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

“SKALDYK IR VALDYK”
TA PATI M ERGELĖ TIK NAUJA SUKNELE ...

Algimantas Liekis
K a ta lik išk a L ie tu v a ir
Lenkija ilgus amžius gyveno
ir tu ri gyventi d raugiškai;
lietuviai ir lenkai - tų pačių
isto rijo s v ėtrų b la šk y ti ir
grūdinti, liko savo Tėvynių
patriotais. Dėl to tik džiaugtis
reikėtų, jeigu ne dalies lenkų,
atkeltų ar atsikėlusių į Rytų
Lietuvą okupacijų metais kaip
kolonizatoriai, ar sulenkėjusių
lietuvių patikėjimas Lietuvos
ir lietuvių priešų melu, kad tas
kraštas tik lenkams turįs pri
klausyti, požiūris į Lietuvos
valsty b ę kaip p rie šin g ą jų
interesams, nuostata, kad tik
Lenkija jų tikroji motina Tė
vynė. Ypač tokioms šovinisti
nėms mintim s lengvai pasi
du o d a u ž k re č ia m i m enko
išsilavinim o žmonės. Ir tuo,
kaip rašyta, naudojosi ir nau
dojasi Nepriklausomos Lietu
vos priešai, paskleisdami tarp
to krašto žmonių gandus. apie
kėsinimasi į jų kalbą, tautišku
mą ar pan. Tuo, kaip matėme,
sumaniai siekė pasinaudoti ir
pasinaudojo Kremliaus tarnai
- bolševikiniai Rytų Lietuvos
lenkų vadukai. Tačiau, nors jie
tada ir nelaimėjo, nepasisekė
jie m s p a k lu p d y ti L a isv ė n
p a k ilu sio s L ietu v ių tautos
didžiumos, atsisakyti atkurti
Nepriklausomą savo valstybę,
bet, kaip m atyti, neatsisakė
principo “skaldyk ir valdyk” ,
lenkiškai kalbančiųjų pjudymo
su lietuviais - piliečiais. Tai
matyti ir šiandieną, po dvyli
kos Nepriklausomybės metų.
Štai Lietuvos lenkų rinki
minės akcijos laikraštis “Drau
gystė” 2002 m. vasario 28 d.
num eryje paskelbė, jo g tos
A kcijos v y ria u sio ji taryba
(pirmininkas LR Seimo narys
V.Tomaševski) “priėmė spren
dimą š.m. kovo 15 d. surengti
Vilniuje protesto mitingą lenkų
švietimui ir žemei ginti (...).
Prašym as leidim ui surengti
mitingą prie Seimo š.m. kovo
15 d. 16 val. jau yra įteiktas
sostinės valdžiai”.
Lietuvos lenkų rikim inė
ak cija (L L R A ) - d au g eliu
atveju atkartoja minėtų prieš
dešim tm etį Rytų Lietuvoje
len k ų b o lše v ik ų , sie k u sių
atskirti tą kraštą nuo Lietuvos,
idėjas. Iš jos programos nema
tyti, kad egzistuotų Nepriklau
som a L ie tu v a ir, k ad jo s
neatskiriama dalis būtų Rytų

Lietuva; joje pabrėžiama, kad
LLRA atstovauja tik Vilniaus,
Šalčininkų ir Trakų rajonus,
kad ji kovoja, jog būtų “saugo
mos regiono tradicijos ir tapa
tumas, išsaugom as kultūros
palikimas” , kad galėtų krašte
nekontroliuojam os Lietuvos
v alsty b ės v e ik ti len k išk o s
savivaldybės, kad vos ne visus
to krašto klausimus valstybė
spręstų tik po referendum o,
gavus daugelio vietos gyven
tojų pritarimą. Vos ne taip, kaip
“sprendė” to krašto likim ą
daugiau kaip prieš aštuonias
dešimt metų okupavusi impe
rialistinė Lenkija, krašto lietu
vių budelis Želigovskis.
LLRA visur talkina labai
aukštai vertinta KGB organų
Lietuvos lenkų sąjunga, tarp
kurių vadovų yra nemažai ir
buvusių K rem liaus idėjos suskaldyti Lietuvą, atskiriant
nuo jos rytines žemes, vykdy
tojų; ne visos Lietuvos, o tik
to krašto autonomijos klausi
mai lyg tedomina ir tų orga
n izacijų atstovus L ietuvos
Respublikos Seime narius.Tai
- Artur Plokšto. Jis ir buvęs gan
antilietuviško Lenkų sąjungos
1989 - 1992m. laikraščio “Nasza gazeta” , propagavusio ir
R ytų L ie tu v ą a tp lė šti nuo
Lietuvos, vyriausiasis redakto
riu s, buvo L ietu v o s lenkų
sąjungos centro valdybos na
rys; Voldemar Tomaševski buvęs ir esąs Lenkų sąjungos
Vilniaus rajono skyriaus pir
mininkas, Lietuvos lenkų rin
kiminės akcijos pirmininkas,
v ien as p a g rin d in ių k ra što
lenkų ir sulenkėjusių lietuvių
nepasitenkinimo kurstytojų ;
Gabriel Jan Mincevič - buvęs
L enkų sąjungos vyriausios
valdybos pirmininkas, didelis
“len k ų in te re s ų ” g y n ėjas.
Žinoma, čia nieko blogo, nes
juk ir jų rinkėjai daugiausia
lenkai ir sulenkėję lietuviai.
Tačiau keista, kad jiems lyg,
kaip minėta ir teegzistuoja tik
tas kraštas,o ne Lietuva, kad jie
buvo ir pagrindiniais kovo
mėnesio 15 d. lenkų mitingo
prie Seim o organizatoriai Seimo nariai, kursto minią,
suradę pretekstą tariamai dėl
to, kad lenkų m oksleiviams
re ik ią m o k y tis ir lie tu v ių
kalbos, kad lėtai grąžinam a
žemė valstiečiams. Žinoma, tai
tik buvo p re te k s ta s , kad

Sveiki sulaukę $v. Velykų!
išlaikius krašte prolenkiškas
nuotaikas, pakursčius lenkiš
kąjį šovinizmą - tarp aikštėje
p rie Seim o su sirin k u sių jų
plevėsavo tik Lenkijos valsty
bės vėliavos, lyg susirinkimas
būtų vykęs ne V ilniaus, o
Varšuvos centre. Ir data, maty
ti, neatsitiktinai pasirinkta:
kovo 15d. (1923m.) Ambasa
dorių konferencijoje patvirtin
tas Rytų Lietuvos inkorporavi
m as į L en k iją; kovo 17d.
(1938m.) Lietuva buvo pri
versta priimti Lenkijos ultima
tumą ir užmegzti diplom ati
nius santykius, tuo tarsi įteisi
nant ir Lenkijos įvykdytą Rytų
Lietuvos okupaciją ir pan.
M itingas rengtas, atrodo,
kad ir užmaskavus daug kur
krašto savivaldybėse tebesė
dinčių lenkų bolševikų sa
vivalę, jų trudymus vaikams
mokytis lietuviškose mokyk
lose, pasiekti, kad lietuvių

kalba tikrai taptų ir tame krašte
valstybine. Iš tikro, nėra kitos
valstybės, kurioje taip būtų
rūpinam asi tautinėm s m ažu
momis, kaip Lietuvoje. Vien
Vilniaus krašte yra apie 130
lenkiškų mokyklų, veikia per
50 įvairiausių lenkų organiza
cijų, leidžiam i valstybęs fi
nansuojami lenkiški vadovė
liai, laikraščiai ir beveik visą
vietinę valdžią Vilniaus, Šalči
n in k ų , Š v e n č io n ių , T rakų
rajonuose turi tik Lenkų rinki
minės akcijos veikėjai. Tad ir
užtenka vos kuriame kampu
tyje lietuviams pakelti balsą,
dėl lie tu v išk ų m o k y k lė lių
su n k io s p a d ė tie s, lie tu v ių
persekiojimo, iškarto imama
cypti dėl lenkų persekiojimo,
kad lietuviai tik Lenkijai turi
būti dėkingi, jo g turi savo
valstybę ir, kad tik per Lenkiją
gal taps Europos sąjungos ir
NATO nare ar pan. Tuo tarpu

kai lietu v iai L enkijoje yra
visaip varžomi, valstybė nelei
džia lietuviškų vadovėlių, ne
remia lietuviškos spaudos ir t.t.
Kol kas menkai Rytų Lie
tuvos lietuviškumo problemo
mis rūpinasi ir katalikų Baž
nyčia. O juk kaip tik ji yra daug
kuo kalta dėl krašto poloni
zacijos; krašto parapijose tebe
vyrauja lenkų kunigai, o ir
V ilniaus kunigų sem inariją
reikėtų iš esmės pertvarkyti į
Nepriklausomai Lietuvai kuni
gų rengimo seminariją; lenkų
kunigus rengia Lenkijos semi
narijos.
Apskritai, kaip žinoma iš
fizikos, gamta nemėgsta tuštu
mos. Už savo abejingumą tam,
ką turime, savo žemei, kalbai,
savo Nepriklausomybei jau ne
kartą labai skaudžiai kentėjo
me. Argi to mums maža? Argi
istorijos atmintis reikalinga tik
kitoms tautoms?
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ PREZIDENTAS SVEIKINA
KATALIKŲ KRONIKOS LEIDĖJUS
Kaunas, kovo 16 d. (ELTA). “Lietuvos katalikų bažnyčios
kronika” - tai dokumentas, esmingai prisidėjęs prie sovietinės
sistemos žlugimo, teigia Prezidentas Valdas Adamkus.
Kaune, Arkivyskupijos konferencijų salėje, surengtas šio
unikalaus pogrindinio leidinio - “Lietuvos katalikų bažnyčios
kronikos” 30-ųjų metinių minėjimas. Sukakties proga, kaip
informuoja ELTA, šalies vadovas atsiuntė sveikinimą Kronikos
leidėjams, bendradarbiams ir rėmėjams - visiems minėjimo
dalyviams.
“Lietuvos katalikų bažnyčios kronika” , rašo sveikinime
Prezidentas Valdas Adamkus, šiandien pelnytai laikoma ne tik
Lietuvos tikinčiųjų kovos už savo teises metraščiu. Tai gyvas ir
svarbus mūsų tautos ir valstybės laisvės bylos dokumentas, gynęs
ne tik tikėjimo tiesas ir už tarnystę joms persekiojamus žmones,
bet ir bendražmogiškąsias vertybes, pirmiausia - prigimtines
žmogaus teises ir garbę.
Tai dokumentas, rašo šalies vadovas, esmingai prisidėjęs prie
sovietinės sistemos žlugimo, ištisus dešimtmečius dvasiškai
stiprinęs lietuvių tautą. Nepaisant persekiojimų ir represijų,
“Lietuvos katalikų bažnyčios kronika” išliko stipriu ir gyvu
rezistencijos veiksniu, vienijusiu žmones tikėjimo tiesų, gėrio
ir prasmės ieškojimo pagrindu.
Prezidentas dėkoja visiems, kurių dėka sovietmečiu radosi
ši m oralinė atsvara prievartos ideologijai, kurių dėka plito
dvasingas žodis ir buvo saugomos tikrosios vertybės.
“Šios vertybės, - teigiama šalies vadovo sveikinime,- labai
reikalingos ir šiandieninėje Lietuvoje - tad linkiu, kad gražus
jubiliejus taptų akstinu jūsų bendrijos naujiems darbams”.
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, buvęs “Lietuvos katalikų
bažnyčios kronikos” redaktorius, jubiliejinei konferencijai
parengė pranešimą apie mūsų dienų iššūkius Lietuvai ir katalikų
Bažnyčiai. Kronikos sukakties proga Kauno arkikatedroje
bazilikoje buvo aukojamos Šv.Mišios, Kauno arkivyskupijos
muziejuje surengta paroda.
■ CENTRISTŲ KANDIDATAS - K. GLAVECKAS
V ilniuje posėdžiavusi C entro sąjungos taryba priėm ė
nutarimą kelti šios sąjungos pirmininką prof. Kęstutį Glavecką
Centro sąjungos kandidatu artėjančiuose Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimuose, praneša ELTA.
Vadovaujantis tarybos nutarimu, vasarą organizuojamoje
konferencijoje, skirtoje ir Centro judėjimo 10 metų sukakčiai
pam inėti, žadam a K ęstučio G lavecko kandidatūrą iškelti
oficialiai, ir tai bus galutinė procedūra pagal partijos statuto
reikalavimus.
Tarybos posėdyje, kaip informavo Eltą Centro sąjungos
informacijos ir analizės biuras, buvo išklausyta partijos valdybos
2001 metų veiklos ataskaita, išrinkti 2 nauji valdybos nariai.
Tai - buvęs Seimo narys, buvęs susisiekim o vicem inistras
K azim ieras Šavinis ir C entro sąjungos V ilniaus skyriaus
valdybos narys, verslininkas dr. Juozas Šarkus.
Centro sąjungos taryba sudaryta iš 95 partijos narių, kurie
atstovauja partijos teritoriniams skyriams, 30 narių yra išrinkti
suvažiavime bei deleguoti nuo jaunimo ir moterų organizacijų.
■ LIETUVA - PAVYZDYS
Vilnius/Tokijas, kovo 20 d. (ELTA). Europos Tarybos (ET)
M inistrų K om itetui pirm ininkaujanti L ietuva galėtų būti
organizuotumo ir operatyvumo pavyzdžiu kitoms ET šalims
veteranėms. Tai pabrėžė ET generalinis sekretorius Walter
Schwimmer, Tokijuje susitikęs su Lietuvos ambasadoriumi
Algirdu Kudziu bei pirmininkavimą iš Lietuvos perimsiančios
valstybės - Liuksemburgo - ambasadoriumi Piere Gramegna,
praneša ELTA.
Japonija, kurioje lankėsi ET generalinis sekretorius, Europos
Tarybos darbe nuo 1996 metų dalyvauja stebėtojos teisėmis. Be
L ietu v o s ir L iu k sem b u rg o a m b asad o rių , su sitik im e su
W.Schwimmer dalyvavo Japonijos teisingumo ministrė Mayumi
M oriyama, užsienio reikalų vicem inistras Yukio Takeuchi,
Parlam ento A ukštutinių rūm ų užsienio reikalų ir saugumo
kom iteto pirm ininkas Keizo Takemi bei kiti parlam ento ir
Užsienio reikalų ministerijos atstovai.
Pokalbyje ET generalinis sekretorius pabrėžė naujų ET narių
iniciatyvos kuriant Europos ateitį svarbą. Mažos šalys narės,
tokios kaip L ietuva, netgi galėtų būti organizuotum o ir
operatyvum o Tarybos darbe pavyzdžiu ir kitom s šalim s
veteranėms.
Po susitikimo vykusioje diskusijoje pasidalinta mintimis apie
gegužę Vilniuje vyksiančią Europos Tarybos Ministrų Komiteto
110-ąją sesiją, Europos Tarybos bei Europos Sąjungos ateitį.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
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AR REIKIA ATOMO GINKLŲ?

