
SECOND CLASS USPS 157-580 —

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER 
19807 CHEROKEE AVENUE CLEVELAND, OHIO 44119

VOL. LXXXVII 2002 MARCH - KOVO 12, Nr. 11

LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

tt-ofi - L ie tu v o s  valstybės atkūrimo diena

KONKURSAS LIETUVOS 
ATEIČIAI

V iln iu s , vasario  19 d. 
(ELTA). T ikrasis L ietuvos 
ateities scenarijus dar nepara
šytas, konstatavo Lietuvos 
ateities scenarijų 2010-2020 
metams konkurso ekspertai. 
Du geriausi, specialistų nuo
mone, konkurso darbai įvertin
ti antrosiomis - 35 tūkst. litų. 
Taip pat paskirta trecioji - 20 
tūkst. litų ir dvi 5 tūkst., litų 
dydžio paskatinamosios pre
mijos, praneša ELTA.

Po Prezidentūroje įvykusio 
scenarijų pristatymo konkurso 
globėjas Prezidentas Valdas 
Adamkus įteikė nugalėtojams 
apdovanojimus bei padėkos 
raštus likusiems dalyviams.

Antrąją vietą pelnė Demo
kratinės politikos institu to  
darbas “Lietuvos ateities sce
narijus. 2010-2020 metai”, šio 
darbo grupės vadovas - An
drius Kubilius.

Kitą antrąją - 35 tūkst. litų 
premiją pelnė Romualdo Bui
vydo vadovaujama neformali 
darbo grupė, kuri parengė 
scenarijų “Valstybės valdymo 
sektorius.Valstybinio valdymo 
funkcijų kaita” .

Sauliaus Norvaišo vado
vaujamos darbo grupės darbas 
“Lietuvos imitacinis modelis” 
įvertintas treciąja vieta, jo  
kūrėjams atiteko 20 tūkst. litų 
apdovanojimas.

“Nebuvo tokio darbo, už 
kurį v isi kom isijos naria i 
vieningai pakeltų rankas” , - 
teigė konkursą organizavusio 
Atviros Lietuvos fondo valdy
bos p irm in inkas E gid ijus 
A leksandravičius. Anot jo, 
geriausiai įvertinti tie darbai, 
kurie nupiešė Lietuvos ateitį 
ne vien juodai baltomis spal
vomis, numatę tiek pageidau
jamas, tiek nepageidaujamas 
ateities perspektyvas.

Ekspertų išvadas pristatęs 
V ilniaus banko prezidento  
patarėjas G itanas Nausėda 
pažym ėjo, jog  gerą įspūdį 
paliko tie scenarijai, kurie 
traktuojam i tarptautiniam e 
politiniame ir ekonominiame 
kontekste ir ne tik Europos 
Sąjungos bei NATO aspektu. 
“Tikiuosi, tai scenarijų rašy

mas netaps vienkartiniu nuoty
k iu” , - sakė G .N ausėda ir 
palinkėjo darbų autoriams bent 
retkarčiais pažvelgti į ateities 
horizontą.

Konkurso dalyvių beveik 
metus laiko rengtus scenarijus 
ketinama pateikti internete. 
Apie jų  išspausdinimą kol kas 
negalvojama. “Tai būtų tarsi 
pabaigos ženklas, o mes nori
me, kad vyktų tolesnė diskusi
ja”, - teigė E.Aleksandravičius.

Konkurso idėją daugiau nei 
prieš metus parėmė Preziden
tas V .Adam kus, jis  ir tarė 
sveikinim o žodį valstybės 
ateitį “piešusiems” žmonėms.

“Sis konkursas ne tik inte
lektualinis žaidimas. Jis para
gino mokslo, politikos, verslo 
žmones im ti p rojektuoti ir 
modeliuoti bendrą šalies atei
tį” , - tvirtino valstybės vado
vas. Anot jo, Lietuvos ateitis 
nėra savaime duota. “Ją kuria
me patys. Bus daug geriau, jei 
tai darysime ne aklai, intuity
viai, paklusdami vienų ar kitų 
politikų valiai, bet sąmoningai 
- dabartį analizuodami, pasver
dami ir apm ąstydam i visas 
įmanomas tautos kelio alterna
tyvas”, - sakė Prezidentas.

Valstybės vadovo sveikini
mo kalboje taip pat nuskambė
jo  padėka Atviros Lietuvos 
fondui (ALF) ir L ietuvos 
tūkstantmečio minėjimo direk
cijai už tokio konkurso organi
zavimą.

ALF valdybos pirmininko 
Egidijaus Aleksandravičiaus 
teigimu, šiam projektui, tai 
yra, dalyvių mokymui, p ri
zams bei kitoms išlaidoms, 
fondas skyrė 175 tūkst. litų. 
Pasak E.Aleksandravičiaus, 
fondas maždaug prieš metus 
pakeitė savo veidą, apsispręs
dam as dalyvau ti po litikos 
formavime. “Vykdant šį pro
jektą, buvo jaudinam asi la
b iausiai per visus 12 ALF 
egzistavim o m etų” , - teigė 
E.Aleksandravičius.

Lietuvos ateities scenarijai 
buvo kuriami pirmą kartą. Tai 
orientuotos į konkretų Lietu
vos gyvenimą, ištyrinėtos ir 
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Pasiruošimas Kovo 11-ajai. Masinės demonstracijos Vilniuje 1989 m. gruodžio 26 d.
Klaudijus Driskius “ Lietuvos kelias”

PRASIDĖJO 11-OJI BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ TARYBOS 
MINISTRŲ SESIJA

V iln iu s/Svetlogorskas ,
kovo 6 d. (ELTA). Trečiadienį 
Rusijos Karaliaučiaus srities 
Svetlogorsko mieste prasideda 
11-oji kasmetinė Baltijos jūros 
valstyb ių  tarybos (BJV T) 
m in istrų  sesija , kurio je  
dalyvauja 11 Baltijos jūros 
regiono valstybių užsienio 
reikalų ministrų.

K aip p raneša  ELTA, 
Lietuvai atstovaujantis užsie
nio reikalų ministras Antanas 
V alionis sesijo je  skaitys

pranešimą, kuriame apžvelgs 
BJVT 10 metų veiklą, dabar
tinės veiklos prioritetus bei 
ateitį.

Susitikę Rusijoje, kuri šiuo 
metu pirm ininkauja BJVT, 
Danijos, Estijos, Islandijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Norvegijos, Rusijos, Suomi
jos, Švedijos ir Vokietijos 
užsien io  re ika lų  m in istra i 
priim s bendrą deklaraciją, 
num atančią  to lesnes šios 
organizacijos veiklos gaires.

Be to, sesijos m etu bus 
paminėtas BJVT dešimtmetis.

B altijos jū ros valstybių 
taryba - tai neform alus 
regioninis politinis forumas, 
kurio pagrindin is tikslas - 
p ask a tin ti in teg rac in ius 
procesus ir užm egzti 
bendradarb iav im o  ryšius 
g eopo litiška i pak itusiam e 
reg ione. U žsien io  re ika lų  
ministrų sesijos vyksta kartą 
per metus ir yra aukščiausias 
BJVT organas.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ SEIMAS PRADĖJO SVARSTYTI

NAUJĄ REFERENDUMO ĮSTATYMĄ
Vilnius, kovo 5 d. (ELTA). Lietuvos Respublikos piliečių 

referendumo teisės įgyvendinimo tvarką, referendumo rūšis, jo 
in ic ijav im ą, paskelb im ą, o rgan izav im ą bei vykdym ą 
reglamentuoja antradienį Seimui pateiktas naujas Referendumo 
įstatymo projektas.

Referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė pagal projektą 
priklauso piliečiams ir Seimui. Piliečių referendumo iniciatyvos 
teisė įgyvendinama 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų 
teisę, reikalavimu. Siūlymą paskelbti referendumą turi teisę 
pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė.

Seimo vicepirm ininko Vytenio A ndriukaičio pateiktas 
Referendum o įstatym o projektas num ato, kad Lietuvos 
Respublikoje gali būti rengiami privalomieji ir konsultaciniai 
(patariamieji) referendumai, praneša ELTA.

Pagal projektą privalomai rengiami referendumai dėl kai 
kurių Konstitucijos nuostatų pakeitimo, dėl 1992 m. birželio 8 
d. Konstitucinio akto “Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į 
postsov ietines Rytų sąjungas” pakeitim o, dėl L ietuvos 
dalyvavimo tarptautinėse organizacijose, jeigu šis dalyvavimas 
yra susijęs su Lietuvos valstybės organų kompetencijos daliniu 
perdavim u tarp tau tin ių  organizacijų  institucijom s ar jų  
jurisdikcijai, dėl kitų įstatymų.

Konsultaciniai (patariamieji) referendumai gali būti rengiami 
svarstyti kitus svarbiausius Valstybės bei Tautos gyvenimo 
klausimus, dėl kurių pagal šį įstatym ą nėra būtina rengti 
privalomojo referendumo. Svarbiausių Valstybės bei Tautos 
gyvenimo klausimų sąrašas įstatymo projekte nenustatomas. 
Šiems klausimams gali būti priskiriami pasiūlymai pakeisti ar 
papildyti Konstitucijos nuostatas. Tai pasiūlymai dėl dalyvavimo 
tarptautinėse organizacijose, jeigu tai nėra susiję su Lietuvos 
valstybės organų kom petencijos dalin iu  perdavim u šių 
organizacijų institucijoms ar jų  jurisdikcijai, dėl daugiašalių arba 
ilgalaikių ekonominių sutarčių su užsienio valstybėmis, dėl 
eko log inės ap linkos apsaugos k lausim ų, ku rie  turi 
bend ranac iona linę  reikšm ę, dėl L ietuvos R espublikos 
ginkluotųjų pajėgų buvimo ir jų  statuso užsienio valstybių 
teritorijoje. Įstatymo projekte prie svarbiausių Valstybės ir Tautos 
gyvenimo klausimų siūloma priskirti krašto apsaugos sistemos 
reform os esm inius k lausim us, tarp tau tin ių  organizacijų  
ginkluotųjų pajėgų ar karinių bazių buvimą Lietuvos teritorijoje.

Pagal projektą privalomasis ir konsultacinis (patariamasis) 
referendumas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo daugiau 
kaip pusė piliečių, įrašytų į rinkėjų sąrašus.

Naujo Referendumo įstatymo projekto rengimo darbo grupės 
vadovas V ytenis A ndriukaitis  pažym ėjo , kad senasis 
Referendumo įstatymas neteko teisinės galios jau praėjusiais 
metais.

■ KURIAMAS PAMINKLAS KLAIPĖDOS KRAŠTO
PRISIJUNGIMUI PRIE LIETUVOS ATMINTI
Uostamiesčio gyventojai jau gali susipažinti su paminklo, 

skirto įamžinti Klaipėdos krašto prisijungimą prie Lietuvos, 
projektais, praneša ELTA.

Paminklo statybos organizacinis komitetas buvo paskelbęs 
atvirą konkursą Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos 
paminklui sukurti. Konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad 
pageidautina paminklo pastatymo vieta - Klaipėdos miesto 
senamiestis arba centrinė miesto dalis, tačiau dalyviai ir savo 
nuožiūra galėjo siūlyti paminklo pastatymo vietą. Iniciatoriai 
pageidavo iš anksto numatyti galimybę prie paminklo rengti 
visuomeninius renginius.

Konkurse Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos 
paminklui sukurti užregistruoti 7 konkursiniai darbai. Autoriai 
savo darbus pristatė su atitinkamais devizais: “Istorijos pamoka”, 
“Arka”, RED, “Laisvei ir miestui”, “Triumfo arka”, “Klampi 
pėda” , “M emorialas” . Šie darbai eksponuojami Klaipėdos 
menininkų namuose. Nugalėtojas turėtų paaiškėti dar šią savaitę, 
o paties paminklo atidengimo iškilmės numatomos 2003 metų 
sausio 15dieną.

■ MIRĖ AMBASADORĖ
Vakar paryč iais  savo bute Paryžiu je  m irė L ietuvos 

ambasadorė ir nuolatinė atstovė prie UNESCO, publicistė, 
literatūros kritikė bei vertėja, nenuilstanti Lietuvos kultūros 
gynėja bei platintoja užsienyje Ugnė Karvelis. Velionės valia 
jos pelenai bus išbarstyti virš Atlanto vandenyno.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

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

Algirdas Pužauskas

ARABŲ PRINCO TAIKA

Vasario 26 d. JAV prezi
dentas George W. Bush pa
skambino telefonu Saudo Ara
bijos sosto įpėdiniui princui 
A bdullah ir pasveik ino  jį, 
įnešusį į sm urto  apim tą 
V idurin ių jų  Rytų reg ioną  
šv iesią v ilties  k ib irkštė lę . 
Baltųjų rūmų spaudos ryši
ninkas Ari Fleischer pasakė, 
kad prezidentui patiko Saudo 
Arabijos iniciatyva. Princas 
Abdullah pasikalbėjime su The 
New York Times laikraščiu 
pasakė, kad reikėtų užbaigti 
jau daug mėnesių užtrukusias 
skerdynes Viduriniuose Rytuo
se ir rasti sprendimą. Princo 
pareiškimas, kaip paaiškino jo 
patarėjas Abel al Jubeir, nėra 
koks legalinis dokumentas, bet

kovo 27 d. Beirute. Čia po
sėdžiaus arabų kraštų vadovai, 
kurie paprastai seka Saudo 
Arabijos politiką. Ši naftos 
šaltiniais turtinga karalystė turi 
didelę įtaką visose islam o 
šalyse ir Palestinoje, kurios 
sav iva ldai p irm in inkau ja  
Yasser Arafat. Jis tuoj paskelbė 
savo pritarimą Saudo Arabijos 
princui, tačiau pabrėžė, kad jo 
rekomenduojami keliai ves į 
taiką, jei jį  parems JAV vy
riausybė. Arafatas pabrėžė, 
kad pačiame Izraelyje yra daug 
taikos šalininkų, net Izraelio 
kariuomenės atsarginių tarpe 
yra 250 atsargos karių, kurie 
atsisako tarnauti okupuotose 
teritorijose. Valstybės sekreto
rius Colin Powell jau pasiuntė 
į Saudo Arabijos sostinę savo 
asistentą William J. Burns Jr., 
kad jis išsikalbėtų su princu 
apie jo  siūlomą taikos planą. 
Dar neseniai Saudo Arabija 
atsisakė dalyvauti konferen
cijoje, kuri svarstė Afganistano 
paramos ir plėtros klausimus, 
jei tokiame suvažiavime daly
vautų Izraelio atstovai.

Tarptautinis karas prieš 
teroristus jau sukėlė nemažą 
kritiką JAV Kongrese. Svarbus

Ivanov pasakė, kad keblią 
padėtį Gruzijoje dar apsunkin
tų JAV kareiviai Gruzijoje. 
Rusijos parlamento gynybos 
komiteto vicepirmininkas Ale- 
xej Arbtov irgi pabrėžė, kad 
JAV valdžia turėtų bendradar
biauti su Rusija, jei pageidauja 
jos paramos kovoje prieš pa
saulinį terorizmą. Rusų spauda 
jau nekartą pabrėžė, kad Gru
zijoje slapstosi tarptautiniai 
teroristai iš Čečėnijos. Skel
biama, kad Gruzijos karinė 
vadovybė pageidauja gauti iš 
Amerikos apie 200 karinio 
parengimo specialistų ir svajo
ja  įstoti į NATO. Pentagono 
žiniomis Gruzijoje veikia tarp
tautinio teroristų tinklo nariai, 
al-Qaida atstovai. Marinų gen. 
Peter Pace pasakė reporte
riams, kad tas teroro tinklas 
veikia 50-tyje valstybių. Jis ne
žinąs ar teroristai veikia Gru
zijoje, tačiau patvirtino, kad 
Gruzija prašė JAV karinės pa
ramos, nors ji laikoma Rusijos 
“artimuoju užsieniu”. Minėtas 
senatorius Robert Byrd pasakė 
Senate, kad jei mes planuoja
me nušauti kiekvieną pasaulio 
teroristą, tas mums gali užtruk
ti iki paskutinės dienos” .

Afganistano Laikinosios Vyriausybės vadovas amid Karzai, kairėje, sveikinamas Irano prezidento 
Mohammad Chatami, kai jis atvyko į Tehran, Irano sostinę. Reuters

yra filosofinis nukrypimas į 
naują padėtį. Anksčiau veikusi 
taikos ieškojim o kom isija  
vadovaujama buvusio demo
krato  senato riaus G eorge 
M itchell, irgi rekomendavo 
panašią išeitį, kurioje buvo 
siū lom a “ta ika  už žem ę” . 
Tačiau iš tų rekom endacijų 
nieko neišėjo, nes daugelis 
arabų va lstyb ių  nesu tiko  
pripažinti Izraelio valstybės.

