikavo Vilniuje
ruošiamą komunizmo teismą,
kažin ar Lietuvai būtų geriau?
JAV prezidentas Bush sau
sio 29 ataskaitiniame praneši
me į tautą daugiausia laiko
skyrė kovai su teroristais. Jis
tai vadino karu - Afganistane
laimėtu, bet tęsiamu kituose
kraštuose. Bet kuriuose kraš
tuose tų teroristų ieškos, JAV
prezidentas nesakė. Minėjo tik
tris blogio valstybes, Iraną,
Iraką ir Siaurės Korėją, kurios
A m erikai labai pavojingos,
tačiau prieš jas kariauti neža
dėjo. Neužsiminė jis nė apie
karo Afganistane pagrindinį
tik slą: p a g a u ti O sam a bin
Laden, kuris vis dėlto nebuvo
pasiektas. Bush net nežino, kur
šis pasaulio teroristų vadas
yra? Tad kur kovą su teroristais
tęsti? Kol kas JAV prezidentas
V ašingtono lėšom is ketin a
atstatyti Afganistaną ir įvesti
ten d e m o k ra tiją . Je ig u po
kiekvieno karo jis taip darys,
kiek JAV mokesčių mokėto
jam s kainuos? O Am erikos
žemėje teroristų pavojus aki
vaizdus. Avėdami “sprogstan
čiais batais”, savižudžiai ban
do sprogdinti lėktuvus. Pakis
tane pagrobtą amerikietį žur
nalistą grasina nužudyti, jeigu
Vašingtonas nepatenkins tero
ristų reik a la v im ų . Teroras
siaučia ir Izraelio-palestiniečių
žemėse. Kokiomis priemonė
mis žudynes ten sustabdyti?
Bet tenai, kaip tik ta krypti
mi, išryškėjo ir viena, anksčiau
n eg ird ėta, bet gana svarbi
naujovė. Sausio 29 New York
Times rašė apie Izraelio ka-

p akankam as m echanizm as
valdžios veiksmams kontro
liuoti, dėl neįvykdomų reika
lavim ų tapo neveiklus refe
rendum ų įstaty m as, esanti
teisėsaugos sistem a neleido
efektyviai ginti piliečių teises,
aukščiausios institucijos eili
niam žmogui tebėra nepasie
kiamos. Tai labai akivaizdu
žem ės ir išlikusio nekilno
jamojo turto nuosavybės atsta
tym o srityse, čia sukeliam i
ištisi žm ogaus teisių pažei
dimai.
(Bus daugiau)

riuom enės grupės karininkų
atsisakymą dalyvauti akcijoje
Izraelio okupuotose palestinie
čių žemėse. Daugiau kaip 50
Izraelio karin in k ų ir karių
liberaliam e laikraštyje “Haaretz” paskelbė atsišaukimą,
smerkiantį Izraelio kariuome
nės puldinėjimus palestiniečių
per visą 16 mėnesių neramumų
laikotarpį. “Okupacijos kaina
yra praradimas žmogiško Izra
elio kariuomenės įvaizdžio ir
sudarym as pasauliui suktos
valstybės vaizdą... Izraelio
kariuomenės įvedimas į West
Bank ir Gaza Strip sritis nieko
bendra neturi su Izraelio sau
gumu... Tai tik tikslas įamžinti
palestiniečių kontrolę”, - pagal
N YT sakoma tame pareiškime.
Jeigu į JAV prezidento George
Bush kovos su teroristais pla
nus šiam e p asaulio kam pe
vykstančios žudynės iki šiol
nebuvo įrašytos, į šį 50 Izraelio
karininkų - karių, kurių kas
dien g a u sė ja , ja m v e rtė tų
atkreipti rimtą dėmesį. Ko gero
čia glūdi ir viena iš terorizmo
šaknų.
Savo metinėje ataskaitoje
JAV prezidentas neužsiminė
vieno Amerikai tikrai svarbaus
įvykio - NATO plėtros, numa
tytos rudenį Prahos konferen
cijoje. O tokios užuom inos
laukėme mes, laukė Lietuva ir,
turbūt labiausiai - garbingų
svečių tribūnoje pranešim o
metu sėdėjęs Lietuvos prezi
dentas Valdas Adam kus. O
B ush žodelis apie tai būtų
tikrai nepakenkęs. Ypač, kai
mus iš naujo sujudino The A t
lantic Montley vasario laidoje
išspausdintas JAV politiko žurnalisto Jefrey Tayler ilgas
rašin y s, įro d in ė ja n tis, kad
B altijos valstybių į NATO
priimti negalima, nes jų įsilei
dimas į šią organizaciją Rytų
E u ro p o je p a ž eis žm ogaus
teises, sugadins jėgų pusiau
svyrą ir sudarys pavojų pasau
lio taikai. O tokių pasisakymų
yra nem ažai. P olitikam s ir
valstybių vadovams krypstant
Lietuvos naudai, Tayler sklei
džiamų minčių šalininkai dargi
net gausėja. Taigi nauji poky
čiai ryškėja, ir, deja, ne visi
gerą pauzę. Ir dėl to šiek tiek
neramu.
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“Glasnost” politika
Netrukus mirė sunkiai sir
gęs Andropov, ir valdžią pe
rėmė kitas ligonis, 72-jų metų
amžiaus Konstantin Cernenko.
Nors Andropov rėmė jauną ir
energingą Gorbačev, kiti politbiuro nariai norėjo, jų nuo
m one, ką nors v y resn io ir
pasyvesnio. Ne už ilgo mirė ir
ligotas C ernenko. G ynybos
kom isaras Ustinov jau buvo
m iręs, ir politbiure liko tik
vienas aiškus kandidatas, senas
bolševikas Andrei Gromyko, į
komunistų partiją įstojęs jau
1931 metais, t.y. tais pačiais
metais, kai Gorbačev vos tik
gimė. Bet Gorbačev jau buvo
keliavęs po Europą ir Vakaruo
se palikęs apie save gana gerą
įspūdį. “Su juo galima daryti
b iz n į” , - o fic ia lia i p asak ė
Anglijos ministrė pirmininkė
M argaret Thatcher, o Ameri
kos valstybės sekretoriui Geor
ge Shultz ji privačiai dar pri
dūrė: “Jis mano, kad jis gali
daug ką pakeisti, bet nesupran
ta, kad visa ta jų sistema ir yra
pagrindinė problema. Ją reikia
keisti” .
Taip valdžią perėm ė Michail Gorbačev. Ir vėl nelaimė.
Jau sekančiais m etais, 1986
metų balandžio 26 dieną, spro
go Cernobilio atominė jėgainė.
Po truputį paaiškėjo, kad būta
problem ų su ta jėgaine jau
anksčiau, bet jos būdavo rūpes
tin g a i n u sle p ia m o s. D aug
aukštų partijos vadų prarado
savo vietas. Gorbačev čia ir
pradėjo savo garsiąją atvirumo
ar “glasnost” politiką, kuri
žym iai prisidėjo ir prie vė
lesnio rėžimo sušvelnėjimo.
Tuo tarpu Afganistano karo
galo vis dar nesim atė. Nors
sovietai buvo gana stipriai
įsitvirtinę sostinėje Kabul ir
visai neto li nuo P akistano
sienos esančiam e Jalalabad,
afganai visai nem anė jiem s
užleisti visą kraštą. Kad kuo
greičiau užbaigtų tą “žaidimą”,
G orbačev, tik ką perėm ęs
valdžią, nutarė karo veiksmus
pagyvinti ir tuo karą užbaigti,
žinoma, jei imperialistai jam
neiškrėstų kokio šposo. N e
trukus Afganistane jau buvo
120,000 sovietų kariuomenės.
B et toks šposas ir buvo
iškrėstas. R eagan perėm us
valdžią, jis buvusį II-o pasau
linio karo slaptąjį agentą W ill
iam Casey paskyrė naujuoju
CIA viršininku. Iki tol Ameri
kos politika buvo tik stengtis
sovietams “nuleisti šiek tiek
k ra u jo ” . B et C asey, aršus
antikomunistas ir didelis Ame
rikos patriotas, jau 1985 metų

KAIP A FG A N IS TA N E BUVO
ĮK L IM P Ę SO VIETA I
III
Aleksas Vitkus
pavasarį įkalbėjo prezidentą
jam leisti jau stipriau stumti
sovietus iš Afganistano. Casey
norėjo remti afganus naujau
siais Amerikos ginklais. Bet to
labai nenorėjo Pentagonas ir
valstybės sekretorius George
Shultz, nes bijojo, kad tie
ginklai, skirti vos ne lauki
niams “beraščiams” afganams,
gali patekti į sovietų rankas. Po
ilgų ginčų su Vašingtono biu
ro k ra ta is , C asey p a g a lia u
laimėjo.
Amerikos paketas Afga
nistanui
Ir štai sovietams atsitiko
netikėtas dalykas. Vieną tam
sią 1986 metų rugsėjo naktį,
būrys afganų kovotojų, veda
mi vado Ghaffar, paliko savo
apmokinimo bazę Pakistane,
nepastebėti perėjo per garsųjį

kiti dar ore, su dideliu triukš
m u, su sp ro g o . A fg an ai
džiaugsmingai suriko “Allah o
Akbar” (God is great), o sovie
tų kariai, visiškai pasim etę,
nežinojo, nei į kurią pusę jiems
besiginant šaudyti.
Kai ta žinia pasiekė Penta
goną, ten džiaugsmui nebuvo
galo. Tai buvo naujas ameri
kiečių ginklas, raketa, vairuo
jam a elektroninio kom piute
rio, iššaunama nuo vyro peties
ar stovo, g a lin ti “u ž u o sti”
malūnsparnių ar lėktuvų mo
torų infra-raudoną karštį, ir ten
nuskristi net iki trijų m ylių
tolumo. Tai buvo taip vadina
ma “Stinger” raketa, kuri buvo
sėkmingai naudojama ir vėles

Dabartinio Afganistano gyventojai netoli savo sostinės Kabulo
laukia maisto davinių iš amerikiečių lėktuvo.
AF/P
Khyber tarpeklį, ir pagaliau
sustojo netoli Jalalabad oro
uosto. Ten matėsi daug sovietų
ginkluotės, bet ne lėktuvų.
Pagaliau, po daugiau kaip trijų
valandų laukimo, virš aero
dromo pasirodė aštuoni sovie
tų M i-24 sunkiai ginkluoti
m alūnsparniai, ruošdam iesi
nusileisti. Ghaffar davė ko
mandą, taiklieji afganų šauliai
paspaudė mygtukus, ir kelio
lika jų valdomųjų raketų išlėkė
link tų m alūnsparnių 1,200
m ylių greičiu. Už kelių se
kundžių keletas malūnsparnių,