Algirdas Pužauskas

Kovo 11 d. Amerikos vy
riausybė ir visuomenė pami
nėjo šešių mėnesių sukaktį nuo
teroristų puolimų New Yorke
ir Washingtone. Taip sutapo,
kad įtak in g as C a lifo rn ijo s
laikraštis Los Angeles Times
paskelbė slaptą prezidento
Bush instrukciją Pentagonui
sudaryti planą branduolinių
ginklų naudojim ui, jei kiltų
A m erik ai n au ji p a v o ja i iš
tarptautinio teroristų tinklo. Šis
slaptas planas liečia ir vals
tybes, iš kurių tokie pavojai
g ali k ilti. L a ik ra štis m ini
Rusiją, Kiniją, Iraką, Šiaurinę
Korėją, Siriją, Libiją, Iraną.
Šitokio plano paskelbim as,
pasiekęs ir daugelį kitų laik
raščių, komentatorių vadina
mas “dinam itu” . Pats prezi
dentas Bush kovo 11 d. bandė
išaiškinti susidariusią padėtį.
Jis sum inėjo 16 valstybių,
kurios sudaro galingą koaliciją
kovoje su teroristų jėgom is.
Tarp d id ž ia u sių b ič iu lių
suminėta Britanija ir Uzbekis
tanas. Prezidentas sakė, kad
JAV padės visiems bičiuliams,
visoms tautoms, kurios sudaro
c iv iliz u o tą p a sa u lio dalį.
Amerika apgaili visus žuvu
sius, nes jau buvo žuvusių ne
tik amerikiečių, bet jaunų vyrų
iš Danijos, Vokietijos ir Afga
nistano.
Valstybės sekretorius ir kiti
aukšti vyriausybės nariai ban
dė išaiškinti prezidento Bush
sum anym ą re m tis a te ity je
branduoliniais ginklais, ginant
Am erikos saugumą ir taiką.
Sekretorius Colin Powell pa
sakė CBS televizijos progra
moje “Face the Nation”, kad
nereikėtų susidaryti įspūdžio,
kad Amerika planuoja artimoje
ateityje naudoti branduolinius
ginklus. To nėra. Panašiai apie
atominius ginklus pakalbėjo
Jungtinio kariuomenės štabo
pirmininkas generolas Richard
B. Myers, pasakęs CNN “Late
Edition” programoje, kad tai
nėra koks planas, o tik pasiū
lymų prezidentui rinkinys, jei
valstybė ar jos sąjungininkai
būtų puolam i m asinio n a i
kinim o ginklais. K inijos ir
R u sijo s k ritik a i p irm ie ji
supeikė tokį prezidento Bush
pasisakymą. Kinijos Tarptau-

tinių ryšių skyriaus profesorius
skundėsi, kad Amerikos vy
ria u s y b ė sie k ia n ti vėl a t
gaivinti Šaltąjį karą. Rusijos
vienas Dūmos narys pareiškė,
k ad a m e rik ie č ia i k a ž k aip
prarado ryšį su realiu pasauliu,
kuriam e jie gyvena. Irako
iše iv ia i, kurie užsien iu o se
p lan u o ja kaip p a šalin ti il
gam etį d ik ta to rių S addam
Hussein, sutinka su įvairiais
galimais būdais, kad jis būtų
pašalintas, tačiau prieštarauja,
kad būtų naudojami atominiai
ginklai.
Didžiulis mūšis tarp Tali
ban ir al-Qaida jėgų Shah-eKot slėnyje ir JAV specialių
jėgų bei afganų kareivių jau
išsisėm ė. A m erikiečių 400
k a re iv ių buvo a titra u k ti,
pakeisti kitais. Priešo eilėse
buvo šim tai ž u v u sių , k iti
pabėgo į Pakistano kalnus,
apie 100 pavyko sugauti gyvus
ir pravesti tardymus. Prane
šimai mini, kad tarp teroristų
kovose dalyvauja ir kariai iš
Cečėnijos. Kai kuriose vietose
a m e rik ie č iu s p a k e itė 500
kanadiečių karių.
K ovo 13 d. prezidentas
George Bush aiškiai pasakė
spaudos kon feren cijo j kad
didžiausią problem ą sukelia
Irak o d ik ta to riu s S addam
Hussein. Prezidentas pabrėžė,
kad “jis sudaro problem ą ir
mes su juo susitvarkysim ” .

JAV viceprezidentui išvykus į
V idurinius R ytus, Jordano
karalius Abdullah įspėjo svečią
Dick Cheney, kad karo perkė
limas iš Afganistano į Iraką
labai pakenktų visam regionui,
jo pastovumui ir saugumui. Ne
Irakas kaltas dėl smurto Pa
lestinoje, kalbėjo karalius. Jis
p a b rė ž ė , k ad lan k y d am as
devynias arabų šalis, Turkiją ir
Izraelį viceprezidentas Cheney
turėtų daugiausia paspausti
Izraelio vyriausybę, kad ji
laikytųsi savo taikos pažadų. O
Irakui spaudim ą geriausiai
būtų išvystyti per Jungtines
T autas, k a lb ė jo k a ra liu s,
pasidžiaugęs, kad JAV vyriau
sybė vėl atsiuntė savo p a 
siuntinį, buvusį marinų gene
rolą Anthony Zinni, kuris vėl
b an d y s įtik in ti Iz ra e lio ir
Palestinos vadovybes, kad jos
paskelbtų karo paliaubas.
Savo spaudos konferenci
joje prez. G.W.Bush palietė ir
labai retą Izraelio subarimą. Jis
k ritik a v o Iz ra e lio k aro
veiksmų Palestinoje išplėtimą.
“V isai n e n a u d in g a tai, ką
Izraelis pastaruoju metu pa
darė” - kalbėjo prezidentas,
pab rėžd am as, kad Izraelis
skundžiasi, kad palestiniečiai
yra te ro ris ta i. Y ra d id elis
skirtumas tarp mūsų karo prieš
terorizmą ir konflikto Vidu
rin iu o se R y tu o se, p a sak ė
prezidentas.

JAV viceprez. Dick Cheney, kairėje, pas Omano sultoną Qaboos
bin Said prašė padėti kovoti prieš teroristus, o sultonas patarė
nekovoti prieš Iraką.
AP

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

Keliais sakiniais

• Jungtinių Tautų sekre
torius Koffi Annan pasakė JT
Saugumo Taryboje, kad Izra
elio o k u p a c ija R am allah
m ieste turi baig tis, nes tai
nelegali okupacija. Jis kaltino
p a le s tin ie č iu s , k u rie žudo
nekaltus civilius ir Izraelio
k areiv iu s, tačiau negalim a
nem atyti ir žiaurių Izraelio
karo veiksmų prieš pabėgėlius
palestiniečius.
• Jungtinių Tautų sekre
torius patyrė, kad Irako valdžia
yra linkusi derėtis dėl naujų JT

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

ginklų inspektorių įsileidimo.
Sekretorius K. Annan sužino
jo, kad Irakas tarp savo draugų
turi ir Turkiją, kurios prem 
jeras Bulent Ecevit pasisakė
prieš JAV vyriausybės gras
inimus Irakui.
• Izraelio kariuomenė ap
šaudė k e lia s p a le s tin ie č ių
apgyventas stovyklas, suėmė
daug jaunesnio amžiaus vyrų.
Arešto metu palestiniečiams
buvo ant kaktų chem iniais,
(Nukelta į 3 p.)
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VELYKOS 2002
Mieli Broliai, Seses,
Kasdienybė su savo buitiniais rūpesčiais ir viešpataujantis
sekuliaristinis hedonizm as neišvengiam ai įtakoja mūsų
pasaulėžiūrą, gyvenimo vertybių pasirinkimą. Todėl Bažnyčia
didelį dėm esį skiria religinių švenčių pasiruošim ui bei
prasm ingam jų atšventim ui. K alėdom s - D ievo sūnaus
įsijungimui į žmonijos istoriją mes ruošiamės keturių savaičių
adventu; Velykoms - Kristaus istoriniam ir mūsų būsimajam
prisikėlim ui 40 dienų gavėnia; Sekminėms - Bažnyčioskrikščioniškos bendruomenės gimtadieniui 50 dienų laukimu.
Šventės su savo prasmingu pasiruošimo laikotarpiu mums
teikia progą sustot aklai bėgus ir ram iam e susikaupim e
patikslinti gyvenimo kryptį, perkainuoti kaupiamas vertybes
krikščioniško tikėjimo šviesoje.
Kaip pilnas ir prasmingas bebūtų mūsų gyvenimas, kaip
sąžiningai rūpintumėmės savo šeimos, bendruomenės ir tautos
gerbūviu, kaip dideliu įnašu praturtintumėm žmonijos kultūrą,
mūsų džiaugsmas negalėtų būt pilnas, nei laimė tikra, jei prieš
akis stovėtų neišvengiama mus sunaikinti grasinanti mirtis.
Krikščioniškas tikėjimas skelbia, kad, kaip į žemę įbertas
kviečio grūdas, perėjęs puvimo procesą, iškyla gyvastingu
želmeniu, teikiančiu mums duoną, taip laikinoji, kūniška mirtis
įveda mus į amžinos laimės ir garbės gyvenimą. “Aš esu
prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir mirtų, bus
gyvas ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną” (Jn. 11:25).
Kristus, Dievo Sūnus, įsikūnijimo, mirties ir prisikėlimo
paslaptyje, tapo netik mūsų Išganytojas, bet ir Brolis. “Visiems,
kurie jį priėmė, jis davė galią būti Dievo vaikais (Jn. 1:12), o
jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir
Kristaus bendraįpėdiniai. Su juo kenčiame, kad su juo būtume
pagerbti” (Rom. 8,17). Mūsų krikščionių gyvenimo kelias yra
labai panašus į žemiškąjį Kristaus kelią. Mes vargstame ir
kenčiame, esame nesuprasti ir apšmeižti, esame gundomi
rū p in tis vien b u itin ia is re ik a la is ,s ie k ti p o p u lia ru m o
krikščioniškų principų ir sąžinės sąskaiton (plg. Mt 4:3-10).
D idžiosios savaitės ir Velykų ryto dram a karto jasi
kiekvieno mūsų asmeniniame gyvenime ir žmonijos istorijoje
iki pat šiai dienai. Kartais net atrodo, kad blogis, melas ir mirtis
laimi. Tačiau dviejų tūkstančių metų krikščionybės istorija
liudija, kad tai yra normalus ideologinės kovos procesas, turįs
atovaizdį net gamtoje. Kaip po kiekvienos šaltos žiemos,
apmarinusios gyvybę, ateina pavasaris, taip ir po tariamo
krikščionybės išstūmimo iš viešojo gyvenimo, ji grįžta su
nauju gyvastingumu.
“Dvidešimtojo amžiaus istorija įrodė, kad žmogus be Dievo
yra žvėris, kad sekuliaristinis humanizmas yra apgaulė kurianti
žemėje ne rojų, o karo lauką. Todėl šių dienų žmonija -pradeda
ieškoti naujo tikrumo, naujos vilties... savo desperacijoje
žm onija g ręžiasi į D ievą, darosi p rin o k u si dvasiniam
atsinaujinimui” (Newsweek 1992-I-6).
Religiją galima kuriam laikui nustumti į užkampį, kuriam
laikui užslopinti sielos ilgesį dvasinių vertybių, žmogaus
troškim ą am žino gyvenim o. Tačiau žm ogus, sutvertas
amžinam gyvenimui, anksčiau ar vėliau, grįžta prie gyvybės
šaltinio - Dievo. “Amžinas gyvenimas - tai pažinti tave,
vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų - Mesiją” (Jn. 11,3).
Džiugaus istorinio Kristaus ir viltingo mūsų būsimojo
prisikėlimo!
Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

3

LENKAI SAU REIKALAUJA TO,
KO PATYS KITIEMS NEDUODA!
Atrodo, kad Lietuvos parei
gūnai nežino, kad prieš karą
Lenkija buvo laikoma “Tautų
kalėjimu” ! Kadangi Lietuvos
pareig ū n ai nem oka su jais
kalbėti ir juos į tinkamą vietą
įstatyti, tai pagal lietuvišką
patarlę: “Jie patys m uša ir
patys rėkia” . Tikėdami, kad
rėkiančiojo balsas bus kieno
nors išgirstas. Penktadienį prie
Seim o m itingavę L ietuvos
lenkų atstovai reikalavo pa
keisti prieštaringai vertinamus
Švietimo ir mokslo m iniste
rijos patvirtintas tautinių ma
žum ų šv ie tim o n u o sta ta s,
priešingu atveju grasindam i
protesto renginius surengti prie
Vilniuje esančių Vakarų vals
tybių ambasadų. “Yra tam tikri
standartai Europoje, reikia jų
laikytis”, tvirtino Lietuvos len
kų rinkimų akcijos “LLRA”
vadas, Seimo narys Valdema
ras Tomaševskis. (BNS)
Taip, b et atro d y tų , kad
Lenkija nėra Europoje, k a
dangi ji pati tokios nuostatos
nežino ir jos nesilaiko. Lenkai
u žuovėją ir prezid en tū ro je
ja u č ia , tai d rąsia i įv airiu s
reikalavim us kelia. B et k a
dangi Seinų krašto bei Vilnijos
lie tu v ia i to k io s užuovėjos
neturi, tai lenkai elgiasi taip,
kaip jie m s patinka! D abar
NATO ir ES yra lyg baubas,
kuriuo lenkai perdėtai nau
dojasi. Bet kadangi lietuviai,
ypač d a b a rtin ia i v ad o v ai,
istorijos nežino - tai lenkai tuo

ir naudojasi. Reikėtų žinoti,
kad prieš šešetą šimtų metų
lenkai savo kėslus “krikščio
nybės” vardu prisidengę, neva
tai Lietuvą į krikščionybę ir
Europą vedė. Tačiau patys tuo
savo vadovavimu netikėjo, nes
p raė ju s 4 0 0 -5 0 0 m etų lietuvius dar vis pagonim is
vadino! Lenkų gąsdinim ais
nereikia tikėti. Varšuvai tos
len k ų m o k y k lo s n ėra tiek
svarbios, kad dėl jų, ji būtų
linkusi prie esamų su Rusija
sienų dar kokius trejetą šimtų
kilometrų prisidėti.
Visuomeninė organizacija
“Vilnijos draugija” teigia, jog
penktadienį Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos (LLRA) prie
Seimo surengtas protestas dėl
tautinių mažumų švietimo yra
provokacinis. “Vilnijos drau
gija” skelbiasi ginanti lietu
vybę etninių lenkų tankiai
gyvenam oje pietry čių L ie 
tuvoje. Kaip teigiam a drau
gijos valdybos p irm ininko
K azim iero G aršvos p a sira 
šytame kreipimesi, Lietuvos
lenkai savo kultūrai ir švie
timui palaikyti turi geriausias
sąlygas pasaulyje už Lenkijos
ribų. Pasak kreipimosi, vien
Lietuvoje lenkiškų mokyklų
yra daugiau negu visose laisvo
pasaulio valstybėse - 130.”
Deja, Lietuvos valdžios žmo
nės ir v ad in am ieji “d ip lo 
matai”, kurie turėtų su lenkais
kalbėtis, greičiausiai to net
nežino!

Juozas Žygas

“Gruodžio pradžioje Lietu
voje viešėjo Lenkijos piliečių
te isių a tsto v a s (om bundsmenas) prof. Adam Zielinski,
Vilniuje jis dar kartą išreiškė
savo nuostatą pasienio u ž 
kardos Punske klausimu, pa
tvirtinęs, kad jos įkurdinimas
pažeid žia lietu v ių tautinės
m ažum os in te re su s. S u s i
rūpinim ą šiuo klausim u iš 
reišk ė ir L enkijos lietuvių
draugijos suvažiavimas, kuris
vyko šių m etų la p k rič io
m ėnesį S einuose. A pie tai
daug rašė Lenkijos spauda, o
Lietuvos žiniasklaida, atrodo,
šių faktų visai “nepastebėjo”
Draugas, 1999 m. gruodžio 29
d .” M an y čiau , k ad to
“ombundsmeno” pareiga būtų,
tuo klausimu taip drąsiai ne
Vilniuje, bet Varšuvoje kalbėti.
Nes tik nuo Varšuvos parė
dymų tas klausimas priklauso.
Įdomu, ką Lietuvos prezidento
atstovė spaudai,šiuo klausimu
galėtų pasakyti? Taip pat įdo
m u, ar k lausim ą “d rau g iš
kame” susitikime su Lenkijos
p re z id e n tu ban d ė a p ta rti?
Manyčiau, kad ne!
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Keliais sakiniais
nenuplaunam ais pieštukais
užrašomi numeriai. Dėl šios
protestavo net ir grupė žydų,
pergyvenusių nacių koncen
tracijos stovyklas, kuriose jie
gavo ant kūno įrašytus nu
merius.
• Popiežius Jonas Paulius
II rag in o p a s k e lb ti V id u 
riniuose Rytuose karo paliau
bas. R agino ieškoti taikos,
sutarimo ir dialogo, atleidimo.
• Izraelio vyriausybė pa
skelbė, kad Palestinos savi
valdos vadas Arafat gali važi
n ėti po Iz ra e lį ir v isas jo
teritorijas, tik negali dar ke
liauti į užsienį.
• T eisingum o d ep arta
m ento Im igracijos tarnyba
pakliuvo į nemalonumus lygiai
šeši mėnesiai po Rugsėjo 11 d.
sprogdinimų. Iš tos įstaigos
labai pavėluotai buvo gauti
dokum entai dviem užsienio
studentam s, kurie žuvo besp ro g d in d a m i N ew Yorko
Pasaulio Prekybos centro dan
goraižius. Tai žuvę teroristai:

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

Atta ir al-Shehhi. Prezidentas
G .B ush p ask elb ė, kad m i
nėtoje įstaigoje labai reika
lingos reformos. Du teroristai
gavo leidimą mokytis Floridos
lakūnų mokykloje, kad galėtų
po metų įvykdyti savo teroristų
uždavinius.
• Švedijos užsienio reikalų
ministrė Anna Lindh apkaltino
Iz ra e lį sm urto v eik sm ais
pabėgėlių stovyklose Vakarų
Krante. Ji sakė, kad Izraelio
atsakom ybė išvesti k ariu o 
menę iš civilių žmonių apgy
ventų vietų.
• Kinijos sostinėje apie 20
šiaurės korėjiečių įsibrovė į
Ispanijos ambasados kiemą ir
paprašė politinės globos. Jie
paaiškino, kad norėtų važiuoti
į Pietų Korėją. G rupėje yra
šešių šeim ų n a ria i ir k e li
viengungiai. Korėjiečiai tvir
tino, kad visi turi pasirengę
išgerti nuodų, jei bus perduoti
K inijos ar Šiaurės K orėjos
milicijai.