Saudo A rab ijos princo  
pasiūlym ai greičiausia bus 
patvirtinti Arabų Lygos šalių 
suvažiavime, kuris turi įvykti

demokratas senatorius, lėšų 
komiteto pirmininkas Robert 
Byrd iš Vakarinės Virginijos, 
pasakė Pentagono atstovui, 
gynybos sekretoriaus pava
duotojui, kad vyriausybė lyg 
bando plėsti savo veiklą užsie
niuose ir leist vis daugiau lėšų 
naujuose baruose, nebandy
dama siaurinti savo užmojų. 
N em ažą dėm esį sukėlė 
buvusios Tarybų G ruzijos 
pageidavimas gauti iš Ame
rikos karinių patarėjų ir ame
rik ie tišk ų  ginklų . R usijos 
užsienio reikalų ministras Igor

------Keliais sakiniais-------

• Afganistano laikinosios 
vyriausybės vadovas Hamid 
Karzai tris dienas lankė kai
myninį Iraną, dėkojo jo  va
dams už paramą Afganistanui 
ir ragino Iraną rasti bendrą 
kalbą su A m erika. K iek 
anksčiau prem jeras Karzai 
buvo labai š ilta i p riim tas 
Amerikoje, o dabar dar šilčiau 
sutik tas Irano parlam ente, 
kuriame jis kalbėjo Dari kalba, 
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DŽIAUGSMINGOJI KOVO 11-OJI!

Lietuvos Respublikos atkūrimo proga sveikiname visus 
geros valios lietuvius: laisvės kovotojus, partizanus, 
tremtinius ir politinius kalinius, kurie Tėvynėje ir užsienyje 
kovojo ir veikė, kad mūsų tauta būtų laisva!

Maloniai nuteikia žinios iš Lietuvos, kad ten žemės ūkio 
reikalai gerėja, nors ir labai lėtai. Per 12 Nepriklausomybės 
metų pasiektas svarbiausias dalykas - demokratiškumas. 
S tip rinam a N eprik lausom ybės idėja , išvesta  rusų  
kariuomenė. Gautas pripažinimas tarptautinėse sferose. 
Lietuva arti prie NATO ir Europos sąjungos, kuriuose 
buvimas turėtų užtikrinti geresnes ekonomines sąlygas, 
išnyktų pavojai iš Rytų. Priimta 3,000 įstatymų, nors ne 
visi įstatymai išmąstyti ir turėjo būti net daug kartų pakeisti 
naujais. Lietuvos reprezentacija Prezidento sumanumu 
aukštam e lygyje. Tačiau ja is  sugebėjo pasinaudoti 
nesąžiningi asmenys, išvogę bankus ir kolūkių turtą. 
Svarstant turto negrąžinimo įstatymą, net Seimui buvo 
pateiktos neteisingos žinios.

Tačiau mus stebina įstatym o projektas, kad būtų 
skiriamos valstybinės pensijos kompartijos buvusiems 
vadovams, KGB ir NKVD tarnautojam s. Tai baisus 
įžeidimas Lietuvos laisvės kovų dalyvių, žuvusiųjų už 
tautos laisvę ir gyvųjų kovotojų. Tokių kariavusių prieš 
hitlerin inkus Sovietų arm ijoje esą gal 2,300, jiem s 
reikalingos pensijos. Bet retas jų yra buvęs fronte, o grįžę 
dirbo okupanto tarnyboje ir vadovavo kom partijos 
organams, kurie vykdė mūsų tautos genocidą. Jie gi neturi 
teisės į Lietuvos valstybinę pensiją, nes ne jie nukentėjo, 
bet nuo jų kentėjo daugelis lietuvių.

Atvykusieji pasakoja, jog lietuvių tautą kiršina neteisybė 
nuo pat valdžios viršūnių, nusikaltę dažnai nebaudžiami, 
vyrauja m elavim ai, pažadų nevykdym as, neteisinga 
atlyginimo sistema. Valstybė skolinga daugiau negu 13 
milijonų litų. Nuolaidos kaimynams piktina žmones, nes 
Lietuvos valstybės sienos sutartimis su jais patvirtintos 
tokios, kokias nustatė Sovietų sąjunga dar pavergtai 
Lietuvai. Atsisakyta net trečdalio lietuviškų etnografinių 
žemių. Ir nustatant sieną su Gudija “ištiesinimai” buvo 
daromi Lietuvos sąskaita. Vos naujai valdžiai atėjus, 
Lietuvoje jos pažadai rinkėjams išsisklaidė kaip dūmas. 
Tačiau įdomu tai, kad pažadais nusivylusi visuomenė vis 
tiek pasisako už tuos, kurie skelbėsi pagerinsią gyvenimą, 
būsią darbų, bet vėl nieko nedaro. Tad ir jaunimo bėgimas 
į užsienį. Lietuvos Užsienio reikalų ministerija paskelbė, 
jog dešimtimis tūkstančių išvyko į užsienį “ieškoti laimės”. 
Daugelis atvyko ir į Ameriką, ir čia pasigyvenę padeda savo 
šeimoms, likusioms Lietuvoje. Daugelis žada ir nebegrįžti 
į Lietuvą, ir mes tikime, kad jie įsijungs į mūsų lietuviškumą 
išlaikančias organizacijas, nes mūsų gretos retėja.

Tik gaila, kad organizacijų valdybose, pagal šio krašto 
nuostatus, negali būti nelegaliai čia apsigyvenę lietuviai. 
Praėjo vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimai ir mes 
norime tikėti, kad kas buvo daroma dėl Lietuvos per 50 
metų, bus tęsiama toliau, nes “Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt”, tą garbę gavome užgimę, ją  turime 
ir išlaikyt.

S. Tubenas

LIETUVA -TAI LAIVAS, KURIAME 
NĖRA VAIRININKO

Lietuvai, kuri jau  ir val
džios pranešim uose nurodo 
13proc. bedarbių, būtinai yra 
reikalingos užsienio investici
jos. Tik ne tokios, kaip “WIL
LIAMS”. Be kurių bus neįma
noma bedarbių skaičių žymiai 
sumažinti, nes pačių lietuvių 
kapitalas nėra į Lietuvos ga
mybą investuojamas. Bet tur
būt į užsienio bankus iškeliau
ja. Kaip kitaip būtų galima 
paaišk in ti?  Kur d ingo 2.5 
milijardo litų - tai praėjusių 
m etų padidėjusio  eksporto 
pinigai? Kurie nenusėdo nei į 
Lietuvos bankus, nei į gamy
bos paskatinimą! Ir šiais me
tais yra numatomas ekonomi
kos ir eksporto augimas.

“Ir šįmet šios tendencijos 
turėtų išsila ikyti. Taigi po 
dvejų metų nuosmukio, prasi
dėjusio 1998 metų pabaigoje, 
Lietuvos ekonomika vėl išėjo 
į pasaulinių lenktynių trasą. Jei 
tokį pat tempą dar palaikytų ir 
valdančioji dauguma, šviestųsi 
visai nebloga ateitis. Regis 
jokių kliūčių rudenį Lietuvai 
tapti NATO nare jau nebėra. 
Čia pat ir ES”.

“...bet būtent politinė gran
dis, krašto valdymo grandis 
yra silpniausia Lietuvos gyve
nime. Smūgį Lietuvos, kaip 
laisvos šalies prestižui, sudavė 
Seimo daugumos sprendimas 
antrąkart nacionalizuoti tą 
grąžintiną nekilnojamąjį turtą, 
kuriame gyvena nuomininkai. 
Prezidentas V. Adamkus veta
vo šį įstatymą. Prieš šį įstatymą
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kurią supranta Irano persai. 
Karzai pabrėžė, kad jis nepri
taria JAV vyriausybei už Irano 
kritiką. Jam  reikia išlaikyti 
gerus ryšius su kaimynais. Iš 
Irano premjeras užsuko į In
diją, kurios paramos prašė. 
Irano vyriausybė nusprendė 
išsiųsti Irane besislapstantį 
karo vadą Gulbuddin Hekma- 
tyar, kuris neklauso laikinos 
Afganistano valdžios ir įžeidi
nėja JAV ir kitų sąjungininkų 
kareivius. Irano prezidentas 
Khatami atmetė JAV kaltini
mus ir įžeidimus, sakydamas, 
kad Iranas pirmas pripažino 
naują Afganistano vadovybę ir 
padės jai įsteigti taikingą ir 
saugią valstybę.

• Afganistane jau ruošiami 
Kabulo policijos pareigūnai, 
tačiau jiems visko trūksta, net 
popieriaus ir pieštukų proto
kolų surašymai. Policiją ruošia 
Vokietijos, Britanijos specia
listai.

• V aldžią pagrobusi
islamo Taliban milicija pri
klausė sunitų sektai, nors apie

buvo net socialdem okratų  
lyderis premjeras A. Brazaus
kas. Bet Seimo kairė veto 
a tm etė .” (A kiračia i, 2000 
vasaris).

NATO ir ES atstovai, kurie 
lankėsi Lietuvoje yra pastebė
ję, kad yra didelis biurokratiz
mas, ypač žemesnėse grandy
se. Tos žemosios grandys ir yra 
pagrindinis stabdys. Nes pir
miausiai reikia per juos praeiti, 
kad galėtum eiti į aukštesnę 
pakopą. Seimas ir biurokratija 
ir yra tas stabdys, kuris progre
są ir ekonomikos augimą stab
do. Gal prieš ketvertą metų 
Kontinental kompanija (vokie
čių) norėjo Klaipėdoje pasta
tyti padangų fabriką. Kuriame 
būtų neblogą darbą gavę, apie 
3000 darbininkų. Gal pusmetį 
jie tų, žemųjų biurokratų duris 
varstė dėl reikalingų leidimų 
žemei pirkti. Pagaliau kantry
bės netekę į Vengriją išva
žiavo, kur buvo beveik  su 
raudonu kilim u priim ti. Be 
jokio vargo gavo visus lei
dimus. Ir gal jau 3 1/4 metų, 
kai trys tūkstančiai vengrų 
neblogą ir pastovų darbą turi.

Prieš trejetą metų keliau
jant po Vidurio Europą, besi
lankant B udapešte, aiškiai 
m atėsi, kad ten gyvenimas 
verda. Kur tik nepažiūrėsi 
visur matėsi statybos ir daug 
kranų. Kažkas paklausė grupės 
vadovo, kame yra šios sėkmės 
paslaptis? Tai jis paaiškino, 
kad Vengrijoje yra mažesnis 
biurokratizmas. Ir daug kom-
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10 procentų tik inčiųjų  yra 
šijitai. Daug jų  nukentėjo nuo 
Taliban veikėjų.

• Romos policija užtiko 
netoli JAV ambasados požemi
nį tunelį, kuriuo buvo įvestos 
telefono ir elektros linijos į 
ambasados pastatą. Policija 
išaiškino ir suėmė aštuonis 
marokiečius. Jie buvo pasi
gaminę miesto vandentiekių ir 
kitų požeminių tunelių planus. 
Spėjama, kad tai buvo teroristų 
tinklo planai. Vasario 26 Ro
m oje, p rie  v idaus re ika lų  
ministerijos rūmų sprogo maža 
bomba, išdaužiusi langus ir 
sukėlusi paniką.

• NATO gen. sekretorius 
George Robertson pareiškė, 
kad organizacijos planuose yra 
svarb i san tyk ių  su R usija  
sekcija. Manoma įsileisti Ru
sijos delegaciją į NATO po
sėdžius kaip stebėtoją be jo 
kios veto teisės.

• Pakistano prezidentas 
Musharraf pranešė JAV amba
sadorei Wendy Chamberlin, 
kad Pakistano žvalgyba per-

Juozas Žygas

panijų, kurioms atsibosta ėji
mas nuo durų prie durų, at
vyksta į Vengriją, greitai rei
kalus susitvarko ir įmones 
stato. Kaip pavyzdį paminėjo 
Kontinental kompaniją, kuri 
kitoje valstybėje gerą pusmetį 
vargo dėl žemės pirkimo lei
dimų. Bet gal dėl to, kad su juo 
jau geruose santykiuose bu
vau, Klaipėdos nepaminėjo. 
Kadangi jis neminėjo - tai ir aš 
nutylėjau. Manau, kad žinia 
pasklido. Jeigu nenori nuo 
durų prie durų eiti, ar prie 
uždarų durų stovėti - tai neban
dyk į Lietuvą investuoti. Blo
gas žodis yra sparnuotas ir 
žinia labai greitai sklinda! 
Panašiai statybos ir Varšuvoje 
vyksta. Mums po Varšuvą su 
savo turistiniu autobusu važi
nėjant, grupės vadovas a t
kreipė dėmesį į statomą dau
giaaukštį, gal 35 aukštų pa
statą . Tas pasta tas  skirtas 
grynai biznio kontoroms. Vie
nos įstaigos kaina milijonas 
dolerių, dar statybos nebaigus, 
buvo paskelbtas išpardavimas. 
Ir per pusdienį buvo 100 įstai
gų parduota ir visi užsienio 
kompanijoms!

duos JAV žvalgybai įtaria
muosius, kurie nužudė ameri
kietį laikraščių reporterį Da
niel Pearl. Jis buvo pagrobtas 
sausio 23 d. Žudikai nupjovė 
žmogui galvą. Sakoma, kad 
Pearle nužudytas, nes buvo 
žydas.

• JAV žvalgybos specia
lis ta i paskelbė, kad A fga
nistane rasti tuneliuose ato
minių medžiagų ženklai įrodo, 
kad tero ris tų  vadeiva Bin 
Laden “žaidė” su įvairiais 
bandymais įsigyti branduo
linių ginklų, tačiau daugumas 
tų bandymų ir tebuvo “žai
dimas” su “nešvariomis bom
bom is” . Afganistane rastos 
medžiagos nebuvo pavojingos. 
Kas pardavė teroristams įvairią 
radijaciją skleidžiusius užtai
sus, paprastai juos apgavo.

• P rezid en tas G eorge 
Bush pagyrė Kinijos vyriau
sybę, kad j i  prisideda prie 
kovos su tarptautiniu teroriz
mu. Jis prašė Kinijos vyriau-
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Ims atsigauti smulkusis ir 
vidutinysis verslas, valstybėje 
bus sudarytas smulkiųjų vers
lų plėtros planas ir kuriami 
fondai jam  rem ti. F inansa
vimas užtikrinamas mišriai: 
biudžeto, bankų, privačių ir 
nevyriausybinių organizacijų 
lėšomis bei administravimu. 
Steigiamos smulkiojo verslo 
įmonės, remiamos lengvati
niais trum palaikiais ir ilga
laikiais kreditais bei dotaci
jomis, veiklos pradžioje jos 
a tle idž iam os nuo pajam ų, 
pelno ir kitų mokesčių. Pri
imama nuostata, kad pirma
eiliu uždaviniu yra aprūpini
mas pigesnėmis lietuviškomis 
prekėmis, apribojama muitais 
ir kvotomis tokių prekių ir 
paslaugų importas. Viena iš 
Užsienio reikalų ministerijos ir 
Europos reikalų departamento 
veiklų taps smulkiojo verslo 
rinkų paieška. Reformuojamos 
įkalinimo įstaigos, kad jose 
vyktų gamyba ir profesinis 
šv ie tim as, kad jo s  taptų  
smulkiojo verslo sudedamąja 
dalimi. Policijos darbas skat
inamas per smulkiojo verslo ir 
bendruomenės fondus. Tobu
linam a bankų palūkanų ir 
buvusių m okesčių lengvatų 
reguliavimo tvarka. Mokesčių 
politikoje einama diferenci
juotų mokesčių rinkimo keliu 
ir per F inansų m in iste riją  
(Sodra galėtų būti naikinama). 
Išvežamas į užsienį privatus 
kapitalas apm okestinam as. 
Vyriausybės sieks užsienio 
skolų nurašymo ar grąžinimo 
term inų pratęsimo. Nutrau
kiama strateginių ir stambių 
objektų privatizacija, toliau 
peržiūrima privatizuotų anks
čiau objektų teisiniai klausi
mai. Atliekama praėjusio lai
kotarpio socialinė-ekonominė
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sybę, kad ji neleistų sklisti po 
pasaulį branduolinių ginklų 
gamybai. Kad Branduolinių 
ginklų negautų valstybės kaip 
Irakas.

• Prancūzijos prezidento 
rinkimuose savo kandidatūrą 
iškėlė dešiniųjų partijų  re 
miamas prezidentas Jacques 
Chirac, tačiau jį nugalėti pasi
rengia ir socialistas premjeras 
Lionel Jospin.

• Buvęs Jugoslavijos pre
zidentas Slobodan Milosevič 
pats ginasi tarptautiniam Ha
gos teisme, tačiau ketina kvies
ti liudininkais buvusį JAV 
prezidentą C linton ir kitus 
garsius politikus.