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

niam e Dykum os kare prieš
Iraką. Su šia raketa Amerikos
slapta pagalba A fganistanui
tapo sovietams žinoma, bet jie
nieko negalėjo padaryti. Kai
Amerika nutarė prisidėti ir dar
kitais modernios technologijos
ginklais ir net satelitine infor
m acija, karo laimė pakrypo
visai į kitą pusę. Vis dėlto, nors
R eagan ir buvo pavadinęs
Sovietų sąjungą “blogio im 
perija”, po 1986 metų susiti
kimo su Gorbačev Reykjavike,
abiems didžiųjų galybių va
dams jau paaiškėjo, kad susi
tarti, nors ir sunkiai, turėtų būti
įmanoma.
G rįžęs nam o, G orbačev
turėjo vargo perkalbėti politbiuro narius, kad tęsti karą
A fganistane yra sovietam s
nenaudinga. Iš senųjų politbiu-

ro vadų, pradėjusių tą avan
tiūrą, liko tik Gromyko, bet ir
jis suprato, jog reikia trauktis.
Net maršalas Achromeyev, IIojo pasaulinio karo didvyris,
dabar jau generalinio štabo
v iršin in k as, su tuo sutiko,
liūdnai sakydamas: “Kol rusų
k a re iv is k a ria v o ‘d id žio jo
patriotinio karo’ metu, jis darė
stebuklus, bet Afganistane - jis
tik įsiveržėlis, nenoriai kariau
jantis prieš vietinius gyven
tojus”.
Gorbačev pasikvietė Babrak Karmal į Maskvą, ir jam
be jokių ceremonijų pranešė,
kad su juo karjera buvo baigta,
ir k ad so v ie ta i kv ies M o 
hammad Najibullah būti nauju
Afganistano vadu, kuris turės
pravesti naują susitikimo poli
tiką. Taip atsirado nauja Krem
liaus p o litik a , p ag al k u rią
k o m unistų v aldžia K abule
turėjo bandyti susitaikyti su
su k ilė lia is - m u jah ed in , o
sovietų daliniai turės apleisti
kraštą per sekančius du metus.
Svajonės sukurti tariamą so
cializmą atsilikusiame krašte A fganistane sugriuvo. Taip
pirmą kartą sovietų istorijoje
pasirodė, jo g pasitraukti iš
sovietų bloko yra įmanoma.
Tai turbūt suprato ir Sąjūdžio
vadai Lietuvoje, ir atitinkamai
pagyvino savo veiklą. Taip
nepasitvirtino ir caro Nikalojaus I posakis, sakytas konflik
to su Kinija metu, dar 1850
metais: “Kur Rusijos vėliava
kur nors bus iškelta, ji niekada
ten neturi būti nuleista”. D i
džioji kom unizm o im perija
pradėjo braškėti.
Žymus disidentas, Andrei
Sacharov, k ad aise padėjęs
sukurti sovietų van d en ilio
bombą, kuris kritikavo sovietų
invaziją į Afganistaną, buvo
pagaliau paleistas iš kalėjimo.
Prasidėjo tikroji “perestroika”
ir “glasnost” . Gorbačev viso
kiais būdais bandė sumažinti
didžiulę Raudonosios armijos
įtaką sovietų politikai, ir tokia
proga greitai pasitaikė.
Vieną gražią 1987 m etų
gegužės dieną, Maskvos Rau
donojoje aikštėje, prie pat
Kremliaus, nusileido mažas
sportinis Cessna 172 lėktuviu
kas,. Valdomas 19-mečio vo
kietuko Mathias Rust. Nusi
leidęs, jis pareiškė norįs kal
bėti su Gorbačev apie pasauli
nę taiką. Žinia, kad tariamai
neperžengiam a sovietų oro
gynyba nepastebėjo to lėktuvo,
kuris nepastebėtas perskrido
450 mylių per sovietų terito
riją, kaip tik ir buvo Gorbačev
proga parodyti, kad Sovietijoje
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iš kariuom enės didesnę val
džią turėtų perimti politiniai
sluoksniai, tai yra Gorbačev.
Taip ir atsitiko.
Sovietų generolas prakei
kia Sovietų vadus
Gorbačev buvo matęs tele
v iz ijo je k a ip 1975 m etais
Saigone Amerikos sraigtaspar
niai kilo nuo JAV ambasados
stogo, ir kaip jos jūrų pėsti
n in k ai ša u tu v ų b u o žėm is
stum dė prie sraigtasparnių
b an d an čiu s p risik a b in ti jų
buvusius sąjungininkus vietna
miečius. Jis pasiryžo kaip nors
tokio negarbingo sovietų ka
riuom enės pasitrau k im o iš
Afganistano išvengti, ir pasau
liui parodyti, kad Raudonoji
armija, “atlikusi” savo pareigą,
iš A fg an istan o p a sitra u k ia
tvarkingai ir garbingai.
Pagal tarptautinį susitarimą
Ženevoje, visi sovietų daliniai
turėjo pasitraukti iš Afganista
no iki 1989 metų vasario 15
dienos. Kolona po kolonos,
tankai, šarvuočiai, važiavo per
taip vadinam ą “draugystės”
tiltą, per dumbliną Amu Darya
upę, skiriančią A fganistaną
nuo sovietų Uzbekistano. Se
najame pasienio mieste Ter
mez plevėsavo pasitraukiančių
pulkų vėliavos, grojo kariški
orkestrai. Daugelio karių aky
se žibėjo džiaugsmo ašaros.
Paskutinysis sovietų armi
jos vadas Afganistane, 46-ių
metų amžiaus generolas Boris
Gromov, ten išbuvęs beveik
nuo karo pradžios, buvo pas
kutinis sovietų karys perėjęs
tuo tiltu. Tilto viduryje, ties
valstybės siena, jis sustojo, ir
pusgarsiai prakeikė sovietų
vadovus, kurie į Afganistaną
buvo pasiuntę virš m ilijono
vyrų, ir atsiprašė 15,000 moti
nų, kurių sūnūs niekad negrįžo
iš Afganistano.
Panašiai kaip ir grįžtantieji
amerikiečių kariai iš Vietna
mo, sovietų kareiviai namuose
buvo sutikti kaip nevykę pa
rijai, nusikaltėliai prieš žmo
niją. Tėvynė atrodė lyg jų
gėdytųsi, nenorinti pripažinti
karių asmeniškų aukų. Afga
nistane sovietai karą pralaimė
jo , nes vietin ių kom unistų
valdžios nerėm ė gyventojai
panašiai kaip ir amerikiečių
remiama Pietų Vietnamo val
džia ir gyventojai neturėjo
pakankamai pasiryžimo kovoti
prieš Siaurės Vietnamo komu
nistus.
Taip ir Amerika karą Viet
name pralaimėjo ne kariškai,
bet politiškai, nesulaukdama iš
savo plačios visuomenės prita
rimo karą tęsti. Tikėkime, kad
šiandien Afganistane am eri
kiečiai neįklimps, ir kad sovie
tų p am o k a A fg a n ista n e ir
Amerikos pamoka Vietname
šitame pirmame XXI-jo šimt
mečio Amerikos kare nepasi
kartos.
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JAV LB K rašto valdyba
įvairiuose savo pranešimuose,
a p lin k rašč iu o se ir stra ip s 
niuose spaudai dažnai mini
savo įsta ig ą W ashingtone.
Tačiau eilinis Am erikos lie
tuvis gal ne visai susigaudo,
kur ta įstaiga Washingtone yra,
kas joje dirba ir ką dirba. Ir šį
pranešimą rašanti, tik praeitais
m etais pirm ą k a rtą įstaigą
aplankė ir susipažino su įstai
gos darbu.
Įsta ig o s ad resa s ne
Washingtone
Įsta ig a yra ne pačiam e
Washingtone, bet viename iš
W ash in g to n o p rie m ie sčių .
T ik slu s įsta ig o s ad resas:
Lithuanian American Commu
nity, Inc., 11259 Roger Bacon
Drive, Suite 17 C, Reston, VA
20190. Telefonas: (703) 397
0950, fax: (703) 397-0951, E
mail lacin@ erols.com Kodėl
ne Washingtone - atsakymas
labai paprastas. Nuomos kaina
JAV sostinėje būtų dviguba, o
gal ir triguba. Net ir Restone
kainos kyla. Sausio mėnesį LB
Krašto valdyba gavo prane
šim ą, kad savininkas žada
pastatą rem ontuoti. N uom i
ninkai, kurie norės pastate likti
privalės imti didesnį plotą už
dvigubą nuomą. Iki šiol LB
Krašto valdyba m okėjo 425
dol. į mėnesį, bet nuo balan
džio 1 d. gali būti apie 1,000
dol. mėnesiui. Rūpestį kelia
žadam as nuomos pakėlim as
arba kitų patalpų ieškojimas.
Šiuo metu įstaiga yra labai
geroje, lengvai privažiuoja
moje vietoje. Turi vieną didelį
kam barį su dviem rašom ais
stalais. Ant abiejų po kompiu
terį. Daug tvarkingų lentynų su
įvairia lietuviška spauda ir
bylomis. Yra ir biblioteka su
Lietuvių Enciklopedija ir svar
biausiais lietuviškais bei ame
rik ie tišk a is in fo rm acin iais

LB ĮSTAIGĄ WASHINGTONE
APLANKIUS
leidiniais. Prie vienos sienos
stalas ant kurio Lietuvos ir
Am erikos vėliavėlės, prezi
dentų Bush ir Adamkaus fo
tografijos. A nt kitos sienos
Lietuvos ir Amerikos žem ė
lapiai. Pastarasis nusagstytas
sp alv u o to m is šp ilk u tėm is,
nurodančiomis, kuriose vieto
vėse v eik ia LB apylinkės,
kuriose yra LB įgaliotiniai.
Įstaiga nedidelė, bet profesio
naliai jauki.

JAV LB įstaigoje Washintone iš k. į d.: Algirdas J.Rimas, JAV LB
Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas, Jūratė Mikšėnienė, LB
įstaigos stažuotoja, Teresė Gečienė, JAV LB Krašto valdybos
sekretorė ir narė informacijai.