• Texas

valstijoje dem o
k ra tų p a rtijo s p irm in iu s
balsavimus dėl gubernatoriaus
vietos laim ėjo m eksikiečių
kilm ės bankininkas A ustin
mieste Tony Sanches.
• Zim babvės prezidento
vietą, po įvairių suktybių ir
smurto vėl laimėjo prezidentas
R o b ert M ugabe, gavęs 52
procentus visų balsų. Teismas
net pratęsė balsavimus vieną
dieną, kol nepaaiškėjo, kad
laimi buvęs ilgametis, 22 metų
prezidentas Mugabe.
• Indijoj katalikų vyskupai
su v a žia v o p rie P a k ista n o
sienos ir meldėsi, kad Dievas
duotų žmonėm s taiką. M al
dom s vadovavo kardinolas
Ivan Dias.
• Komunistinėje Kinijoje
apie 7,000 žmonių Liaoyang
mieste susirinko prie miesto
ro tu šė s ir re ik a la v o , kad
valdžia sum okėtų darbinin
kam s skolas arba parūpintų
(Nukelta į 4 p.)
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Nutarime rašyta, kad “svar
bi rajono ypatybė, jog čia ne
tik vyrauja lenkų tautybės
žmonės, bet ir artimi jiems kiti
slavai - ru sai, b a lta ru siai,
ukrainiečiai. Panaši gyventojų
struktūra būdinga Šalčininkų,
Eišiškių miestams, Baltosios
Vokės ir kitoms apylinkėms,
t.y. rajono žm onės etniškai
labai skiriasi nuo lietuvių tau
tybės žmonių [...].” Ir toliau
rašoma, kad rajonas yra blo
giau aprūpinamas statybinė
mis m edžiagom is, energeti
niais ištekliais negu visa Lie
tuva, kad mažesnis procentas
iš rajono baigia aukštąsias
mokyklas ir pan. Ypač piktintasi, kad 1988 m. lapkričio 18
d. LTSR AT paskelbė lietuvių
k a lb ą v a lsty b in e . Ir to d ėl
“Vykdydami TSKP direktyvas
sprendžiant tarpnacionalinius
santykius, o taip pat vado
vaudam iesi TSRS ir LTSR

PASKUTINIS KOZIRIS
3. 1989 m. ketvirtame ket
virtyje rajono liaudies deputatų
tarybos sesijoje priimti Šalči
ninkų Lenkų teritorinio rajono
statuto nuostatas [...].”
Statutui parengti sudaryta
deputatų komisija: A. Aliukas
- “Dainos” kolūkio pirminin
kas, C. Vysockis - partijos
rajono antrasis sekretorius,
B.Paškevičius - rajono vykdo
m ojo kom iteto sekretorius,
J.Olechnovičius - rajono vyk
domojo komiteto pirmininko
pirmasis pavaduotojas, T.Slyževskis - Eišiškių miesto depu
tatų vykdomojo komiteto pir
mininkas, J. Songin - Eišiškių
apylinkės vykdomojo komite
to pirmininkas, E. Tašlinskis p a rtijo s Š alčin in k ų rajono
komiteto sekretorius, V. Šara-

II
Algimantas Liekis
beprasmišką politinės padėties
destabilizavimą tenka neapy
kantos kurstytojams Lietuvoje
ir ypač TSRS konservatyvie
siem s p o litin ia m s s lu o k s 
niams.
Oficialiai “autonomininkų”
atžv ilg iu L enkijos v aldžia
la ik ė si lyg n e u tra lia i. Tai
matyti ir iš 1989 m. gruodžio
27 ir 28 dienom is Lenkijos
parlam ento rūm uose Varšu
voje įvykusio Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio delegaci
jos, vadovaujamos LPS Seimo
T arybos p irm in in k o prof.
V .Landsbergio, ir Lenkijos
p ilie č ių p a rla m e n to klubo

Dieveniškių švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia.
konstitucijom is, Šalčininkų
rajono liaudies deputatų taryba
nusprendžia:
1. P a sk e lb ti Š alčin in k ų
rajo n ą L enkų nacio n alin iu
teritoriniu autonominiu rajonu
LTSR sudėtyje, kuriame vie
nodai naudojamos lenkų, rusų
ir lietuvių kalbos.
2. Šalčininkų Lenkų nacio
nalinis teritorinis rajonas iš
saugo egzistuojančios Tarybų
valdžios struktūras ir socialinįekonominį valdymą.

pajeva - pensininkė, L. Jankelevič - Šalčininkų rajono vyk
domojo komiteto ir komisijos
pirmininkas.
Šį savo nutarimą “autono
mininkai” nusiuntė TSKP CK
ir TSRS Aukščiausiajai Tary
bai į Maskvą, išspausdino savo
laikraštyje “Lenino priesakai”.
N utarim ą spalio 4 d. savo
pareiškime pasmerkė Lietuvos
Respublikos AT Prezidiumas ir
Vyriausybė, nurodydami, kad
atsakom ybė už neteisėtą ir

pirmininko prof. Br. Germeko
susitikimo. Susitikime buvo
nuspręsta didinti abipusį pasi
tik ėjim ą, sk u b iai išsp rę sti
judėjimo per sieną problemas,
pradėti ūkinį bendradarbia
vim ą ir t.t. B et buvo ypač
reikšm inga, kad susitikim o
m etu lenkai pabrėžė esam ų
sienų neliečiamumą.
Tačiau bolševikų kurstomi
ir toliau nerimo dalis Vilniaus
krašto lenkų, baltarusių. Jie
siuntė laišk u s į L en k iją, į
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Atkelta iš 3 p.

Keliais sakiniais
jiem s bedarbio pašalpą. Pa
aiškėjo, kad valdžios tvarkomi
fabrikai visi bankrutuoja ir
darbininkai negauna algų.
• M adagaskare po pre
zidento rinkimų liko neaišku,
k a tra s p re z id e n ta s v ald o .
Rinkimai buvo prieš du m ė
nesius. Senasis Ratsiraka tvir-

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

tina, kad jis liko prezidentu, tik
jam reikėjo perkelti sostinę į
kitą miestą. Naujas prezidentas
R avalom anana susidėjo su
gynybos m in istru ir valdo
toliau, atsisako pakartoti bal
savimus.
• Šveicarija savo referen
dume nutarė įsijungti į Jung
tinių Tautų organizaciją. Įsi-

jungimo priešininkai aiškino,
kad gali nukentėti tradicinis
šveicarų neutralumas.
• M akedonijoj po licija
nušovė septynis vyrus, kurie
planavę teroro atakas prie JAV
ir kitų vakariečių ambasadas.
Penki nušauti atvyko į Skopje
iš Pakistano.

K rem lių, tartum L ietuvoje,
kurioje valdžią paima “nacio
n a lis ta i” , p ažeid žiam o s jų
teisės, slopinama tautinių ma
žumų kultūra ir pan. Vienas
kitas toks laiškas buvo išspaus
dintas ir Lenkijos spaudoje.
Pavyzdžiui, “Gazeta wyborcza” 1990 m. vienuoliktame
n u m ery je, a tsilie p d am a s į
“skaitytojų” laiškus, skelbė:
“Vilnius ir Lvovas, lygiai kaip
Krokuva ir Varšuva, visada
buvo lenkiški ir atimti netei
sėtai. Anksčiau ar vėliau turė
sime jų pareikalauti [...]. Ry
gos sutarties sienos (Lenkijos
ir TSRS 1923 m. sutartis A .L .) buvo m ūsų leg alio s
sienos. Sienos, kurios mums
priklausė šim tus m etų, kur
v ie šp a ta v o len k ų k u ltū ra ,
žemės, už kurias kovojo mūsų
kariai, už kurias sunkiausiuose
varguose kovojo AK (Armija
krajova - A.L.) divizijos [...].”
D idelio L ietuvos b a lta 
rusių, lenkų bolševikų prita
rim o susilaukė 1990 m. ba
landžio 1 d. “Izvestijų” laik
ra šč io p irm am e n u m ery je
išspausdintas antilietuviškas
Baltarusijos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pa
reiškim as, kuriam e rašyta:
“Tiems, kurie bando Lietuvoje
įvesti 1938 m. gegužės 12 d.
Konstituciją, vertėtų atminti,
jog 1938 m. Lietuvos Respub
likos teritorija buvo visiškai
kitokia, ir tiktai TSRS labai
aukštų organų nutarimu, Lie
tuvos R espublikai ir LTSR
buvo p e rd u o to s sen o v in ei
B altaru sijai p riklausančios
teritorijos.
Jeigu Lietuvos TSR išeis iš
TSRS, Baltarusijos TSR anu
liuos visus įstatymus, nutari
mus ir aktus, kurių pagrindu
Lietuvai buvo perduota dalis
baltarusiškų žemių.
Teritorinių klausimų aktai
tarp Baltarusijos TSR ir Lie
tuvos TSR pagrįsti 1940 m.
rugpjūčio 3 d. TSRS A ukš
čiausiosios Tarybos įstatymu
“Dėl Lietuvos Tarybų Socia
listinės Respublikos priėmimo
į TSRS”, kurį šiuo metu Lietu
va vienpusiškai paskelbė ne
galiojančiu.
Kartu ji imasi atsakomybės
už tai, kad prarado savo galią
nurodyto 1940 m. rugpjūčio 3
d. TSRS AT įstatymo 2 punk
tas dėl LTSR Švenčionių rajo
no ir dalies Vidžių, Adutiškio,
Astravo, Varanavo ir Radūnios
rajonų, priklausiusių Baltaru
sijos TSR perdavimo, taip pat
Baltarusijos TSR AT Prezi
diumo ir LTSR AT nutarimas
ir jo pagrindu priimtas 1940 m.
lapkričio 6 d. TSRS AT Pre
zidiumo įsakas “Dėl sienų tarp
B a lta ru sijo s TSR ir TSRS
nustatymo.”

Baltarusijos TSR AT Prezi
diumas bus priverstas peržiū
rėti dėl ad m inistravim o ir
teritorinių atitinkamų Baltaru
sijos TSR sričių sudėties pri
imtų sprendimų, atitinkančius
minėtus aktus, jeigu Lietuvos
TSR išeis iš TSRS [...]. Be to,
atsižvelgus į Lietuvos vadovy
bės pareiškimą, kad ji nepasi
re n g u si v isišk a i la ik y tis
1939 m. spalio 10 d. TSRS AT
Prezidiumo ir Lietuvos Res
publikos Prezidento sutarties
“Dėl Vilniaus miesto ir Vil
niaus srities perdavimo Lietu
vos Respublikai ir TSRS ir
Lietuvos savitarpio pagalbos
sutarties” , kyla klausimas ir
dėl joje numatytų teritorinių
pakeitim ų Lietuvos naudai
galiojimo.
Minėta sutartis, be kita ko,
palietė interesus Baltarusijos
gyventojų, gyvenančių šioje
teritorijoje, kuri nuo 1939 m.
rugsėjo antros pusės buvo
tarybinėje jurisdikcijoje. Su
tartis buvo sudaryta be Balta
rusijos TSR sutikimo ir žinios.
Be to, nereikia pam iršti,
kad ši sutartis buvo sudaryta
slaptųjų susitarimų, susijusių
su 1939 m. rugpjūčio 23 d.
TSRS-Vokietijos nepuolimo
sutarties pagrindu, o tai, kaip
nurodoma 1989 m. gruodžio
24 d. TSRS Liaudies deputatų
suvažiavimo nutarime, neteko
galios pagal tarptautinės teisės
normas, Vokietijai užpuolus
TSRS, t.y. 1941 m. birželio 22
d. TSRS Liaudies deputatų
su v ažiav im as taip p at p a 
sm erkė “Slaptuosius p ap il
domus protokolus” prie 1939
m. rugpjūčio 23 d. sutarties ir
kitų slaptųjų susitarim ų su
Vokietija pasirašym o faktą.
Suvažiavimas pripažino slap
tuosius protokolus negalio
jančiais ir neteisėtais nuo jų
pasirašymo momento. Rem 
d a m ie si tuo, m es b ūsim e
priversti reikalauti b altaru
siškų žemių grąžinimo Balta
rusijos TSR.”
P areišk im o dem agogiškumas ir akiplėšiškumas ne
kėlė abejonės. Tad ir Lietuvos
Vyriausybė į jį neatsakė. Ir
Baltarusijos TSR valdžia apie
jį lyg daugiau ir nebeužsiminė.
Tačiau tą p a re išk im ą kaip
argumentą ne kartą naudojo ne
tik Vilniaus krašto “autono
mininkai”, bet ir jų ideologinis
vadas - L K P (T S K P ) CK,
KGB.
V iln iau s k ra što “ a u to 
nom ininkų” veikla suakty
vėdavo, kai KGB, okupacinė
k ariuom enė, om onininkai,
LKP(TSKP) ir jos “m aitin
toja” - TSKP imdavo smarkiau
pulti atsikuriančios nepriklau
som os L ie tu v o s p a sie n io
p o stu s, u ž g ro b ti p a sta tu s,
TSR S v y k d a n t L ie tu v o s
ekonominę blokadą.
(Bus daugiau)
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LIETUVOS VYČIAI JAU PAAUKOJO
MILIJONĄ DOLERIŲ
M ieli “Pagalba Lietuvai”
rėm ė ja i, y p a tin g a i d žiu g u
pranešti, kad nuo padalinio
įsteigimo 1990 m. iki 2002 m.
kovo 4 d. per Jūsų dosnumą jau
surinkta $1,000,883.60!
Lietuvos Vyčių organiza
cijos šūkis: “D ievui ir T ė 
vynei”. Organizacijos padali
nys “Pagalba Lietuvai”, kurio
steigėjas yra šios organizacijos
garbės narys Robertas Boris ir
padalinio buvęs pirmininkas ir
dabartinis direktorių tarybos
pirmininkas, buvęs detroitietis,
pradėjo “Pagalba L ietuvai”
veiklą 1990 m. kaip hum a
nitarinės pagalbos projektą.
Padalinys siekė gauti vaistų,
m edikam entų, m ed icin in ių
priemonių ir telkti lėšas minėtų
m ed ik a m e n tų p e rsiu n tim o
išlaidoms padengti. “Pagalba
Lietuvai” prasidėjo su Lietuvių
k a ta lik ų re lig in e
šalpa
Brooklyne) ir Detroito Vyčių
kuopų pastangomis su World
M edical Relief, Inc., įstaiga
Detroite.
Per pastaruosius 12 metų
šis padalinys išsiplėtė ir su
stiprėjo. Iš pradžių siuntėme
tik po keturis 40 pėdų ilgio
talpintuvus m ūsų sesėm s ir
broliams Lietuvoje. Siuntėme
įvairių vaistų; t.y. aspirino, nuo
kosulio, širdies, aukšto kraujo
spaudim o, glaukom os, vita
m inų, antibiotikų, H epatitis
A,B, ir C skiepų, kompiuterių,
rentgeno spindulių aparatūrą,
lig o n in ės lovų ir staliukų,
įvairių knygų ir medicininių
ž u rn a lų , rū b ų , p a ta ly n ę ,
antklodžių, Šv. Petro lietuvių

bažnyčios, Detroite, statulas,
liturginius rūbus, vargonus,
suolus, altorius. Iš Our Lady
o f S orrow s b a ž n y čio s,
Farmington Hills, MI, suolai
pasiųsti Vilkaviškio katedrai.
Iki š.m. kovo 4 d. išsiųsta
89 talpintuvai, kurių vertė yra
67,676,760 dol. talpintuvai
svėrė 1,5 mln. svarų. “Pagalba
Lietuvai” sumokėjo 348,634
dol. persiuntim o išlaidom s
padengti.
1991 m. siuntėme 4 talpintuvus ir vieną siuntą oro kargo
per World Medical Relief, Inc.
Sie talpintuvai buvo skiriami
“Caritui” Kaune. Šių talpintuvų vertė siekė daugiau negu
4 m ln. JAV dol. 1992 m.
siuntėm e 6 talpintuvus per
W orld M edical R elief; šie
talpintuvai irgi buvo skiriami
“Caritui” Kaune. Jų vertė siekė
daugiau 2 mln. dol. 1993 m.
išsiųsti 7 talpintuvai - 6 per
World Medical Relief, Inc. Ir
vienas per Dialysist. Jų vertė
2,3 m ln. dol sk iriam i Šv.
Jokūbo ligoninei Vilniuje ir dr.
B. D ainiui dializės skyriui
Santariškių ligoninėje. 1994
m. išsiųsta 3 talpintuvai, kurių
vertė siekė 2 mln. dol. Paskirti:
2 Šv. Jokūbo ligoninei, ir dr.
Dainiui. 1995 m. buvo rekor
diniai m etai “Pagalba L ie 
tuvai”, nes pasiųsta 15 talpintuvų, k u rie buvo sk iriam i
Sveikatos apsaugos m iniste
rijos sandėliui išdalinti: Kauno
gimdymo namams, Šv. Klaros
m irštančiųjų ligoninei U te
noje, H epatito centrui. Šis
dram atiškas siuntim ų padi
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Dabartiniu laiku apsigyvenę New York valstijoje Lietuvos piliečiai
Petras Budrius nuo Telšių ir Virginija Stankaitienė nuo Tauragės
kovo 2 d. aplankė LR Prezidento Antano Smetonos ir ponios Sofijos
poilsio vietą Visų Sielų Mauzoliejuje (Chardon,Ohio).
Dr. V. Stankaus nuotr.