• Izraelio aukščiausiasis 
teismas nusprendė, kad priimti 
į žydų tikėjim ą gali ne tik

LIETUVOS VALSTYBES EVOLIUCIJA 
ATEINANČIAME DEŠIMTMETYJE

VI
Prof. Arimantas Dumčius

Kauno Medicinos Universitetas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija

analizė, įvertinama valstybės 
pare igūnų , įta riam ų  p ik t
naudžiavimu stambiu mastu, 
veika. Toliau tobulinam as 
antikorupcinis įstatymas dėl 
valdžios pareigūnų asmeninės 
ir kolektyvinės atsakomybės, 
padarius žalos valstybei. 
Realiai įvertinama finansinė 
strategija ir investicijos, rei
kalingos integracijai į NATO. 
Lietuvos vyriausybės galų gale 
supras, kad iš globalizacijos ir 
informacinių pasaulio techno
logijų galima įsisavinti nau
dingiausias sritis, ypač elek
tronikos verslą. Sparčiai ple
čiasi ir p lėsis telekom uni
kacijų, mobiliųjų technologijų, 
interneto, kompiuterizavimo 
rinka , š iuo la ik iškos žin ių  
visuomenės kūrimas.Aktyviai 
kursis teisinė sistema elektro
nikos verslo plėtrai, ją skatins 
ES. Bankų apyvartos nemaža

Rimtas momentas Neringos tunto sesėm duodančiom jaunesniosios 
skautės įžodį. Iš k. Ernesta Bartuškaitė, Ramunė Bartuškaitė, Lina 
Bonda, Monika Juodišiūtė ir Malissa Bambic.

ortodoksų tikėjimo rabinai, bet 
ir konservatorių bei reformos 
sekcijų rabinai. Tų dviejų šakų 
rab in a i priėm ė į o fic ia lų  
Izraelio piliečių sąrašą 350 
vyrų. Izraelyje tų dviejų grupių 
žm onių nedaug, tačiau  jie  
vyrauja Amerikoje.

• Arizonos valstijos teis
mas nuteisė meksikietį vyrą 16 
metų kalėjimo už tai kad jis 
perveždamas per sieną nele
galius emigrantus paliko 14 jų 
dykumoje be vandens. Jie ten 
mirė.

• Angoloje sukilėlių prieš 
valdžią vadas Jonas Savimbi 
mirė, o valdžios galva Eduardo 
dos Santos paragino sukilėlius 
pasiduoti. Angoloj sukilimas 
tęsiasi nuo 1975 metų, tačiau

funkcijų perim s internetas, 
plėsis e-bankininkystė. Jau 
nuo kitų metų per internetą 
daug kur bus atsiskaitom a 
“vieno langelio” principu. 
Valstybė inicijuos duomenų 
biržos kūrimą. Toliau kursis 
programinės įrangos, informa
cinės ir ryšių technologijos. 
Reikšmingiausią pelno dalį 
sudarys mobiliosios kom er
cijos apyvarta. Iki 2005 metų 
65proc. padidės bevielių te
lefonų WAP, 50proc. in ter
aktyvios televizijos GPRS, 
40proc. interneto naudotojų 
skaičius. Dešimtmečio pabai
goje mes būsime vieni moder
niausių ES šalių tarpe pagal 
mobiliųjų technologijų panau
dojim ą. K ursis atitinkam a 
pramonė-programinės įrangos 
biurai, net elektronikos įmo
nės. Didžioji dalis Lietuvos 
įm onių  vykdys e-verslą .

sukilėliai paskelbė, kad kovos 
vyks toliau tik su kitu vadu.

• Argentinos vyriausybė 
paskelbė, kad ji neturi lėšų 
sum okėti m ėnesines vald i
ninkų algas ir prašė palaukti. 
Daug valdininkų pasipiktinę, 
kad nesen ia i p rez iden tas 
“turėjo  lėšų” pakelti savo 
valdžios algas net 13 procentų.

• Europos Sąjunga nu
baudė Zimbabvės vyriausybę, 
įskaitant diktatorių Roberto 
Mugabe už tai, kad jis neįsi
leido užsieniečių balsavimo 
stebėtojų. Zimbabvės valdžios 
žm onėm s nebus leidžiam a 
keliauti į Europos valstybes ar 
išs iim ti savo su taupas iš 
Europos bankų, kur jos bus 
įšaldytos. Zimbabvės balsavi
mai labai nedemokratiški.

Tačiau išskirtinė e-komercijos 
era turėtų baigtis apie 2008 
metus. Apsijungs tiek nova
toriškieji, tiek tradiciniai par
davimų būdai. Persitvarkys 
energetika. 2005 metais bus 
įgyvend in tas L ietuvos ir 
Lenkijos energetinių sistemų 
sujungimas, susikurs bendra 
Baltijos šalių rinka. Po penkių 
metų elektros energija galės 
p ig ti. Ignalinos atom inės 
elektrinės I bloko uždarymas 
pagal p ro jek tą  vykdom as 
2005 metais, tam 2004 metais 
numatyta 233 mln. Lt., o 2006
407 mln. Matyt, vėliau nei 
2011 metais, uždarius Igna
linos atominės elektrinės II 
bloką, galutinai bus atsijungta 
nuo Rusijos elektros ener
getikos ir galutinai susijungta 
elektros perdavimo tiltu su 
Vakarų Europa. Dešimtmečio 
pabaigoje kartu su lenkais, 
latviais ir estais bus statomas 
dujotiekis į Skandinaviją. Po 
2004 metų kairiųjų laimėtų 
rinkim ų bus pasiektas lūžis 
nuosekliai mažinant nedarbą, 
gaunamų pajamų skirtumus. 
Dešimtmečio pabaigoje be
darbystė turės mažėti iki 5-7 
proc.(šiuo metu-virš 12 proc.), 
o vartojim o skirtum as tarp 
skurdžiausių ir turtingiausių 
skirsis apie keturis kartus (šiuo 
metu-8 kartus). Dėl spartesnės 
ūkio raidos nei ES gyvenimo 
lygio skirtumas (vidutinis BVP 
gyventojui) Lietuvoje po 10 
m etų pasieks pusę lygio, 
esančio turtingiausiose Euro
pos šalyse. M etin is BVP 
augimas vidutiniškai sieks 4
5 proc., jo augimą pagrindinai 
lems pelno mokesčio (nuo 29 
iki 15 proc.) lengvatos rein- 
vestuojam am  pelnui panai
kinimas. Vis gi atsiliekame 
nuo Estijos ir Latvijos, kurių 
BVP siekia 7-8 proc. Užsienio 
investicijų lygis stabilizuosis 
nuo šių metų ir jis sieks 3-4000 
Lt vienam  gyventojui. Lie-
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ATEIČIAI

detaliai apibūdintos dešimties 
metų Lietuvos ateities versijos. 
Scenarijuose pateiktas vaiz
das, kokia Lietuva gali tapti 
ateityje, nubrėžiant skirtingas 
Lietuvos valstybės, atskirų jos 
institucijų  bei organizacijų 
raidos vizijas. Jos turėtų padėti 
kurti ilgalaikę valstybės politi-

tuvos ūkio raidą palies glo
balinis ekonomikos nuosmū- 
kis, tačiau viską kompensuos 
prekyba su R usija , kurios 
ekonom ika a te ity je  augs. 
Toliau mažės gyventojų skai
čius dėl gimstamumo ir mir
tingumo “žirklių”(minus 8800 
gyventojų/metus) ir neigiamo 
migracijos saldo (minus 2700 
gyventojų/metus). 2010 metais 
būsime praradę daugiau nei 0,5 
m ln .(10  proc.) gyventojų , 
Lietuvoje gyvens mažiau nei 
3,2 mln. gyventojų. Tačiau 
dešimtmečio pabaigoje ims 
grįžti pirmoji emigrantų ban
ga, nes atsiras geriau apmo
kamų ir kvalifikuotų dar-bų. 
Tuo metu jaunoms šeimoms 
bus skiriamos ilgalaikės leng
vatinės paskolos būstui įsigyti, 
susikurs jaunimo įdarbinimo 
sistema. Sukurta ištisa aprū
pinimo pensijomis ir socialinės 
apsaugos sistema. Gimstamu
mas pam ažu stab ilizuosis, 
išaugs v idu tinė gyvenim o 
trukmė. Tačiau vyrų, kurių 
pastoviai mažiau nei moterų 7
8 proc., vidutinė gyvenimo 
trukmė nuo moterų atsiliks 4
5 m etais. Kaime didesnės 
pažangos nebus pasiekta, jis 
išliks socialinių neramumų 
vieta ir sunkiai supras, kad 
ryšis su ES yra v ienintelė 
išeitis. Pirm aisiais narystės 
metais žemės ūkis gaus 0,5 
m ilijardus eurų, o regionų 
plėtrai-1,4. Tačiau ES nerems 
neefektyvaus žem ės ūkio, 
todėl investicijos gali sumažėti 
iki vieno ketvirtadalio.Kaime 
stabiliai gyvens apie 40 proc. 
Lietuvos gyventojų. Užimtu
mas čia sumažės nuo21 proc. 
iki 8 proc. Pramonėje tebedirbs 
20 proc. darbingo amžiaus 
žmonių. Kaime plėsis žem
dirbių kooperatyvai, smulkieji 
verslai. Vyraus apie 30 ha 
vidutiniai ūkiai. Žemės ūkyje 
dirbs triskart daugiau žmonių 
nei E stijo je , p rodukcijos 
gamybos srityje pirmausime. 
Lietuva galės išmaitinti virš 
10-15 mln. žm onių. N usi
kalstamas miškų naikinimas 
bus sustabdytas. Valstybės 
politikos ir visuomeninių orga
n izac ijų  aktyvum o dėka 
apželdinimas mišku padidės 
10 proc' (Bus daugiau)

ką. Į finalin į etapą pateko 
dešim t geriausių  L ietuvos 
ateities versijų iš pateiktų 28.

Konkurso dalyvius konsul
tavo scenarijų planavimo bei 
strategijų rengimo ekspertas iš 
Briuselio Philippe Vanden- 
broeck. Pasak jo, nepaisant 
s tu lb inanč io  techno log ijų  
progreso, negalime nuspėti 
ateities įvykių, tačiau, žino
dami įvairius valstybės raidos 
variantus, galime jais pasinau
doti.
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Apie Lietuvių Fondą jau 
yra tekę nekartą rašyti įvairioje 
lietuvių spaudoje įskaitant ir šį 
la ikraštį. Tai nėra iš svar
biausiųjų lietuviškų organi
zacijų šiame krašte, kuri pi
nigais remia mūsų jaunimo bei 
kitas organizacijas, įvairius 
kultūrinius ar visuomeninius 
pro jek tus, knygų, spaudos 
leidimą bei daugelį kitų užsi
mojimų ne vien tik išeivijoje, 
bet ir Lietuvoje.

Sį kartą ties šia organizacija 
bei jos veikla norima sustoti 
dėl to, kadangi šiomis dieno
mis ji mini savo 40-ją sukaktį 
1962 m. vasario  4 d. JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kraš
to taryba patvirtino Lietuvių 
Fondo įstatus. Netrukus po to 
- kovo 14 d. LF buvo įregis
truo tas Illino is  va ls tijo je  
“L ithuan ian  F oundation” 
vardu.

Ž inom a, šios datos yra 
paskutinės Lietuvių Fondo 
planavimo ir įsteigimo fazėje. 
Prieš tai, jo  in iciatoriu i dr 
A ntanui Razm ai “D raugo” 
dienraštyje iškėlus tokio vie
neto reikalingumą jau prasi
dėjo diskusijos spaudoje ir 
buvo surengti keli susirinki
mai, pasisakę už tokios insti
tucijos steigimą.

Kai po LF įsteigimo praėjo 
metai laiko ir 1963 m. gegužės 
13 d. Jaunimo Centre buvo 
sukviestas pirmasis jo  narių 
suvažiavimas. LF kasoje buvo 
tik 71,670 dolerių, kuriuos 
sudėjo  230 žm onių. Taigi 
pradžia buvo sunki ir reikėjo 
nemaža laiko, kol mūsų tautie
čiai įsisąmonintų organizacijos 
svarbą ir įsijungtų, į jos narių 
eiles su savo įnašais. Daug čia 
padėjo Lietuvių Bendruomenė, 
kuri per savo apylinkes propa
gavo LF idėją ir rinko aukas 
šiam reikalui.

Sunkiausia buvo pasiekti 
pirmąjį milijoną (pradžioje iš 
viso tik apie tokią sumą buvo 
svajota). Tai įvykdyti užtruko 
13 metų 1974-ji buvo tie metai,

Aplankymas Illinois valstybės gubernatoriaus (Chicago) raštinės. 
Iš k: Gubernatoriaus žmoma Lura Lynn Ryan ir Birutė Vindašienė, 
JAV LB Tarybos prezidiumo sekretorė.

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

LIETUVIŲ FONDUI -
kada buvo sukauptas milijono 
dolerių kapitalas. Tada reikalai 
pagerėjo: antram  m ilijonui 
sudaryti jau reikėjo 6, o tre
čiam ir ketvirtam po 4 metus. 
Penktasis milijonas buvo su
kauptas per rekordinį laiką- 
dvejus metus (1990 metais).

Cia ilgiau nesinori gilintis 
į šios organizacijos praeitį, o 
susikoncentruoti ties dabarti
mi.

2001 metų pabaigoje LF 
pagrindinis kapitalas jau tru
putį viršijo 11 milijonų dolerių 
(iš tos sumos daugiau negu 5 
milijonai atėjo palikimais). Iš 
gautų palūkanų už investuotą 
k ap ita lą  buvo gauta  daug 
pajamų, iš kurių lietuvių švie
timui, kultūrai, jaunimui bei 
kitiems projektams atiteko 8 
milijonai, 684 tūkstančiai, 545 
šimtai dolerių. Tai, iš tiesų, 
impozantiškos sumos, kurio
mis negali pasigirti jokia kita 
lietuvių organizacija.

Apie Lietuvių Fondą būtų 
galima daug rašyti, nes per 40 
jo  veiklos metų yra susikaupę 
daug m edžiagos. D aug jo  
veiklos momentų ir nuotraukų 
yra paskelbta dviejuose stam
biuose tomuose, pasirodžiu
siuose 1982 ir 1992 metais 
(galimas daiktas, išeis ir tre
ciasis). Iš jų, puslapių žvelgia 
ir LF steigėjų, veikėjų bei 
narių veidai. Gana daug iš jų 
jau spėjo iškeliauti amžinybėn.

P asku tin iais m etais LF 
pradėjo skirti organizacijos 
iniciatoriaus ir ilgalaikio dar
buotojo dr. Antano Razmos 
vardo premijas. Pirmoji iš jų 
(švietim o darbuotojam s ar 
įstaigoms) jau įteikta pernai ir 
ją gavo Vasario 16-sios gimna
zija Vokietijoje.

Dabar yra paskelbta 25 
tūkstancių  do lerių  dydžio 
kultūrine-m uzikinė premija 
m uzikam s ar m uzikiniam s 
kolektyvam s. Yra sudaryta

kom isija  (jos p irm ininkas 
Stasys Baras), kuriai reikia 
nukreipti paraiškas šios pre
mijos gavimo reikalu. O tokių 
paraiškų laukiama iki šių metų 
gegužės 30 d. (adresas - 1911 
127 Street, Lemont, IL 60439)

Kai skirstomos stipendijos - 1999 m. Lietuvių fondo stipendijų 
pakomisija, iš k.: Vytenis Kirvelaitis, Ramunė Lukienė, Sigita 
Balzekienė, Ramona Steponavičiūtė, pirm., dr. Antanas Razma, 
Pelno skirstymo k-jos pirm.

Visi žinome, kad šeimose, 
pasibaigus darbams ir jaunimui 
grįžus iš m okyklų, skubiai 
įjungiamos televizijos, norint 
patirti oro atmainas, susipažinti 
su dienos įvykiais, o kiek 
vėliau  susirasti ir ką nors 
p ram ogin io . Per daugelį 
dešimtmecių televizijos apa
ratai buvo mūsų žinių, nau
jienų, informacijos bei pramo
gų šaltiniu. Žiemos sezono 
m etu skelbiam i pranešim ai 
apie mokyklų uždarymus pūgų 
metu, tuo labai pasitarnauja 
mokyklas lankancio jaunimo 
šeimoms. Žodžiu, televizija 
tapo mūsų gyvenimo neatski
riama palydovė. Visas pro - 
gramas remia prekybininkai, 
reklamuodami savo prekes ar 
paslaugas, tačiau paskutiniuoju 
metu į labai neigiam ą pusę 
pakrypo ir tos reklamos, kai 
prekės rodomos su riksmu ir 
baisiu triukšmu. Aišku, kad 
žiūrovai daugiausia dėmesio 
kreipia į dienos žinias, tačiau 
paskutiniuoju metu tose ži
niose dominuoja patys neigia
miausi gyvenimo elementai, 
ignoruojant pozityvias gyve
nimo puses. Kelis kartus per 
dieną ir vakarais matome mo
terį, kuri paskandino savo 
penkis vaikučius. Kitur vienos 
šeimos kaimynas pagrobė ir 
nužudė septynerių metų mer
gaitę, o vienas tėvas pirm a 
sužeidė, po to nužudė savo 
sūnelį. N uolatos rodom as 
Afganistane nužudytas Wall 
Street laikraščio žurnalistas, 
taip pat parodant jo  kūdikio 
laukiančią žmoną. Vietos ži
niose kasdieną matome gais
rus, susišaudymus, prekybinių 
patarnautojų nužudym us ir 
automobilių katastrofas, o jei

40 METŲ
Baigiant reikia pasakyti, 

kad Lietuvių fondo vadovybė 
džiaugiasi didėjančiu kapitalu 
bei gaunamomis palūkanomis 
iš kurių per metus jau galima 
įvairiems reikalams skirti apie 
milijoną dolerių.