K as įsta ig ą a d m in is
truoja?
Įsta ig a v e ik ia JAV LB
Visuomeninių reikalų tarybos
rėm uose, kurios pirm ininku
yra A lgirdas J. Rim as, dir
bantis visuomeniniais pagrin
dais. A. Rimui daug pristatymo

DENVER,

doriaus pareigūnu. A nkstes
nėje JAV LB Krašto valdybos
kadencijoje ėjo JAV LB KVos Ekonominių reikalų tarybos
pirmininko pareigas.
Nuo pat įstaigos įkūrimo,
JAV LB K rašto v ald y b a
sam dydavo apm okam ą LB

CO

LIETUVOS AMBASADORIUS DENVERYJE
Vasario 13 d. susitikimais
Denveryje darbinį vizitą Colo
rado valstijoje baigė Lietuvos
ambasadorius JAV Vygaudas
Ušackas. Jis siekė užsitikrinti
vietinės administracijos, nevy
riausybinių institucijų, žiniasklaidos ir JAV etninių organi
zacijų paramą Lietuvos narys
tei NATO bei plėsti ekonomi
nius ryšius.
Denveryje surengtame su
sitikime su JAV lietuvių ben
druomenės pirmininku Arvy
du Jarašiu bei kitais bendruo
m enės n a ria is, V .U šackas
paragino JAV lietuvius tęsti
aktyvią veiklą, siekiant gauti
JAV Kongreso narių paramą
dėl L ietuvos pak v ietim o į
NATO šį rudenį.
V.Ušackas Lietuvos narys
tės NATO reikalus taip pat
aptarė susitikime su Denveryje

nereikia. Jis rašo spaudoje, yra
kviečiam as kalbėti m in ė ji
m uose. Jaunas JAV d ip lo 
matinės tarnybos pensininkas,
tarnavęs Europoje, Afrikoje,
Pietų A m erikoje, turi daug
p a tirtie s
ta rp ta u tin iu o se
klausimuose. Lietuvai atgavus
nepriklausom ybę buvo n u 
siųstas į Vilnių paruošti JAV
am basados Lietuvoje įste i
gimą ir ten keletą metų buvo
pirm uoju, po JAV am basa

įste ig to JAV S e n a to riau s
W ayne A llard direktorium i
Andy M errit. A psilankym o
Denveryje metu daug dėmesio
skirta dvišalių ekonom inių
ryšių plėtrai, ypač elektronikos
pramonės srityje. Ekonomines
bendradarbiavimo perspekty
vas V.Ušackas aptarė su Ame
rikos elektronikos asociacijos
Colorado valstijos tarybos bei
tarptautinės bendruom enės
verslo asociacijos nariais, davė
interviu verslo laikraščiui Den
ver Business Journal.
A m basadorius C olorado
valstijoje lankėsi JAV karinių
oro pajėgų akademijos kvieti
mu, kur drauge su Columbijos
universitetu surengtoje konfe
ren cijo je skaitė pag rin d in į
pranešimą apie Europos inte
gracinius procesus. Konferen
cijoje dalyvavo virš 450 žmonių.

įstaigos direktorę. Ilgus metus
tose pareigose darbavosi Asta
B anionytė, vėliau A udronė
Pakštienė. Jai atsistatydinus,
b a n d y ta išs iv e rs ti su d ir 
bančiais įstaigos stažuotojais
(interns) už Lietuvio Fondo
su te ik tą k u k lią p a ra m ą ir
savanoriais d irbančiais tik
dalinį laiką visuom eniniais
pagrindais. Šios krašto val
dybos kadencijos metu Marius
Petrušonis, Ina Navazelskytė ir
Jū ra tė R ep šien ė yra daug
prisidėję prie įstaigos darbų.
Šiuo metu įstaigos stažuotoja
yra Jūratė M ikšėnienė, L ie
tuvių Fondo stipendininkė.
Pirm iausia reikia išsiaiš
kinti ką reiškia būti stažuotoju.
“Tai asmuo atliekantis būtiną
tarnybą praktikai įsigyti” (Lie
tuvių kalbos ž o d y n a s ) Už
tarnybą stažuotojas/a gauna
minimalinę stipendiją, bet ne
algą ir tol tarnyboje dirba kol
s tip e n d ijo s p a s k irta sum a
išsibaigia. Ar stažuotė bus
atn a u jin ta , p rik la u sy s nuo
organizacijos turimų lėšų.
Jūratė M ikšėnienė į LB
stažuotę atėjo su imponuojan
čiais kredencialais. Gimė ir
augo Kaune. Baigė vidurinę
m o k y k lą, k u ri d a b a r yra
Radvilėnų gimnazija. Turi du
laipsnius iš Vytauto Didžiojo
Universiteto Kaune: bakalaurą
iš biznio adm inistravim o ir
vadybos, o m agistrą iš m ar
ketingo ir tarptautinės k o 
m ercijos. D irbusi įvairiose
pareigose medicininės admi
nistracijos ir vaistų telkim o
srity se, laisv a i k a lb a n ti ir

rašanti lietuvių, anglų, rusų ir
lenkų kalbomis, susikalbanti ir
vokiečių kalba. Svarbiausia
LB įstaigos veiklai, laisvai
naudoja kompiuterį ir įvairias
kompiuterio programas. Sta
žuotė LB įstaigoje jai duoda
darbo praktiką amerikietiškoje
lietuvių įstaigoje, o Bendruo
m enei su stam biu patyrim u
sumanią darbuotoją. Jos vyras
Andrius Mikšėnas studijuoja
University of Maryland. Bai
gęs Vytauto Didžiojo univer
sitetą, laimėjo vienintelę MBA
studijoms tarptautinę Univer
sity of Maryland stipendiją. A.
Mikšėno laimėjimas yra ir LB
laim ėjim as gavus labai p a
reigingą, paslaugią ir pagal
laikrodį valandas neskaičiuo
jančią profesionaliai pareigas
atliekančią įstaigos darbuotoją.
J. Mikšėnienė atsako skam
bučius ir elektroninius laiškus
iš valdinių ir nevaldinių įstai
gų, spaudos, iš amerikiečių ir
lietu v ių iešk an čių įv airio s
inform acijos. Inform acijos
ieškančius nukreipia, pagal
reik alą, į įv airias JAV LB
tarybas ir pareigūnus. Palaiko
ryšius su LB apylinkėmis, su
A. Rim u ir VRT-os nariais
ruošia inform aciją NATO ir
kitais VRT klausim ais ir ją
išsiuntinėja LB apylinkėms ir
apygardoms. Rašo pranešimus
VRT reikalais lietuviškajai
spaudai, paruošia informaciją
apie NATO JAV LB tinklapiui
(JAVLB.org). Visuomeninių
reikalų tarybos nariais yra
Saulius Anužis, adv. Rimas
Domanskis, Algimantas Gurec k a s, A n gelė N e lsie n ė ,
A rvidas R em eza, D onatas
Skučas, dr. Viktoras Stankus,
Darius Sužiedėlis ir dr. Elona
Vaišnienė.
Teresė Gečienė
JAV LB informacija
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84-A SIS N EPR IK L A U SO M Y B Ė S M IN ĖJIM A S
Lietuvos Garbės konsulas
V aclovas K leiza, s v e ik in 
damas Čikagos lietuvius, su
sirinkusius gausiai į Lietuvos
nepriklausom ybės m inėjim ą
vasario 10 d., pastebėjo, kad ši
šventė liudija m ūsų valsty
bingumą, kuris prasidėjo prieš
749 m etus ir k urį m es a t
gavome prieš 12 metų Kovo
11-osios aktu. Vasario 16-osios
8 4 -ąjį m in ė jim ą p rav e d ė
A m erikos Lietuvių tarybos
Čikagos skyrius, kuris p ra
sid ėjo v ė lia v ų išk ėlim u ir
pamaldomis Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje.
Šv. Mišių auką aukojo naujasis
parapijos kun. R. Adom avi
čius, giedojo parapijos choras.
Pam aldos vyko ir Lietuvių
evangelikų liuteronų Tėviškės
bažnyčioje, kurias vedė vysk.

H ansas D um pys. M arijo s
mokykloje val. po pietų įvyko
minėjimo antroji dalis, kurioje
buvo perskaityti Nepriklauso
mybės paskelbimo ir atgavimo
aktai. L abai m ūsų šventei
tinkamą kalbą pasakė sen. Ri
chard Durbin, ragindamas ir
toliau aktyviai veikti JAV kitus
senatorius, kad jie pasisakytų
už L ie tu v o s p a k v ie tim ą į
NATO šį rudenį. Jo kalba buvo
audringais plojimais pertrauk
ta ir visų palydėta gausiais

p ad ėk o s šau k sm ais. Paul
Goble, kuris turėjo tarti pa
grindinį žodį, neatvyko, jo
raštą perskaitė adv. Saulius
K uprys, b e t tai n e p rily g o
senatoriaus žodžiui. P a ž y 
mėtina, kad šiemet minėjime
dalyvavo jau žymiai daugiau
žmonių, nors gaila, kad vis dar
negalim e turėti vieno įspū
dingo Vasario 16-osios minė
jimo, kaip kad būdavo 1950
1960 metais.
ST
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

OLIMPINĖ LIEPSNA

LIBERALIOS PAŽIŪROS
Dr. Eugenijus Gentvilas,
41 m. L ie tu v ių L ib e ra lų
partijos pirmininkas ir NGO
“L iberalių reform ų” p irm i
ninkas aplankęs Čikagą ir Los
A ngeles (kur 1-26-02 savo
kalboje “Lietuvai reikia antro
išsivadavim o” teigė svarbu,
kad Lietuva toliau liktu laisva
politiškai ir ekonomiškai, ir
kad žiniasklaida taptų laisva
politiškai ir ekonomiškai, ir
svarbu m ažinti verslo įtaką
politikams, liberalizuoti eko
nomiką, m ažinti mokesčius,
sukurti visiems lygias sąlygas)
ryžosi apsilankyti ir kalbėti
Clevelande. Jį traukė noras
s u s ip a ž in ti su v ie tin ia is
lietuviais ir kaip buvusiam
K laipėdos m erui p am aty ti
C le v e la n d o m ie stą k u ris
susibroliavęs su Klaipėda.
Savo kalboje 2-3-02 Clevelando lie tu v ia m s jis a i p a 
aiškino, kad Lietuvos Liberalų

partija, kaip ir konservatoriai,
p risk iriam a prie dešiniųjų.
L iberalai ja u nuo 1992 m.
stip ria i p a sisa k o už E uroA tlantinę sąjungą, Lietuvos
integraciją į NATO.
Paaiškino, kad stambesni
Lietuvos ūkiai gali konkuruoti
su Europos Sąjunga, bet reikia
pad ėti 2-3 hektarų ūkiam s
d e m o k ra tišk ai su siju n g ti į
didesnius vienetus, kad jie irgi
galėtų konkuruoti. Nesutinka
su Socialdemokratų įstatymu
dėl nuosavybės negrąžinimo,
jos vietoj nustatyta kom pen
sacija. Žm onės turi teisę į
buvusią nuosavybę.
Reikia palengvinti užsienio
lietuviam s įsigyti Lietuvos
pilietybę. Norėtų, kad vietiniai
ir naujai atvykę į A m eriką
kartu bendrautu. O naujiems
ateiviam s A m erikoje siūlo
išsimokslinti, patirties įsigyti
ir grįžti padėti Lietuvai.

Kuri dabar sužibėjo Žiemos Olimpiadoje Salt Lake City,
Naujųjų Metų dieną keliavo pro Cleveland, OH. Dalį kelio
liepsną nešė Cleveland, OH 3-sios televizijos stoties žinių
pranešėja Romona Robinson. Perdavusi olimpinę liepsną, ji
mielai kalbėjo su susirinkusiais žiūrovais, jų tarpe Aru Klimu.