d ėjim as buvo g alim as tik
bendradarbiaujant su Catholic
M e d ic a l M issio n B oard
(CMMB), New Yorke, kuri yra
d id žiau sia JAV k atalikiška
o rg a n iz a c ija ir d id ž ia u sia
labdaros vaistų tiekėja Lietu
vos žmonių asmeninės svei
katos įstaigoms. Šių m inėtų
talpintuvų vertė buvo arti 30
mln. dol. 1996 m. pasiųsta 12
talpintuvų, kurių vertė siekė
daugiau 13 mln. dol. 1997 m.
pasiųsta 10 talpintuvų, kurių
vertė siekė arti 7 mln. dol. Jau
pradėtas bendradarbiavimas su
Pharamacists Without Borders
o rg an iz ac ija P ra n cū z ijo je .
1998 m. 11 talpintuvų išsiųsta,
kurių vertė siekė daugiau nei
6 mln. dol. 1999 pasiųsti 6
talpintuvai, kurių vertė siekė
3,5 m ln. dol. 2000 m. 13
talpintuvų išsiųsta, kurių vertė
9,7 mln. dol. Jau vaistų siuntos
mažėja ir negauname vaistų iš
Pharmacists Without Borders.
2001 m. pasiųsti 2 talpintuvai,
kurių vertę arti 2 mln. dol.
Per visą šį laiką talkininkai
turėjo rinkti ir rūšiuoti vaistus,
medicinos įrangas ir aparatūrą,
rinkti aukas. Lietuvos Vyčių
kuopos, kitataučiai, jauni ir
vyresnio am žiaus asm enys,
įsiju n g ė į šį h u m a n ita rin į
projektą.
Už k ie k v ie n ą p a a u k o tą
dolerį 196.00 dol. vertės hu
manitarinės pagalbos vaistų ir
medikamentų siunčiama Lie
tuvos žmonėms.
Kartu su m edicinine p a
g a lb a “P a g a lb a L ie tu v a i”
nuolat rem ia Vilniaus Betanijos sriubos virtuvę, valgyklą,
vaikų dienos centrą, Motinos
ir vaiko globos namus, Gai
lestingum o M otinos globos
namus ir nakvyne, Šv. Juozapo
sem inariją ir naujai įsteigta
Amatų centrą. Praeityje skyrė
aukas jaunim o programoms,
bažnyčiom s ir parapijom s,
senelių prieglaudom s, ligo
ninėm s, klinikom s bei įvai
riom s program om s (Kalėdų
dovanas vaikučiam s Vaikų
dienos centre ir šeimoms Šei
mos centre, Kūčių valgį Betanijos valgykloj).
1996 m., kai Vaikų dienos
c e n tras buvo įste ig ta s,
“Pagalba Lietuvai” pasiuntė
15,000 dol. vietovės įrengim ui/rem ontui ir vaikų pro
gramoms.
1998 m. gautas prašymas iš
Vilniaus tuo metu arkivyskupo
m etropolito A udrio B ačkio
išlaikyti klierikus Lietuvoje ir
skirti jiems stipendijas. Pradėta
statyti kunigų seminarija - Šv.
Juozapo seminarija Vilniuje,
k u ri atvėrė duris 1998 m.
rugsėjo 14 d. Ši sem inarija
priima kandidatus iš Vilniaus
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KAS ATSITIKO SU PAŠTU?
Aurelija M. Balašaitienė
Paskutiniuoju m etu bent
m ano gyvenam am e rajo n e
lietuviškos spaudos siuntos
nebepristatom os arba prista
tomos labai pavėluotai. Kovo
11-16 d ien ų tarp e n e a tė jo
“D irv a” ir atėjo tik vienas
“D raugo” num eris. “D irva”
atėjo sekančios savaitės pra
džioje, bet “Draugo” vis dar
nėra. Kai panašiai vyko prieš
m aždaug v ien e riu s m etus,
paskambinau telefonu į vietinį
paštą ir p asisk u n d žiau v y 
resniajam tarnautojui - “super
visor”. Išklausęs mano skundą,
jis už pusvalandžio atsiuntė
pašto sunkvežimį su visa ne
gauta spauda. Kai šiais metais
vėl bandžiau prisiskambinti į
mano vietinį paštą, man buvo
pranešta, kad naujas telefono
numeris esąs 800-275-8777.
Tai kažkokia centrinė įstaiga su
daugybe tarnautojų, o vietinio
pašto telefonu p asiekti n e 
galim a. N urodytu num eriu
paskambinus, reikėjo spaudyti
eilę m ygtukų, kol pasiekiau
asmenį, su kuriuo buvo įma-

noma kalbėti. Paprašyta da
viau savo adresą, b et m an
buvo atsakyta, kad tokio adre
so... nesam a. Žodžiu, pasi
skųsti neįmanoma, tai ką reikia
daryti? Juk mokame prenume
ratas, o spaudos administra
toriai pinigus perduoda paštui.
Tai kame bėda? Visą anglišką
spaudą ir žurnalus gauname
punktualiai, o daugybė aukų
prašymų ateina saujomis kas
dieną.
S iū lau p a što siu n to m is
nepatenkintiem s asm enim s
pasiskųsti vyriausiems pašto
organam s. Š tai p ats sv a r
biausias adresas: Postmaster
General, c/o US Postal Ser
v ice, 475 L’E n fan t P laza,
Washington, DC. 20260.
Patartina, kad tą įstaigą
pasiektų didokas kiekis skun
dų. Parapijose po sekmadie
ninių pam aldų galim a būtų
rin k ti p a ra šu s po skundu.
Tylėti ir toleruoti tokio mūsų
spaudos ignoravimo neturime
teisės. Te atitinkamos įstaigos
išgirsta mūsų balsą ir gauna
mūsų skundus.

b a ž n y tin ės p ro v in c ijo s (iš
Vilniaus, Panevėžio ir K ai
šiadorių vyskupijų). Išlaikyti
v isu s k lie rik u s V ilniaus
a rk iv y sk u p ijo je n elen g v a.
V ieno k lie rik o išlaik y m as
v ie n e riu s m ok slo m etus
kainuoja 2,000 dol. Dauguma
žm onių tiki, kad L ietuvoje
šiandien labiausiai reikalingas
dvasinis atnaujinimas. Gerai
paruošti kunigai gali priimti šį
iššūkį. Šis prašymas buvo šiltai
priimtas Lietuvos Vyčių 85ame suvažiavime, ir atsirado
narių įsipareigojusių globoti
po vieną klieriką. “Pagalba
L ietuvai” pažadėjo globoti
Vilniaus arkivyskupijos klie
rikus. Šis antras “P agalba
L ie tu v a i” p ro je k ta s buvo
pradėtas ir šiuo laiku tęsiamas.
Ik i šio l 17 k lie rik ų buvo
įsūnyti ir jiems apmokėta visa
metinė stipendija. Viena dosni
vytė, Anne T. Baronas, p a
aukojo net 3,600 Bellsouth
akcijų, kurių vertė siekė dau
giau negu 171,000 dol. Jos
tėvelių atm inim ui įsteigtas
Baronas šeimos fondas įšven
tintiems kunigams toliau tęsti
mokslus. Gauta arti 310,000
dol. p a re m ti se m in a riją ir
klierikus.
Per 2001 m. 88-aji Lietuvos
Vyčių suvažiavimą, Orlando,

Floridoje, buvo pranešta, kad
vaistų siuntos m ažėja ir ne
žinia kiek ateityje bus galima
d a u g ia u v a istų g a u ti, tad
“Pagalba Lietuvai” direktorių
taryba nusprendė remti vieną
Carito programą - Gailestin
gum o M otinos nakvynę ir
globos namus. Juose Motinos
T eresės sesery s v ien u o lė s
kasdien maitina vietinius žmo
nes ir slaugo sergančius bena
mius. 2000 m. Gailestingosios
M otinos globos nam uose ir
nakvynėje apsilankė 18,000
v ie tin ių žm onių. K asn ak t
nakvojo 50 žm onių ir buvo
slaugom i 25-50 žmonės per
dieną. Vilniaus arkivyskupija
90% išlaiko šią ir kitas pro
gram as. K itos lėšo s 10%
gaunamos iš užsienio rėmėjų
bei V ilniaus savivaldybės.
Kasmet finansavimas vis ma
žėja. A nkščiau būdavo ski
riama 35,000-50,000 dol. me
tam s. O dabar socialinėm s
pagalbos program om s savi
valdybė skiria mažiau 14,200
JAV dol. “Pagalba Lietuvai”
nutarė m etam s fin an sišk ai
rem ti n ak v y n ę ir g lobos
namus, paaukodamas išlaidas
už metinę apyskaitą - 20,000
JAV dol. D ab artin iu laiku
(Nukelta į 10 p.)

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

Štai ir vėl kovo pirmasis
sekm adienis - per keturias
dešimtis metų ištikimai išlai
kytas, įstatuose pam inėtas,
Los Angeles Tautinių namų
metinis dalininkų susirinki
mas.
Nebe daug jau tų dalininkų
susirenka, kiti tik įgaliojimus
pasiunčia. Bet Tautiniai namai
gyvuoja. Vėl nudžiugina nau
jai išdažyta, sutvarkyta pastato
išorė, atrem o n tu o ta salė naujos užuolaidos, nauji veid
rodžiai ir apšvietimai, naujai
išdažytos sienos. Visur matyt
“gerų gaspadorių” darbšti ran
ka.
Susirinkimas praeina grei
tai, tvarkingai ir pagal pasiųstą
darbotvarkę. Visi pranešimai
su dėkingum u priim ti, per
rinkti trys kadencijas baigę
direktoriai ir Revizijos komisi
ja. P asitarta ir išklausytos
narių nuomonės dėl kai kurių
pasiūlymų. Pagerbtas pereitoj
kadencijoj miręs dalininkas
Ambrozė Zatkus.
It vėl pereitų metų bėgyje
Tautinių namų vadovybė dos
niai aukojo įvairiom organiza
cijom: Lietuvos Vaikų Vilčiai
ir Lietuvos konsulatui Los An
geles po 2000 dol., Dirvai 1250 dol., ALT-ui - 500 dol.,

LOS

ANGELES,

CA

LOS ANGELES TAUTINIŲ NAMŲ METINIS
SUSIRINKIMAS
Tautinei Sąjungai 250 dol.,
Lietuvių Bendruom enei 130
dol., po 100 dol. D raugui,
K a ra lia u č ia u s lie tu v ia m s,
L ithuanian A ssistance Fd.,
Radijo valandėlei ir Los Ange
les skautams. 50 dol. aukota
Šv. Kazimiero parapijai. Iš viso
6680 dol. Tai nemaža suma ir

vaišės. Tautinių namų ištiki
mosios šeimininkės Uldukienės žodyne nėra žodžio “kuk
lios” . Apkrovė stalą įvairiais,
įdom iais ir skaniais užkan
džiais. To negana. Kaip gi
apsieisi be mūsuose tradicinių
kopūstų ir dešrų? Dar ilgai

Direktorių kabinetas: iš k.: Rūta Aneliauskienė, Aloyzas Pečiulis,
pirm. Jonas Petronis, Virgis Kasputis, Vincas Juodvalkis.
taip kiekvieną m etą nuo to
laiko, kai 1978-tais m etais
buvo išmokėtos Tautinių namų
skolos. Žinoma, dovanų gavė
jai ir skiriamos sumos keičiasi,
bet bendra suma visad įspūdin
gai dosni.
Kvietimuose paminėta, kad
po susirinkim o bus kuklios

Revizijos komisija: iš k.: Antanas Mažeika, pirm. Ignas Medžiukas,
Petras Maželis.
ST.

dalininkai svečiavosi, vaišino
si patogiam e baro kambary,
kur jų troškulį malšino visad
linksmas ir savo nesibaigian
čiu sąmoju kitus linksminantis
Ramūnas Bužėnas.
Pradžioje ne daug kas tikė
jo, kad Tautinių namų planai
bus įgyvendinami, arba kad jie
taip ilgai ir gražiai gyvuos. Bet
dosnusis likimas taip jau nulė
m ė, kad į Los A ngeles po
antrojo karo suvažiavo keletas
darbštuolių tautininkų, kurie
dar iš Lietuvos atsivežė tauti
nius idealus ir didelį pasiryži
mą neleist jiems užgest. Pasi
telkę kelis ankstyvesnius imi
g ran tu s, p ra d ė jo rim ta i ir
energingai dirbti lietuvybės ir
tautiškum o labui. Vienas iš
svarbiausių ir ilgai planuotų
užsimojimų buvo įsigyti nuo
savą buveinę. M intis įsigyti
savus namus iškilo jau 1949

P E T E R S B U R G ,FL

Šių metų 6 d. įvyko Popiežiaus Leono XIII Fondo skyriaus St. Petersburge, FL, susirinkimas,
kuris iš Fondo kapitalo palūkanų 200 dolerių paskyrė Lietuvos studentų šalpai, 200 dolerių
paramą Kauno laikraščiui “Apžvalga” ir 100 dolerių auką Popiežiaus Jono Pauliaus II tėvų
vedybų atminimo lentai, kuri papuoš Vilniaus katedrą. Numatoma auka paremti Gedimino pilies
atstatymui Vilniuje.
Kun. dr. E.Gerulis

Iš dešinės sėdi Fondo skyriaus administratorius Dainius Vaidila, Fondo veteranas dr. Petras Jokūbka
ir talkininkas kun. dr. Eugenius Gerulis. Stovi iš kairės: V. Juška, Pr. Petraitis, V. Mažeika,
D.Mažeikienė, dr. P. Tulevičius, G. Osinskienė, J. Gudaitienė, P. Jokūbkienė, A. Karnius, S. Baronienė,
K. Dima, B. Baroniūnas, J. Gudaitis. Nėra V. Jasiukevičiaus.
Joanos Kuechenbergienės nuotr.

metais. Pritarim o buvo, bet
netrūko ir skirtingų nuomonių,
net griežtų pasipriešinim ų.
Dalis Los Angeles lietuvijos
galvojo, kad reikėtų nuosavy
bę įsigyti visoms organizaci
joms bendrai. Graži mintis, bet
greitai pasirodė neįgyvendina
ma. Per tą visą ginčų, neįkan
damų pasiūlym ų ir nepavy
kusių bandym ų laik o tarp į,
tautininkai savo susibūrimuo
se, nenukrypdami nuo pagrin
dinės idėjos, palaikė Tautinių
namų m intį gyvą ir ieškojo
būdų, galimybių, vis dairyda
miesi ir apžiūrėdami galimai
tinkamus pirkinius. Neturint
pirkim ui reikiam o kapitalo,
kai kam atrodė tik laiko gaiši
nimas, neįvykdoma svajonė.
Bet idealistai nenuleido rankų,
įsteigė Tautinių namų fondą,
pravedė vajų, įtraukdami pla
čiąją visuom enę. Per pora
metų buvo sudaryta pagrindi
nė suma pirkinio įmokėjimui.
Nereikia užmiršti, kokie sun
kūs buvo pirm ieji antrosios
bangos įsikūrimo metai Ame-

lentoje, kabančioje Tautiniuo
se namuose, bet ir neišdildo
mai visų, tuos laikus prisime
nančių tautininkų širdyse. Tuoj
po pastato perėmimo prasidėjo
d alin in k ų talk a. Po d arbo
vakarais ir savaitgaliais susi
rinkdavo su įrankiais ir prie
monėmis rem onto darbams.
Kalė, dažė, perstatė sienas,
vedė elektrą ir vam zdžius.
Dalininkai ir pirmuosius bal
dus bei indus, paėmę iš savų
nam ų, su au k o jo . R e ik a lu i
atėjus atid arė ir p in ig in es
pridurti m okesčiam s. Tokia
buvo visa eilė kūrimosi metų.
Bet kaip būdavo malonu, kaip
jauku ir širdy miela, kai susi
rinkdavome į savo salę atšvęsti
iki tol svetim ose pastogėse
minėtas šventes.
Per pirm uosius keliolika
metų Tautiniai namai vertėsi
labai kukliai. Slėgė paskolos,
valdžia reikalavo didelių pa
keitim ų, pritaikant publikos
naudojimui, o ir eiliniai re 
montai niekad nesibaigia. Visa
eilė valdybų ir jų pirmininkai,
vieni didesniu, kiti mažesniu
pasisekim u, stengėsi pagal
aplinkybes ir sugebėjim us
namus išlaikyti. Pagaliau 1978