LAISVALAIKIO ŽALA
Aurelija M. 

Balašaitienė

tokių arti nėra, tai rodomos 
traukinių katastrofos ir spro
gimai kitoje žemės pusėje. Tik 
prabėgomis protarpiais paro
domos trumputės ištraukos iš 
Am erikos prezidento Bush 
reikšmingos viešnagės toli
muose rytuose, o tarptautines 
žinias dominuoja Afganistane 
vykstantys mūšiai ir Izraelio 
su arabais tarpusavio kovos, 
nepaskelbus karo, tik tero
rizuojant vieni kitus.

Ne menkesnė problema yra 
ir ieškant pramoginių progra
mų. Kadaise buvo su dideliu 
m alonumu stebimos kom e
dijos, kaip “I love Lucy”, “Our 
friend Irma” ar kitos, kurios 
pasižym ėjo padoriu, bet ir 
sąm ojingu, linksm ą juoką 
sukeliančiu turiniu. Nebe- 
girdime nieko apie Nobelio bei 
Pulitzo  prem ijų laureatus. 
M okslo m etam s baigiantis 
buvo rodomas prestižingas 
premijas bei stipendijas gau
nantis jaunimas. Deja, dabar 
randame vien kriminalinius 
romanus, žudynes ar kokias 
katastrofas, tai susidaro įspū
dis, kad visam e pasaulyje 
vyrauja sadistiškas košmaras. 
Kadangi priaugantis jaunimas 
yra linkęs imituoti kurį nors 
iškilų charakterį, ką jis dabar 
pasirinks?

P a tik s lin a m e , jo g  p rae ito je  la ik rašč io  la ido je  A. 
Balašaitienės straipsnyje “Įspūdingas nepriklausom ybių 
minėjimas” buvo atspausdinta, kad M. Polensek pasveikino 
lenkų vardu, turėjo būti:

“Po jo Mike Polensek susirinkusius pasveikino Clevelando 
miesto tarybos vardu, taip pat sveikino lenkų, estų ir latvių 
atstovai.”

Tačiau nelabai džiaugiasi 
faktu, kad narių skaičius dabar 
neauga: kartais jų  įstoja ma
žiau negu miršta. Kiekvienais 
metais per narių suvažiavimus 
perskaitom a daugiau negu 
šimtinė mirusiųjų pavardžių.

Todėl labai svarbu, kad 
atsirastų daugiau naujų narių, 
ypatingai jaunesniųjų žmonių, 
kurie sustiprintų LF eiles. Tapti 
nariu užtenka tik 100 dolerių 
įnašo. O tai padaryti daugeliui 
neturėtų būti sunku. Yra lau
kiami naujai į šį kraštą atvy
kusieji tautiečiai, kurie, laikui 
bėgant, turės perim ti šios 
organizacijos vairą.

Tai tokios trumpos mintys 
Lietuvių Fondo 40 metų su
kakties proga. Linkime, kad jis 
sulauktų bent šimtinės ir savo 
piniginę paramą vis pratęstų 
lietuvišką veiklą Amerikos 
kontinente!

Pastaba. Lietuvių Fondą 
galim a pasiek ti anksčiau 
nurodytu  adresu. R aštinės 
telefonas: (630) 257-1616, 
faksas (630) 257-1647.

Edvardas Sulaitis

Patartina ieškoti vertingų 
knygų, kad po ils io  m etu 
galima būtų atsipeikėti nuo 
dienos įvykių košmaro, taip 
įkyriai pasikartojančio tele
vizijos žiniose ir televizijos 
žiniose ir vietinėje spaudoje. 
Lietuviškas knygas galim a 
rasti Dievo Motinos parapijos 
knygyne, kurį veda Džiugas 
Staniškis, jas taip pat galima 
užsisakyti, pasinaudojant lie
tuviškos spaudos reklamomis, 
o knygas anglų kalba galima 
gauti plačiai pasklidusiose 
viešose bibliotekose. Savaime 
suprantama, kad neatsisaky
sime įjungti televizijos žinių, 
nes sekam e oro atm ainas, 
temperatūros pasikeitimus ar 
būsim o sniego k rūv į, kad 
paruoštume kastuvus. Tačiau 
darosi graudu, kad mus su
pantis pasaulis skęsta nesan
taikų, žudynių bei katastrofų 
tvane, o ir pramoginių prog
ram ų tu rinys yra v isiškai 
panašus į dienos įvykius.

Tačiau atvangą m ums 
teikia lietuviškoji spauda, kuri 
pasitenkina žiniomis iš Lie
tuvos ir visuomeninės veiklos 
įvykiais, nuomonių pasikei
timais bei pranešimais apie 
vietovių organizacijų veiklą, 
nes mūsų tarpe nėra nei žmog
žudžių, nei kitus nusikaltimus 
padariusių asmenų. Remkime 
lietuvišką spaudą, ją  platin
kime ir prenumeruokime.

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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C L E V E L A N D , O H

A.P.P.L.E. KONFERENCIJA CLEVELANDE
APPLE o rgan izacijo s 

direktorių taryba ir įvairių 
dėstom ųjų sriautų vadovai 
susirinks Cleveland balandžio 
5, 6 ir 7-to dienomis ateinan
čios vasaros kursų planavimui. 
Šiais metais dr. Phil Taylor 
buvo pakviestas šiai organiza
c ija i vadovau ti. Jis buvo 
nustebęs, nes jis  nėra, nei 
lietuvis, nei mokąs lietuvių 
kalbą. Dešimt vasarų Dr. Tay
lor dėstė vadybos (administra
cijos) sriaute. Keturis kartus jo 
žmona Bee, matematikos spe
cialistė, važiavo kartu į Lietu
vą dirbti. Abu yra labai drau
giški, bendrauja su žmonėmis 
ir mokytojų mėgiami. Jis yra 
labai dėkingas, kad savo gyve
nime turėjo progos pažinti 
Lietuvą ir ją  pam ilti. Apie 
APPLE organizaciją jis išgir
do iš savo kolegės, kuri 1991 
metais dirbo Lietuvoje. Kai ji 
jam  pasakojo savo įspūdžius 
apie Lietuvą, jos akys žibėjo 
kaip misionieriaus. “Tuomet 
aš nutariau, kad aš noriu, kad 
ir mano akys taip žibėtų” , 
pasakė dr. Taylor.

APPLE prezidentas dr. Phil 
Taylor yra kom unikacijos

profesorius, dirba University of 
Florida, Orlando mieste. Jis yra 
kilęs iš Cincinnati Ohio, baigė 
Ohio Wesleyan Univer-sitetą, 
ir daktaratą gavo iš Indianos 
universiteto.

Nuo įsikūrimo, 1991 me
tais, APPLE turėjo keturis 
prezidentus. Pirmoji prezidentė 
ir šios organizacijos įkūrėja 
buvo Vaiva Vėbraitė. Ji vado
vavo nuo 1991 iki 1998 metų. 
Emilija Sakadolskienė pirmi
ninkavo nuo 1998 iki 2000 
metų ir G ita K upčinskienė 
pirm ininkavo nuo 2000 iki 
2001 metų. Dabartinis prezi
dentas yra pirmas Amerikietis 
ir pirmas vyras. 1995 metais jis 
praleido visą sausio mėnesį 
Lietuvoje, nes norėjo pamatyti 
mokytojus ir mokinius klasėse, 
kokiose sąlygose jie dirba.

Daugiau kaip dešimtmečiui 
praėjus, po Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo, Lietuvos 
mokytojai kelia klausymus bei 
diskutuoja, kokie būtų jiems 
tinkam iausi m okinių darbo 
įvertinimo būdai. Reikia infor
macijos kaip įvertinti mokyklų 
programas, koks yra mokinių 
progresas ir mokytojo dėstymo

efektingumas klasėje. Paskaitų 
ir diskusijų formoje ši tema 
bus p ristatom a vadybos ir 
mokyklų inspektorių sriautuo
se. Pagrindinis APPLE semi
narų tikslas yra tiesioginiai ir 
p oz ityv ia i rem ti L ietuvos 
Ministerijos ir pedagogų siekį 
tobulinti Lietuvos mokyklas.

Darbo posėdžiai vyks Die
vo Motinos parapijos konfe
rencijų kambaryje. Penkta
dienį, balandžio 5-to, 8:00 val. 
vak. vakaronė visiems suva
žiavimo dalyviams Holiday 
Inn, Wickliffe, OH. Šeštadienį, 
balandžio 6-tą bus posėdžiai ir 
vakarienė viešbutyje. Sekma
dienį po pamaldų, parapijoje, 
Klevelando visuomenė turės 
progos pabendrauti su konfe
rencijos dalyviais. Suvažiavi
mo uždarymas bus 12:00 val.

Šiuo metu, didžiausias dr. 
Phil Taylor rūpestis yra finansų 
telkimas minėtos programos 
įgyvendinim ui. Kviečiam e 
plačiąją visuomenę remti au
komis šią rimtą ir mokykloms 
labai reikalingą program ą, 
stipendijom is m okytojam s, 
arba ir tapdami šios organi
zacijos nariais. Clevelande

Pirma APPLE mokytojų kelionė į Vilnių 1991 prie Kultūros ir 
Švietimo Ministerijos. Dar gatvėse siautė “Omonai”, naktimis 
girdėjome sproginėjimus, ir išgyvenome Medininkų pasienio 
apsaugos pareigūnų žudynes.
Pirmoje eilėje, septinta iš kairės su baltu švarkeliu, stovi Vaiva 
Vėbraitė, organizacijos steigėja, buvusi pirmininkė ir buvusi 
Lietuvos Švietimo viceministrė. Jai iš kairės stovi Jūratė Krokytė, 
irgi šios organizacijos steigėja. Viduryje, prie durų vidurinio rėmo, 
antroje eilėje stovi Darius Kuolys, tuo metu ėjęs Švietimo ministro 
pareigas, kuris 1990 metais lankėsi Amerikoje ir pats asmeniškai 
kvietė daugelį iš mūsų važiuoti į Lietuvą padėti mokytojams. Taip 
gimė APPLE organizacijos įkūrimo mintis.

aukų rinkimo vajus prasidės po 
Šv. Velykų. Aukas taip pat 
galim a siųsti šiuo adresu: 
A .P .P.L .E ., P.O. Box 617 
Durham, CT 06422.

Stipendijos: Lietuvos mo
kytojui 30.00 dol., Lietuvos 
dėstytojui arba vertėjui 150.00 
dol., vienam nariui 25.00 dol.,

šeimos 40.00 dol., Charterio 
(Charter) 100.00 dol., Vadovo 
(L eadersh ip ) 200.00 dol., 
Globėjo (Patron) 500.00 dol.

V isi susim okėję  naria i 
gauna laikraštėlį A.P.P.L.E. 
Report to the Corps@ kuris 
leidžiamas anglų kalboje.

Irena Gedrienė

S A N T A  M O N IC A ,  C A

SVEIKINAME!

Monika Lembertienė Santa Monikoje, CA. sausio 23, 2002 
m. atšventė 100 m. amžiaus sukaktį. Ji yra poeto Prano Lemberto 
našlė, įsteigusi Kaune vyro vardu literatūrinę premiją.

Monika Lembertienė su sūnumi Vitaliu, kuris tęsia kasmetinę 
literatūrinę prem iją studentams Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete.

Jau veik 20 metų gyvuo
jantis Maldos būrelis, vado
vaujamas Mirgos Kižienės, 
vėl susirinko Kižių namuose 
š.m. vasario 14 d. Suėjimo 
pradžioje klebonas kun. G. Ki- 
jauskas pravedė maldą, sutei
kė šv. Komuniją, ir pakalbėjo 
apie Pelenų Dienos ir Gavė
nios prasmę. Po to sekė Vasa
rio 16 d. ir Valentino dienos 
p risim in im as, visos narės 
sugiedojo “Lietuva brangi”.

Valentino Diena - širdies 
jausmo, meilės išraiškos die
na. Dabar plačiai vyraujanti 
erotinė atmosfera veik užgožia 
dvasingesnį asmens meilės, jo 
gerbimo aspektą. Šių dienų 
gyvenimas yra labai judrus, 
neram us, m ateria listiškas, 
mažai dėmesio tekreipiąs į 
žmogaus, individo vertę. Ta 
bendrinė atida atsispindi ir 
šeimų narių tarpe. Neretai tik 
ypatingesnėmis progomis - ar 
tai gimtadieniais, ar per di
džias metines šventes - prisi
menami artimieji, jiems reiš
kiama atida, tariami nuoširdūs 
ar priverstiniai meilės žodžiai. 
Ir po to vėl tuštum a. Vėl 
dėmesys krypsta į gyvenimo 
sūkurį, ir artimieji pasilieka 
nuošaliai. Vyresnio amžiaus 
asmenys, gyvenimo veteranai, 
reikalingi nemažos asmeniš
kos atidos. Tikiu, kad mūsų 
vietinių lietuvių tarpe tie vete
ranai pajaučia savo artimųjų 
rūpestį ir atidą be paliovos, ir 
kad jie gali tarti, kad jiems 
Valentino Diena ne vieną sykį

MALDOS BŪRELIO 
VEIKLA

metuose pasitaiko. Šalia šei
mas turinčių pagyvenusių as
menų yra ir vienišų, kurie tiek 
pat pageidauja atidos, draugys
tės šilimos, meilaus žodelio. 
Artimo meilės išraiška šiais 
atvejais turi ypatingos progos 
pasireikšti - atidą duodantiems 
ir ją  gaunantiems pasitvirtina 
tikras krikščioniškas gyveni
mas. Neužmirškime palaikyti 
ryšį su negaluojančiais, vieni
šais - ar tai telefonu, ar aplan
kydami. Juk mes patys gal 
būsime jųjų padėtyje. Išklausy
dami dejones, skundus, pa- 
guosdam i, p rask laidydam i 
liūdnas nuotaikas, gal drauge 
pasimelsdami, suteiksime dva
sios suraminimą savo artimui. 
Juk pasaulis taip reikalingas 
dvasingum o, tikros artim o 
meilės.

Krikščioniškoji artimo mei
lė lengvai perkeliama į tautos, 
gimtojo krašto meilę. Brangios 
tėvynės N epriklausom ybės 
šventė buvo mums tas ypatin
gas metmuo, tautos žibintas, 
apšviečiantis mūsų rūpestį, 
džiaugsmą ir meilę Lietuvai. 
Džiaugėmės savo laisvu kraštu 
- betgi taip neilgai! Galinga 
priešo ranka vėl pagniaužė mū
sų tėvynę, ir su skausminga 
širdimi daugelis bėgo svetur iš 
tėvynės. Mes, šio krašto nauji 
ateiviai, atsivežėme tėvynės 
meilės aukuro ugnį, puoselėjo
me ją, padėdami čia jau seniau

atvykusių tautiečių, ir perdavė
me ją savo jaunajai kartai. Mū
sų visų dėka Lietuvos meilė 
ryškiai liepsnojo mūsų širdyse. 
Per eilę metų toji meilė reiškė
si įvairiais būdais mūsų bend
rijų ir šio krašto politiniuose 
rėmuose ir prisidėjo prie Lietu
vos Nepriklausomybės atgavimo.

Ir vėl lietuviai, šiapus ir 
anapus Atlanto, gali drauge 
švęsti tėvynės nepriklauso
mybę. Per paskutinius kelis 
metus šiame krašte sulaukėme 
nemažai naujų tautiečių, ieš
kančių laikino ar nuolatinio 
prieglobsčio ekonominiais su
metimais. Ne sykį pastebėjo
me daugelyje šių tautiečių skir
tingas nuo mūsų nuotaikas, 
pažiūras tėvynės meilės, tau
tiškumo plotmėje. Mūsų idea
lai neranda tokio pat atgarsio 
juose. Bet jie yra mūsų tautie
čiai, lietuviai broliai ir seserys. 
Mūsų širdyse mes atradome 
tolerancijos, noro sugyventi, 
bendrauti, pajusti, kad esame 
vienos tautos vaikai. Gal su 
laiku naujieji ateiviai supras 
mūsų rūpestį ir meilę Lietuvai 
ir seks mūsų pramintomis pė
domis, gyvens mūsų jausmais.

