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

LIETUVOS PAŽANGA ĮSPŪDINGA
Londonas/V ilnius, kovo
26 d. (ELTA). D id ž io sio s
B ritanijos M inistras P irm i
ninkas Tony Blair Lietuvos
pažangą per d ešim t n e p ri
klausomybės metų laiko įspū
dinga. Tai jis pareiškė priėmęs
L ietuvos P rezid en tą Valdą
Adamkų. T.Blair sakė tikįs,
kad tapusi Europos Sąjungos
ir NATO nare mūsų šalis pri
dės šiom s o rg an iz ac ijo m s
dinamiškumo.
Su oficialiu vizitu Jungti
nėje Karalystėje besilankantis
V. Adamkus Didžiosios Brita
nijos P rem jerui teigė, kad
Lietuvos pažanga būtų neįma
noma be Vakarų šalių paramos
kuriant demokratinę sistemą,
rinkos ekonomiką ir modernią
krašto apsaugą. Lietuvos vado
vas padėkojo T.Blair už D i
džiosios B ritanijos param ą
gynybos srityje.
Kaip teigiama Prezidento
spaudos tarnybos pranešime,
p o k a lb io m etu a p ta rta s ir
Ignalinos atominės elektrinės
uždarymas. V. Adamkus pa
kartojo Lietuvos poziciją, kad
reaktorių uždarymui reikalinga
Vakarų šalių parama. T.Blair
sakė suprantąs Lietuvos susi
rūpinimą ir išreiškė pasiryžimą
šiuo klausimu ir toliau kalbėtis
su Lietuvos pareigūnais.
2002-ieji Lietuvai itin svar
būs - šiais metais baigiamos
derybos su Europos Sąjunga,
rudenį Prahoje bus priimtas
sprendimas dėl NATO plėtros,
pabrėžė V.Adamkus. Jis pati
kino, kad Lietuva atsakingai
ruošiasi narystei ES ir NATO.
Prezidentas taip pat pažy
mėjo, kad Lietuvos narystė ES
ir NATO yra svarbi regiono
saugumui, ir kad Lietuva lai
kosi gerų kaimyninių santykių
p o litik o s, ypač su R usijos
Federacijos Kaliningrado sri
timi.
Tą vakarą, kaip praneša
ELTA , žym aus d irig e n to
M stislavo R ostropovičiaus
kvietimu, V.Adamkus dalyva
vo jo 75-erių metų jubiliejui
skirtame koncerte bei Jo Kara
liškosios Aukštenybės Velso
Princo C harles rengiam oje
vakarienėje.

Prezidentas susitiko su
Didžiosios Britanijos parla
mentarais ir verslininkais
Didžiosios Britanijos Ben
druomenių rūmų Specialiojo
g y nybos re ik a lų k o m iteto
nariai teigiamai įvertino Lie
tuvos karių dalyvavimą taikos
palaikymo operacijose ir ak
tyvų B altijos šalių b en d ra
darbiavimą gynybos srityje. Su
šio kom iteto nariais susitiko
L ondone o fic ia la u s v izito
viešintis Prezidentas Valdas
Adamkus.
Susitikim e, kaip praneša
ELTA, aptarti Lietuvos inte
gracijos į NATO klausim ai,
pasikeista nuomonėmis apie
lie tu v ių k arių d a ly v av im ą
taikos palaikymo operacijose.
Specialiojo gynybos reikalų
kom iteto atstovai šių m etų
pavasarį ketina lankytis Lie
tuvoje. V. Adamkus sakė, jog
šios kelionės metu komiteto
nariai galės patys įsitikinti,
kaip Lietuva vykdo pasiren
gimo narystei NATO planą.
Šalies vadovas pažymėjo,
kad, nors Lietuvos kariuomenė
nėra gausi skaičium i, tačiau
yra daug padaryta m oderni
zuojant ir aprūpinant armiją
šiu o laik in e g in k lu o te , kad
Didžioji B ritanija labai pri
sidėjo rengiant Lietuvos kari
n in k u s, vykdant m okym us
anglų kalba.
Pietų su Britų verslo orga
n iz a c ijo s
n a ria is
m etu
V.Adamkus supažindino D i
džiosios Britanijos verslinin
kus su Lietuvos ekonomikos
raida ir perspektyvomis, san
tykiais su kaimyninėmis vals
tybėmis.
Britų verslininkai, pasak
Prezidento spaudos tarnybos,
dom ėjosi draudim o rinkos
plėtra, pensijų reformos įgy
vendinimu, bankų sektoriaus
p riv a tiz a v im u . D id ž io sio s
Britanijos verslo atstovai taip
pat teiravosi, kokios yra gali
mybės investuoti į Vilniaus
vandenvalos renginių reno
vaciją.
Britų verslo organizacijos
p irm in in k a s L ordas O w en
sakė, kad britų verslininkai
sėkm ingai bendradarbiauja
tiek su Lietuvos verslo ben
druomene, tiek ir su valdžios
institucijomis.
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Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos Kovo 11 d. minėjimas 2002 m. kovo 10 d. Pasaulio Lietuvių
Centre Lemonte. Prie Partizanų Motinos paminklo: iš kairės ALTS pirm. Petras Buchas, dr. Renata
Variakojytė-Staniškienė, dr. Vincas Staniškis, Algirdas Navickas, Kazimieras Gurauskas (abu
“Geležinio vilko” būrelio mokiniai), Irena Dirdienė, Jonas Variakojis, Eugenijus Bartkus, LR
Generalinis konsulas Giedrius Apuokas, Živilė Gedrimaitė ir Oskaras Kremeris.
Jūratės Variakojienės nuotr.