Dr. Eugenijus Gentvilas atsako
į klausimus po jo kalbos DMP
svetaineje.
Dr. V.Stankaus nuotr.
Dr. Gentvilui teko trumpai
aplankyti Clevelando uostą,
miesto senamiestį. Jį Clevelande globojo Lietuvos Garbės
k o n su lė In g rid a B u b lien ė,
prisidėjo LB apylinkės vice
pirmininkė Dalia Puškorienė.
Dr. Viktoras Stankus
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LIETUVIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODA
MEKSIKOJE
M eksiko bibliotekos rū 
m uose a tid a ry ta lie tu v ių
fotografijos paroda pranoko
rengėjų lūkesčius. Pradžioje
buvo manyta, kad ji veiks vos
kelias dienas, tačiau rengėjams
p a ro d a ta ip p a tik o , jo g
nuspręsta ją eksponuoti ne
trumpiau kaip mėnesį.
Vienoje iš didžiųjų b ib 
liotekos salių pateikta 120
Č ikagoje gyvenančio fo to 

m enininko Algimanto Kezio
darbų, kitoje eksponuojamos
Lietuvoje gyvenančių autorių
- Kęstučio Stoškaus, Vaclovo
Strauko, Stanislovo Žvirgždo
didelio form ato fotografijos
bei čikagiečio Jono Tamulaičio
fotodokumentika.
Prieš kelionę į M eksiką
paroda buvo pristatytaČikagos
lietuviam s M .K. Č iurlionio
galerijoje, čia išspausdintas ir
parodos katalogas.

Meksikoje atidaryta paroda
susilaukė labai didelio spaudos
dėm esio . F o to m e n in in k ą
A.Kezį kalbino net septynių
laikraščių žurnalistai, publi
kacijos apie parodą pasirodė
visuose jų atstovaujam uose
leidiniuose.
Si fotografijų paroda buvo
surengta Lietuvos Prezidento
Valdo Adam kaus oficialaus
vizito į Meksiką proga.

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

SK A UTIŠK O S K AZIUK O M UGĖS
Chicago, IL skautų ir skaučių Kaziuko mugė kovo 3 d.
ruošiama Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Atidarymas 10 val. r.
Clevelando skautijos Kaziuko mugė kovo 17 d. vyks Dievo
Motinos parapijos salėje. Atidarymas 11 val. ryto.
Detroito “Gabijos” ir “Baltijos” skautų ir skaučių tuntų
Kaziuko mugė sekmadienį, kovo 3 d., vyks Dievo Apvaizdos
parapijos Kultūros centre.
Hartford, CT, skautų ir skaučių ruošiama Kaziuko mugė
sekmadienį, kovo 3 d., vyks Svč. Trejybės parapijos salėje, 53
Capitol Ave., Hartforde. Atidarymas 9:45 val. r.
Los Angeles, CA, Ramiojo Vandenyno rajono skautų ir
skaučių Kaziuko mugė kovo 3 d. ruošiama LA šv. Kazimiero
parapijoje.
New Yorko vyr. skaučių Ž idinys “V ilija” kovo 3 d.,
sekm adienį, po 10 val. r. šv. M išių rengia Kaziuko mugę
Apreiškimo parapijos salėje.
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centro surengtame priėmime susitiko ir aptarė reikalus (iš kairės)
Vytautas Vidugiris - JAV LB tarybos Ekonominių reikalų komisijos pirmininkas, Dalia Kuodytė Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centro gen. direktorė, Stasys Džiugas Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centro tarybos narys.
S. Miglinienės nuotr.

Toronto skautiškų vienetų Kaziuko mugė sekmadienį, kovo
3 d., rengiama Prisikėlimo parapijos salėje.
Washington, DC. skautai vyčiai, akademikai ir židinietės
Kaziuko mugę rengia kovo 17 d. St. Elizabeth mokykloje,
Rockville, Maryland.
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVA RENGIASI PRIIMTI NATO EKSPERTUS
Lietuva ruošiasi po trijų savaičių įvyksiančiam NATO
ekspertų, rengsiančių ataskaitą apie pasiektą pažangą, vizitui į
Lietuvą. Vasario 11-12 dienomis šiuo tikslu NATO būstinėje
Briuselyje lankėsi Užsienio reikalų ministerijos Daugiašalių
sa n ty k ių d e p a rta m e n to d ire k to ria u s R yčio P a u lau sk o
vadovaujama delegacija, praneša ELTA.
Siaurės Atlanto aljanso Tarptautinio biuro pareigūnai bus
supažindinti su naujausia Lietuvos politine bei ekonomine
padėtimi bei Narystės veiksmų plano vykdymu.
Be to, delegacijos vadovas R.Paulauskas susitiks su NATO
Politikos direktorato vadovu ambasadoriumi Daniel Speckhard,
NATO generalinio sekretoriaus specialiuoju patarėju Vidurio ir
Rytų Europos klausimais Christopher Donnelly bei kitais NATO
pareigūnais. Taip pat ketinam a pabendrauti su B elgijos,
Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Lenkijos,
Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos delegacijų prie NATO
atstovais.
Ataskaitą apie Lietuvos pažangą, kurią ji padarė ruošdamasi
narystei Siaurės Atlanto Aljanse, parengs kovo 5-8 dienomis
Lietuvoje viešėsiantys NATO ekspertai. Jų pateiktos išvados
padės NATO valstybėms apsispręsti, ar pakviesti Lietuvą į
A ljansą šių m etų lapkritį Prahoje vyksiančiam e viršūnių
susitikime.
RUSIJOS POŽIŪRIS Į NATO PLĖTRĄ ŠVELNĖJA
Nors Rusija nėra teigiamos nuomonės apie Baltijos šalių
priėm im ą į NATO, jos požiūris į A ljanso plėtrą švelnėja,
įsitikinęs Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius. Anot
jo , R usija jau susitaikė su šiuo Siaurės A tlanto sutarties
organizacijos plėtros faktu.
Tokią nuomonę ministras L.Linkevičius išsakė susipažinęs
su Amerikos laikraštyje “The Wall Street Journal” spausdinamu
Rusijos Prezidento Vladimiro Putino interviu. Kalbėdamas
laikraščiui, V.Putinas pripažino, jog “kiekviena valstybė turi teisę
pasirinkti kelią savo saugumui užtikrinti “. Lietuvai labai svarbu,
kad NATO plėtra vyktų nekonfrontuojant su Rusija, taip
ministras Eltai komentavo V.Putino pasisakymo reikšmę mūsų
šaliai.
Be Lietuvai palankios Rusijos vadovo frazės, interviu
V.Putinas pareiškė, jog Rusijos požiūris į bloko plėtrą pasikeis
tuomet, jei bus sukurti bendri esminių saugumo sprendimų
priėmimo mechanizmai. Tačiau, pasak L.Linkevičiaus, Aljansui
nepriklausanti valstybė negali dalyvauti jos priimamų sprendimų
pro ced ū ro se. O b endriem s NATO ir R usijos reikalam s
numatoma sudaryti dvidešimties šalių tarybą, kurią sudarytų
Aljanso valstybės ir Rusija.
Beje, V.Putino įsitikinimu, didžioji dalis Rusijos gyventojų
jausis mažiau saugūs, jei Baltijos valstybės bus priimtos į Siaurės
Atlanto aljansą.
APTARTA AUSTRIJOS PARAMA
Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą, dvišalio bendra
darbiavimo klausimus bei Austrijos paramą uždarant Ignalinos
atominę elektrinę aptarė Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas
susitikęs su A ustrijos am basadorium i L ietuvoje M ichael
Schwarzinger.
“Lietuvai Austrijos param a uždarant Ignalinos atominę
jėgainę yra labai svarbi, be Austrijos bei kitų Europos Sąjungos
šalių paramos IAE uždarymas būtų sunkiai įmanomas”, pabrėžė
Seimo Pirmininkas A. Paulauskas, praneša ELTA.
Austrijos ambasadorius informavo, kad Austrijoje dau
giausiai panaudojama hidroelektrinių energija, kitos elektrinės
kūrenamos iš Rusijos gaunamomis dujomis.
Susitikimo metu Austrijos ambasadorius taip pat informavo
Lietuvos Seimo vadovą apie šių metų balandžio pabaigoje
planuojamą Austrijos Prezidento Thomas Klestil vizitą į Lietuvą.
“Mūsų šalys turėtų plėsti ir stiprinti dvišalius ryšius, ypač dabar,
kai Lietuva siekia tapti Europos Sąjungos nare” , pabrėžė
M.Schwarzinger.
Paderborno (Vokietija) teism ui bus perduota lietuvių,
k a ltin a m ų c ig a re č ių k o n tra b a n d a , by la. Į V okietijos
teisėsaugininkų tinklus pateko keliasdešimt asmenų, kai kurie
jų - gerai pažįstami Lietuvos pareigūnams. Tarp sulaikytųjų yra
ir praeityje žinomas Kauno “Žalgirio” krepšininkas, Barselonos
olimpinių žaidynių prizininkas Romanas Brazdauskis.

“GLOBALIZMAS:
LIETUVIŲ TAUTA ŠIANDIEN IR RYTOJ”
M atom ai, šios konferen
cijos ren g ėjai vadovaujasi
filosofo Santajano (George
Santayana) įspėjimu: “Žm o
gaus kojos turi rem tis savo
krašto žemės, bet jo akys turi
apžvelgti pasaulį”.
1922 m etų Gegužės Pir
mos parade Maskvoje, Rau
donojoje A ikštėje, su savo
mokyklos pirm aklasiais žy
giavau pro Leniną. Leninas
buvo pirmas iš žymiųjų globalistų, su kuriais yra tekę
susidurti. Jis, kaip ir Stalinas,
p a sa u lio v a ld ž ią u ž g ro b ti
siekė Kominterno propagan
dos, K rem liaus, klastos ir
ginklo pagalba.

I
Vilius Bražėnas
saviesiems ir terorizmu sveti
miesiems.
Vakarų ir Rytų kolektyvistiniai monopolistai globalinės
valdžios siekia kartais drauge,
o kartais atskirai, per dezin
formaciją, per politinę “maskirovką” ir per karinį bei ekono
minį prievartavimą.
Patyręs gyvenim ą - tarp
tironijos ir laisvės - net po 12
įvairių vėliavų, baisiuosi vien
pagalvojęs apie pasaulinės
vyriausybės utopijos galimy
bę, apie žm onijos ir m ūsų
tautos likim ą atsidūrus po

“Partizano motina” - skulptoriaus Ramojaus Mozoliausko sukurtas
paminklas lietuvių tautos laisvės kovotojams atminti PLC sodelyje
Lemonte, IL.
B. Juodelio nuotr.