Tebūnie mūsų prisiminimai 
iš laisvos Lietuvos laikų lyg 
deimantai mūsų gyvenime. Ir 
jauskimės esą turtuoliai, lai
kydami mūsų širdyse neišvo- 
giam us turtus. Tegul saulė 
Lietuvos tamsumus prašalina, 
ir meilė ir vienybė pasklinda 
visų lietuvių tarpe.

G. Karsokienė
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ŽVAIGŽDŽIU SAVAITGALIS
Kai Lietuvių Sv. Andrie

jaus bažnyčioje, esančioje 
pietinėje Philadelphijos da
lyje, buvo pranešta, jog bus 
reng iam as žvaigždžių  sa 
vaitgalis, mažai kas atkreipė 
dėmesį. Bet kai buvo paminėti 
Šarūno M arčiu lion io , bei 
Lietuvių ambasadoriaus JAV 
V ygaudo U šacko vardai, 
jaun im as sukluso. Rim as 
Gedeika Amerikos Lietuvių 
B endruom enės v icep irm i
ninkas sporto reikalams pra
nešė, kad Lietuvių namuose 
įvyks rengiamas “Žvaigždžių 
savaitgalis” ir net dvi valandas 
svečiuosis žym usis sporti
ninkas. Taip pat, kad visi 
norintys galės įsigyti krepšinio 
karaliaus autografą, nusifoto
grafuoti ir netgi parungtyniauti 
viens prieš vieną. Labiausiai 
sukluso “Aro” jaunųjų sporti
ninkų kom anda (treneris - 
Linas Kučas), nors dauguma 
gimę Amerikoje, mažieji spor
tininkai yra tikri L ietuvos 
krepšininkų gerbėjai. Žinia 
pasklido per visą rytinę pa
krantę ir Vasario 8 d. lietuviai 
iš New Jersey, Pennsylvania, 
New York, bei W ashington 
DC atvažiavo  susitik ti su 
Šarūnu Marčiulioniu.

Šarūnas Marčiulionis rodo jaunimui - ARO krepšininkams kaip 
reikia valdyti krepšinio kamuolį ir veržtis pirmyn.

R.Gedeikio nuotraukos

Renginys prasidėjo 5 va
landą vakare. Lietuvių na
muose Vytas Bagdonavičius 
P h ilade lph ijos L ietuvių  
Bendruomenės pirmininkas, 
Vytas Karalius Lietuvių namų 
tarybos pirmininkas ir Juozas 
Kasinskas, Liet. namų val
dybos pirm ininkas pasitiko 
svečius. Šventės pradžioje 
R im as G edeika padėkojo  
am basadoriu i V ygaudui 
Ušackui už pagalbą rengiant šį 
susitik im ą. A m basadorius 
draugiškai pasisveikino su 
Philadelphijoje gyvenančiais 
lie tuviais, džiaugėsi kartu  
Philadelphijoje vykstančiomis 
“All Star trys prieš tris” žai
dynėmis ir dar kartą priminė 
jog NBA pavadino specialų 
prizą Šarūno M arčiulionio 
vardu, kuris bus įteiktas ge
riausiai žaidžiančiam Europos

krepšin inku i. Po naujai 
įsigytam e dideliam e ekrane 
pristatytų žymiausių vaizdų iš 
krepšininko karjeros R. Ge- 
deika suteikė žodį Š. Mar- 
č iu lion iu i, tač iau  žym usis 
k repšin inkas pats pasakoti 
nenorėjo ir paskatino žiūrovus 
klausti dominančių klausimų. 
Krepšinio gerbėjai sujudo ir 
klausimai pasibėrė:

K okios ža idynės pačios  
artimiausios Jūsų širdžiai?

S.M .: 1992 m etais prieš 
Rusiją. Politinė situacija, žai
dimas prieš savo ‘kambario
kus’, daugiausia įtampos, ta
čiau išryškėjo lietuvių profe
sionalumas.

A r lietuviška kova buvo 
tuomet, kai keturi lietuviai 
ža idžian tys už R usijos ko 
mandą (1988 metais) prieš JAV 
laimėjo dauguma taškų?

S.M.: Taškų neskaičiavo
m e, žaidėm e už kom andą. 
Tikra lietuviška kova pasijuto, 
kai laimėjome bronzos m e
dalius Barselonoje.

A r tiesa, jog  Lietuvai ne
naudinga, kai patys geriausi 
Lietuvos sportininkai išva
žiuoja žaisti į JAV, o kai grįžta, 
jų  sugebėjimai yra prarasti?

S.M.: Žaidėjai patys pasi
renka kur žaisti, o jų  sėkmė 
priklauso nuo jų  darbo. Lie
tuvoje sportininkams sunku, 
juos mažai remia valdžia bei 
federacija.

Po interviu svečiai buvo 
apdovanoti “A ro” m aršk i
nė lia is , o Šarūnui sk irti 
m arškinėliai buvo pažymėti 
num eriu “ 13” ir jais dėvint 
krepšininkas Lietuvių namų 
sporto salėje žaidė prieš jau
nuosius “Aro” atletus. Mažieji 
itin stengėsi taikliai pataikyti į 
k repšin į, o tėve lia i lydėjo  
kiekvieną m etim ą dideliais 
plojimais. Šarūnas pamokino 
jaunuosius sportininkus kaip 
geriau “varyti” kamuolį, taip 
pat pabrėžė, kad nereikia ka
m uolio  “m ušti” , j į  re ik ia  
“glostyti” .

Rimantas Bitėnas

Iš patirties gerai žinome, 
kad nėra lengva šiame krašte 
augusį lie tuv išką  jaun im ą 
paveikti taip, kad jis mokslus 
baigęs ir išskridęs iš jaukaus 
savo tėvų namų židinio, dar 
liktų jautrus ir veiklus savo 
kilmės kraštui. Tiesa, kone visi 
jie yra lankę lietuviškas šešta
d ien ines m okyklas, buvę 
skautai, bet tapę įvairia is 
profesionalais atitrūksta nuo 
lietuviškos bet kokios veiklos 
ir mažai kur tepasirodo.

Neseniai Dirvoje skaičiau 
istoriko dr. Algimanto Liekio, 
Lietuvos Mokslo redaktoriaus, 
straipsnį pavadintą “Tautišku
mas: Pražūtis ar išsigelbėji
m as?” V ienoje v ieto je  jis  
teigia, kad “...iš patriotiškos 
pokario metų išeivijos apie 80 
procentų jos vaikų suanglėjo 
(čia tiksliau būtų - suameriko- 
nėjo) ir galima sakyti jau yra 
prarasti L ietuvai. Visa tai 
vyksta be prievartos, tame 
didžiajame JAV tautų ir rasių 
asimiliacijos katile...” Atrodo, 
kad omenyje jis turėjo čia taip 
vadinamus “baby boomers” . 
Be abejo, jei tas nuošimtis yra 
tikslus, tai mums yra nemaloni 
ir gana skaudi tikrovė.

Sporto salės gale merginos 
k an tria i laukė n u s ifo to 
grafuoti su krepšininku. Ša
rūnas M arčiulionis nesispy- 
riojo, maloniai fotografavosi, 
šypsojosi ir juokavo.

Šventės pabaigo je  v isi 
svečiai vaišinosi užkandžiais, 
džiaugėsi galimybe “gyvai” 
pamatyti tikrąją žvaigždę ir 
dėkojo rengin io  o rgan iza
toriams.

Šarūnas M arčiu lion is 
išvažiavo palikdamas gerų, 
šiltų prisiminimų visiems, o 
pasilikę svečiai, dabar jau  
labai sportiškai nusiteikę, 
pasiliko Lietuvių namuose 
pamatyti Žiemos olimpiados 
atidarymą su įžygiuojančiais 
Lietuviais sportininkais!

J. Gaiželytė-Lacy

Šarūnas Marčiulionis įteikia 
autografą Dainai Maciūnaitei, 
ARO krepšinio komados 
žaidėjai.

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

RIMANTAS BITĖNAS
Ačiū Dievui, kad tie likę 20 

nuošimčių tebėra mums labai 
brangūs ir širdį džiuginantys 
šviesuoliai. Vieną jų, Rimantą 
Bitėną, čia noriu pristatyti. 
Augo jis Elizabethe trijų bro
lių: Algio, Vytauto ir Arūno 
tarpe, patriotiškų tėvų, Geno
vaitės ir Henriko Bitėnų, lietu
viškų namų židinio priežiūroje. 
Nuo pat kūdikystės vaikams 
lietuvių kalba ir meilė Lietuvai 
buvo tėvų tiesiog “įprogramuo- 
ta” į jų genus. Visi broliai baigė 
aukštuosius mokslus.

Rimantas įsigijo biologijos 
mokytojo specialybę ir kurį 
laiką dirbo Connecticut valsti
joj. Po trijų darbo metų persi
kėlė į Elizabeth mokyklų siste
mą. Atsimenu kartą, tik pradė
jęs mokytojauti, jis man taip 
išsitarė: “Žinai, aš pastebėjau, 
kad visi šio miesto mokyklų 
vadovai yra airių, italų, žydų, 
ispanų, vokiečių ar kitų tauty
bių kilm ės am erikiečiai, o 
lietuvių nėra, nors čia mūsų 
nemažai gyvena. Esu pasiryžęs 
tai pakeisti.”

Ir tikrai po kiek laiko Rimas 
jau vidurinės mokyklos vice
direktoriaus pareigose. Vėliau 
jis buvo paskirtas kaip vadina
mo Karjerų Centro direktoriu
mi, ir eilę metų ten sėkmingai 
dirbo. Po to jis gavo pakėlimą 
ir tapo Elizabeth miesto švieti
mo darbuotojų ir personalo 
direktorium i. Šiais m okslo 
m etais jis  buvo perkeltas į 
d idžiąją  m iesto g im naziją, 
kurioje mokosi 5000 mokslei
vių. Rimantas yra vienas šios 
m okyklos adm in istra to rių . 
Retsykiais, baigiantis jo  darbo 
dienai, užeinu mūsų pokalbiui

į jo  darbo kabinetą. Ant jo  
kambario durų ir ant darbo 
stalo lentelės be jokių sutrum
pinimų parašyta - Rimantas 
Bitėnas. Yra akivaizdu, kad jo 
administraciniai sugebėjimai 
yra gerai vertinami tiek kole
gų, tiek miesto švietimo val
džios. Iškylančias problemas 
jis sprendžia ram iai, šaltai, 
tačiau kom petentingai ir su 
demokratiška dvasia.

Studentu būdamas ir moks
lą baigęs jis eilę metų priklausė 
New Yorko N eo-L ithuania 
korporacijos skyriui. Tautišku
mas, tėvų įkvėptas, jam  ir liko 
toji sąmoninga lietuviškumo 
savybė. Rimantas yra vienas iš 
APPLE bendrijos pradininkų 
ir jos tarybos direktorius. Porą 
vasarų jis su mumis keliavo į 
Lietuvą ir Vilniuje Pedagogi
nės Raidos institute su vietos 
m okytojais pasidalijo  savo 
darbo patirtimi. Jau eilę metų 
jis yra JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos narys ir Eliza
beth  skyriaus ižd in inkas. 
Kasmet prieš Vasario 16 mudu 
kartu planuojame programą, 
salėje rik iuojam e kėdes ir 
stalus, ir dar rūpinamės kaip 
gardžiau visus dalyvius pavai
šinti. Čia mums į talką kasmet 
ateina jo  žm ona dr. Dalia, 
buvusi Kavaliūnaitė iš Cleve- 
lando. Tikrai yra malonu maty
ti, kad Rimanto Bitėno admi
nistraciniai gabumai yra taip 
teigiamai vertinami. Sveiki
name!

Julius Veblaitis

(Ir mes tariame - bravo!
Red.)
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LIETUVA IR PASAULIS RUSIJOS DIPLOMATIJOS VADOVAS LIETUVOJE
V.ADAMKUS KRITIKUOJA “WILLIAMS”
IR VYRIAUSYBĘ UŽ BLOGĄ
“MAŽEIKIŲ NAFTOS” VALDYMĄ
Prezidentas Valdas Adamkus padėtį milijoninių nuostolių 

patiriančioje “Mažeikių naftoje” vaizdžiai apibūdina kaip “mūsų 
nelaimę”. ELTA praneša, jog spaudos konferencijoje šalies 
vadovas kritikavo JAV kompaniją “Williams” ir Vyriausybę už 
prastą “Mažeikių naftos” valdymą.

“Lietuvai reikia ir reikės Vakarų kapitalo. Manau, kad “Wil
liam s” atėjim o faktas sveikintinas ir reikalingas” , - sakė 
V.Adamkus. Tačiau dabartiniai JAV kom panijai patikėtos 
“Mažeikių naftos” veiklos rezultatai, Prezidento vertinimu, - 
“tai mūsų nelaimė šiandieną” : užuot turėję pelno, taikstomės su 
nuostoliais, neišsprendžiame įmonės valdymo problemų. Siame 
kontekste V.Adamkus minėjo ir “Vyriausybės abejingumą” - ji 
neparodė pakankam ai noro dalyvauti “M ažeikių naftos” 
valdyme. Prezidentas teigė, jog apie amerikiečiams perduotos 
“M ažeikių naftos” valdym o trūkum us ir prastus veiklos 
rezultatus aiškiai pasakėVašingtone šių metų sausio pabaigoje 
per susitikimus su JAV aukščiausiais pareigūnais.

“JAV valstybės sekretoriui Colin Powell pasakiau, jog mes 
norime Amerikos kapitalo sėkmės Lietuvos ekonominiame 
gyvenime. Jeigu kritikuojame valdymo nesklandumus ar yra dėl 
nesutarimų, tai jokiu būdu nereiškia, kad nenorime užsienio 
kapitalo dalyvavimo ir tuo pačiu pasisakome prieš amerikiečius”, 
- teigė V.Adamkus. Sausio 30-ąją per pokalbį su Lietuvos vadovu 
Colin Powell domėjosi ir “W illiams International” veikla 
Lietuvoje. V.Adamkaus teigimu, JAV valstybės sekretorius 
pritarė jo pozicijai.

Nuo 1999 m. rudens “Williams International” yra įsigijusi 
33 proc. “Mažeikių naftos” akcijų ir turi teisę padvigubinti šį 
akcijų paketą. Nors valstybė kol kas pasiliko 59,7 proc. šios 
bendrovės akcijų, 1999 metų rudenį “Mažeikių naftos” valdymas 
buvo perduotas amerikiečiams. Pastaruoju metu jie rengia 
susitarim ą su Rusijos naftos kom panija “Jukos” dėl jos 
dalyvavimo “Mažeikių naftos” projekte.

Neaudituotais duomenimis, 2001 m. AB “Mažeikių nafta” 
patyrė 277,2 mln. litų nuostolių. Tai 54.7 proc. daugiau nei 2000 
metais. AB “Mažeikių nafta” generalinio direktoriaus Jim Scheel 
teigimu, tokiam finansiniam rezultatui lemiamos įtakos turėjo 
naftos perdirbimo įmonių maržų sumažėjimas pasaulinėse 
rinkose, staigus naftos žaliavos ir jos produktų kainos smukimas bei 
šviesiųjų naftos produktų pardavimų sumažėjimas Lietuvos rinkoje.

JAV PAREIGŪNAS VADINA LIETUVĄ
LABAI RIMTA KANDIDATE 0 NATO
Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas susitiko su JAV 

am basadoriaus prie NATO Nicolas Burns vadovaujam a 
tarpžinybine NATO delegacija, kurios vadovas patikino, jog 
Lietuva laikoma labai rimta kandidate tapti NATO nare.

JAV pareigūnas susitikimo metu nurodė, jog iki pat Prahos 
viršūnių susitikimo bus stebimas šalių kandidačių pasirengimo 
procesas. Pagrindiniai kriterijai, kuriais remiantis bus vertinamos 
kandidatės, pasak N.Burns, tai - jų galimybės sustiprinti NATO 
ir demokratijos užtikrinimas. Lietuvos atžvilgiu NATO šalys 
ypatingą dėmesį kreips į tai, kaip sekasi mažinti korupciją, spręsti 
istorinio teisingumo klausimus, pavyzdžiui, nuosavybės teisių 
atstatymo, išlaikyti reikiamą gynybos finansavimą - 2 procentai 
BVP buvo pam inėti kaip itin svarbus kriterijus. Svečias 
pažymėjo, jog aprūpinant ginkluotąsias pajėgas labai svarbu 
įsigyti su NATO suderinam ą ginkluotę, gyrė Lietuvą už 
sprendimą pirkti prieštankines JAVELIN sistemas.