NATO NARYSTĖS SIEKIANČIOS VALSTYBĖS SĄJUNGININKĖS
Bukareštas/Vilnius, kovo
26 d. (ELTA). D vi dienas
R um unijos sostinėje p o sė
džiavę dešimt narystės NATO
siekiančių šalių, vadinamasis
Vilniaus dešimtukas, priėmė
bendrą Deklaraciją.
“Nuo Baltijos iki pat Juo
dosios jūros mes sau iškėlėme
tikslą veikti išvien kaip sąjun
gininkės de facto - viena kitos
bei tų Vakarų institucijų, prie
k u rių m es siekiam e p ris i
jungti, atžvilgiu” , skelbiama
Deklaracijoje, kurią pasirašė
Albanijos, Bulgarijos, Kroa
tijos, Estijos, Latvijos, Lie
tuvos, M akedonijos, Rum u
nijos, Slovakijos ir Slovėnijos
ministrai pirmininkai.
“Šiandien mes dar kartą
patvirtiname savo ryžtą kuo

geriau pasirengti, kad Prahoje
būtume pakviesti kaip kompe
ten tin g i kandidatai. Esam e
įsitikinę, kad kiekvienos čia
atstovaujamos šalies pakvie
timas sustiprins NATO pamatą
bei jos gebėjimą susidoroti su
ateityje laukiančiais išb an 
dymais”, rašoma dokumente ir
kartu pažymima, jog Vilniaus
grupė tapo regiono bendra
d arb iav im o ir in te g rac ijo s
varikliu.
Bendrame dešimties vals
ty b ių p a re išk im e taip pat
teigiama, kad pasaulinė kova
su terorizmu ne tik paskatino
šalis u ž b a ig ti v ien in g o s ir
laisvos Europos kūrimo darbą,
bet ir išryškino neatidėliotiną
poreikį konsoliduoti p asto 
vumą Pietryčių Europoje.

Deklaracijoje sveikinamas
Rusijos ir NATO bendradar
biavim as po ru g sėjo 11 d.
teroro atakų, reiškiamas pasi
ryžimas prisidėti prie demo
kratinės Rusijos integracijos į
euroatlantinę bendruomenę.
Kaip primena ELTA, kovo
25-26 dienomis Bukarešte vy
kusioje konferencijoje “Nau
jųjų sąjungininkų pavasaris”
buvo deklaruotas šalių tarpusa
vio solidarumas, taip pat ir so
lidarumas su Aljansu, netgi dar
netapus NATO narėmis. Taip
pat akcentuota NATO plėtros
Pietryčių Europoje teigiama
įta k a reg io n o p asto v u m u i
įtvirtinti.
Vilniaus dešim tuko šalių
vyriausybių vadovai vėl ketina
susitikti Rygoje šių metų lie
pos pradžioje.