Revoliucijos metu, M ask
voje, išgirdau pirmąjį priešsovietinį anekdotą, apibūdi
nantį žodį “komūna” : “Kamuna, Kam u-dva, Kam u-ničevo” . L ietuviškai gal būtų “Kai kam -čia tau, kai kam dvigubai, o kai kam - nieko” .
D augelis patyrėm e, jog tai
tiesa.
Kitas žymus globalistas,
Hitleris, grasinęs taikos sutartį
pasirašyti W ashingtone, pa
saulinės valdžios siekė bru
talios karinės jėgos ir rasizmo
pagalba. Mahometo imperiją
atstatyti, ir likusiam pasauliui
ją primesti, musulmonų globalistai valdžios siekia terorų

viena, iš prigim ties ir pagal
procesą, neišvengiam ai tiro
niška, Jungtinių Tautų Orga
nizacijos vėliava.
N epam irština jog Vakarų
globalistų sumanytas pasauli
nės v a ld ž io s b ran d u o ly s Jungtinių Tautų Organizacija,
buvo įvykdytas žmonių, kurie,
kaip vėliau paaiškėjo, buvo
slapti JAV KP nariai. Net JTO
herbas ir vėliava yra slapto
k o m u n isto p ro je k ta s. JTO
pirmojo posėdžio generaliniu
sekretorium buvo Kremliaus
ag en tas JAV v y ria u sy b ė je
Alger Hiss.
S talinui, už jo sutikim ą
dalyvauti pasaulio valdžios

projektavim e, buvo Jaltoje
atlyginta Rytų Europos išda
vimu Sovietų vergijon.
Lietuvių tautai reikia bijo
tis ne k u ltū ro s b ei te c h 
nologijos vystymosi ženklų, o
priedangų šešėliuose atslen
kančios, Aristotelio ir Platono
minėtos, timokratijos - valdym osi sistem os, kurioje visa
galia ir turtai sukaupiam i į
vienas rankas. Sovietų Sąjun
goje matėme rajoninę timokratiją. Reikia bijotis pasau
lines tim okratijos. Viena iš
tikrąjį prievartinį, totalitarinės
valdžios globalizmą dengian
čių priedangų yra vadinimas
“globalizmu” kultūrinius bei
technologinius, pasaulyje na
tūraliai besivystančius reiški
nius. Tokius, kaip “Coca Co
la” , “Mc Donald” bei inter
netas.
N et žodis “globalizm as”
tikrumoje yra priedanga pla
nuojamos pasaulinės tironijos
pavadinim am s, kaip “vieno
pasaulio valdžia”, “pasaulinė
valdžia” , ir “nauja pasaulio
santvarka” .
Žmonės kėlė klausimus:
Kokia būtų ta valdžia, ir kas
ją rinktų? Kokia “santvarka”
numatoma, ir kas ją tvarkytų?
Staiga į term inologiją buvo
mestas mažai ką pasakantis ir
kiekvieno kitaip suprasti gali
mas terminas “globalizmas” .
Jis toks naujas, kad dar nepate
ko net į politinę enciklopediją.
Slinktis į “Naują pasaulio
santvarką” nėra atsitiktinė. Yra
gausu dokumentacijos, rodan
čios, jog esam a plano tautų
savivaldai panaikinti ir vietoj
jos globalistų grupuotės valiai
primesti. Po Pirmo Pasaulinio
karo, nepavykus įvilioti Ame
riką į Tautų Lygą, buvo įsteigta
eilė globalizm o priedangos
organizacijų visuomenės gal
vosenai manipuliuoti. Žymiau
sios buvo “Karališkas insti
tu ta s u ž sie n io re ik a la m s ”
(Royal Institute for Foreign
Relations), Anglijoje, ir “Tary
ba užsienio reikalams” (Coun
cil on Foreign Relations) JAV.
1973 m. bankininkas David
R ockefeller su Lietuvai pa
žįstam o globalistų sam dyto
trimičiaus Zbigniew Brzezinskio pagalba įsteigė tarptautinę
grupuotę - Trikraštę komisiją
(Trilateral Com m ission). Ją
sudaro Japonijos, Europos ir
Amerikos elito atstovai.
Pasaulio Prekybos organi
zacijos (World Trade Organi
zation) planai išvilko globalizmą viešumon, kai žalieji ir
raudonieji globalistai, nepasiti
kėdami korporaciniais biznio
globalistais, išėjo prieš juos
demonstruoti. Kad nukreipus
dėmesį nuo savęs, prievartinio
(Nukelta į 10 p.)

DIRVA • 2002 m. vasario 19 d.

9

KULTŪROS PUSLAPIS

LIETUVA MINI 84-ĄSIAS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMO METINES
Lietuva iškilmingai minėjo
84-ąsias nepriklausomos vals
tybės atkūrimo metines. 1918
metų vasario 16-ąją 20 Lietu
vos Tarybos narių Vilniuje
p a sira šė V asario 16-osios
Nepriklausomybės Aktą, ku
riuo paskelbė atkurtos Lietu
vos valstybės nep rik lau so 
mybę.
Oficiali Nepriklausomybės
dienos m inėjim o program a
Vilniuje ir Kaune prasidėjo
v a sario 15 d ien ą, p ran e ša
ELTA. Ryte Prezidentūroje
vyko gėlių, padedam ų prie
Vasario 16-osios Akto Signa
tarų kapų, perdavimo ceremo
nija. Nuo vidurdienio Seimo

rūmuose prasidėjo Atvirų durų
valandos, atidaryta fotografijų
paroda “Lietuvos nacionalinių
kultūros ir meno premijų lau
reatai (1989 - 2001)”. Pava
kare Prezidentūros Baltojoje
salėje šalies vadovas devy
niems menininkams įteikė šių
metų Tautines kultūros ir meno
premijas.
Vasario 16-osios renginiai
prasidėjo Nepriklausomybės
Akto Signatarų atminimo pa
gerbimu sostinės Rasų kapi
nėse. V ėliau Prezidentūroje
įteikti Valstybės apdovano
jim a i. V id u rd ie n į Sim ono
D aukanto aikštėje pakeltos
trijų B altijos valstybių v ė

Vilniaus širdy - arkikatedra bazilika.
J. Polio nuotr.
“Lietuva Tėvynė m ūsų”

liavos. Tuo pat metu Vytauto
D idžiojo ir Vyčio kryžiaus
vėliavų pakėlimo ceremonija
vyko ir Vytauto Didžiojo karo
muziejaus sodelyje Kaune.
V asario 16-osios p ro g a
Vilniaus arkikatedroje bazili
koje buvo aukojamos iškilmin
gos šv.Mišios. Vėliau Vasario
16-osios minėjimas tradiciškai
vyko prie Lietuvos Nepriklau
somybės signatarų namų Pilies
gatvėje. 1949 m. vasario 16 osios Lietuvos Laisvės Kovų
Sąjūdžio Tarybos deklaracijos
minėjimas surengtas aikštėje
prie Krašto apsaugos ministe
rijos.
Vakare Lietuvos nacionali
niame operos ir baleto teatre
vyko iškilmingas Nepriklau
som ybės dienos m inėjim as.
Pirmą kartą Katedros aikštėje,
prie pam inklo kunigaikščiui
G e d im in u i, įv a irių k artų
žmonėms, šeimoms Vilniaus
savivaldybė surengė koncertą
“Dainuojanti Lietuva”. Į susi
rinkusius kalbėjo Prezidentas
V aldas A dam kus, V ilniaus
meras Artūras Zuokas, Lietu
vos himną giedojo “Ąžuoliu
ko” choras, koncertavo jaunie
ji vok alistai ir pop u liario s
m uzikos atlikėjai. Jaunim o
grupių koncertas šeštadienio
vakarą taip pat vyko Vienybės
a ik štė je K aune, k itu o se
miestuose.

MINDAUGO KARŪNAVIMO JUBILIEJUI - 100 MILIJONŲ LITŲ
Lietuvos karaliaus M in
daugo karūnavimo 750 metų
jubiliejaus minėjimo progra
mos kritiką Vyriausybė laiko
nepagarba valstybei ir ragina
s u te lk ti v isas v isu o m en ės
jėgas jos įgyvendinimui.
“Pasigirstantys pareiški
mai, kad jubiliejaus minėjimas
yra rengiam as už m okesčių
mokėtojų pinigus - ne kas kita,
o n e p a g arb a v a ls ty b e i” , pareiškė Vyriausybės spaudos
tarnyba.
Kaip ELTA rašė, šio jubi
liejaus programai 2001-2003
metais numatyta skirti per 100
milijonų litų.
Pasak V yriausybės, šios
investicijos liks dešim tm e
čiams ir ateities kartoms.
Programoje numatyta nu
tie sti tiltą per N erį, kuris,
sutvarkant ir gretimas gatves,
kainuos 37,5 mln. litų. Pana
šiai tiek pat - 36 mln. litų kainuos Gedimino prospekto
rekonstravimas ir Savivaldy
bės aištės sutvarkym as. 18
mln. litų ketinama atseikėti jau
d e šim tm e tį b e sitę sia n č io s
N a c io n alin ė s M .M ažvydo
bibliotekos priestato statybos
darbam s b a ig ti. K ongresų

rūm ų statybai užbaigti bus
skirta 5,7 mln. litų. Karaliui
Mindaugui Vilniuje iki 2003
m etų k e tin a m a p a s ta ty ti
paminklą, kuriam bus išleista
per 2 mln. litų.
“M indaugo karūnavim o
750-ųjų metinių minėjimas yra
visokeriopai reikšmingas Lie
tuvos gyvenimui. Tai - Lietu
vos valstybės minėjimas. XIII
amžiaus viduryje jauna Lietu
va dar buvo už krikščioniško
sios Europos ribų. Lietuvos
valdovo M indaugo krikštas
1251 metais ir jo karūnavimas
Lietuvos karaliumi 1253 me
tais darė Lietuvos valstybę Eu
ropos, t.y. tuomečio civilizuoto
pasaulio dalimi. Popiežiaus
Inocento IV suteiktas Mindau
gui karaliaus titulas ir karūna
re išk ė L ie tu v o s v a lsty b ė s
pripažinimą” , - primena Vy
riausybė, akcentuodam a jog
nuo sek lio s p a sta rų jų m etų
pastangos atgaivinti Lietuvos
valstybę yra mūsų pareigos ir
garbės reikalas.
Spaudos tarnybos teigimu,
nemažą reikšmę turės ir numa
ty ta k u ltū rin ė pro g ram a:
parodos, konferencijos, numa
tomos išleisti knygos.

Šiemet programai įgyven
dinti numatyta skirti 795 tūkst.,
k itą m e t - 52,8 m ln., 2003
metais - 47,8 mln. litų.
“Šios sukakties minėjimas
turi tapti Lietuvos visuomenės
ir valstybės reikalu, jis turi būti
įprasm intas kaip valstybės
svarbos programa, kuriai įgy
vendinti telkiamos visos rei
kiamos pajėgos” , - tokius šios
programos tikslus deklaruoja
Vyriausybė.

Alma Bazaraite

Partizanų motina
O, motina partizanų,
iškentei tu kančias ir skausmą,
Atėmė nuo tavęs priešai
tavo laimę ir džiaugsmą.
Išauginai tu sūnus,
kaip ąžuolus tvirtus.
Galvojai senatvėje tau prieglobstis bus.
To nesitikėjai
ir nežinojai tu,
Kad tiek daug skausmo
kentėsi dėl savo sūnų.

A ustrijos am basadorius Lietuvos filharm onijai dovanojo
Bosendorfer firmos fortepijoną. Prie jo - firmos atstovas Rudolf
Arif, ambasadorius dr. Florian Haug ir Lietuvos filharmonijos
generalinis direktorius Egidijus Mikšys.