Susitikimo metu, kaip praneša ELTA, abi pusės pabrėžė gerų 
santykių su Rusija svarbą. Jis paneigė pasirodžiusius žiniasklai- 
dos pranešimus apie tai, jog Rusija turės sprendimo teisę plečiant 
aljansą. Ministras Pirmininkas A.Brazauskas supažindino svečią 
su Lietuvos požiūriu į Karaliaučiaus srities perspektyvas. 
Lietuvos manymu, pasak Ministro Pirmininko, reikia siekti, kad 
tą sritį teigiamai paveiktų Lietuvos narystė euroatlantinėse 
organizacijose.

“TVIRTA TAIKA”
Lietuvos Seimas po pateikimo pritarė nutarimo projektui dėl 

grupės Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje “Tvirta 
taika” Kirgizijoje. 15 karių prie JAV vadovaujamos operacijos 
turėtų prisidėti balandžio-gruodžio mėnesiais, praneša ELTA.

Pasak krašto pasaugos ministro Lino Linkevičiaus, operacija 
“Tvirta taika” prasidėjo 2001 m. spalio mėnesį, kaip atsakas į 
teroro aktus, įvykdytus JAV praėjusių metų rugsėjo 11 dieną.

Lietuvos karių grupė prisijungs prie bendro Danijos, 
Norvegijos ir Nyderlandų karinio vieneto, kurio pagrindinis 
tikslas - aptarnauti transportinius lėktuvus. Be lietuvių, 
operacijoje dalyvaus estų ir latvių kariai. Estijos ir Latvijos 
parlamentai jau yra priėmę nutarimus dėl savo karių dalyvavimo 
tarptautinėje operacijoje “Tvirta taika” Kirgizijoje.

Vilnius, kovo 7 d. (ELTA). 
Oficialaus vizito į Lietuvą 
atvykusį R usijos užsien io  
reikalų ministrą Igorį Ivanovą 
priėmė šalies vadovai.

Susitikęs su Prezidentu 
Valdu Adam kum i, Rusijos 
diplomatijos vadovas padė
kojo, kad Lietuva stengiasi 
ieškoti konstruktyvių būdų, 
kaip išspręsti Karaliaučiaus 
srities gyventojams gresian
čias problemas, susijusias su 
L ietuvos in tegracija  į ES, 
praneša ELTA.

“Bendromis jėgomis rasim 
tokius sprendimus, kurie ne tik 
nekels problemų, bet priešin
gai, stiprins dviejų šalių ben
dradarbiavim ą” , - žurnalis
tams sakė I.Ivanovas.

Priėmęs Rusijos diploma
tijos vadovą, P reziden tas 
išreiškė pasitenkinimą, kad 
dvišaliai klausimai sprendžia
mi geranoriškai bendradar-

Lietuvoje Rusijos UR ministras Igor Ivanov, kairėje, pareiškė, jog 
“Lietuva - suvereni nepriklausoma valstybė, kuri pati nustato tikslus 
užsienio politikoje”, ryšium su NATO plėtra. Šalia LR užsienio 
reikalų ministras Antanas Valionis.

K. Vanago nuotr.

RAGINA SEIMĄ GLAUDŽIAU BENDRADARBIAUTI SU DUMA
Vilnius, kovo 7 d. (ELTA). 

Rusijos užsienio reikalų mi
nistras Igoris Ivanovas mano, 
jog  sutarties dėl valstybės 
sienos ratifikavimą Rusijoje 
būtų galima pasiekti Lietuvos 
Seimui aktyviau bendradar
biaujant su Rusijos Dūma.

Tokį požiūrį Rusijos diplo
matijos vadovas išsakė M i
nistrui Pirmininkui Algirdui 
Brazauskui vykusiame susiti
kime priminus apie dvišalę 
sutartį dėl valstybės sienos,

Vilnius, kovo 8 d. (ELTA). 
Ministras Pirmininkas Algir
das Brazauskas, susitikęs su 
NATO generalinio sekreto
riaus pavaduo to ju  Edgar 
Buckley, išgirdo teigiamus 
NATO pareigūno vertinimus.

Svečias, ka ip  praneša 
ELTA, teigiamai įvertino Lie
tuvos vidaus politinę situaciją, 
demokratijos raidą, užsienio 
politiką ir santykius su kaimy
nais, makroekonominius ro
diklius, ekonominės raidos 
perspektyvą bei visuomenės 
paramą Lietuvos vykdomai 
politikai NATO atžvilgiu.

E. Buckley pabrėžė, kad jo

biaujant. Anot V.Adamkaus, 
atskiros žinybos galėtų dar 
aktyviau bendradarbiauti ir 
sparčiau  d irb ti įgyvendin- 
dam os L ietuvos ir Rusijos 
susitarimus, kurie buvo pa
siekti praėjusių metų kovą jam 
Maskvoje susitikus su Prezi
dentu Vladimiru Putinu.

V.Adamkus Rusijos užsie
nio reikalų ministrui patvirtino 
savo kvietimą, kuriuo Rusijos 
vadovas kviečiams su vizitu 
atvykti į Lietuvą. I.Ivanovas 
sakė perduosiąs tai Prezidentui, 
kai tik grįš į Maskvą. V.Putino 
atvykimo į Lietuvą data kol kas 
nenustatyta.

Vizų režimo įvedimas Ka
raliaučiaus srities gyventojams 
bei šio Rusijos regiono likimas, 
Lietuvai tapus Europos Sąjun
gos nare, buvo viena pagrin
dinių Rusijos užsienio reikalų 
m inistro I.Ivanovo bei Lie-

pasirašytą dar 1997 metais ir 
vis dar neratifikuotą Rusijos 
Dūmos, praneša ELTA.

R usija  jau  ne kartą  yra 
pabrėžusi, jog sutarties dėl 
sienos ratifikavimas priklauso 
nuo bendro Lietuvos, Lenkijos 
ir Rusijos susitarimo bei dery
bų su Europos Sąjunga, spren
džiant Karaliaučiaus problemą.

P okalbyje  su I.Ivanovu 
A.Brazauskas dar kartą išsakė 
nuomonę, jog Karaliaučiaus 
srities problema tampa ir akty-

PASKUTINIS
VIZITAS

vizitas yra paskutinis aukšto 
NATO pareigūno vizitas prieš 
Prahos viršūnių susitikim ą, 
įvyksiantį lapkričio mėnesį. 
Baigiamas rengti paskutinis 
vertinimas, kuriuo remiantis 
NATO šalių vadovai spręs, 
kurias kandidates pakviesti į 
Aljansą.

NATO pareigūnas stipriai 
parėmė vykdomą karinių pajė
gų struktūros pertvarkymą ir 
ragino mažinti karinių dalinių 
skaičių, tačiau gerinti jų  profe
sionalumą bei aprūpinimą.

tuvos valdžios atstovų pokal
bių tema.

“Koks bus tas vizų režimas 
- kol kas nesiimčiau kalbėti, 
yra įvairių variantų, galbūt jis 
bus lengvatinis. Šiuo metu 
vyksta konsultacijos Vidaus 
reikalų ir Teisingumo ministe
rijų lygiu. Norėtume bevizio 
režimo - tai natūralu. Bet tai 
ne nuo mūsų priklauso”, - po 
susitik im o su savo kolega 
Antanu Valioniu sakė I.Ivano- 
vas. Pasak Rusijos pareigūno, 
daroma viskas, kas reikalinga, 
kad nenukentėtų paprasti žmo
nės. Derybos vyksta ne tik su 
Lietuva, bet ir su Europos 
Sąjunga. I.Ivanovas akcentavo 
abipusiškai priimtinų spren
dim ų paiešką. Tačiau, p a 
vyzdžiui, konsulinių įtaigų 
išplėtimo klausimas sprendžia
mas dvišaliu lygiu.

Lietuva Karaliaučiaus sri
ties mieste Sovetske ketina 
įsteigti naują konsulatą bei 
išplėsti Karaliaučiuje esančią 
diplomatinę Lietuvos atsto
vybę. P ad id in ti konsu la tų  
skaičių Lietuvoje siūloma ir 
Rusijai. To reikia, “kad vizų 
įvedimas būtų mažiau skaus
m ingas” , teigė A.Valionis. 
“Įvyko šiltas, dalykiškas par
tnerių pokalbis, koks ir reika
lingas dabar, Lietuvai stojant į 
ES”, - po susitikimo pažymėjo 
A.Valionis. Dinamiškai besi
p lėto jančius politin ius bei 
ekonominius Lietuvos ir Rusi
jos santykius teigiamai įverti
no ir I.Ivanovas. Pasak jo, 
pagal investicijų apimtis Kara
liaučiaus srityje Lietuva iškopė 
į antrą vietą.

vesnio Rusijos bei Europos 
Sąjungos dialogo reikalu, ir 
patikino, kad Lietuva palankiai 
vertins tas sienos perėjim o 
supaprastinimo formas, kurios 
bus priimtinos Europos Sąjun
gai. Rusijos URM vadovas 
taip pat pažymėjo, jog Rusija 
iš esm ės palankiai vertina 
Lietuvos integraciją į Europos 
Sąjungą. Susitikime A .Bra
zauskas ir I.Ivanovas akcen
tavo pastaruoju metu pagerė
jusių dvišalių santykių svarbą.

E.Buckley atkreipė Lietu
vos Ministro Pirmininko dė
m esį, jog  a te ity je  L ietuva 
turėtų gausinti karines pajėgas, 
galinčias veikti už Lietuvos 
ribų.

M in istras P irm in inkas 
A.Brazauskas teigė, jog Vy
riausybė gerai supranta užda
vinius, keliamus Lietuvai - 
būsimai Aljanso narei, ir sieks 
jų įgyvendinimo.

Svečiu i pasidom ėjus, 
A.Brazauskas informavo apie 
pastarųjų dienų pokalbius su 
Rusijos Prem jeru M ichailu 
Kasjanovu ir užsienio reikalų 
ministru Igoriu Ivanovu.
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KULTŪROS PUSLAPIS

NETEKOME AMBASADORĖS 
UGNĖS KARVELIS

BALTIJOS KNYGŲ MUGĖ
Bal- literatūriniai andovanoiimai. no 20 gražiausiu knvgu. Visas

Paryžius/Vilnius, kovo 4 
d. (ELTA). Eidama 67-uosius 
metus, po sunkios ligos ankstu 
pirm adienio rytą savo bute 
Paryžiuje mirė Lietuvos Res
publikos nepaprastoji ir įgalio
toji am basadorė, nuolatinė 
atstovė prie UNESCO, prozi
ninkė, literatūros kritikė ir 
vertėja Ugnė Karvelis, praneša 
ELTA.

U.Karvelis gimė 1935 m. 
birželio 13 d. Kauno rajone, 
Noreikiškėse. Nuo 1940 m. 
mokėsi privačioje vienuoliu 
m okykloje B erlyne, 1943
1944 m. - Kauno “Aušros” 
gimnazijoje, 1945-1950 m. - 
Tiubingeno (Vokietija) pran
cūzu mokykloje, vėliau studi
javo  Sorbonos universitete 
Prancūzijoje, Aukštuju politi
niu mokslu institute Paryžiuje, 
Kolumbijos universitete Niu
jorke. Dirbo Prancūzijos dien
raščio “Express” tarptautinės 
politikos skyriuje, garsiojoje 
G allim ard leidykloje, rašė 
literatūros kritikos straipsnius 
į Prancūzijos, Vokietijos ir 
L otynu A m erikos spaudą, 
išvertė  garsiausiu  lietuviu  
poetu ir prozininku kūrybos. 
Lietuvoje 1992 m. išleistas 
U.Karvelis romanas “Rytoj 
traukiniu nebus”. Nuo 1993- 
iuju iki m irties U .K arvelis 
buvo Lietuvos Respublikos 
nuo latinė  atstovė prie  
UNESCO.

“AUKSO PAUKŠTĖS”

Lietuvos liaudies kultūros 
centras ir Pasaulio lietuviu 
dainu švenčiu fondas trečią 
kartą apdovanojo geriausius 
2001 metu mėgėju meno ko
lektyvus ir ju  vadovus. Geriau
si Lietuvos mėgėju meno ko
lektyvai bei ju  vadovai sosti
nėje pagerbiami nuo 1999 metų.

Kovo 8-10 ir balandžio 6 
dienomis Vilniuje jiems buvo 
įteikti garbės, pripažinimo ir 
įvertinim o prizai - “Aukso 
paukštės” statulėlės. Mėgėju 
meno kolektyvai apdovanoja
mi už naujas menines progra-

Prancūzijos ir L ietuvos 
asociacijos įkūrėja U.Karvelis 
spėjo įgyvendinti du iš triju 
d ideliu  p ro jek tu  L ietuvos 
kultūrai pasaulyje propaguoti. 
Prieš keletą metu ambasadorės 
pastangomis Lietuva priimta 
stebėtojos teisėm is į Tarp
tautinę frankofonijos organi
zaciją, o 2000 metais Paryžiu
je, Orsė muziejuje, U.Karvelis 
pastangomis surengta Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio 
dailės kūriniu paroda, išleistas 
kapitalinis parodos katalogas. 
U .K arvelis  in ic ia tyva  į 
U N ESCO  paveldo  sąrašą 
įtraukta Kuršiu nerija, Vilniaus 
senamiestis ir Lietuvos kryž- 
dirbystės menas. U.Karvelis 
aktyviai dalyvavo pernai Vil
niuje surengtoje reikšmingoje 
tarptautinėje konferencijoje 
Jungtiniu Tautu paskelbtiems 
Civilizaciju dialogo metams 
pažymėti. Paskutinio didelio 
darbo - išleisti lietuviu poezi
jos antologiją prancūzu kalba, 
kaip ir užbaigti knygą apie 
savo vyrą, garsu Argentinos 
rašytoją Julio Cortazar, amba
sadorei neužteko gyvenimo 
laiko.

U.Karvelis bičiulis, buvęs 
prie velionės iki paskutinės 
akimirkos, per Eltą perdavė 
paskutinius ambasadorės lin
kėjim us m ylim iem s lie tu 
viam s. V elionės valia  jos 
pelenai bus išbarsty ti virš 
Atlanto vandenyno.

mas, dalyvavim ą svarbiau
siuose šalies reng in iuose , 
laimėtas prizines vietas Lietu
voje ir užsienyje bei įdomius, 
vertingus kultūros projektus, 
praneša ELTA.

Šįmet “Aukso paukščiu” 
įteikimo (folkloro, šokiu, tauti
nės m uzikos, vokalin iam s 
ansambliams, pučiamuju or
kestrams, chorams ir mėgėju 
teatrams) ceremonijos vyko 
Nacionaliniame dramos teatre, 
Vilniaus rotušėje, Koncertu ir 
sporto rūmuose bei Vilniaus 
mokytoju namuose.

tijos, Skandinavijos, Rusijos ir 
kitose Europos šalyse pagyvi
nanti 5-oji tarptautinė Baltijos 
knygu mugė šiu metu kovo 7
10 dienomis vyko Rygoje.

K aip in form avo  m ugės 
projekto vadovas Lauris Trejis, 
B altijos knygu m ugė, kuri 
anksčiau vykdavo vieną kartą 
per dvejus metus vienoje iš 
Baltijos šaliu sostiniu, nuo šiol 
vyks kasmet vis kitoje šalyje: 
2003 m. - Vilniuje, 2004 m. - 
Taline. Šį sprendimą priėmė 
2001 m. Frankfurto knygu 
mugėje susitikę triju Baltijos 
šaliu leidėju asociaciju vado
vai, praneša ELTA.

Per keturias mugės dienas 
Rygos parodu centre buvo 
galima įsigyti knygu, susipa
žinti su knygu verslo atstovu 
siūlom om is paslaugom is ir 
produkcija, dalyvauti semina
ruose, pasiklausyti rašytoju 
skaitymu. Mugės metu rašy
tojams buvo įteikti garbingi

PENKI PROJEKTAI 
KARALIAUS MINDAUGO 
PAMINKLO KONKURSUI

Vilnius, kovo 5 d. (ELTA). 
V ilniaus ro tušės p ilko jo je  
salėje  an trad ien į a tidary ta  
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
paminklo Vilniuje konkurso 
antrojo turo darbu ekspozicija.

Sprendim ą V ilniuje, 
priešais Nacionalinį muzieju, 
pastatyti paminklą Lietuvos 
kara liu i M indaugui jo  k a 
rūnavimo 750-osioms m eti
nėm s, prim ena ELTA, yra 
priėm usi šalies Vyriausybė. 
Paminklas turi būti atidengtas 
2003 m. liepos 6 d. Jam pro
jektuoti ir pastatyti valstybė 
skiria du milijonus litu.

Karaliaus M indaugo pa
minklo konkursą yra paskel
busi Vilniaus savivaldybė. 
K onkursą vykdo L ietuvos 
architektu sąjunga.

Pirmajam konkurso turui 
buvo pateik ti 38 projektai. 
Visuomenė su jais galėjo su
sipažinti Lietuvos parodu cen
tre “Litexpo”.

Penkiu geriausiu paminklo 
konkursiniu darbu autoriams 
vertinim o kom isija pasiūlė 
toliau plėtoti savo sumanymus 
ir užbaigtus projektus pateikti 
antrajam konkurso turui. Jie 
dabar ir eksponuojami Vilniaus 
rotušėje.