Mandatų komisija: iš k.: Liucija Mažeikienė, pirm. Ramūnas
Bužėnas, Rūta Sakienė.
rikoje. Bet lietuvybės išlaiky
mo įsipareigojimas išeivijoje
visada ir kiekvienu atveju rado
galimybę nugalėti kartais ir
labai sunkius trukdymus. Tą
pergyveno visi išeivijos telki
niai.
Pritarim as augo, pamažu
augo ir fondo kapitalas. Paga
liau pastatas nupirktas, nors
tinkamas mūsų reikalams, bet
reikalingas didelių remontų.
Pinigų užteko tik įmokėjimui.
Kas m ėnesį reik ės m okėti
paskolos mokestį. O kur apdraudos, remontų išlaidos ir
turto mokesčiai valdžiai. Tik
dideli pasišventėliai galėjo sau
tokį ilgametį rūpestį ir atsako
mybę užsikraut. Pirmąjį direk
torių kabinetą sudarė tie patys
asmenys, kurie nuo pat pra
džios aukojo savo sugebėji
mus, išmintį, laiką, darbą ir
išteklius šių namų įsigijimui ir
savo įsipareigojim o išpildy
m ui: A lfo n sas V alavičius,
Bronius Dūda, Vytautas Aleksandrūnas, Bronius Gedminas,
Alfa Latvėnas, Aleksas Kiršonis ir A ntanas M ažeika. Jų
vardai auksinėm is raidėm is
įrašyti ne vien tik pagerbimo

m. spalio 30 pokylin susirinkę
d alin in k a i ir sv ečiai buvo
liudininkai paskutinio simboli
nio paskolos lakšto sudegini
me ir Tautiniai namai liko be
skolų. Tuomet pora metų pir
mininku tebuvęs energingas,
sumanus ir ambicingas Jonas
Petronis dar ir šiandieną, po
dvidešimt šešių metų, tvirtai
vadovauja kasmet atjaunėjantiem s T autiniam s nam am s.
Kabinetą be pirm ininko su
daro: R ūta A n eliau sk ien ė,
Aloyzas Pečiulis, Vincas Juod
valkis ir Virgilius Kasputis.
Darbščiam Direktorių Ka
binetui linkime ilgiausių metų
ir ištvermės ateityje. Bet drau
ge su dideliu dėkingum u ir
pagarba prisim enam e visus
tu o s, k u rie p rie š k e tu ria s
dešimtis metų iš vos rusenan
čios nedrąsios idėjos, nuogo
m is rankom is ir tuščiom is
kišenėm is, vien tik tėvynės
meilės vedami, sukūrė ir pali
ko mums šią pastogę.
“Nameliai mūsų brangūs,
mums visur patogu,
Bet niekur nėr ’ taip miela,
kaip po jūsų stogu.”
Rūta Šakiene
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VARDAN NEDALOMOS TAUTOS
Jau antrą kartą Lietuvių
balsas Čikagoje surengė Lie
tuvos Nepriklausomybės at
kūrim o - Kovo 11-osios ir
literatūrinio konkurso “Vardan
nedalom os tautos” prem ijų
laureatams įteikimo šventę.

perskaitė literatūrinio konkur
so “Vardan nedalomos tautos”
V ertinim o k o m isijo s aktą.
Išnagrinėjusi 76 konkursui
atsiųstus k ū rinius, pirm ąją
prem iją - 5,000 dol. skyrė
Jonui Vėlyviui iš Vilniaus už

Po literatūrinio konkurso prem ijų įteikimo scenoje šventės
organizatorius Vytautas Radžius, Lietuvių Fondo tarybos pirm. dr.
Antanas Razma, programos vedėja Dalia Sokienė, LR Garbės
konsulas Vaclovas Kleiza, Vertinimo k-jos narė ir Lietuvių rašytojų
draugijos pirm. Stasė Petersonienė, I-osios premijos laureatas Jonas
Vėlyvis, Vertinimo k-jos pirm. ir Draugo vyr. red. Danutė
Bindokienė, LR Gen. konsulas Giedrius Apuokas.
D. Vėlyvio nuotr.
Šventė įvyko kovo 10 d.
Jaunim o centre. Ją pradėjo
Dalia Sokienė, Margučio radi
jo laidų pranešėja, jog prieš
d v y lik a m etų ry ž tin g ia u s i
mūsų tautos žmonės įkūnijo
visos tautos tikslą - paskelbė
nepriklausomą Lietuvos vals
tybę ir dabar “žemėn mestas
grūdas keliasi ir neša gausų
derlių” . Po Lietuvos him no
minutės susikaupimu prisimi
nus ž u v u siu o siu s už m ūsų
laisvę ir kun. Rimvydo Ado
mavičiaus invokacinio žodžio,
kai buvo perskaitytas Nepri
klausomybės atgavimo aktas,
kalbėjo Lietuvos Respublikos
Generalinis konsulas Giedrius
Apuokas. Jis priminė, jog “nei
čia, nei L ietuvoje nestinga
dabartinės Lietuvos kritikos,
kartais pereinančios į savęs
niekinim ą” ir konsulas siūlė
bandyti pažvelgti ir kitom is
akim is. “ Šie m etai visom s
Baltijos šalims yra istoriniai
metai - mus greičiausiai pa
kvies stoti į NATO... Jeigu
pažiūrėsime į naujausias eko
nomines prognozes, matysime,
kad tas ekonominis vystymasis
yra sėkmingas. Ir pagaliau tai
turėtų pradėti ja u sti eilinis
Lietuvos žmogus” .
Kovo 11-osios tema kalbė
jo “D raugo” vyr. redaktorė
Danutė Bindokienė. “Šiandien
stebina faktas, kad anuomet
nieko nereikėjo raginti, nes
Lietuva troško laisvės ir buvo
pasiryžusi už ją m okėti bet
kokią kainą, tačiau dabar...”.
Po to ji, kaip konkurso Vertini
mo k o m isijo s p irm in in k ė ,

rankraštį “Neleisk mūsų gun
d y ti” , an trąją - 3,000 dol.
premiją Robertui Keturakiui už
“Kulka Dievo širdy” ir trečiąją
- 2,000 dol. Jūratei Vyliūtei už
“Brolį Vincentą” . Vertinimo
komisija pastebėjo, kad dar du
kūriniai verti didelio dėmesio,
tai Kazimiero Antanaičio “Ait
varai” ir Alfonso Trumjonio
“Žemės virkštelė”.
Konkurso sumanytojas ir
vykdytojas Vytautas Radžius
priminė, jog jei pirmasis kon
kursas buvo skirtas Lietuvos
partizanų kovoms iškelti, tai
antrasis - nedalom os m ūsų
tautos tema. Savo žodį baigė
pastebėdamas, kad dar mūsų

tau to s epas nep arašy tas ir
priminė, kad Lietuvoje buvo
sukamas filmas “Vienui vie
ni”, bet jis vis trukdomas, kaž
kas rūpinasi nudelsti, arba kad
iš viso nepasirodytų, nes tai
mūsų tautos kovotojų už laisvę
filmas.
Šio konkurso m ecenatas
yra dr. Jonas Adom avičius,
kuris labdarai ir kultūrai yra
n e p a p ra sta i daug p ad ėjęs,
kokio kito užsienio lietuviai
neturi, o gal ir Lietuvoje. Jo
pareiškimas buvo perskaitytas
šventės programos metu, ku
riam visi ilgai plojo, nors jo ir
nebuvo šventėje. Jo vardu
buvo įteiktas čekis laureatui
Jonui Vėlyviui. Laureatas savo
žodyje pasakė, kad čia jam
teko pajusti “tautos nedalomu
mo” jausmą. Jo kūrinyje - Vin
co Krėvės tragika, kai Maskva
jį gundė, bet nesugundė.
Sveikinimo žodžius išsakė
L ietu v o s G arbės konsulas
V aclovas K leiza, L ietuvių
Fondo tarybos pirm. dr. Anta
nas Razma, Lietuvių rašytojų
draugijos pirm. Stasė Peterso
nienė ir Kurtas Vėlius, Mažo
sios Lietuvos veikėjas.
Padėkos žodį tarė inž. Do
mas Adomaitis, Lietuvių spau
dos bendrovės pirm ininkas,
kuri leidžia Lietuvių balsą, už
šio konkurso surengimą.
M eninėje dalyje koncer
tavo m uziko R ičardo Soko
vokalinis moterų ansamblis,
kurį sudaro dainininkės, bai
gusios L ietuvos k o n se rv a 
toriją, todėl ir jų dainavimas
jau profesinio lygio.
Po gardžios vakarienės ir
pasisvečiavim o, kaip buvo
programoje parašyta, skirstėmės, kalbėdam i, kad seniai
Čikagoje nebuvo tokios kultū
ringos programos, kurią vaiz
džiai simbolizavo ir specialiai
papuošta scena.
Ar. Šilelis

LIETUVA YRA TAUTINĖ
VALSTYBĖ
Amerikos Lietuvių Tautinė
sąjunga Kovo 11 d. minėjimą
suruošė kovo 10 d., sekmadie
nį, Pasaulio Lietuvių centre.
Amerikos ir Lietuvos vėliavų
pakėlimas prie pastato buvo iš
ryto, vadovaujant ALT sąjun
gos pirm. Petrui Buchui ir dr.
Vincui Staniškiui. Po to prie
partizanų Motinos paminklo
Iren a D ird ien ė ir O skaras
Kremeris padėjo gražių gėlių
puokštę, kartu palydint “Gele
žinio v ilko” būrelio m oki
niams pasipuošusiems tauti
niais rūbais. Inž. Eugenijus
Bartkus, ALT sąjungos vice
pirm ininkas, visuom eninin
kas, tarė trumpą sveikinimo
žodį, kvietė visus dalyvauti
pamaldose ir minėjime.
Pal. Jurgio Matulaičio ka
ta lik ų m isijo je šv. M išias
aukojo kapelionas A. Paliokas
ir prel. I. U rbonas. M išių
skaitymus skaitė Irena Kaz
lauskienė ir Sigitas Miknaitis.
Auką nešė ALTS pirm. Petras
Buchas ir dr. Renata Variakojytė-Staniškienė. Mišių laike
giedojo misijos choras vado
vaujam as E. Kanclerio. Pa
mokslą sakė prel. Ignas Urbonas.
Akademinė dalis sutraukė
pilną salę dalyvių. Pradžioje
žodį tarė ALT sąjungos vicepirm. Jonas Variakojis, pabrėž
damas Kovo 11 dienos reikš
mę, nes ji patvirtina Lietuvos
istorinę Vasario 16 laisvės ir
nepriklausomybės paskelbimo
principą. Ji ir po 50 m etų
okupacijos, kuri paliko mūsų
tautoje skausmingus pėdsakus,
atėjus tinkam am momentui,
atstatė nepriklausom ybę ir
tauta įgyvendino valstybinį
teisėtum ą. M inėjim ui vado
vauti pakvietė dr. Renatą Variakojytę-Staniškienę.
Amerikos ir Lietuvos him 
nus sugiedojo sol. Praurimė
Ragienė. Vienos minutės susi
kaupimu buvo pagerbti žuvę
už Lietuvos laisvę. Invokacija
skaitė kapelionas A. Paliokas.
Jis prašė Viešpaties, kad Jis
vestų Lietuvos žmones teisin
gu keliu, kad jie atsisakytų
klaidingų idėjų, nedarytų ne
teisingų sprendimų, nes visa
Tauta vargsta. Prašė palaimos,
išminties, kad Lietuvos žmo
nės suprastų atskirti tikrą tiesą

hPR e

Literatūros šventėje Čikagoje, kurios metu buvo įteiktos “Vardan
nedalomos tautos” konkurso, kurį pravedė Lietuvių balsas,
premijos: Vertinimo k-jos pirmininkė Danutė Bindokienė, dešinėje,
ir šventės programos vedėja Dalia Sokienė.
Z. Degučio nuotr.

H E H

nuo užmaskuotų klaidų, padė
tų nugalėti nuolat atakuojančią
blogio jėgą, kad visa tauta
taptų kilni, suprastų atgautos
laisvės vertybes ir Nepriklau
somybę.
Kovo 11 dienos aktą skaitė
Živilė Gedrimaitė ir Kazimie
ras G urauskas. Sveikinim o
žodį tarė Lietuvos Respublikos
generalinis konsulas Čikagoje
Giedrius Apuokas, pabrėžda
mas, kad Lietuva per 12 metų
yra padariusi didelę pažangą.
Dabar jos tikslas tapti NATO
nare, m ūsų visų pareiga jai
padėti.
Advokatas Povilas Žumbakis buvo pagrindinis minėjimo
kalbėtojas. Jo paskaitos mintys
buvo gilios, išmąstytos. Netie
sioginiai, b et buvo galim a
suprasti, kad jo tema sukosi
apie kosmopolitines kryptis,
k u rio s yra p ropaguojam os
Lietuvoje. Jos yra žalingos ir
nepriimtinos, nes Lietuva yra
ta u tin ė , b e t ne p ilie tin ė
valstybė, o tai reiškia, kad jos
suverenitetas priklauso Tautai.
Lietuvos konstitucija nustato
tautinių mažumų teises, o iš jos
išeinantys įstatym ai - tarp
tautinės konvencijos.
Po to buvo m eninė pro
grama, kurią atliko Algimanto
B a rn išk io v a d o v a u ja m a s
ansamblis. Antanas Ragažinskas, buvęs Otavos ansamblio
instrumentalistas, pagrojo solo
klarnetu ir saksofonu. Elenos
Lapinskienės parašytą eilėraštį
“Lietuvai” deklamavo Vikto
rija Biskytė.
Jonas V ariakojis, ALTS
vicepirmininkas, tarė paskutinį
žodį, dėkodamas visiems už
gausų dalyvavimą reikšm in
goje šventėje, išvardindamas
visus, kurie vienokiu ar kitokiu
būdu prisidėjo prie minėjimo,
buvo p akviesti ant scenos,
jiem s buvo įteiktos gėlės ir
padaryta bendra nuotrauka.
Pabaigai dr. R enatai Variak o jy te i-S ta n išk ien e i v a d o 
vaujant, visi dalyviai sugie
dojo “Lietuva brangi”.
Malonu paminėti, kad mi
n ė jim a s b u v o g e ra i s u o r
ganizuotas, g ražiai praėjo,
padėka priklauso ALTS pirmi
ninkui P etru i B uchui ir jo
visam štabui bei talkininkams.
Vincas Paguojis