PIRMASIS TARPTAUTINIS FORTEPIONO
MUZIKOS FESTIVALIS
Vasario 18 - 25 dienomis, kaip informuoja ELTA, Lietuvos
sostinėje vyks pirm asis tarptautinis fortepijono m uzikos
festivalis “Klasika” , skirtas didžiojo lenkų kom pozitoriaus
romantiko Fryderyko Chopino kūrybai. Šią muzikos šventę
rengia Šv.Kristupo festivalio administracija kartu su Lietuvos
muzikos akademija, Lenkų institutu Vilniuje ir kino centru “Skalvija”.
F e stiv a lio p ro g ram o je - d v y lik a k o n certų . Jie vyks
Filharmonijoje, M uzikos akademijoje, Rotušėje ir Vilniaus
paveikslų galerijoje. Dalyvaus tiek žinomi lietuvių bei užsienio
pianistai, tarptautinių konkursų laureatai, tiek ir jaunieji talentai,
žengiantys pirmuosius žingsnius scenoje.
Festivalio metu rengiama ir lenkų dokumentinių filmų apie
F. Chopin bei A. Mickiewicz savaitė. Bus skaitoma savo jaunystę
Vilniuje ir Kaune praleidusio poeto A.Mickevičiaus kūryba.
Tarp garsiausių festivalio svečių jo rengėjai mini Maskvos
konservatorijos profesorės Veros Gornostajevos, daug gerbėjų
Lietuvoje turinčio lenkų pianisto Jan Krzysztof Broja, kylančios
žvaigždės iš Japonijos Yurie Miura, žinomo dirigento iš Izraelio
Roberto Canetti, vienos ryškiausių nūdienos rusų pianistų
Polinos Osetinskajos pavardes.

ALMA BAZARAITE-VENSLOVIENE
Alma Bazaraitė yra gimusi Tilinavos kaime, Biržų apskr.
neturtingų ūkininkų šeimoje. Ji yra baigusi tik pradžios mokyklą,
bet labai, labai mylėjo savo tėvynę Lietuvą. Kai rusai okupavo
Lietuvą, tai net savo gyvybę rizikuodama, teikė visokią pagalbą
Lietuvos partizanam s ir mūsų broliui Jokūbui Plotui, kurį
komunistai su kitais partizanais nužudė. Jų lavonus laikė 3 dienas
Biržų miesto aikštėje, o po to Biržų miesto žvyrduobėje užkasė.
Mūsų ir V.Užkuraitienės - Plotaitės aukomis ir su Biržų patriotų
pagalba toje vietoje, kur buvo užkasti, pastatė pam inklą.
A.Bazaraitė yra labai užsitarnavusi, kad ir kiti lietuviai žinotų
apie ją ir paskaitytų jos patriotinius eilėraščius.
Mes kaip Dirvos skaitytojai, prašome Jus, nors vieną eilėraštį
atspausdinti Dirvoje.
Su geriausiais linkėjimais Dirvai ir Jums
Vera ir Alfonsas Bimbiris

Stribai tave pargriovė,
mynė purvinu batu,
Riaumojo, išminsim tau
liežuvį,
je i beišduosi savo vaikų.
Buvai kieta kaip plienas,
kaip uola tvirta,
neprašei jų pasigailėjimo,
nors buvai žiauriai mušama.
Netekai tu sūnų,
motina brangioji,
Liko tau tik skausmas
Ir širdgėla baisioji.
Nebebuvo tau ašarų,
nebeverkei tu,

Tik braškėjo krūtinė
nuo baisių skausmų.
Tik sunkūs atodūsiai
veržėsi iš tavo krūtinės,
Lyg iš gelmių,
lyg iš bedugnės begalinės.
Užmigai brangioji motina
amžinu miegu,
Nesulaukei sugrįžtant
mylimų sūnų.
Priglaudė tave žemė
po savo sparnu,
Nebėra ten skausmo
kančių nei vargų.
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VILNIAUS GETAS 1943 METAIS
PRISIMINIMAI IŠ VILNIAUS NACIŲ LAIKAIS
K ita v o k ie č ių įsta ig a ,
nepalikusi m ūsų ram ybėje,
buvo Kultūros ministerija iš
Berlyno. Vienas iš jos dauge
lio tik slų L ie tu v o je buvo
išp lė sti kino teatru s, taigi
daugiau jų pastatyti, idant būtų
sąlygos ko daugiau rodyti
vokiškų filmų, kino apžvalgų
ar panašiu būdu stiprinti naciz
mo propagandą užim tuose
kraštuose, skleisti “naujosios
E uropos” legendą, skiepyti
pavergtoms tautoms Trečiojo
Reicho filosofiją.
T rečia v o k ieč ių k a rin ė
įstaiga, kuri ypač suaktyvėjo
frontui vėl pradėjus artėti prie
B a ltijo s k ra štų , v a d in o si
Organisation Todt. Jos vado
vybė turėjo ypatingas teises
skirstyti statybinių medžiagų
kontingentus, tuo būdu galėjo
tiesiogiai kontroliuoti mūsų
veiklą ir daryti spaudimą į bet
k u rių S taty b o s b e n d ro v ės
prisiim tų statybų atlikim ą.
P avyzdžiui, vienam naujai
statom am sta lių d irb tu v ių
pastatui mūsų bendrovė norėjo
gauti leidimą apipjauti miško
medžiagą stogo konstrukcijai.
Leidimą davė pačiai medžia
gai, bet su labai nepatogia
sąlyga, kad medis bus naudo
jamas tik apvalus, t.y. nenau
dojant lentpjūvės p a ta rn a 
vimo.
Kaip žinom a, Vokietija,
pradėdam a karą su Sovietų
Sąjunga, turėjo paruošti dide
les armijas, ir jų aprūpinimui
savo darbo jėgos jau nebe
pakako. Todėl užėmę Lietuvą
ir k itu s k raštu s, vo k iečiai
p rad ė jo vis ž ia u rėja n č ia is
būdais reikalauti darbininkų ir
išvežti juos į Vokietiją pra
monės darbams (dažniausiai

II
Bronius V. Galinis
pavojingiausiose vietose, kur
vyko bom bardavim ai, arba
sunkiausiem ir blogiausiem
darbam už menką atlyginimą).
Iš m ūsų žm onių beveik
niekas nesistengė ir nenorėjo
“savanoriškai” vykti į Vokie
tiją. Legalus išsisukimo būdas
nuo to buvo gauti atitinkamus
pažymėjimus, vadinamus UK

pažym ėjim us. Todėl mums
darbo jėgos ir kandidatų ne
trū k o , p a sisiū la n č ių buvo
daugiau, negu g alėjo m jų
reikalingumą pateisinti. Daug
kas nenorėjo patekti Arbeitsam tų (darbininkų reikalus
tvarkančių vokiškų įstaigų)
žinion, nes jos neturinčius UK
pažymėjimų stengdavosi tuo
jau pat išdeportuoti darbams į
Vokietiją.
Statybos firmos Vilniaus
sk y riu je U K k o rte le s ja u

Izraelio užsienio reikalų viceministras rabinas M. Melchioras
(kairėje) ir Izraelio vyriausiasis rabinas Lau sausio 30 d. perėmė
309 Lietuvos M.Mažvydo bibliotekoje saugotus šventraščio ritinius
- toras.
M. Kulbio nuotr.
(Unabkommlichkeitsbescheinigung), atpalaiduojančius nuo
darbo prievolės Vokietijoje.
Tokie pažym ėjim ai buvo iš
duodami dispozicijai tik tokių
įm onių, kurios vienokiu ar
kitokiu būdu buvo reikalingos
ir laik o m o s sv a rb io s k aro
vedimo paslaugai čia pat Lie
tuvoje. Statybos firmoje dir
bantieji turėjo teisę gauti UK

turėjo 680 dirbančiųjų, ir tas
skaičius augo taip sparčiai,
kad 1944 m. pradžioje UK
kortelėm is naudojosi ir nuo
deportacijos Vokietijon den
gėsi jau 1025 asmenys. Tas
galėjo b ūti p a te isin ta d ir
b a n č ių jų m išk e sk a ič iau s
p adidėjim u. Ten jie ruošė
medžiagą vykdomom ar vykdysimom statybom, ko anks

kraštę komisiją už tų grupuo
čių užmojus sujungti JAV su
SSSR.
“Visos tos grupuotės, sutar
tinai su Kremliaus valdovais,
veikia sukurti tai, ką kai kas
vadina ‘nauja pasaulio san
tvarka’.”
Šiandien matome, jog per
buvusio genseko Gorbačiovo
veiklą Vakaruose ir prezidento
Bush suartėjimą su prezidentu
Putinu terorizmo krizės proga,
senatoriaus Helms įspėjimas
gal tebėra aktualus. Rusija jau
sodinama į NATO narių spren
dėjų tarpą, nors dar be veto
teisės.
Tad štai kokioje pasaulinėje
atmosferoje Lietuvos moksli
ninkai ir m ąstytojai ieško ir
ieškos būdų tautinės politikos
principams nustatyti. Optimiz
mui pagrindą teikia tai, kad
globalistai turi nugalėti daug

kliūčių, žmogaus laisvės troš
kulį ir tautų nepriklausomybės
meilę.
Įsidėmėtina, jog jau 1931
m. A nglijos globalistas (iš
Karališko instituto užsienio
reikalam s) istorikas Arnold
Toynbee, kalbėdamas Kopen
hagoje, prasitarė: “Šiuo metu
mes visomis jėgomis, nors ir
patylomis, veikiame išplėsti iš
tautinių valstybių rankų tą
paslaptingą galią, kuri va
dinama suverenitetu,”.
Ne be pagrindo anarchistas
M ichailas B akuninas esąs
pareiškęs: “Komunizmas sto
vi viena koja revoliucijoje,
kita koja - banke”.
Sovietų Sąjungai žlugus,
JAV pinigais buvo įsteigta
“Gorbačiovo Fundacija JAV”.
Jos prezidentas Jim Garrison
1995 m. pareiškė: “Per atei
nančius 20 ar 30 metų maty

.
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čiau nereikėdavo daryti, nes
tokią m edžiagą parūpindavo
specialios statybinių medžiagų
p a ru o šim o įm o n ės. D ab ar
mums patiems tai reikėjo atlik
ti, kaip lygiai labai stigo ir
k v a lifik u o tų am a tin in k ų m eistrų, kurie buvo būtinai
reikalingi pagrindiniams staty
bos darbams įvykdyti.
ŽYDAI GEŠTAPO
REPLĖSE
Naciai savo politinėje pro
gram oje įrašė dogmą: išnai
kinti žydai buvo išimami iš tų
kraštų priklausomybės ir pave
dami išimtinai gestapo žinion.
Po dviejų m ėnesių nuo karo
pradžios Vilniuje buvo paruošti
du getai miesto centre į kuriuos
buvo suvaryta 50 000 žydų.
Pirm asis getas prasidėjo
Arklių gatve, Mikalojaus gat
ve, Ašmenos gatve per namus
sk ersai k v a rta lą iki A rklių
G atv ės, iš čia buvo išim ti
frontiniai namai pagal Vokiečių
gatvę. Įėjimas buvo įrengtas iš
Rūdninkų gatvės. Į šį getą buvo
patalpinta 30 000 asmenų.
A ntrasis getas prasidėjo
Vokiečių gatve, ėjo Didžiąja
gatve iki Švarco gatvės, toliau
Gaono gatve, Domininkonų ir
suko V okiečių gatvės link.
Pagal Didžiąją, Domininkonų
ir Vokiečių gatves buvo išskirti
frontiniai namai. Įėjimas buvo
įrengtas iš Gaono gatvės. Čia
buvo suvaryta 20 000 žydų.
Dar dvi stovyklos talpino
papildom ai kelis tūkstančius
žydų. Viena buvo prie Kailio
fabriko, Vivulskio gatvėje (Prie
sovietų fabriko vardas p a 
keistas į Vito). Kita stovykla
buvo Subačiaus gatvėje, josios
darbingieji žydai aptarnavo
H.P.K. automobilių parką.