V iešas darbu aptarim as 
rengiamas kovo 7 dieną 15 
valandą. Tą pačią dieną po
sėdžiaus ir konkurso vertinimo 
komisija, vadovaujama Vil
niaus m iesto tarybos nario 
Algirdo Čiučelio.

renkama gražiausia Baltijos 
šaliu knyga, vyko mugės lan
kytoju apklausa “Skaitytoju 
simpatija”. Įėjimas į Baltijos 
knygu m ugę buvo nem o
kamas.

Baltijos knygu mugės die
nomis tuose pačiuose parodu 
rūmuose vyko ir 8-oji tarp
tautinė švietimo paroda “Mo
kykla 2002”, kuri supažindino 
su švietimo galimybėmis Lat
vijoje ir už jos ribu, vaiku ir 
jaunimo vasaros stovyklomis, 
m okym osi gairėm is bei 
mokyklos klasiu įranga.

V ienas iš svarb iausiu  
m ugės renginiu  buvo g ra
žiausiu Latvijos, Lietuvos ir 
E stijos knygu rink im as. 
Tarptautinė kom isija, kurią 
sudaro visu triju šaliu daili
ninkai, išrinko vieną knygą, 
kuri buvo tituluota gražiausia 
Baltijos šaliu knyga. Šio pro
jekto  vadovas nurodo, kad 
kiekviena šalis turėjo pristatyti

“LIETUVA” KONCERTAVO 8000-ĄJĮ KARTĄ
Vilnius, kovo 5 d. (ELTA). 

Jubiliejinį 8000-ąjį koncertą 
ketvirtadienį, kovo 7 dieną, 
Nacionaliniame dramos teatre 
surengė Valstybinis dainu ir 
šokiu ansam blis “L ietuva” . 
Dvieju daliu koncertui buvo 
parengta rinktinė programa, 
kurioje yra ir niekada nerodytu 
kūriniu, praneša ELTA.

1941 m. kom pozitoriaus 
Jono Švedo įkurta “Lietuva” 
per 61-erius metus yra daugy
bę kartu koncertavusi Lietuvos 
m iestuose, m ieste liuose ir 
kaimuose, su koncertais apva
žiavusi visą tuometinę Sovietu 
Sąjungą, daugelį Europos ir 
viso pasaulio šaliu.

Be ankstesnėse programose 
buvusiu vokaliniu-choreogra- 
finiu kom poziciju, siuitu ir 
pjesiu liaudies instrum entu 
orkestrui, jubiliejiniam koncer
tui atrinkta ir lietuviu žemdir
biu apeigas - ganiavos pabaigą, 
rugiapjūtės, linarūtės papro
čius a tsp ind inč iu  kūrin iu ,

Vydūno fondo taryba posėdžio metu ruošėsi 50 metu sukaktuvėms. 
Pirmoje eilėje iš kairės: A. Stepaitis, pirm. pav., L. Maskaliūnas, 
pirmininkas., I. Kairytė, sekretorė, antroje eilėje: R. Griškelis, 
R. Rudaitienė, J. Variakojis, J. Variakojienė, V. Mikūnas, A. Rauc- 
kas, L. Ramanauskas, V. Kirvelaitis, Š. Rimas, S. Miknaitis, 
V.Brazaitytė. Vyt. Jasinevičiaus nuotr.

ja s  buvo galim a apžiū rėti 
specialiame stende.

M ugėje dalyvavo žymūs 
Baltijos ir kitu šaliu rašytojai, 
tarp svečiu - ir lietuviu prozi
ninkė Jurga Ivanauskaitė.

Pirmą kartą mugės metu 
organizuotas Hario Poterio 
paslapčiu gerbėju klubas jau
niesiems skaitytojams. Vyko 
įvairios viktorinos, žaidimai 
bei Hario Poterio antrininko 
konkursas. Kiekvienas, kuris 
norėjo dalyvauti šiame konkur
se, turėjo išlaikyti išminties, 
išradingumo ir vikrumo testus.

Šiu metu Baltijos knygu 
m ugę organizavo  L atvijos 
knygu leidėju asociacija, Lat
v ijos knygu prekyb in inku  
asociacija, Latvijos kultūros 
m inisterija, Rygos savival
dybės kultūros departamentas, 
Latvijos knygu leidėju taryba 
ir tarptautiniu m ugiu orga
nizatorius BT1.

nauju autoriniu dainu ir liau
dies dainu aranžuočiu. Tarp 
premjeriniu kūriniu - choreo
grafinė scena “Laumės” pagal 
kompozitorės Jūratės Baltra
miejūnaitės muziką, humoris
tinis vyru šokis “Blusa”, rugia
pjūtės šokis “Dalgis” ir kt. 
Kontrastingos mozaikos prin
cipu sudarytoje programoje 
“Lietuvos” ansamblio šokė
jai, dainininkai ir orkestras 
atliko kompozitoriu Broniaus 
Kutavičiaus, Leono Povilai
čio, Algimanto Bražinsko, Vy
tauto Juozapaičio, Valentino 
Bagdono kūrinius, šokius pa
gal baletmeisteriu Juozo Lin
gio, Vytauto Buterlevičiaus ir 
Alfredo Kondratavičiaus cho
reografiją. Į septintąjį gyva
vim o dešim tm etį įžengęs 
“Lietuvos” ansamblis naująją 
program ą parengė be savo 
nuolatinio vadovo. Kultūros 
ministerija yra paskelbusi atvi
rą konkursą valstybinio an
samblio meno vadovo parei
goms.
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Gabusis Oleinikovas Kai
lio statybose taip sumaniai 
sutvarkė darbų vykdymą ir 
naujų darbininkų aprūpinimą, 
kad netrukus maisto produktai 
sistematiškai pradėjo plaukti į 
getą. Tatai truko ligi 1943 m. 
rugsėjo 16 d. Tą dieną apie 
2000 Vilniaus geto žydų buvo 
perkelti į Kailio fabriko sto
vyklą. Sąlygos čia buvo geres
nės ir laisvesnės. Čia pagrindą 
sudarė dirbantieji mūsų ben
drovės vykdomose statybose 
ir jų jų  šeim os, po to, visi 
mokantieji dirbti kailių siuvi
mo darbus ir jų  šeimos.

Dalis mūsų paliktųjų pa
statų buvo atiduota naudoji
mui pavasarį, o kitose dalyse 
darbai buvo vykdomi ir galuti
nai užbaigti 1944 m. birželio 
mėn., kai sovietų armijos jau 
artėjo prie Vilniaus. Tų metų 
birželio 30 d. tarnybos reika
lais išvykau į Kauną, bet atgal 
jau  nebegrįžau . N etrukus

VILNIAUS GETAS 1943 METAIS 
PRISIMINIMAI IŠ VILNIAUS NACIŲ LAIKAIS

pradėjau kitą kelionę į Vaka
rus, kuri po kelių metų pasi
baigė Bostone, Amerikoje.

ATGARSIS
ŽYDŲ OPINIJOJE
Daugiau nei ketvirtis šimt

mečio praėjo nuo tų įvykių. Jų 
paveikslus, įspūdžius ir prisi
minimus kai kada užtinkame 
lietuvių raštuose - išeivių ir 
Lietuvoje pasilikusiųjų. Bet gal 
daugiausia apie juos yra rašę 
patys žydai, V ilniaus geto 
palikuonys, ar šiaip arti stovėję 
liudininkai. Jų dėmesio prie
žastys suprantamos, nes tai 
juos palietė skaudžiausia ir 
tragiškiausiai.

Norėjau tik trumpai pami
nėti vieną veikalą, vieną iš 
daugelio, liečiantį kaip tik

V
Bronius V. Galinis

Vilniaus žydų geto likimus ir 
jų pastangas išsigelbėti.

Tai stambi, nuotraukom ir 
dokumentais iliustruota kny
ga, 400 puslapių, išleista New 
Yorke Central Gunde Publish
ers, 1969 metais. Jos autorius 
yra Isaac Kowalsti, Vilniuje 
gimęs ir augęs žydas. Nacių 
okupacijos metu buvęs dar 
jaunuolis, žydų spaustuvinin
ko sūnus ir pats spausdinimo 
meistras, Vilniaus geto įna
mis, visų dramų ir tragedijų 
liudininkas ligi sėkmingo jo 
pasitraukim o - išbėgim o į 
Rūdninkų miškus partizanau
ti, kur jis priklausė lietuviams

žinomo Henriko Zimano So
vietinių partizanų daliniui ir 
leido bei redagavo to būrio 
partizanų laikraštėlius lenkų ir 
lietuvių kalbom.

Knygos pavadinimas - “A 
Secret Press in Nazi Europe - 
The Story of a Jewish United 
Partisan Organization” . Ben
drai paėmus, knyga yra įdomi 
ir naudinga susipažinti.

Kowalskio knygoje nesijau
čia specialios neapykantos 
lietuviam s. K iek jis  galėjo 
patirti, tiek jis surašė net tei
giamų faktų apie lietuvių drau
giškumą ir pagalbą geto žy
dams.

Kowalskis daugelyje kny
gos vietų mini žydus darbi
ninkus Kailio įmonėje, liudija

jų  problem as ir pastangas 
išsivaduoti, nenutyli ir tai, kad 
žydai iš lietuvių čia yra sulau
kę palankumo ir pagalbos.

Kowalskis pavaizdavo Ge
te ir Kailyje įvairų žydų akty
vumą: slaptos spaudos suorga
nizavimą ir karinės organiza
cijos suformavimą. Į partiza
nus žydai bėgo ne tik iš Geto 
Nr. 1, bet vėliau sugebėjo 
pabėgti ir iš Kailio fabriko 
stovyklos.

Man šiuo atveju teko iškelti 
šiek tiek kitų užkulisių ir savo 
paties patyrimais liudyti, kad 
ir tie žydų veiklos pasireiški
mai bei partizanai buvo gau
sesni ir apie 2000 žydų galėjo 
gyvi išlikti dėl to, jog lietuvių 
vadovaujamos įmonės sun
kiais laikais, sau paties labai 
rizikingais būdais žmonišku
mo vardan yra prie to stambiai 
prisidėjusios.

(Pabaiga)
(“Technikos žodis”, 1981 Nr. 3)

ŽIEMOS OLIMPIADĄ SALT LAKE CITY UŽBAIGUS 
Silpni Lietuvos atstovų pasirodymai

Vasario 24 d. buvo nuleista 
olimpinė vėliava 19-je žiemos 
sporto šakų olimpiadoje Salt 
Lake City, kuri ten buvo pa
kelta vasario 8-ją, o taip pat 
užgesinta olimpinė ugnis. Joje 
dalyvavo sportininkai iš 78 
valstybių, jų  tarpe ir iš Lietu
vos. Žinant, kad vasaros olim
p iadoje  A ustra lijo je  buvo 
suvažiavę bent 200 valstybių 
sportininkai, į JAV susirinko 
tik maža dalis.

Per tą laiką buvo išsidalinti 
78 komplektai medalių, kurių 
d idžiausias skaičius - 35 
atiteko Vokietijos sportinin
kams. Tik vienu mažiau su
griebė šeimininkai amerikie
čiai. Trečioje vietoje, pagal 
medalių skaičių, liko norvegai
- 24. Po jų  ėjo Kanados (17) ir 
Rusijos atstovai (16).

Medaliais sugebėjo pasi
puošti 26 valstybių sporti
ninkai. Lietuva, ir Latvija 
turėjo apsieiti be jokio atžy- 
mėjimo, o tolimesnė kaimynė
- Estija sugriebė net tris iš jų  - 
po vieną visų spalvų. Tačiau 
Lietuva buvo netoli medalių, 
nes mūsiškių šokių ant ledo 
pora Povilas Vanagas ir jo  
žmona Margarita liko penk
toje vietoje. Geriausias latvių 
sportininkas liko septintoje 
vietoje; nors jų  buvo daugiau 
patekusių į pirmąjį trisdešim- 
tuką. Tuo tarpu šalia šokėjų 
ant ledo, visi kiti 6 Lietuvos 
sportininkai liko apgailėtinai 
tolimose vietose. Aukščiausia 
iš Lietuvos slidininkų užimta 
vieta buvo pelnyta jau ketvir
tose olimpiadoje dalyvaujan
čiojo sportin inko  R ičardo 
Panavo 39-ji 15 km. nuotolyje 
klasikiniu stiliumi.

Beje, šis vienas iš pajė
gesnių Lietuvos slidinėtojų po 
nevykusio pasirodymo Salt

Lake City, ka ltino  trenerį 
Jakovą Gimbickį už tai, kad šis 
nem okėjęs parink ti tepalų  
slidėms bei kitais dalykais.

Tačiau, kaip jau  įprasta, 
delegacijos vadovė, buvusi 
olimpinė čempionė dar sovie
tiniais laikais - Vida Vencienė, 
laimėjusi auksą ir bronzą Kal- 
gario olim piadoje prieš 14 
metų, teisino visus Lietuvos 
a tstovus ir jiem s nereiškė 
p riekaištų . Tą patį darė ir 
Lietuvos olimpinio Komiteto

r

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ne olimpiadoje, bet Vilniuje 
ploja lietuvių sportininkams. Salia R. Dirvonis.

V. Kapočiaus nuotr.

prezidentas Artūras Poviliū
nas bei kiti gausus mūsų Lie
tuvos sportininkų vadovai ir 
palydovai, turėję progą nemo
kam ai pabuvoti šioje o lim 
piadoje.

Lietuvos sportininkų vardas 
šioje olimpiadoje nuskambėjo 
ne dėl jų gerų užimtų vietų, bet 
dėl kitų dalykų. Povilas Va
nagas ir Margarita Drobiazko 
pateko  į pasau lio  spaudos 
puslapius dėl to, kad jų  vardu 
Lietuvos delegacija padavė 
p ro testą , lieč ian tį netikusį 
teisėjavimą jų  laisvosios pro

gramos metu. Mūsiškiai aiš
kino, jog lietuviai, kurie užėmė 
5-tą vietą, buvo verti ketvirto
sios arba net bronzos medalio. 
Nors šis protestas Lietuvos 
atstovams padėties nepataisė, 
tačiau bent apie lietuvius ir jų 
iškeltą neteisybę buvo plačiai 
kalbama ir rašoma.

Sioje olimpiadoje nepasi
tenkinimą teisėjavimu reiškė 
ne vien tik lietuviai. Tai padarė 
ir Kanados dailiojo čiuožimo 
pora Jam e Sale ir D avid

Pelletier, kurie liko antroje 
vietoje tuoj po rusų poros. Sis 
jų protestas buvo išgirstas ir jų 
sidabro medaliai buvo pakeisti 
į aukso - sulaužant tradiciją ir 
išduodant du vienodos spalvos 
medalius toje pačioje rungtyje.

Daug nervų sportininkams 
kainavo ir dopingo kontrolės 
žmonės, kurie prižiūrėjo, kad 
nebūtų vartojam i neleistini 
preparatai. Dėl tokių tyrimų 
buvo atimti aukso medaliai iš 
už Ispaniją startavusio vo
k ieč io  slid in inko  Johann 
Muehlegg, kuris buvo laimė

jęs I vietą 50 km. slidinėjime, 
o taip  pat ir rusės Larisos 
Larutinos, sugriebusios auksą 
30 km. Nuotolyje klasikiniu 
stiliumi. Ispaniją atstovavusio 
vokiečio nubaudim as buvo 
išganymas estų Andrui Veer- 
palu, kuris vietoje bronzos 
gavo sidabrą. Beje, šis estas 
taip pat laimėjo ir auksą 15 km. 
Distancijoje klasikiniu stiliu
mi.

Nežiūrint, kad, kaip žino
me, L ietuva m edalių šioje 
olimpiadoje nepelnė, tačiau 
vienas lietuvis gavo bronzą. Tą 
pasiekė ledo ritulininkas Da
rius Kasperaitis, atstovavęs 
Rusijos komandą, kuri užėmė 
3-ją vietą. Rusijos ledo ritu
lininkai, pusfinalyje nusileidę 
JAV sportininkams 2-3, rung
tynėse dėl trečios vietos įveikė 
netikėtai aukštai nusikaps- 
čiusią Baltarusiją, kuri prieš tai 
eliminavo vieną iš favoritų 
Svediją. Nepasisekė ir praė

GARBĖS KONSULATAS PRANCŪZIJOJE
Vilnius/Bordo, kovo 8 d. (ELTA). M inėdama 12-ąsias 

nepriklausomybės atkūrimo metines, Lietuva atidaro antrą 
Garbės konsulatą Prancūzijoje. D iplom atinės atstovybės 
atidarymo iškilmės grojant M.K.Čiurlionio kvartetui įvyko kovo 
11-ąją. Bordo mieste veiksiančiam Garbės konsulatui vadovaus 
lietuvių kilmės prancūzė, farmakologijos ir neurologijos mokslų 
daktarė Lucy Anna Kukštas, praneša ELTA.