SEIMO PIRMININKO SEKRETORIATO DARBUOTOJAI
“NUSIPELNĖ GYVENTI GERIAU”
V iln iu s , k o v o 28 d.
(ELTA). Valdančioji dauguma
į aukštesnį valstybės tarnauto
jų lygį “pakėlė” Seimo Pirmi
ninko sekretoriato darbuoto
jus, suteikė jiems aukštesnes
kategorijas, kurios teoriškai
turi garantuoti ir didesnius
atlyginimus. Opozicinių Sei
mo frakcijų nariai šią Valsty
bės tarnybos įstatymo pataisą
ironiškai pavadino “nusipel
niusių gyventi geriau sąrašu”,

o Seimo Pirmininkas Artūras
Paulauskas opozicijos argu
mentus pavadino “populistiš
kais”, praneša ELTA.
Pagal opozicinių frakcijų
atstovų skaičiavimus, į sąrašą
patekusių atlyginimai, priklau
somai nuo pareigų, didės nuo
kelių šimtų iki tūkstančio litų.
Tuo tarpu A. Paulausko
teigim u, Seim o Pirm ininko
sekretoriato darbuotojų kate
gorijų padidinimas reiškia tik

politinio pasitikėjimo darbuo
tojų statuso sulyginimą su kitų
analogiškas pareigas atliekan
čių Vyriausybės ir Prezidento
politinio pasitikėjimo darbuo
tojų statusu.
Minimas “gerokas” Seimo
Pirmininko aparato darbuotojų
atlyginimų padidinimas, pasak
Parlamento vadovo, laukia tik
kitos kadencijos Seimo vidu
ryje, t.y. 2007 m., kai dirbs jau
kitas Seimas.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ PRAĖJUSIŲ METŲ ŽMOGUS
Prezidentas Valdas Adam kus yra išrinktas asociacijos
Tarptautiniai prekybos rūmai - Lietuva (ATPR-Lietuva) įsteigtos
“Partnerystės vadovas” nominacijos laureatu. Šalies verslo
visuomenės nuomone, būtent Lietuvos vadovas pernai labiausiai
nusipelnė konstruktyviam dialogui tarp valdžios institucijų ir
verslo visuomenės.
Kaip nominacijos laureatas V.Adamkus originaliu vienetiniu
meno kūriniu bus apdovanotas balandžio 4 dieną, ATPR-Lietuva
tarybos XI sesijos metu.
Pasak asociacijos pirmininko Eduardo Vilkelio, balsavusieji
už Prezidentą akcentavo jo atvirą ir dalykišką bendravimo ir
bendradarbiavim o stilių ne tik su įvairiom is politinėm is
partijom is, bet ir su verslo visuom ene, įm onių vadovais,
darbininkais.
Minėta ir V.Adamkaus vykdoma šalies užsienio politika,
visuomenės vienijimas ir skatinimas būti pilietiškai aktyviais
dalyviais NATO, ES integraciniuose procesuose.
“ Šie d a rb a i p a d ė jo fo rm u o ti ir a tsto v a u ti L ietu v o s
ekonominiams interesams užsienyje, ieškant eksporto plėtros
galim ybių, pristatant Lietuvą pasaulio rinkose kaip rinką,
patrauklią tiesioginėms užsienio investicijom s bei naujoms
technologijoms” , - teigia E.Vilkelis.
“Partnerystės vadovo” rinkimuose dalyvavę verslininkai
teigė, jog Prezidento domėjimasis verslo problemomis pasireiškė
drąsia ir principinga veikla argumentuotame dialoge su politikais
Seime ir Vyriausybėje, darbdaviais ir profsąjungomis.
Eltos žiniomis, į “Partnerystės vadovo” nominaciją buvo
daugiau kaip 10 pretendentų, tarp kurių buvo verslininkų,
politikų bei valstybės tarnautojų.
ATPR-Lietuva žada tęsti tradiciją rinkti ir skelbti “Partne
rystės vadovą” ir ateityje. Ieškant “Partnerystės vadovas 2001”
nominacijos nugalėtojo, jau nutarta šalia pagrindinio prizo
papildomai įsteigti nominacijas už aktyviausią ir produktyviausią
veiklą NATO, ES, PPO bei kitose pasaulio institucijose.
Pagrindinis “Partnerystės vadovoo” nominacijos tikslas paskatinti Lietuvos šalies vadovų, politikų, valstybinių institucijų
pareigūnų ir ekspertų efektyvų bendradarbiavimą su šalies verslo
visuomene, siekti bendradarbiavim o skaidrumo, lygiavertės
partnerystės, atviro ir dalykiško dialogo. Tikimasi, kad tai
paskatins aktyvesnį šalies ekonominių interesų atstovavimą tiek
Lietuvoje, tiek užsienyje, prisidės prie valstybės ekonomikos
plėtros, demokratinės valstybės stiprinimo.
LIETUVOS ATSTOVAI NORĖTŲ
KONVENTE KALBĖTI LIETUVIŠKAI
Vilnius, kovo 26 d. (ELTA). Konventas dėl Europos Sąjungos
ateities pratęs diskusijas apie nacionalinių kalbų vartojimą šio
forumo posėdžiuose. Pasak Lietuvos delegacijos Konvente
atstovo, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko Vytenio
Andriukaičio, tai dar svarstys Konvento prezidiumas, praneša
ELTA.
Spaudos konferencijoje jis išreiškė viltį, kad pozityviai
pavyks išspręsti lietuvių kalbos vartojimo Konvento posėdžiuose
klausimą. “Techninės problemos yra ne pagrindinės, jas galima
išspręsti. Manau, kad tie žingsniai bus žengiami gera kryptimi”,
- prognozavo parlamentaras.
Pasak Seimo nario Alvydo Medalinsko, Lietuvos delegacijos
atstovai Konvente norėtų, kad Lietuvos žmonės girdėtų juos
kalbant lietuvių kalba Konvento salėje Briuselyje. Vertėjas iš
Lietuvos, pasak jo, verstų tai į kurią nors vieną užsienio kalbą,
vartojamą Konvente.
V.Andriukaičio teigimu, sutarta, kad valstybių-kandidačių
kalbomis bus internetiniai puslapiai, dokumentų vertimu turės
pasirūpinti suinteresuotos valstybės - šiuo atveju Lietuva turės
užtikrinti vertimą.
“M ūsų delegacijos pastangom is pradėtos diskusijos dėl
Konvento darbo reglamento jau davė vaisių”, - sakė V.Andriukaitis. Į Konvento prezidiumą yra kviečiamas, pasak jo, vienas
atstovas nuo šalių kandidačių. V.Andriukaičio teigimu, lemiamą
žodį dėl šios kandidatūros tars nacionalinių parlam entų
delegacijos. Jis taip pat sakė, kad Konvento liberalų politinė
grupė iškėlė Lietuvos delegacijos atstovo Alvydo Medalinsko
kandidatūrą.
Kitame, balandžio mėnesį vyksiančiame, Konvento posėdyje
bus diskutuojama apie ES institucijų galias, jų kompetenciją,
ES institucijų misiją Europoje.
Lietuvos Seimo delegacijos atstovai Konvente taip pat
informavo, kad planuojama sušaukti ir jaunimo Konventą. Į jį
L ietuva turės deleg u o ti 6 savo atstovus. P relim in ariais
duomenimis, toks jaunimo forumas pradės posėdžiauti liepos
mėnesį.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
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JAV SPAUDŽIA IZRAELĮ