■
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LIETUVA IR PASAULIS
WASHINGTONE “VILNIAUS GRUPĖS”
VALSTYBIŲ ATSTOVAI
W ashingtone įvyko “Vilniaus grupės” (V-10) valstybių
etninių bendruomenių atstovų suvažiavimas. Suvažiavime taip
pat dalyvavo “Vilniaus grupei” priklausančių valstybių bei trijų
NATO v alstybių narių - Č ekijos, V engrijos, L enkijos ambasadoriai, reziduojantys Jungtinėse Amerikos Valstijose,
JAV senatorius George Voinovich, JAV Nacionalinio saugumo
tarnybos direktorius Walter Andrusysin, JAV NATO komiteto
prezidentas Bruce Jackson.
Suvažiavime V-10 etninių bendruomenių JAV atstovai buvo
supažindinti su “Vilniaus grupės” veikla bei pakviesti aktyviai
dirbti drauge V-10 valstybėms siekiant narystės Siaurės Atlanto
sutarties aljanse.
R enginio dalyvius Lietuvos am basadorius V. Ušackas
supažindino su “Vilniaus grupės” veiklos aktualijomis bei
tolesnių V-10 veiksmų planu siekiant pakvietimo į NATO ir
užsitikrinant JAV Senato paramą naujų narių priėmimui į Siaurės
Atlando aljansą.
Suvažiavimo pabaigoje V-10 etninių bendruomenių atstovai
paskelbė bendrą pareiškimą, remiantį tolesnę NATO plėtrą bei
kviečiantį JAV Senatą balsuoti už Laisvės Sutvirtinimo aktą,
kuriame išreiškiama parama NATO plėtrai 2002 Prahos viršūnių
susitikimo metu.
“Vilniaus grupe” arba V-9 vadinamos valstybės kandidatės į
NATO (Albanijos, Bulgarijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos,
M akedonijos, Slovėnijos, Slovakijos ir Rum unijos), kurių
Užsienio reikalų m inistrai 2000 m. gegužės 19 d. pasirašė
“V ilniaus p a re išk im ą ” , p rad ė ju sį p o litin io ir p rak tin io
bendradarbiavim o pam atus tarp narystės Siaurės A tlanto
sutarties organizacijoje siekiančių valstybių. 2001 m. gegužės
mėn. prie V- 9 grupės prisijungė Kroatija, ir “Vilniaus proceso”
dalyvės pavadintos V-10 grupe.
LIETUVOS SEIMO PIRMININKAS PAS POPIEŽIŲ
V ilnius/R om a, kovo 20 d. (ELTA). Su oficialiu vizitu
Italijoje viešintį Lietuvos Seimo pirmininką Artūrą Paulauską
privačioje audiencijoje priėm ė Popiežius Jonas Paulius II,
praneša ELTA.
Programoje taip pat numatyti Lietuvos parlamento vadovo
susitikim ai su Italijos Senato Pirm ininku M arcello Pera,
Deputatų rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininku Gustavo
Selva, Italijos gynybos m inistru Antonio M artino, Italijos
p ram o n in in k ų k o n fe d e ra c ijo s , Ita lijo s -B a ltijo s šalių
parlamentinės draugystės asociacijos atstovais.
P.AUŠTREVIČIUS SIEKIA DERYBŲ PABAIGOS
Vyriausiasis euroderybininkas Petras Auštrevičius išvyko
dviejų dienų darbo vizito į Briuselį. Europos Parlamente (EP)
jis pristatė Lietuvos pažangą, rengiantis narystei Europos
Sąjungoje (ES) ir dalyvavo Vyriausiųjų derybininkų susitikime,
kuriam e Lietuva siekia baigti derėtis su ES dėl M okesčių
skyriaus bei pasiekti pažangos Energetikos skyriuje.
Po kalbos E uroparlam ente num atytas P.A uštrevičiaus
susitikim as su EP pirm ininku Patrick Cox. Kaip teigiam a
Europos Komiteto prie Vyriausybės pranešime, prieš keletą
mėnesių EP vadovu tapęs P.Cox yra buvęs televizijos žurnalistas
bei ekonomikos dėstytojas. Vienu iš savo veiklos prioritetų jis
paskelbė ES plėtrą į Rytus.
Kaip primena ELTA, šiuo metu Lietuva su ES yra baigusi
derėtis dėl 23 iš 31 derybinio skyriaus.
AMBASADOS PERDAVIMUI BEREIKIA
PRANCŪZIJOS PRITARIMO
Vilnius, kovo 20 d. (ELTA). Vyriausybė patvirtino Lietuvos
ir Prancūzijos vyriausybių 2001 metų pabaigoje pasirašytą
susitarimą, jog Lietuva perleis šiuo metu Rusijos diplomatų
užimamą Lietuvos ambasados Paryžiuje pastatą Prancūzijai, o
ši sumokės už tai Lietuvai 3,5 mln. eurų atlyginimą. Tačiau
ambasados pardavimo reikalai pajudės ne anksčiau kaip spalį,
kai sutartį bus patvirtinusios abi šalys.
K aip prim ena ELTA, P rancūzija sutartį dėl L ietuvos
diplomatinės atstovybės pastato Paryžiuje ketina ratifikuoti šių
metų spalį, kai po birželį Prancūzijoje įvyksiančių parlamento
rinkimų į pirmąją sesiją susirinks naujoji Nacionalinė Asamblėja.
Paryžiuje turėtą Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatą
1940 metais neteisėtai užėmė Sovietų Sąjunga (dabar Rusijos
F ed eracija). L ietuvos atsto v ai apie 10 m etų įv airiu o se
susitikimuose su Rusijos ir Prancūzijos atstovais kėlė ambasados
atgavimo klausimą. Sutarimas pasiektas tik 2001 metų liepą
Lietuvoje lankantis Prancūzijos prezidentui Jacques Chirac.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

BALTIJOS VALSTYBIŲ GYNYBOS MINISTRUS PRIĖMĖ
JAV GYNYBOS SEKRETORIUS
Lietuvos krašto apsaugos
ministras Linas Linkevičius,
Latvijos gynybos m inistras
Girtis Valdis Kristovskis bei
E stijo s gynybos m in istras
Sven M ik ser k o v o 14 d.
Vašingtone susitiko su JAV
Gynybos departamento sekre
toriumi Donald Rumsfeld bei
jo pavaduotoju Paul W olfo
witz. Aukščiausi JAV gynybos
pareigūnai pasveikino Baltijos
valstybes už aktyvias pastan
gas rengiantis narystei NATO
bei išreišk ė tv irtą param ą
A ljanso plėtrai. Kalbėdam i
apie ren g im ąsi NATO n a 
rystei, ypatingą dėmesį Gyny
bos departam ento vadovai
skyrė ginkluotojų pajėgų mo
d e rn iz a c ija i, fin a n sin ių ir
žmogiškųjų išteklių didinimui
bei demokratinių normų įtvir
tinimui, praneša ELTA.

Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos gynybos m inistrai supa
žindino svarbius JAV pareigū
nus su Baltijos valstybių kari
nių reformų eiga. Savo kalboje
L .L inkevičius pabrėžė, jog
Baltijos valstybės siekia būti ne
tik geros NATO kandidatės, bet
ir geros Aljanso sąjungininkės.
Jis informavo, kad šiuo metu
Lietuvoje vykdom a gynybos
pajėgumų struktūros peržiūra
bei pajėgų modernizacija kaip
tik yra skirta parengti Lietuvos
ginkluotąsias pajėgas b ū si
moms NATO misijoms.
Sekretorius D.R um sfeld
padėkojo už Lietuvos, Latvijos
ir Estijos paramą Kirgizijoje
JAV vadovaujamai tarptautinei
kovai prieš terorizmą. Gyny
bos d ep artam en to vadovas
labai palankiai įvertino Lietu
vos sprendimą iš JAV įsigyti

prieštankines sistemas “Jav
elin”. Susitikime taip pat buvo
pažym ėta, kad kandidatės į
NATO privalo užtikrinti gink
luotės neplatinimo kontrolę.
JAV pareigūnai narystės
Aljanse siekiančioms Baltijos
šalims priminė, kad kol kas
sprendim ai dėl naujų šalių
pakvietim o į NATO Prahos
viršūnių susitikime nepadaryti.
Pasak jų, NATO plėtrą lems
karinė bei politinė šalių kandi
dačių pažanga.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
ministrai patikino, kad Baltijos
šalys sustiprins NATO, o jų
narystė šioje organizacijoje
atvers naujas bendradarbia
vim o galim ybes su Rusija.
Savo ruožtu JAV G ynybos
departam ento vadovai sakė,
kad NATO plėtra santykiuose
su Rusija sukurs naujus tiltus,
o ne naujas sienas.

Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius, Latvijos gynybos ministras Girts Valdis
Kristovskis ir Estijos gynybos ministras Sven Mikser.
R. Kačinsko nuotr.

PABALTIJO GYNYBOS MINISTRAI
VALSTYBĖS DEPARTAMENTE
Vašingtonas, kovo 13 d. Šiandien Lietuvos krašto ap
saugos ministras Linas Lin
kevičius, Latvijos gynybos
ministras Girts Valdis Kristovskis bei Estijos gynybos
m in istra s Sven M ik ser
su sitiko su JAV V alstybės
departam ento sekretoriaus
pavaduotoju R ichard Armitage.
R.A rm itage pagyrė L ie
tuvą bei kitas Baltijos valsty
bes už karinių reformų pažan
gą bei gerai vykdomą narystės
veiksmų planą. Jis labai teigia
mai įvertino nuostatą krašto
apsaugai skirti 2 procentus
nuo bendrojo vidaus produkto.
V alstybės departam ento
sek reto riau s p av ad u o to jas
R.Armitage Baltijos valstybių

gynybos ministrams patvirti
no, kad JAV stipriai rem ia
NATO plėtrą ir kad jis vyks į
kovo 25-26 d.d. Rum unijos
sostinėje Bukarešte rengiamą
dešimties Vilniaus grupės šalių
ministrų pirmininkų susitiki
mą. Tuo pačiu R .A rm itage
išreiškė suinteresuotumą toles
nių santykių tarp NATO ir
Rusijos plėtra.
R .A rm itag e susidom ėjo
Lietuvos krašto apsaugos mi
nistro L.Linkevičiaus pateikta
informacija, kad Lietuva pasi
ruošusi pasidalinti dem okra
tinės visuomenės kūrimo bei
daugiašalio karinio bendradar
biavimo patirtimi su Kaukazo
bei Vidurinės Azijos regiono
šalimis. Jis padėkojo m inis
trams už pasiryžimą

LIETUVOS IR UKRAINOS
PROBLEMOS
Transporto infrastruktūros
plėtros projektų įgyvendini
mas, pagalba uždarant Igna
linos atominę elektrinę, laisvo
sios prekybos sutarties sąlygų
išsaugojim as Lietuvai tapus
Europos Sąjungos nare - šios
bei kitos temos buvo aptartos
vykusiame Ukrainos ir Lietu
vos Vyriausybių vadovų susi
tikime.
Asocijuotos narystės Euro
pos Sąjungoje siekianti Ukrai
na, kaip spaudos konferenci
joje pažymėjo Ministras pir
mininkas Anatolijus Kinachas,
už paramą ypač dėkinga Lie
tuvai.
“Stojimas į ES nėra savai
minis tikslas. Jis turi apimti
(Nukelta į 10 p.)
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KULTŪROS PUSLAPIS

KLAIPĖDOJE INTRIGUOJANTIS KONCERTAS
M aestro Stasio Domarko
vadovaujamas Mažosios Lie
tuvos sim foninis orkestras,
klausytojam s reguliariai pa
teikiantis naujas koncertines
p ro g ra m as, p a ru o šė nau ją
dovaną sim foninės muzikos
gurmanams, šįkart - anglišką.
Kaip Eltos korespondentui
sakė K laipėdos m uzikinio
teatro literatūrinės dalies vedė
jas Ovidijus Petkevičius, nuo
lat rengdamas naujas progra
mas, orkestras ne tik užpildo
sim foninės m uzikos stygių
Vakarų Lietuvos regione, ren
gia ed u k a cin iu s p ro je k tu s
uostamiesčio jaunimui, daly
vauja (ir yra vienas “M uzi
k in io ru g p jū č io p a jū ry je ”
rengėjų) festivaliuose, bet ir
sėkmingai reprezentuoja Lie
tuvą užsienio šalyse. Jis pažy
mėjo, kad Mažosios Lietuvos
simfoninis orkestras, palyginti
su Lietuvos nacionaliniu ir
Valstybiniu sim foniniais or
kestrais, šalyje neturi analogų,
nes jo branduolį sudaro Klai
pėdos muzikinio teatro orkest
ro artistai, nuolat grojantys
teatro spektakliuose.
Mažosios Lietuvos simfo
ninio orkestro repertuarą pa
pildė anglų sim foninė m u
zika. O.Petkevičius akcentavo,
jog renginį globojo Jungtinės
Didžiosios Britanijos ir Siau
rės Airijos Karalystės ambasa
dorius Lietuvoje Jeremy Hill.
Jis dalyvavo koncerte, o po jo
surengė priėmimą uostamies
čio verslo, meno bei kultūros
elitui.
Anglų simfoninės muzikos
koncerto programoje - Gusta
vo Holsto siuita “Planetos” ,
kuri išraiškingai ir ekspre
syviai įkūnija bei perteikia vi
sas septynių pagrindinių pla
netų sąlygojamas aistras. Kar
tu su Mažosios Lietuvos sim-

Maestro Stasys Domarkas, Klaipėdos Muzikinio teatro vadovas ir
dirigentas.
J. Polio nuotr.
foniniu orkestru šį kūrinį atliko
ir chorm eisterio V ladim iro
Konstantinovo vadovaujamo
Muzikinio teatro choro moterų
grupė.
Kito autoriaus, Benjamin
Briten, kūriniai pasižymi sti
liaus originalumu, ekspresy
vumu bei emocingumu. B.Briten ryškus ir meistrišku anks
tesn ių jų epochų bei anglų
nacionalinės kultūros pasie
kimų derinimu bei interpre
tavimu. Koncerte bus atliktos
“Keturios jūros interliudijos”
iš dramatiškosios operos “Pe
ter G rim es” bei K oncertas
fortepijonui ir orkestrui D-dur.
Sis koncertas Lietuvoje bus
atliekamas pirmą kartą.
Ir G.Holst (1874-1934) ir

B.Briten (1913-1976) - ryškios
figūros anglų simfoninės mu
zikos istorijoje. Autoriai im 
ponuoja ne tik savo kūriniais,
bet ir itin įvairiapusiška kūry
bine veikla. Tokio masto kūri
niai ir autoriai reikalauja gero
kai papildyti orkestro artistų
gretas, šįkart kartu su klaipė
diečiais gros ir k v iestin ia i
atlikėjai iš Vilniaus.
Kūrinius diriguos “Anglų
simfoninės muzikos” progra
mos sumanytojas, orkestro ir
M uzikinio teatro m eno v a 
dovas maestro Stasys Domar
kas. Beje, balandžio 21-ąją,
S .D om arko v ad o v au jam as
Mažosios Lietuvos simfoninis
orkestras G.Holsto ir B.Briteno
kūrinius atliks Lietuvos filhar
monijoje.

BERLYNO FILHARMONIJOJE
LIETUVIŠKA MUZIKA
Pasaulinio garso Berlyno
filh a rm o n ijo s salėje buvo
atliekam as lietuvių kom po
zitoriaus Vytauto Barkausko
Koncertas altui ir kameriniam
orkestrui.
K oncerto org an izato rių
kvietim u, kom pozitorius V.
B a rk a u sk a s
išsk rid o
į
Vokietiją. Koncertas, kuriame
altistas H ansas Joachim as
Greineris ir orkestras “Ber
liner Capella” atliko jo kūrinį,
Berlyno filharmonijoje vyko
kovo 17 dieną.
“70 m etų laukiau tokios
laim ės” , prieš išvykdamas į
Berlyną Eltos korespondentei
prisipažino kompozitorius V.
Barkauskas. Nemanau, sakė
jis, kad yra kom pozitorių,
kurie nesvajotų savo kūrinius
išgirsti tokio lygio salėse kaip
Berlyno filharmonija.
1981 m etais p a ra šy tas
Koncertas altui ir orkestrui

buvo dedikuotas pasaulinio
garso rusų altistui Jurijui Bašmetui. Tada kūrinys skambėjo
Lietuvos miestuose, taip pat
Kijeve, Maskvoje. 2001 m e
tais, m in in t V. B ark au sk o
jubiliejų, J. Bašm etas jį vėl
atliko Vilniuje. Yra išleistos
gaidos, įrašai transliuojami per
radiją. Kur vokiečių altistas
H.J. Greiner “atrado” šį kūrinį,
V. Barkauskas sako nežinąs.
Kompozitoriaus buvo papra
šyta atsiųsti gaidas ir pranešta,
kad kūrinys bus atliekam as
Berlyno filharmonijoje.
Kovo 17 dienos koncerte
Berlyno filharmonijoje skam
bėjo ir estų kom pozitoriaus
A rvo Piarto “B erliner Kantate”, taip pat Johano Sebastijan o B acho M išios A -dur.
Dirigavo Gunter Berger.
V. B arkausko K oncertas
altui ir orkestrui Vakaruose
atliktas pirmą kartą.

KLAIPĖDOJE VYKO KULTŪROS
KONGRESO KONFERENCIJA
Klaipėdos universitete vy
ko trečiojo Lietuvos kultūros
kongreso konferencija, skirta
kultūros ugdym o ir plėtros
prioritetam s aptarti, praneša
ELTA.
Plenariniuose posėdžiuose
konferencijos dalyviai ana
lizavo, kaip nustatyti ir įgy
vendinti kultūros prioritetus,
kaip vertinama Kultūros m i
nisterijos kultūros prioritetų
n u sta ty m o tv ark a , ar iš 
girstamas visuomeninių kultū
ros organizacijų balsas. Atski
ras posėdis buvo skirtas Klai
pėdos m iesto bei rajono ir
visos apskrities bei gretimų
Žemaitijos rajonų kultūrininkų

pranešimams ir mintims apie
įvairias kultūros problemas ir
jų sprendimo būdus.
Konferencijos dalyviai taip
pat aptarė švietimo reformos
problemas, meno šakų būklės
pokyčius ir kūrybos skatinimo
b ū d u s, a n a liza v o k u ltū ro s
paveldo politikos, teisingumo
ir d o ro v in ių norm ų kodifikavimo, kultūros prioritetų
nustatymo problemas.
Trečiąjį Lietuvos kultūros
k ongresą surengė L ietuvos
kultūros politikos institutas.
Kongreso konferencijos jau
įvyko Šiauliuose ir Kaune,
kitos konferencijos num ato
mos Panevėžyje ir Vilniuje.