Konsulatas sieks suaktyvinti L ietuvos ir Prancūzijos 
Akvitanijos regiono politinius, ekonominius bei kultūrinius 
ryšius, sustiprinti bendradarbiavimą mokslo ir turizmo srityse. 
Beje, Lietuvos konsulatas Bordo mieste veikė ir 1930-1940 
metais. Antroji Lietuvos Garbės konsulė L.A. Kukštas veda 
mokslo aktualijų laidą Prancūzijos radijuje “France Culture”, 
yra daugelio mokslinių publikacijų autorė. Propaguodama 
Lietuvos ir Prancūzijos kultūrinį bendradarbiavimą, 2000 m. ji 
įkūrė Kultūrinių mainų asociaciją.

Lietuva jau turi Garbės konsulatą Valencijoje. Užsienio 
reikalų ministerijos teigimu, 2002 metais Lietuvos ambasada 
Prancūzijoje yra numačiusi atidaryti dar tris Lietuvos Garbės 
konsulatus ekonomiškai ir politiškai svarbiuose Prancūzijos 
Sampanės-Ardėnų, Normandijos ir Luaros regionuose.

ju sio s  o lim piados n ugalė
tojams čekams, kurie taip pat 
iškrito ketvirtfinalyje. O šioje 
sporto šakoje, įska itan t ir 
olimpinį auksą šį kartą laimė
jusius kanadiečius (jie finale 
įveikė A m erikos a tstovus) 
žaidė vien tik šios šakos mili
jonieriai iš Siaurės Amerikos 
ledo ritulio lygos komandų. 
Tik vargšė Baltarusija, pate
kusi net į pusfinalį, savo rinkti
nėje teturėjo tik vieną žaidėją 
iš šios prestižinės lygos narių 
tarpo.

Beje, lietuviui Dariui Kas- 
peraičiui, turinčiam Rusijos ir 
Lietuvos pilietybes, šis olim
pinis medalis jau yra trečiasis 
jo karjeroje: 1992-siais Albert- 
vilėje jis iškovojo auksą, o 
1994-siais Lilenham eryje - 
sidabrą. Kaip atrodo, gavęs 
visų trijų spalvų olimpinius 
medalius, šis mūsų tautietis, 
jau žada atsisveikinti su olim
piadomis. Nors jis ir toliau dar 
tebežais S. Amerikos profesio
nalų lygoje.

Edvardas Sulaitis
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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.

KOVO 23-24 d. d .: “ŽAIBO DIENOS 2002” - metinis 
Clevelando LSK Žaibo parengimas, šeštadienį ir S. Amerikos 
L ietuvių  vyrų senjorų K repšinio turnyras šeštad ien į ir 
sekmadienį

KOVO 23-24 d. d.: dienomis - Šv. Jurgio parapijos velykinių 
kepinių pardavimas.

KOVO 24 d. sekmadienį 11:30 v.r. Dievo Motinos parapijos 
patalpose JAV Lietuvių Bendruomenės Clevelando apylinkės 
metinis susirinkimas

BALANDŽIO 7 d., 11:30 v.r. - Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

GEGUŽĖS 12 d., 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv. 
Jurgio parapijos salėje

GEGUŽĖS 27 d., 8:30 v.r - Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo veteranų 
613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

RUGSĖJO 8 d., gio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.

SPALIO 26-27 dienomis “Tradicines lietuvių dienos”
šeštadienį 6:30 v. v. Dievo Motinos parapijos auditorijoje 
“A ukuro” choro koncertas. Rengia JAV LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

LAPKRIČIO 9 d., šeštadienį, EXULTATE choro 20-mečio 
jubiliejinis koncertas ir banketas.

LAPKRIČIO 17 d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
CLEVELANDO APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS

įvyks sekmadienį kovo 24 d., 11:30 v. r. 
Dievo Motinos Parapijos patalpose

DIENOTVARKĖ

1. Veiklos apžvalga.
2. Iždininko ir kontroles komisijos 

pranešimai.
3. Valdybos rinkimai.
4. Diskusijos ir ateities planai.

Kviečiame dalyvauti visus Clevelando 
ir apylinkių lietuvius, kuriems rūpi mūsų 

bendruomenes ateitis.

JAV LB Clevelando apylinkės valdyba.

Tiksliname padėką . Kovo 5 d. laidoje buvo atspausdinta, 
jog mirus a.a. Stasei Mačienei, “sūnus Nerijus, marti Sabine 
dėkoja už pareikštas užuojautas”. Turėjo būti “sūnus Ginius, 
marti Sabine dėkoja už pareikštas užuojautas” . Atsiprašome.

A. f A.
ALGIUI JARUI

mirus, jo  tėvams DANUTEI ir daktarui PRANUI, 
bei sesutei DAINAI reiškiu nuoširdžią užuojautą ir 

dalinuosi jų  skausmu.

Lili Bložienė

DIRVAI
AUKOJO

PADĖKA

Mano mylimas vyras

A. f A.
BALYS STEPONIS-STEPONAVIČIUS,

po sunkios širdies operacijos, išgyvenęs dar 19 dienų, 
mire š.m. sausio 23 d. Clevelando klinikose 

ir buvo palaidotas sausio 26 d.
Visų sielų kapuose, Chardon, OH.

Gilaus skausmo prislėgta, dėkoju visiems, 
kurie mane atjautė taip skaudžiomis dienomis. 

Dėkoju kun. Gediminui Kijauskui, S.J., už šv. Aliejumi 
patepimo apeigas, Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 

bažnyčioje, dar BALIUI prieš operaciją. Atliktas apeigas
laidotuvių namuose, tartą širdingą žodį.

Dėkoju šeimos ir kaimynų vardu už atsisveikinimą 
Pranui Razgaičiui, kai velionis nesulaukęs savo 82-jo

gimtadienio, po nesėkmingos operacijos,
Aukščiausio buvo pašauktas Amžinybėn.

Dėkoju Henrikui Pikturnai, atsisveikinus Pensininkų 
vardu ir Vincui Apaniui, kalbėjusiam Balfo vardu, kur 
ilgus metus BALYS dirbo dėl vargstančių Tėvynėje. 

Kęstučiui ir Gidonei Steponavičiams ir 
Erikai Steponavičienei už rūpinimąsi velionies BALIO, 

paskutiniam patarnavimui,
būnant ligoninėje ir po jo  mirties.

Dėkoju kun. G. Kijauskui už atnašautas šv. Mišias 
bažnyčioje ir atliktas apeigas kapinėse. Dariui ir Sauliui 

Steponavičiams, skaičiusiems ištraukas iš šv. Rašto Mišių 
metu. Vargonininkei Ritai Kliorienei ir solistei Virginijai 

Muliolienei per gedulingų Mišių giedojimą. Visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse, už aukas šv. Mišioms, 

labdarai ir gražias gėlės. Karsto nešėjams, Jakubauskų 
koplyčios direktoriams už patarnavimą.

Gili mano padėka giminėms, ir dalyvavusiems 
gedulinguose pietuose už a.a. BALIUI skirtą paskutinę 

pagarbą Gintaro svetainėje.
Dėkoju visiems už pareikštas man užuojautas - 

spaudoje, laiškais ir asmeniškai. A. Stempužienei už a.a. 
BALIO mirties pranešimą per radijo.

Apgailiu, kad šiuo metu nepajėgiu asmeniškai visiems 
padėkoti. Esate visi mano širdyje artimi ir gerbiami.

Liūdesyje pasilikome: - žmona Eufemija, sesuo 
Jadvyga Ilandienė, visa Steponavičių giminė. 

Lietuvoje liūdi N. Žebrauskienės šeima, 
Kazimiera Saulytė, A.R. Butų šeima ir

N. Černiauskienės šeima.

MIELAS BALY,
Baltijos jūros išplauti gintarai, 

išberti į tavo karstą, teprimena jūros ošimą ir 
Tavo meilę LIETUVAI.

Ilsėkis ramybėje pas Viešpatį

Eufemija Steponis

E.Ambražiūnas,S. Monica, CA ..65
R. Veitas, Milton MA ........... 65
S. Milašius, Tonawanda, NY ... 25
A.Babonas, Detroit, MI ........ 20
J.Kučinskas, Sunny Is. B., FL.. 20 
J.Mačiulaitis, Sunny Hills, FL.. 20
P.Simmons, Oak Lawn, I L  20
E.Čeičys, St. Pete. F L ............15
V.Dovydaitis, Oceanside, CA . 15 
V.Kubilius, Westwood, MA .... 15
J.Vasys, Dedham, M A ...........15
J.Budrevičius, Palm Beach FL .10 
G.Dragūnas, Philadelphia, PA 10 
O.Šiaudikis, St. Pete. B. FL .... 10
R. Lukas, Interlaken, N J ........... 5
D.Petrauskas, Clev., O H .........  5
Z.Jurgelaitis, Clev., OH ......... 5
S. Balsevičius, St. Pete., FL .... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

■ĮVAIRENYBES

Teisesaugos aukas ginan
čios visuomeninės organiza
cijos atstovai nusivylė Prezi
dentu Valdu A dam kum i ir 
ketina apie padėtį Lietuvoje 
informuoti Briuselio pareigū
nus. “Priėjome prie išvados, 
kad šalies vadovas vilkina 
laiką ir nenori kištis į teisė
saugos reikalus” , - vakar po 
susitikimo su šalies vadovu 
pareiškė Nukentėjusiųjų nuo 
neteisėtų teisėsaugos parei
gūnų veiksmų organizacijos 
sudarytos darbo grupės vado
vas kaun ie tis  Jonas A lek
sandravičius. Darbo grupė, 
kuri atstovauja teisėsaugos 
aukom is save laikan tiem s 
žmonėms, siekia, kad Prezi
dentas dekretu įte isin tų  jų  
organizaciją.

Padetas taškas skandalin
goje Kurhauzo istorijoje. Pa
langos apylinkės teismas at
metė miesto tarybos prašymą 
atnaujinti civilinę bylą dėl 
Kurhauzo nuosavybės. Teismo 
nuomone, savivaldybė neįro
dė, kad buvo įgijusi teisę į Kur
hauzą. Grafas Alfredas Tiške
vičius - teisėtas pusės Palangos 
Kurhauzo savininkas.

Priimamas gyventojas
Išnuomotame name 

gyvename 2 žmonės, 
priimtumėme dar trečią, 
moterį ar vyrą su žmoną. 

Visai arti Dievo Motinos 
parapijos.

Skambinkit: Živilei 
(216) 481-9300 arba 

1-440-834-0313
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ĮV A IR IO S  Ž IN IO S

Dariaus Polikaičio vedamas “Dainavos” vyrų vienetas dainavo 
Clevelando Ateitininkų rengtame vakare kovo 2 d.

E. Klimo nuotr.

Lietuvos Seimas didele balsų dauguma pirmą kartą pritarė 
prieštaringai vertinamai, tačiau eurointegracijai reikalingai 
Konstitucijos 47 straipsnio pataisai, įteisinančiai žemės ūkio 
paskirties žemės pardavimą Lietuvos juridiniams asmenims ir 
užsienio subjektams. Už tokią pataisą balsavo 119 iš 141 
parlamentaro.

Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė dekretą, kuriuo 
Seimui pateikė svarstyti Prezidento įstatymo pataisas, kad 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkui būtų 
suteiktos tokios pačios socialinės garantijos kaip ir prezidentui, 
išėjusiam iš valstybės tarnybos. 1990-1992 m. Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininku buvo Vytautas Landsbergis.

ŽAIBO DIENOS 2002!
T radicinės C levelando  

LSK “Žaibo dienos 2002” 
įvyks š.m. kovo 23 ir 24 d.d., 
Clevelande. Renginys suside
da iš dviejų dalių - metinio 
pokylio - baliaus ir senjorų 
krepšinio turnyro.

M etin is poky lis-baliu s 
vyks kovo 23 d., šeštadienį, 
Lietuvių namuose. 6:00 val. - 
kokteiliai. 7:00 val. - oficialioji 
dalis ir vakarienė. Po vakarie
nės seks “Vakaras žirgu lenk
tynėse” - “Evening at the 
Races” video improvizuotos 
žirgų lenktynės, kur bus proga 
išbandy ti laim ę lažybose. 
“Post Time” - 8:00 val.! Po to 
seks linksmoji dalis - muzika, 
šokiai... Pelnas skiriamas LSK

SALFASS-GOS JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Papildydami mūsų anksty
vesnį pranešimą skelbiame, 
kad 2002 m. Š. A m erikos 
lietuvių jaunučių  krepšinio 
pirm enybės įvyks 2002 m. 
gegužės 4 ir 5 d.d., Detroite, 
Mich. Vykdo - Detroito LSK 
Kovas.

Pagal vasario 28 d. užsibai
gusios preliminarinės registra
cijos duom rnis, žaidynėse 
numato dalyvauti 40 koman
dų, tačiau dar ne visi klubai 
atsakė.

Varžybos bus vykdomos 
šiose berniukų ir mergaičių 
klasėse: B (1986-87 m. g i
mimo); C (1988-89 m.); D 
(1990-91 m.); E (1992-93 m.) 
ir F “M olekulių” (1994 m. 
gimimo ir jaunesnių). Mole
kulių klasėje komandos yra 
mišrios (Co-Ed).

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)

SPORTAS

Žaibo metinei sportinei veiklai 
paremti. Dėl platesnės infor
macijos - teirautis pas Vidą 
Tatarūną, tel. 440-209-0440.

Pokylio oficialiojoje dalyje 
bus trumpas LSK 52-jo gimta
dienio paminėjimas ir iškilios 
LSK Žaibo tinklinio Žaidėjos 
Aušros Barzdukaitės-Babic- 
k ienės įvesd in im as į LSK 
Žaibo “Hall of Fame” (Sportui 
nusipelniusių narių ratelį).

Žaibo “Hall of Fame” įs
teigta 2000 metais. Iki šiol, į 
Žaibo “H all o f Fam e” yra 
įvesdinti šie nariai: Algirdas 
Bielskus - 2000 metais ir Rytas 
Babickas, Juozas Kijauskas 
bei Vytenis Čiurlionis - 2001 
metais.

Algirdas Bielskus

Principiniai, jaunesnių kla
sių žaidėjams yra leidžiama 
kartu žaisti ir vyresnėse klasė
se, kiek laiko ir vietos aplin
kybės leidžia. Mergaitėms yra 
le idž iam a ža is ti bern iukų  
kom andose, tačiau  ne a t
virkščiai.

Dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių sporto klubai ar kitokį 
vienetai, atlikę metinę 2002 m. 
SALFASS-gos narių registra
ciją. Galutinė komandų ir žai
dėjų registracija privalo būti 
atlikta iki 2002 m. kovo 31 d. 
imtinai, pas žaidynių vadovą, 
šiuo adresu: Mykolas Abarius, 
P.O. Box 250309, Franklin, MI 
48025-0309. Tel. 248-865
0243; Fax 248-338-2625; E
m ail: m ichaelgcpa@ am eri 
tech .ne t ŠALFASS Web: 
www.salfass.com

SENJORŲ
KREPŠINIO

PIRMENYBĖS

2002-jų metų S. Amerikos 
Lietuvių Vyrų Senjorų (35 m. 
ir vyresnių) krepšinio pirme
nybės įvyks 2002 m. kovo 23 
ir 24 d.d., Clevelande, Ohio. 
Vykdo - Clevelendo LSK Žai
bas. Žaidynės vyks “Žaibo 
dienų 2002” programos rė
muose.

Dalyvauti užsiregistravo 6 
kom andos: Toronto Aušra, 
Hamiltono Kovas, Detroito 
Kovas, Čikagos ASK Lituani- 
ca, Clevelando Žaibas A ir 
Žaibas B.

Abi dienas varžybos vyks 
Boromeo College-Seminary, 
kampas Euclid Ave. ir Bishop 
Rd., Wickliffe, Ohio. Patoges
nis įvažiavimas iš Bishop Rd.

Seštadienį, kovo 23 d., 
vyks 6 preliminarinės rungty
nės, nuo 9:00 val. r. iki 4:00 
val. p.p.

Sekmadienį, kovo 24 d.: 
10:00 v.r. - rungtynės dėl 5-tos 
vietos, 11:00 v.r. - dėl 3-čios 
vietos. 12:30 v.p.p. - finalas.

Clevelando lietuviai malo
niai kviečiami atsilankyti.

Algirdas Bielskus

Po galutinės komandų re
gistracijos bus paskelbta galu
tinis varžybų tvarkaraštis ir 
kitos tolimesnės informacijos. 
Pilnesnes instrukcijas gauna 
krepšinį kultivuojantys SAL 
FASS sporto  k lubai. 
SALFASS-gai nepriklausan
tie ji v ienetai, k reipk itės  į 
Mykolą Abarių.

SALFASS-gos krepšinio 
komitetas

mailto:TAUPA@AOL.COM
tech.net
http://www.salfass.com