Ž ydai, kurie p ak liu v o į
Lukiškių kalėjimą, buvo lik
viduoti Panerių eksterm inacijos vietovėje, m aždaug 7
m ylios nuo m iesto centro.
Paneriuose Statybos bendrovė
statė p o ž e m in iu s b e n z in o
tankus. B uvo išk asta daug
duobių tų tankų instaliavimui.
Tokiame stovyje darbovietė
buvo užimta vokiečių armijos
ir perduota gestapo žinion.
G estap as čia p er visą
okupacijos laiką sunaikino
apie 80 000 žmonių. Čia buvo
naikinam i: lietuviai, lenkai,
rusų belaisviai ir žydai, kurie
sudarė, kaip spėjam a, apie
55% bendro žuvusiųjų skai
čiaus.
SUSITARIMAS SU “JUDENRATO” ATSTOVAIS
1943 m. pavasarį man buvo
pranešta, kad su manimi nori
gauti pasim atym ą V ilniaus
geto Judenratas (gestapo leista
geto vidaus tvarkai palaikyti
pačių žydų sudaryta atstovybė
- taryba). Man buvo perduotas
pageidavim as, kad toks pa
simatymas vyktų kiek galint
mažiau demonstratyviai ir kad
neatkreiptų dėmesio žmonių,
kurie yra ar galėtų būti ne
palankiai nusistatę prieš žydus.
Nors žydai delegacijos siun
timą sutarė su gestapo ir geto
vadovybės žinia, tačiau jų
diskretiškumas buvo supran
tamas ir teisingas.
Mūsų bendrovės centrinė
būstinė buvo Vilniaus gatvėje,
o tos gatvės tęsinyje buvo
Vokiečių gatvė ir geto ribos,
pėsčiam einant 10 m inučių
atstume.

sime pasaulio vyriausybę... Tai
n eišv en g iam a. M es turim e
sustiprinti Jungtines Tautas... ir
turim e tvarkyti ir reguliuoti
žm onių tarp u sa v iu s s a n ty 
kius.”
Į pasaulinę tironiją tautoms
įvilioti, globalizmas pridengia
mas ir taikos priedanga. Esą
tautos turi atsisakyti laisvės ir
suvereniteto - pasaulinei taikai
užtikrinti. Tačiau taikos vertė
priklauso nuo to, kokiose ran
kose atsiduria taikos kardas.
Prof. J.R. Rummel, siekęs
būdų žmonijai nuo karų gelbė
ti, savo nuostabai paskaičiavo,
kad 20-me šimtmetyje (baigiant
statistiką 1987 m.), tironiškos,
daugumoje komunistinės, vy
riausybės šaltakraujiškai iš
žudė 4 kart daugiau žmonių,
negu žuvo karių to šimtmečio
visų karų frontų kautynėse.
Vyriausybės nužudžiusios 151

milijoną žmonių, gi kautynėse
žuvę 38,5 milijonai.
Susumavus, globalizmas pasaulinės timokratijos suda
rymas - būtų Lenino, Stalino,
Hitlerio svajonių įgyvendini
m as, tik kitų šūkių ir kitų
priedangų pagalba. Tokiame
pasaulyje gerai jau stų si tik
KGB bei gestapo tipo kosmo
politai.
Laimei - “Žmogus šaudo,
Dievas kulkas gaudo,” anot
kaim o išm in ties. C en trin ė
pasaulinė tironija, su taikos
kardu rankoje, nėra neišven
giama. Net šiandien matome
dėl to kardo varžybas tarp
dviejų kultūrų: m usulm onų
fundamentalizmo ir “liberalų”
nihilizmo. Ir kuriamoji Euro
pos Sąjunga gali tapti ambicin
ga ir pasišiaušti prieš “Volstryto hegemoniją” .

(Bus daugiau)
(T.Ž. 1981 Nr. 1(145)

“GLOBALIZMAS: LIETUVIŲ...

Atkelta iš 8 p.

globalizmo planuotojams teko
organizuoti globalinio chuli
ganizmo tinklą.
Senatorius Barry Goldwa
ter, 1964 m. buvęs Respubli
konų partijos kandidatas į JAV
prezidentus, savo 1979 m.
prisiminimuose taip apibūdino
Trikraštę komisiją:
“T rik ra štė je k o m isijo je
m atom e g a b ia i su d erin tas
pastangas užgrobti ir k o n 
troliuoti keturis galios centrus
- politinį, finansinį, intelektu
alinį ir ekleziastinį... Laisvei dvasinei, politinei, ekonomi
nei - neskiriama jokios reikš
mės trikraštininkų kuriamame
atei-nančiame šimtmetyje”.
K itas žym us JAV sena
torius Jesse Helms 1987 m.
kalboje Senate pasmerkė Tary
bą užsienio reikalams ir Tri-

(Bus daugiau)
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JI IŠĖ JO N A M O ...

RENGINIŲ KALENDORIUS
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” , Dievo Motinos parapijos salėse.
Pradžia 11:00 v.r.
K OVO 23-24 d. d.: “Ž aibo dienos 2002” - m etinis
Clevelando LSK Žaibo parengimas, šeštadienį ir S. Amerikos
L ietu v ių vyrų senjorų K repšinio tu rn y ras šeštad ien į ir
sekmadienį
SPALIO 26-27 dienomis “Tradicinės Lietuvių Dienos”
šeštadienį 6:30 v.v. Dievo M otinos parapijos auditorijoje
“A ukuro” choro koncertas. R engia JAV LB C levelando
apylinkės valdyba.

Gerbiamieji Tautiečiai,
Priimkite pačius nuoširdžiausius sveikinimus Vasario 16osios proga ir palinkėjimus ištvermės taip svarbiame darbe,
leidžiant Jūsų laikraštį “Dirva”, taip reikalingą ne tik išeivijai,
bet ir Lietuvoje.
Algimantas Liekis
Lietuva

Staigm ena buvo mūsų jaunim ui, kai klebono kun. Juozo
A.Bacevičiaus 25-sios sukakties šventės proga, sausio 20 d.
Sv.Jurgio parapijos salėje (Cleveland,Ohio), apsilankė Joe
Jurevičius, New York Giants futbolo komandos žaidėjas - wide
receiver.
Dr.Lino Vaikaus nuotr.

0 Amžinybę iškeliavusios
mokytojos, pedagogės ir poetės

A. f A.
DALIOS STANIŠKIENĖS
Šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą
nuoširdžiai reiškia
•v. Kazimiero Lituanistinė Mokykla
Cleveland, Ohio

Vartau a.a. Dalios Staniškienės poezijos rinkinį “Einu
namo” , kuriame atsispindi jos
g y v en im o filo s o fija nuo
ankstyvų vaikystės dienų iki
“išė jim o n am o ” . Ji “išėjo
namo” š.m. vasario 1 dieną,
ilgokai iškentėjusi vėžio ligą,
giliame liūdesy palikusi savo
vyrą Džiugą, sūnus Paulių ir
Vincą, dukrą Rūtą Gaškienę,
jauniausią dukrą Dianą Pyle,
vaikaičius A leksą Staniškį,
Virgiliją Gaškaitę, Veroniką
Gaškaitę, Tomą ir Joną Pyle ir
Vytautą Staniškį.
D alia Prikockytė-Stanišk ien ė gim ė 1936 m etais
Vilkaviškyje. Ji 1944 metais
su mama ir jaunesniu broliu
pabėgo į Vokietiją ir, karui
pasibaigus, apsigyveno Augs
burgo pabėgėlių stovykloje, o
jos tėvas kaip iškilus jauna
lietuvių veikėjas, buvo iš 
vežtas į S ibirą. A m erikon
atvykus 1949 m etais, ji iš
pradžių gyveno Brooklyne,
vėliau persikėlė į Clevelandą,
nes čia buvo giminių. Dalia
mokėsi Clevelando St. Francis
gim nazijoje ir baigė N otre
Dame kolegiją su anglų kalbos
ir s o c io lo g ijo s b a k a la u ro
laipsniu. Baigus kolegiją, ji
dirbo socialinio aptarnavimo
srityje. G im us vaikam s, ji
m etė d arb ą, tač iau v ėliau
sekretoriavo Dievo Motinos
parapijoje, po to pas dr. Len
kauską ir devynerius metus
d irb o k aip sek re to rė b utų
nuomavimo firmoje Lexing
ton Village.
Dalia visą savo gyvenimą
buvo linkusi į poeziją, rašė
eilėraščiu s, o 1997 m etais
D iev o M o tin o s p a ra p ija
išleido jos poezijos rinkinį
“Einu namo”, kurį parapijos
kavinėje pristatė ir išnagrinėjo
dr. Jolita Kavaliūnaitė. Dalia
pastoviai rašė religinėm te
mom į “Draugo” ateitininkų
skyrių, siuntė straipsnius į
“Laiškus lietuviam s” ir net
kelis kartus laim ėjo rašinių
konkursus. Visą savo gyve
nimą būdama labai religinga ir
p a re ig in g a , j i d irb o su
m oksleiviais ateitininkais ir
Dainavos vasaros stovyklose,
o prieš eilę metų su a.a. Juozu
Stempužiu talkininkavo lie
tuviškoje radijo valandėlėje,
vėliau paruošdavo progines
programas ir pranešinėdavo. Ji
taip pat mokytojavo Sv. Ka
zimiero lituanistinėje mokyk
lo je , o 2001 m etais O hio
Lietuvių Gydytojų draugija ją
apdovanojo tų metų kultūrine
prem ija. Ji su savo poezija
dalyvaudavo literatūros va-

DIRVAI
AUKOJO

A.a. Dalia Staniškienė
Kūčių vakarą, 2001 m.