J.PAKALNIO MUZIKOS DIENOS
Vokietijos sostinėje Berly
ne skam bėjo trijų B altijos
valstybių šiuolaikinė muzika.
Kovo 16 dieną, populiariame
Berlyno m uzikiniame klube
SAGE Lietuvos, Latvijos ir
Estijos am basados B erlyne
drauge su Vokietijos viešųjų
ryšių kompanija “Dascorps”
rengė netradicinį vakarą “Dan
cing D ip lo m a ts” , p ra n e ša
ELTA.
Sio naujo projekto tikslas pristatyti Berlyno gyvento
jam s ir svečiams trijų Baltijos
valstybių šiuolaikinę muziką.
Muzikinio klubo svečiams
skambėjo populiariausi trijų
Baltijos valstybių šiuolaikinės
muzikos įvairių žanrų kūriniai,
vakaro d aly v iai buvo v a i
šinami lietuvišku, latvišku ir
estišku alumi.
K a ra lia u s M in d au go
įamžinimas stabtelėjo. Kultū
ros vertybių sergėtojai su-

stabdė Karaliaus M indaugo
tilto per Nerį statybą Vilniuje.
Kultūros vertybių apsaugos
departamentas (KVAD) parei
kalavo, kad tilto statytojai
užsakytų archeologinius ty
rimus. Tęsti darbus prie Neries
bus leista tik pateikus sutartį
su archeologais. LR. Karaliaus
M indaugo tilto statyba pra
sidėjo nesusipratimu.
Sm iltyne yra K laipėdos
savivaldybės administruojama
teritorija. Taip pat - N acio
nalinio parko dalis, valstybės
saugoma teritorija. Įsigaliojus
įstatymui dėl nemokamo per
kėlim o k e lta is per K uršių
marias, Smiltynėje jau išryš
kėjo k e le tas n e to le ru o tin ų
daly k ų .N acio n alin io parko
direktorius Vladas Portapas
Miesto ūkio komiteto narius
informavo apie nepageidau
tiną situaciją, susiklosčiusią
S m iltynėje. P irm a, žym iai

padaugėjo automobilių Smilty
nėje, prie m arių. Atvykėliai
automobiliais važinėja ir miš
ko keliukais, gadindami ploną
jų dangą. Antra, Sm iltynėje
labai padaugėjo šiukšlių. Tre
čia, “Smiltynę užpuolė šunys”.
“Nacionalinis parkas - ne vieta
šunim s vedžioti” , - sakė V.
P o rtap as. M iesto ūkio d e 
partam entas įpareigotas ne
delsiant perkėlose pastatyti
ženklus, informuojančius apie
tai, kad Smiltynėje draudžiama
vedžioti šunis.
Muzikos centro koncertų
salėje kovo 13 d. prasidėjo VI
ja u n ų jų a tlik ė jų fe stiv a lis
“Skambanti banga”. Pradeda
m ajam e koncerte m uzikavo
Klaipėdos jaunieji solistai, iš
kurių dauguma yra įvairiausių
tarptautinių ir respublikinių
konkursų laureatai bei diplo
mantai. Iš viso vyko 5 festi
valio koncertai.

Šių metų rudenį Lietuva
pažymės garsaus fleitininko,
dirigento ir kom pozitoriaus
Juozo Pakalnio gimimo 90ąsias m etines. Šią sukaktį
anksčiausiai pradeda minėti
m uziko gim tasis P akruojo
rajonas. Kovo 20-22 d. Lietu
vos muzikų rėmimo fondas ir
Pakruojo rajono savivaldybė
ren g ė J.P a k a ln io m uzikos
dienas, praneša ELTA.
Trijų dienų program oje
vyko dešimt koncertų Pakruo
jo rajono pagrindinėse ir vidu
rinėse mokyklose. Juose buvo
kviečiam os dalyvauti ne tik
mokyklų bendruomenės, bet ir
moksleivių tėvai, neįgalūs ir
pagyvenę P akruojo rajono
gyventojai ir jų globėjai.
J.Pakalnio muzikos dieno
se dalyvavo Lietuvos muzikų
rėmimo fondo suburta žinomų

a tlik ė jų grupė: fle itin in k ė
Laim a Šulskutė, dainininkė
Natalija Katilienė ir pianistė
Eglė Perkumaitė. Į baigiamąjį
koncertą kovo 22 dieną Pa
kruojo kultūros namuose, be
ja u m inėtų atlikėjų, atvyko
dainininkai Judita L eitaitė,
E duardas K an iav a,p ian istė
Audronė Juozauskaitė ir aktorė
Barbora Kaniavienė. Koncer
tus vedė J.Pakalnio kūrybinio
palikimo tyrinėtojas muzikolo
gas Vaclovas Juodpusis.
Per savo neilgą gyvenimą
J.Pakalnis (1912-1948) sukūrė
baletą “Sužadėtinė” , kūrinių
simfoniniam orkestrui, pjesių
fleitai, smuikui, maršų pučia
mųjų orkestrui, chorų, dainų ir
romansų, harmonizavo lietuvių
liaudies dainų. K om pozito
riaus kūrybai būdinga roman
tinis pobūdis, spalvinga instru
mentuotė, melodingumas.
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PASIŪLYMAS LIETUVOS
KARO MEDIKAMS
Labai teigim ai įvertinus
Lietuvos karo medikų grupės
darb ą 1999 m etais NATO
vadovaujam oje hum anitari
nėje operacijoje Albanijoje,
kur lietuviai dalyvavo čekų
karo ligoninės sudėtyje, Če
kija pasiūlė lietuviams karo
medikams prisijungti ir prie
tarptautinių taikos palaikymo
pajėgų operacijos Afganista
ne, kuriai vadovauja Didžioji
Britanija.
Šios num atomos m isijos
detales, kaip praneša ELTA, su
Lietuvos kariuomenės vado
vais aptarė Vilniuje lankęsis
Čekijos Respublikos generali
nio štabo viršininkas genero
las leitenantas Jiri Šedivy.

Spaudos kon feren cijo je jis
pažymėjo, kad 4 mėnesius 10
lietuvių kartu su čekais daly
vavę humanitarinėje operaci
joje Albanijoje parodė aukštą
profesionalumo lygį, ir būtent
dėl to nuspręsta vėl pakviesti
lietuvius įsitraukti į čekų karo
medikų gretas.
Neseniai Čekijos Vyriausy
bė patvirtino šiai operacijai
reikalingą finansavimą, tačiau
šį sprendimą dar turi patvirtinti
Č ek ijo s p a rla m e n ta s.D ė l
lietuvių karo medikų vykimo į
A fg a n ista n ą re ik a lin g a s ir
Lietuvos valdžios pritarimas.
Prieš išvykstant į Afganistaną,
lietuviai karo medikai Čekijoje
b ū tų a p m o k y ti b ei a tlik tų
praktiką.

Viešnagė Cleveland, Oh. Iš kairės: Dalia Puškorienė, Gailutė
Klimaitė ir Eugenijus Gentvilas.

LIETUVOS IR UKRAINOS
PROBLEMOS

Atkelta iš 8 p.

pokyčius visose gyvenim o
srityse. Šis mūsų tikslas neturi
alternatyvos”, - sakė A.Kinachas. Jis taip pat pareiškė
paramą Lietuvai siekiant na
rystės NATO.
U kraina siekia iki 2007
metų tapti asocijuota ES nare,
o nuo 2011 metų būti pasi
rengusia tapti visateise ES
nare, praneša ELTA. “Norė
čiau pabrėžti, kad mes labai
norėtume palinkėti Lietuvai
g a u ti te ig ia m ą sp ren d im ą
Prahoje”, - linkėjo Ukrainos
Premjeras, įsitikinęs, jog stipri
rytinė mūsų šalies siena taps
užkarda nelegaliai migracijai.
Lietuvos Vyriausybės va
dovo Algirdo Brazausko teigi
m u, L ie tu v a i ypač sv arb i
Ukrainos patirtis atom inėje
en e rg e tik o je, lik v id u o ja n t
Černobylio atominės elektri
nės avarijos pasekmes. “M a
nau, kad tuomet, kai klausi
mas bus konkrečiai svarsto
mas dėl uždarymo ir prasidės
veiksmai dėl paties uždarymo,
agregatų išmontavimo, kuro
saugojimo ir panašūs dalykai

- Ukrainos patirtis bus labai
naudinga” , - pabrėžė A.Brazauskas.
S usitikim e, anot A .B razausko, daug dėmesio skirta
transporto plėtrai - IX Kretos
koridoriaus projekto įgyvendi
nimui.
Susitarta sukurti specialią
abiejų šalių Susiekim o m i
nisterijų, geležinkelių ir uostų
atstovų darbo grupę, kuri pa
rengtų konkrečius pasiūlymus
Ukrainos krovinių srautų su
aktyvinim ui IX Kretos kori
doriaus atkarpa Kijevas - Go
m elis - M inskas - Vilnius Klaipėda. Anot A.Brazausko,
Kretos koridorius turėtų nusi
driekti iki Odesos.
A pie tai, kad prioritetas
teikiamas transportui, tranzitui,
krovinių pervežimui akcentavo
ir Ukrainos Vyriausybės va
dovas.
Vyriausybėje buvo pasira
šytos trys tarpžinybinės sutar
tys dėl bendradarbiavimo švie
timo ir mokslo, dėl bendradar
biavimo augalų karantino srity
se bei Lietuvos darbo biržos ir
Ukrainos Darbo ir socialinės
politikos ministerijos memo
randum as dėl bendradarbia
vimo 2002 - 2005 metais.

MICHIGAN VALSTIJOS KONGRESAS UŽ BALTIJOS
VALSTYBIŲ NARYSTĘ NATO
Kovo 17 d. Detroite įvyku
siame susitikime su JAV lie
tuvių bendruomene Michigan
valstijos Kongreso narys An

Rezoliucijoje pažymima,
kad Lietuva, Latvija ir Estija
palaiko NATO principus. Šios

drew E.Raczkowski Lietuvos
ambasadoriui JAV Vygaudui
Ušackui įteikė bendrą M ichi
gan Atstovų rūmų ir Senato
rezoliuciją, kurioje p asisa
koma už Lietuvos, Latvijos ir
Estijos narystę NATO. M ichi
gan Kongresas šią rezoliuciją
išsiuntė JAV prezidentui, JAV
S en ato b ei A tsto v ų rūm ų
pirmininkams.

šventusios taikai ir žinomos,
kaip aktyvios pasipriešintojos
okupacijai, Aljansui gali daug
ką pasiūlyti. Latvija, Estija ir
Lietuva davė pavyzdžius, kaip
dėka savo institucijų ir kultūrų
reikia siekti laisvės idealų. Šių

trys valstybės, būdamos pasi-

šalių priėmimas į NATO tik
dar labiau apsaugotų taikos ir
demokratijos saitus”, - sakoma
rezoliucijoje.

Rezoliucijoje taip pat pa
žym im a NATO svarba u ž 
tikrinant saugumą ir stabilumą
E uropoje, bei visų A ljanso
narių įsipareigojim ai dem o
kratijai, žmogaus teisėms bei
civilinei ginkluotųjų pajėgų
kontrolei.
Savo rezoliucijoje M ichi
gan Kongresas kreipėsi į JAV
prezidentą ir JAV Kongresą,
kviečiant juos parem ti L ie
tuvos, Latvijos ir Estijos na
rystę NATO.

UKRAINA TRUPUTĮ PAVYDI LIETUVAI
Ukrainos Ministras pirmi
ninkas A natolijus Kinachas
sako, kad U k rain a tru p u tį
p a v y d i L ie tu v a i p o litin ė s
sistemos stabilumo ir pasiekto
raidos etapo. Platus Lietuvos
Seimo narių sutarimas svar
biausiais užsienio politikos
klausimais, Ukrainos premjero
teig im u , liu d ija tam tik rą
tautos konsolidaciją.
U krainos M inistras p ir
mininkas susitiko su Lietuvos
Seimo pirm ininko pirm uoju
pavaduotoju Česlovu Juršėnu.
Pokalbyje aptarti demokratijos
plėtros procesai, artėjantys
parlam ento rinkim ai U kra
inoje, Lietuvos pasirengim o
narystei Europos Sąjungoje
klausimai, praneša ELTA.
Seimo pirmininko pirmasis
pavaduotojas Č.Juršėnas infor
mavo Ukrainos Premjerą apie
parlamento darbus, ruošiantis
narystei Europos Sąjungoje,

LIETUVOS VYČIAI JAU
PAAUKOJO M ILIJONĄ
DOLERIŲ

Atkelta iš 8 p.

Gailestingumo Motinos namai
ir n ak v y n e yra k ritišk o j
padėtyje. Šilum os išlaidos
pabrango ir vienam mėnesiui
kainuoja arti 3,000 JAV dol.
Šildymo tinklai yra privati
zuoti ir nuolaidų Caritui nėra.
Pernai, kai “Pagalba Lietu
vai” valdyba susitiko su kardi
nolu B ačkiu, buvo aptarta
Amatų centro vizija. Kardino
las Bačkis pakvietė, kad Lietu
vos Vyčiai ir jų draugai įsi
jungtų ir paremtų naują įkurtą
centrą, kur susibūrė profesio
n alūs m e istra i ir p ad ed a
ja u n im u i įsig y ti s ta lia u s,
statybininko, virėjo, siuvėjo,
resta u ra to ria u s p ro fesijas.
Am atų m okyklai reikalinga
įvairiausios technikos - siu-

opozicijos vaidmenį ir teises
Lietuvos parlamente.
Č .Juršėnas pabrėžė, kad
nuo pat N epriklausom ybės
atkūrimo Lietuvos parlamente
būdavo ir pozicijos, ir opo
zicijos sutarim as dėl sv ar
b ia u sių u ž sie n io p o litik o s
klausim ų. Nors dėl ekono
m inių, socialinių problem ų
sprendimų Lietuvos parlamen
tara i ir an k sčiau , ir dabar
nesutaria, tačiau klausim ai,
anot Č.Juršėno, vis dėlto svars
tomi korektiškai.
Seimo pirmininko pirmasis
pavaduotojas pokalbio metu
domėjosi pasiruošimu demo
kratiniams rinkimams į Ukrai
nos p a rla m e n tą. U k rain o s
Premjeras A.Kinachas išreiškė
viltį, jo g kovo 31 d. įv y k 
siantys Ukrainos parlamento
rinkimai sudarys sąlygas parla
m en ta ra is ta p ti žm onėm s,

vimo mašinų, staklių, skalbi
mo mašinų, džiovintuvų ir t.t.
Džiugu pranešti, kad dosnūs
vyčiai Anthony ir Petronella
Alexander paaukojo 200 IBM
akcijų kurių vertė yra virš
22,000 JAV dol.
“Pagalba Lietuvai” dabar
turi keturias hum anitarines
programas: medicininis fon
das (vaistų persiuntimo išlai
doms padengti), Šv. Juozapo
seminarijos fondas, Gailestin
gumo Motinos globos namai ir
nakvynė ir V ilniaus Am atų
centro fondas. Rėmėjai galės
pasirinkti kokį projektą norės
remti.
Savo 89 m etų isto rijo je
Lietuvos Vyčiai atliko m il
žinišką darbą su m eile L ie
tuvai širdyse ir šūkiu “Dievui
ir tėvynei” lūpose. Daug žmo
nių įvairiais būdais padėjo
savo sesėms ir broliams Lie
tuvoje. Visuomenė visuomet

kurie pasirengę savo intelektą
ir jėgas skirti valstybės labui.
Ukrainos Ministras pirmi
ninkas pritarė, jog opozicijos
teisių įtvirtinimas labai svar
bus demokratijos konsolida
cijai.
A.Kinachas išreiškė įsiti
kinimą, kad Lietuvos ir Ukrai
nos santykiai stiprės. Šiemet
Vilniuje num atoma surengti
Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos
ekonom inį forum ą. T urėtų
plėtotis ir tarpparlamentiniai
ryšiai tarp Ukrainos bei Lie
tuvos.
Ukrainos Ministras pirmi
ninkas A.Kinachas ypač pa
brėžė tai, kad Europos Sąjun
gos plėtra neturėtų sukurti
kliūčių dvišaliam Lietuvos ir
Ukrainos bendradarbiavimui.
Jo įsitikinim u, tiem s, kurie
atvyksta su gerais ketinimais,
Lietuvos sienos turėtų būti
įveikiamos kuo lengviau.

buvo dosni rėmėja “Pagalba
Lietuvai” darbų. Tad, ir vėl
prašome visų teikti bet kokią
param ą “Pagalba Lietuvai”:
telkti aukas ir m elstis, kad
m ūsų p astan g o s būtų sė k 
mingos.
Aukas prašome siųsti: Aid
to L ith u a n ia , In c., 1594
B eau p re A ve., M adison
H e ig h ts, M I 4 8 0 7 1 -2 6 2 2 .
Smulkesnės informacijas apie
“Pagalba Lietuvai” padalinį ir
projektus, tel: (248) 547-2859,
faksas: (248) 547-0982, ir Epaštas: Rjuskasvoba@cs.com.
Iš anksto dėkojame Jums,
m ie lie ji ir g e ra šird ž ia i už
nuolatinį dosnumą ir paramą
m ūsų k iln ie m s d arbam s
padedant mūsų vargstantiems
sesėms ir broliams Lietuvoje.
Regina JuškaitėŠvobienė
“Pagalba Lietuvai”
pirmininkė
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SPORTAS