Algirdas Pužauskas

JAV viceprezidento Dick
Cheney diplomatinei kelionei
į arabų šalis ir Izraelį gerokai
pakenkė Pakistano sostinėje
Islamabad įvykęs krikščionių
bažnyčios užpuolimas. Vienas
ar keli vyrai įsiveržė į diplo
m atin ia m e rajo n e e san č ią
Protestantų tarptautinę baž
nyčią ir pradėjo m ėtyti ran
kines granatas. Pakistano sau
gum o ta rn a u to ja i la ik o šį
puolimą fanatiškų musulmonų
žygiu prieš Ameriką. Puolimas
įvyko sekmadienio rytą, šven
tykloje buvo apie 70 žmonių,
penki žmonės žuvo, jų tarpe
amerikietė moteris ir jos 17
m etų duktė. M otina turėjo
darbą JAV ambasadoje. Spro
gimai sužeidė daugiau 40 žmo
nių, jų tarpe 10 amerikiečių.
Maldos namai stovi tarp JAV
ir Kinijos ambasadų, sprogi
mai išdaužė daug langų. Tarp
su ž eistų buvo Sri L ankos
am basadorius ir jo šeim os
nariai. Žuvo vienas pakista
nietis ir vienas afganas.
Viceprezidentas Dick Che
ney Izraelyje tarėsi su premje
ru Ariel Sharon ir susitiko su
sp ecialiu JAV pasiu n tin iu ,
buvusiu jūrų pėstininkų gene
rolu A nthony Zinni. Saudo
A ra b ijo je v ic e p re z id e n ta s
perdavė sosto įpėdiniui princui
Abdullah pakvietimą atvykti į
A m eriką ir ap lan k y ti JAV
prezidentą Bush jo rančoje.
Princas prezidento pakvietimą
priėm ė, tik reikės suderinti
apsilankym o datą. V icepre
zidentas bandė įtikinti Izraelio
premjerą Sharon, kad kariuo
menės siuntimas į palestiniečių
globos stovyklas kenkia pa
saulinei kovai su teroristais. Jis
ragino Izraelį priimti centrinės
žvalgybos Am erikoje direk
toriaus George Tenet ir buvu
sio JAV senatoriaus George
Mitchel pasiūlymus užbaigti
kraujo liejimą ir ankstyvesnių
susitarimų laužymą. Jungtinių
Tautų Saugumo taryboje Izra
elio elgesį su palestiniečiais
pasmerkė JT sekretorius Kofi
Annan. Izraelio spauda p a
skelbė, kad premjero A. Sha
ron įsakym ui okupuoti P a
lestin a i p e rle istu s m iestus
nepritaria ir Izraelio gynybos
ministras generolas Binyamin