k a ru o se , k u rių p a sk u tin is
įvyko C levelando L ietuvių
Namuose 1999 metų gegužės
mėn. 23 dieną su dviem vie
tin iais p o etais, taip p at su
Vytauto Landsbergio demons
truotu filmu. Dalia buvo labai
pam aldi, dosni ir kūrybinga
v ad o v a u d av o re k o le k c ijų
surengim e A dvento m etu ir
iškviesdavo kunigus iš L ie
tuvos.
Deja, prieš šešerius metus
prasidėjo jos moteriškų vidaus
organų vėžys, ja i buvo p a
d a ry to s k e lio s o p e ra c ijo s,
tačiau liga plėtėsi. Apie keturis
metus jai buvo darom a che
moterapija ir ji vartojo įvairius
v a istu s. D eja, n e p a jė g ia n t
namuose nuraminti skausmų,
buvo patarta ją perkelti į slau
gos nam us, k u riuose ji te 
išbuvo pusantros dienos.
V asario 3 dieną ji buvo
pašarvota Jakubs laidotuvių
nam uose. Su v elio n e a ts i
sveikinti susirinko daugybė
žmonių. Atsisveikinimo žodį
tarė velionės krikšto sūnus dr.
M arius L aniauskas, jo s po
ezijos ištraukas skaitė sūnus
Vincas ir Paulius ir pusseserė
Giedrė Ješm antienė, maldas
pravedė Kun. G. Kijauskas, o
Sv. R ašto skaitinius skaitė
žentas Gintautas Gaška, marti
dr. R enata V ariakojytė Staniškienė ir krikšto sūnus Larry
Prikockis. Sekantį rytą Dievo
Motinos šventovėje gedulingų
pamaldų metu giedojo solistė
Virginija Muliolienė, Aldona
K am antienė skaitė velionės
poeziją, o Sv. Rašto ištraukas
skaitė dukros Rūta ir Diana.
Pasibaigus pamaldoms, karstas
buvo išlydėtas į visų Sielų
kapines.
Taip praradom e vieną iš
kūrybingiausių, darbščiausių ir
idealistiškai nusiteikusių as
menybių. Tebūnie Daliai leng
va Amerikos žemelė!
Aurelija M. Balašaitienė

Lithuanian Club of Daytona
Beach, F L ............................ 100
F.Jaras, Highland, IN ........... 25
M.Vaitkus, Belleville, IL ..... 25
A.Bimbiris, Desert H. S. CA .. 20
J.Cinkus, Downers Grove, IL .. 15
R. Gužulaitis, Indianapolis IN ..15
E.Jakulis, Willoughby, OH .... 15
EJarašūnas, Santa Monica CA .15
Z.Janušis, Livonia, M I...........15
J.Pečiūrienė, Ann Arbor, MI .... 15
A.Zaparackas, Highland B.FL .15
L.Hoffman, Oak Lawn, IL .... 10
A.Kriaučiūnas, Oak Lawn, IL ..10
I.Kuprevičius, Cleveland, OH .10
S. Mikalauskas, Euclid, OH
10
L.Kynas, So. Pasadena, FL .... 5
G.Mickevičius, Mashpee, MA ...5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

SPORTAS

S vajonės - g ražio s, bet
realybė - žiauri. Biatlonininkas
Liutauras Barila, Salt Lake
C ity o lim p ia d o s 20 km
lenktynėse tikėjęsis atsidurti
pirmajame trisdešimtuke, į jį
nepateko. Į antrąjį - taip pat.
28 metų lietuvis, pirmadienį
prašovęs 4 kartus, užėmė 62ąją vietą - 59 min. 2,3 sek. LR
Lietuvos olimpinės delega
cijos vadovė Kalgario olim 
pinių žaidynių čempionė Vida
Vencienė sako, jog Salt Lake
City sportininkai yra priversti
varžytis labai sunkiose trasose,
tačiau to nepaisydami lietuviai
dar tikisi pasiekti geresnių
rezultatų.

NORINTIEMS ĮSIGYTI
LIETUVOJE BŪSTĄ
Ar jį remontuoti ar statyti
prašau kreiptis visais
dominančiais klausimais

Antanas Motskus
S.Dariaus ir Girėno No 4-10
Birštonas - 4490
LITHUANIA - EUROPE
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LIETUVOS MOTERYS
Per 200 Lietuvos moterų
pristatyta spalvotame albume
“Lietuvos moterys” . Šį Seimo
n a rė s, L ie tu v o s E uropos
instituto prezidentės profeso
rės K azim ieros Prunskienės
su d a ry tą alb u m ą išle id o
leidykla “Eikoma”. Jo tiražas
- 10 tūkstančių egzempliorių.
Kol kas sk aity to ją pasiekė
lietuviškas knygos variantas.
Tikim asi, kad po kelių m ė
nesių šis albumas pasirodys ir
anglų kalba.
N aujam e album e, k aip
inform uoja ELTA, pateikia
m os tru m p o s m o terų b io 
grafijos, gyvenimo kredo, o jų
profesinę, visuomeninę veiklą
ir gyvenimo būdą atskleidžia
spalvotos nuotraukos.
Seimo narė K. Prunskienė
Eltai sakė seniai puoselėjusi
mintį pristatyti Lietuvos mo
teris, kurios pasiekė tam tikrų
profesinių aukštumų, padarė

k a rje rą . Jos nuom one, tai
tu rė tų s u s tip rin ti m oterų
pasitikėjimą savimi, paskatinti
jas ryžtingiau, drąsiau siekti
savo tikslo, plačiau panaudoti
savo galimybes.
Knygoje pristatytos įvairių
sričių atstovės, pasižymėjusios
politikoje, moksle, kultūroje ir
mene, žiniasklaidoje, sporte ir
versle. Pasak K. Prunskienės,
daugiausia albume yra meni
n in k ių , k u rio m s p a v y k sta
išreikšti savo talentus be di
desnių kliūčių, kas yra gerokai
sunkiau, pavyzdžiui, politikoje
ir versle.

inform avo vietines p ro fsą 
jungas ir L ietuvos konsulą
O tavoje Vaidotą Verbą. Jie
nurodė, kad areštuoti laivai
palikti likim o valiai. “R es
publikos “ duom enim is, ši
istorija jau pasiekė Kanados
teism ą. L ie tu v o s p ilie č ia i
pasamdė advokatę.
Zinoma tik tiek, kad laivai
priklauso Kaune registruotai
bendrovei “Zukmė”. Kol kas
negalima priimti už gryną tiesą
neoficialiai gautą žinią, kad
įgulos badauja, laivuose neturi
geriamojo vandens, kad žvejus
m aitin a g a ile s tin g i k a n a 
diečiai.

AREŠTUOTI LAIVAI
Kanadoje, St. John uoste,
areštuoti su Lietuvos vėliava
plaukiojantys žvejybos laivai
“Sėkmė” ir “Treimani”. Tarp
jų įgulų bei darbdavių įs i
plieskė konfliktas, kurį bandė
nuslopinti diplom atai. Jū ri
ninkai apie savo problem as

EUROPA TRAVEL 692-1700
LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL
TO EAST EUROPE
paupom *vt$a$- prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY
for oVer s5

Years

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

SKUODO RAJONO
POLITIKAI SANTYKIUS
AIŠKINOSI KUMŠČIAIS
Du Skuodo rajono tarybos
nariai tarpusavio santykius
bandė aiškintis jėga, vienas iš
jų po k o n flik to k re ip ė si į
policiją, praneša ELTA.
Į Skuodo rajono policijos
komisariatą kreipėsi 50-metis
Skuodo rajono tarybos narys
Antanas Katinas ir pareiškė,
k ad tą p a tį ry tą Skuode,
Š atrijo s g atv ėje, B artuvos
vidurinėje mokykloje, jį su
mušė 26 metų kolega Rem i
gijus Vindašius.
Skuodo rajono meras Liud
vikas Zukauskas, paprašytas
pakomentuoti incidentą sakė,
kad nieko rimto nenutiko. Jis
nem atąs nei p o litin ė s, nei
dalykinės šio konflikto prie
žasties. Mero teigimu, kaltas

AG

asmeninis politikų konfliktas,
neva nesutam pa jų charak
teriai.
Incidentas kilo specialiai
komisijai išvykus į mokyklą
ta rtis dėl šv ietim o įstaig ų
remonto. Matyt, nesutarę dėl
kurio nors klausimo, politikai
p ra d ž io je su sib a rė, v ėliau
a p sik u m ščia v o b ei a p s i
stumdė.
Nors nė vienas iš jų sunkių
sužalojim ų nepatyrė, meras
sakė manąs, kad Tarybos nario
vardas įpareigoja visada elgtis
tinkamai. Abiejų politikų el
gesys greičiausiai bus svarsto
mas Etikos komisijoje. “M u
šeikos” bus raginami susitai
kyti ir išspręsti konfliktą be
teismo įsikišimo.
KARALIENĖS DOVANA
Šiomis dienomis Švėkšnos
(Šilutės r.) psichiatrijos li
goninę turėjo pasiekti ra u 
d o n ais k a sp in a is p e rrišta
Švedijos karalienės Silvijos
lab d a ro s siu n ta - b a ld a i.
Paaukoti monarchė nusprendė,
gavusi 20 šios gydymo įstaigos
pacientų prašymą padėti įsi
rengti jaukų poilsio kambarėlį.
L aišką karalienei Švėkšnos
psichiatrijos ligoninės paci
entai parašė sausio viduryje, o
jau šiomis dienomis labdaros
siunta atkeliavo į Lietuvą.
SPORTO RŪMŲ IDĖJA

M iesto m ero p irm asis p a 
vaduotojas Gedim inas B ud
nikas įsitikinęs, kad sporto
rūm us re ik ė tų sta ty ti ant
kalvos Aleksote. Jie būtų gerai
matomi ir puoštų Kauną. Jo
reikmėms šis objektas ir turėtų
būti pirmiausiai naudojamas.
A pskaičiuota, kad apie 15
tū k st. žiū ro v ų ta lp in a n tis
statinys gali kainuoti 70-100
mln. litų, jam reikėtų apie 10
ha žemės sklypo.
DAUGUMA KAUNIEČIŲ
NESPORTUOJA
Kauno savivaldybėje susi
rinkę m edikai, Visuom enės
sveikatos centro specialistai,
sporto bei m iesto valdžios
atstovai diskutavo apie ga
lim ybes aktyviai sportuoti.
Susitikimo dalyviai, kaip pra
neša ELTA, priėjo išvados, kad
Kaune sporto įstaigų netrūksta,
tačiau patys miestiečiai nedega
noru propaguoti sveiką gyve
nimo būdą.
Atlikus apklausas paaiškė
jo, jog didžioji dalis kauniečių
nesportuoja, nes yra per daug
užim ti ir tam n eturi laiko.
Tiesa, nemažai jų prisipažįsta
tiesiog tam nepasiryžtantys, o
kai kurie aiškina, jog yra per
daug seni ir nesportiški. Tik
vos keli procentai apklaustųjų
teigė, jog sportuoti negali dėl
materialinių priežasčių.

Kaunas neatsisako naujų
sporto rūmų statybos idėjos.

AUTO

BODY

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

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

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

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)