2002 M. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ
PLAUKIMO PIRMENYBĖS

RENGINIŲ KALENDORIUS
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.
BIRŽELIO 16 d. sekm adienį 3:00 val. p.p. tragiškojo
birželio (1941) pam inėjim as ir ekum eninės pam aldos už
žuvusius ir nukentėjusius latvius, lietuvius ir estus Dievo
Motinos parapijoje. Rengia Clevelando Pabaltiečių Komitetas.
LIEPOS 13 d., 4 v.v. - kasmetinė “Gijos” gegužinė - kaip
visada, Beachland piknikų vietovėje, ant Erie ežero kranto. Kaip
ir pernai Jus linksmins akordeonistas Bronius Mūras iš Čikagos.
RUGSĖJO 8 d.,
parapijos sodyboje.

gio parapijos gegužinė

2002 m. Šiaurės Amerikos
lietuvių plaukimo pirmenybės
įvyks 2002 m. gegužės 18 d.,
šeštadienį, M arm ion A cad
emy, 1000 Butterfield Road,
Aurora, IL. Rengia - Čikagos
ASK Lituanica. Baseinas yra
25 jardų ilgio ir turi 6 linijas.
Varžybų pradžia - 9:00 val.
ryto. Registracija ir apšilimas
- nuo 8:00 val. ryto. Varžybos
vyks šiose klasėse: Vyrų ir
moterų (17-24 metų imtinai);
senjorų - vyrų ir moterų (25 m.
ir vyresnių); berniukų ir mer
gaičių - 15-16 m., 13-14 m.,
11-12 m., 9-10 m., ir 8 m. ir
jaunesnių. Klasifikacija - pagal
dalyvio amžių varžybų dieną.
Programa apima visus sti
lius. Šuolių į vandenį nebus.
Estafečių taipogi nebus. Da
lyvauti kviečiami visi lietuvių
k ilm ės p lau k ik ai. D alyvių
skaičius neapribotas.
D alyvių re g istra c ija iki
2002 m. gegužės 11 d. imtinai,
pas v a ržy b ų vad o v ą, šiuo

ad resu: A lg is N o rk u s, 3
H a rd w ic k C t., A u ro ra, IL
60506, USA. Tel. 630-466
4661 namų ir 708-651-1052
darbo; Fax: 630-466-4661; E
mail: norkuskmn@aol.com
Išsamią informaciją gauna
sporto klubai ir mums žinomi
plaukikai. Suinteresuoti plau
kikai prašomi kreiptis į Algį
Norkų. Taipogi sekite ŠALFASS
Website: www.salfass.com
Papildomi ryšiai: Mrs. Ca
th erin e Jo ta u ta s, K anados
lietuvių plaukikų koordinatorė,
tel. 905-457-7664; E-m ail:
Caromire@aol.com; Arvydas
Barzdukas (JAV rytuose) tel.
703-560-1410. Algirdas Bielskus (ŠALFASS plaukimo ko
ordinatorius) tel. 2 16-486
0889.
Šios varžybos yra dalis 52jų ŠALFASS-gos Sporto Žai
dynių, vykstančių tą patį sa
vaitgalį Čikagoje ir apimančių
5 sporto šakas.
SALFASS-gos Centro
Valdyba

SPALIO 26-27 dienomis “Tradicines lietuvių dienos”
šeštadienį 6:30 v.v. Dievo M otinos parapijos auditorijoje
“A ukuro” choro koncertas. R engia JAV LB C levelando
apylinkės valdyba.

DIRVAI
AUKOJO
J.Lizaitis,
Fort Lauderdale, F L ...............50
L.B. Philadelphijos PA
apylinkė............................... 50
E.Bartkus, Beverly Sh., IN .... 25
J.Jovaiša, San Diego, C A ...... 25
V.Beleckas, Chipley, F L ....... 15
T.Česnaitis, Hondo, TX ........ 15
H. Feifer, St. Petersburg, FL .... 15
R. Janušauskas, Cleveland,OH.15
PJurkus, Woodhaven, N Y ...... 15
J.Kaspariūnas, St. Pete. F L ..... 15
I. Kučiauskas,
Catonsville, M D .....................15
B.Siliūnas, Clarendon Hill, IL ..15
E.Švažas, Orland Park, I L ...... 15
VJanuškis, Cleveland, O H .... 10
J. Juozūnas, Miami Beach, FL...10
O.Merkienė, So. Boston, MA ..10
V.Sherksnis, Gardner, M A .... 10
J.Skuodas. De Kalb, IL ........... 10
J.Alšėnas, Brecksville, OH .....10
S. Bakūnas, Cleveland, O H .....5
R.Kot, Amsterdam, N Y ........... 5
O.Vaškas, Willoughby, OH .... 5
R.Žiedonis, Willoughby, OH ... 5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

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.

Mano mielai draugei

A. f A.
ŽIVILEI R.
RAMANAUSKAITEI

Po sunkios širdies operacijos
kun. klebonui J. Bacevičiui aplankiusiam mane
ligoninėje, mano mieliems parapijiečiams, pensininkų
dalyviams, choro draugams ir draugėms.
Gavau nuo Jūsų laiškus, dovanas,
gražias gėles - užuojautas.
Labai, labai nuoširdžiai dėkoju visiems, kad mane
nepamiršote, užjautėte mano sunkioje ligoje.
Uršulė Gaižutienė

ĮV A I R I O S Ž IN IO S

mirus reiškiu gilią užuojautą jos dukroms
AUDRAI ir RASAI, seserims RIMAI su šeima,
DAIVAI su šeima, DAINAI ir broliui JURGIUI su
šeima ir jos draugui ERNESTUI DEME.

Kartu liūdžiu
Irena Kijauskienė

Buvusiam Jurų skautui

A. f A.
ANDRIUI RAULINAIČIUI
mirus, jo žmonai CLARISSAI,
vaikams ALINAI, LIVIJAI, ERIKUI ir EMAI,
seseriai INGRIDAI, jo motinai ALDONAI
RAULINAITIENEI ir visiems giminėms,
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Buvę Clevelando Jūros
skautai ir skautininkai

Vaistų gamintojai tikina,
kad yra pasirengę mažinti vistų
k a in a s, tač iau v a ld in in k a i
nerodo iniciatyvos. Valstybė
seniai nebeįstengia atsiskaityti
su farmacininkais už avansu
tiekiamus kom pensuojamuo
sius v a is tu s ,ta č ia u ned aro
nieko: pirm aisiais šių metų
mėnesiais kasdien pereikvojama bemaž po pusę milijono
litų. Premjeras Algirdas Bra
zauskas bejėgiškai pripažįsta,
kad neįstengiam a sustabdyti
šių aukso upių bėgimo. Aukso
upės be užtvankų.
Sveikatos apsaugos valdi
ninkai galiausiai praregėjo ir
viešai susirūpino Privalomojo
sv eik ato s drau d im o fondo
(PSDF) lėšomis, kompensuo
jam ųjų vaistų kainom is bei
milžiniškais jiem s taikomais
antkainiais. “Lietuvos rytui”
pasiteiravus, ar tokią reakciją

paskatino griežta šalies prem
jero Algirdo Brazausko kritika,
sveikatos apsaugos ministras
Romualdas Dobrovolskis at
sakė neigiamai: “Jau pernai
pam atėm e, kokia finansinė
tragedija gresia dėl augančių
skolų” .
M edicina skęsta kyšinin
kavimo liūne. Ligonių ir vals
tybės sąskaita lobstantis far
macininkų klanas gali turėti
rimtų problemų. Mat sveikatos
apsaugos ministras Romualdas
Dobrovolskis užsimojo pada
ryti tvarką kompensuojamųjų
v aistų srity je ir su m ažinti
vaistų kainas. Apie korupciją
vaistų rinkoje prabilo ne tik
ligoniai, bet ir valdininkai.
“Respublikai”pavyko sužinoti
naujų faktų apie farmacininkų
ir medikų korupciją bei gauti
labai įdomų šimto gydytojų
sąrašą.

■ĮVAIRENYBES

Skurdas vis daugiau lie
tuvių verčia griebtis pavojingo
ir n u sik a lsta m o n ark o tik ų
kurjerio darbo. Estija, Ekva
doras, R usija, L ietuva. Tai
valstybės, kuriose vien praė
jusį mėnesį įkliuvo narkotikus
iš vienos šalies į kitą gabenę
lietuviai. “Narkotikų kurjerių
darbo pastaruoju metu grie
biasi vis daugiau lietuvių. Šie
žmonės paprastai beveik nieko
nežino nei apie juos pasamdžiusius asm enis, nei apie
narkotikų verslo užkulisius.
Jeigu kurjeris įkliūva, jo darb
davys beveik visada išvengia
atsakomybės, nors dažnai jis
būna šalia ir stebi savo sam
dinį” , teigė Policijos departa
m ento n arkotikų kontrolės
tarnybos vyresnysis komisaras
Algis Kvainickas.

Priimamas gyventojas
Išnuomotame name
gyvename 2 moterys,
priimtumėme dar
trečią moterį.
Visai arti Dievo Motinos
parapijos.

Skambinkit: Živilei
(216) 481-9300 arba
1-440-834-0313
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PEREINAMASIS
LAIKOTARPIS DĖL
ŽEMĖS PARDAVIMO
UŽSIENIEČIAMS
Lietuvos krikščionys de
mokratai pritaria Konstitucijos
47-ojo straipsnio pakeitimui,
kuriuo siekiama suteikti gali
mybę įsigyti žemės ūkio pa
skirties žemę užsieniečiams ir
Lietuvos juridiniam s asm e
nim s. T ačiau šios p a rtijo s
pirmininkas Seimo narys Ka
zys Bobelis norėtų, kad būtų
parengti stiprūs, stabilūs “sau
gikliai”, kurių niekas negalėtų
a p eiti ir p a k e isti, p ran e ša
ELTA.
K rik šč io n ių d em o k ratų
valdybos pirmininko, Seimo
nario Petro Gražulio teigimu,
mūsų derybininkai turėtų rei
kalauti pereinamojo laikotar
pio dėl žemės pardavimo. Jo
nuomone, tai reikėtų sieti su

tiesioginėmis išmokomis ir tik
tada atsisakyti pereinam ojo
laikotarpio, kai gausime šimta
procentines išmokas kaip ir ES
senbuviai. Seimo nario teigi
mu, svarbu, kad mūsų valsty
bė, bent šiuo pereinam uoju
laikotarpiu, kuo daugiau lėšų
skirtų žemės ūkiui, ypač jo
modernizavimui.
Partijos vadas K. Bobelis
spaudos konferencijoje apgai
lestavo, kad kol kas nepateikta
konkrečių argumentų dėl pe
reinamojo laikotarpio pliusų ir
minusų. “Tai leistų priimti šiuo
klausimu objektyvų, teisingą
sprendimą”, sakė jis.
Seimo narys P. G ražulis
apgailestavo, kad šiuo metu
nėra diskutuojama apie žemės
ūkio paskirties žemės pardavi
mą Lietuvos juridiniam s as
m enims. Jeigu bus suteikta
galimybė parduoti žemės ūkio

EUROPA TRAVEL 692-1700
LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL
TO EAST EUROPE
paupers - vt$a$- prepaid tictab

SERVING OUR COMMUNITY
for oVer

Years

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

paskirties žemę Lietuvos juri
diniams asmenims, parlamen
taro nuom one, to kiu būdu
“atsiras didžiulė landa ir užsie
niečiams įsigyti žemę” . “Bet
koks ū k in in k a s g ali p e r 
registruoti savo ūkį į akcinę
bendrovę ir tokiu būdu akcijas
gali nusipirkti užsienietis” ,
prognozuoja P. Gražulis.
LIETUVA SVEIKINA
SERBIJOS IR
JUODKALNIJOS
BENDRĄ VALSTYBĘ
Lietuva sveikina pasirašy
tą Serbijos ir Juodkalnijos
susitarimą dėl santykių reor
ganizavimo.
Kaip primena ELTA, Jugo
slavijos prezidentas Vojislav
Kostunica, Juodkalnijos prezi
dentas M ilo D jukanovic ir
Serbijos ministras pirmininkas
Zoran Djindjic pasirašė doku
mentą, kuriuo apibrėžiam as
kuriam os d v iejų v alsty b ių
sąjungos statu sas. N aujoji
federacija vadinsis Serbija ir
Juodkalnija. Lietuva mano, jog
šis pasiekim as taps svarbiu
faktoriumi užtikrinant taiką ir
sta b ilu m ą B a lk a n u o se bei
visoje Europoje, prisidės prie
Serbijos ir Juodkalnijos Res
p u b lik ų ate itie s gerin im o ,
e k o n o m in io k le stė jim o ir
žm onių gerovės sukūrim o.
Lietuva įsitikinusi, kaip teigia
ma Užsienio reikalų ministeri
jo s p ran ešim e, jo g m inėto
susitarimo pasirašymas atvers
naujų Serbijos ir Juodkalnijos
santykių su Europos Sąjunga
perspektyvą, simbolizuos sie
kimą gyventi kartu perimant
bendražmogiškas vertybes ir
principus. Lietuva, kuri šiuo

metu pirm ininkauja Europos
Tarybai, patvirtina savo įsipa
reigojimus didelį dėmesį skirti
įvykiams Balkanuose. Be to,
Lietuva jau daugelį metų prisi
deda prie taikos proceso Balka
n u o se, a k ty v ia i d a ly v a u ja
Jungtinių Tautų, Europos Są
jungos, Siaurės Atlanto Sutar
ties organizacijos (NATO) bei
Europos saugumo ir bendra
d a rb ia v im o o rg a n iz a c ijo s
(ESBO) veikloje.

L ietuvos Seim o valdan
čioji daugum a pasitiki savo
suform uota ir ja u aštuonis
m ėnesius dirbančia A lgirdo
B razausko Vyriausybe. Tai
k o n sta tu o ja m a parlam en to
priimtoje rezoliucijoje, kurioje
te ig ia m a i įv e rtin ta p rie š
savaitę A.Brazausko pateikta
m etinė Vyriausybės veiklos
ataskaita. Opozicija šią ata
skaitą pavadino biurokratine ir
siūlė ją įvertinti neigiam ai,
tačiau nesulaukė palaikymo.
Iki šiol tik švietimo refor
mai priekaištų turėję social
demokratai pradėjo kritikuoti
patį švietim o ir m okslo m i
nistrą socialliberalą Algirdą
M onkevičių. V aldančiosios
frakcijos pasitarime pasigirdo
net raginimų, kad daugumos
politikos nevykdantis minist
ras turėtų pasitraukti iš posto.
V aldančiąją Seim o frakciją
papiktino švietimo ir mokslo
ministro A.Monkevičiaus pa
reiškimai, esą jam trukdoma
dirbti.
Seim as dar šį pavasarį
gali apsispręsti dėl siūlymo
atšaukti prieš porą metų pri
imtą SSRS okupacijos žalos
atlyginim o įstatym ą. Dėl to

renkami parlamentarų parašai.
Seimo valdančiosios daugu
m os n a ry s, L ie tu v o s ru sų
sąjungos pirmininkas Sergejus
D m itrijevas pranešė vakar
surinkęs jau 21 Seimo nario
parašą, kad prieštaringai verti
nam o įstatym o atšaukim as
būtų svarstom as šiuo m etu
vykstančioje pavasario plena
rinėje sesijoje. “Tikiuosi su
rinkti visus būtinus 48 p a 
rašus”, - teigė parlamentaras.
Vyriausybė svarstys Ūkio
ministerijos siūlymą padidinti
konservuotų agurkų importo
m uitus. Teigiam a, kad taip
siekiam a su stip rin ti vietos
gam in to ju s, tarp ku rių d i
džiausias - Kėdainių fabrikas,
priklausantis koncernui “Vikonda”. Buvęs jo prezidentas
Viktoras Uspaskichas - Seimo
Ekonomikos komiteto pirmi
ninkas. Seimo Etikos ir proce
dūrų komisijos vadovas Algi
m antas Salam akinas m ano,
kad komisija vėl gaus skundą
ir turės svarstyti V.Uspaskicho
interesų konfliktą.
Slovėnijos banką akiplėšiš
kai apiplėšė 22-43 metų nusi
kaltėlių gauja iš Kauno. Tokius
duom enis turi šią grupuotę
sugavę Slovėnijos policijos
pareigūnai. Šių asmenų nuo
traukas ir pirštų atspaudus
slovėnai atsiuntė kolegoms į
Lietuvą, norėdam i patikrinti
su la ik y tų jų tap a ty b ę. Y ra
įtarimų, jog kai kurie slovėnų
paminėti Lietuvos piliečiai yra
nesusiję su banko apiplėšimu.
D alis n u s ik a ltė lių g a lė jo
naudotis padirbtais asm ens
dokumentais. Lietuviai padeda
a tp a ž in ti b an k ą u ž sie n y je
plėšusius tautiečius.

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)