Eliezer, su kuriuo premjeras
kabineto posėdžiuose kasdien
susiginčija.
V iceprezidentas Cheney
aplankė Jem eną ir pažadėjo
padėti jo vyriausybei kovoti su
tarptautiniu terorizmu. Cheney
p a a išk in o arabų v a lsty b ių
vadams, kad Amerikos vyriau
sybė išvystė spaudimą Izraelio
vyriausybei, kad ši ieškotų
karo paliaubų ir suprastų, jog
Palestinos simbolinė sostinė
yra Ramallah miestas, iš kurio
Izraelis privalo išvesti visą
savo kariuomenę. To pareika
lav o su Iz ra e lio p rem jeru
telefonu kalbėjęs valstybės
sekretorius Colin Powell.
Iš aplankytų arabų šalių
valdovų viceprezidentas paty
rė, kad jie visi nepatenkinti
Izra e lio sm urto v eik sm ais
okupuotose palestiniečių že
mėse. Visi arabai nepritaria ir
Irako persekiojimui, nors ne
visi mėgsta Irako diktatorių
Husseiną. Jis kovo 20 d. pa
sakė Irake kalbą, kurioje pava
dino JAV prezidentą George
W. Bush “pamišėliu” .
K aringu Izraelio elgesiu
nepatenkinti ir JAV sąjungi
ninkai Europoje, bei žmogaus
teisių organizacijos. Baltųjų
Rūmų spaudos sekretorius Ari
Fleischer pasakė, kad prezi
dentas yra realistas. Jam ne
tiek svarbūs su sitarim ai ir
kalbos, kiek svarbūs rezultatai.
Viceprezidentas Cheney per
18 valandų Izraelyje turėjo tris
susitikimus su premjeru Sha
ron. S u sitarta sk elb ti karo
paliaubas, o jas paskelbus bus
pradėtos politinės derybos.
Cheney reikalavo, kad Palesti-

nos vadovas Arafat sustabdytų,
je i gali, sm urto veiksm us.
Palestiniečiai protestavo, kad
jiem s paskirtuose miestuose
Izraelio kariuom enė padarė
daug ž a lo s, jie re ik a la u ja
k o m p en sa c ijo s. B e tlie ju je
Izraelio tankai ne tik sugriovė
daug pastatų, bet sužalota ir
krikščionių bažnyčios bokšte
buvusi Marijos statula, sunai
k in ti prie A rafato įstaig o s
stovėję automobiliai.
A fganistane baigti kalnų
olose įrengtų teroristų bun
k e rių v aly m ai, ra sta daug
ginklų. Kanados kariuomenės
daliniai ir afganų kariai baigia
v a ly ti te ro ris tų san d ėliu s.
Spėjama, kad teroristų grupuo
tės perėjo kalnų tarpeklius ir
gavo globą Pakistane, kurio
prezidentas uždraudė penkių
religinių organizacijų veiklą.
Karo veiksm ai A fganistane
užbaigti, pasakė P akistano
prezidentas, lankęs Japoniją.
Amerikoje Pentagono atstovai
vis dar tvirtina, kad A fga
nistane bus įvairių naujų smur
to veiksmų, nesutarim ų tarp
genčių vadų. Laikinasis Afga
nistano vadovas, einąs prem
jero pareigas, Hamid Karzai
pasakė, kad prieš akis dar daug
darbų ir rūpesčių. Jis Vokie
tijoje gavo paskolą 19 milijonų
dolerių Afganistano sveikatos,
Švietimo ir energijos reika
lams, ypač geriamo vandens
šuliniams įrengti. Premjeras
ragino svetimuose kraštuose
esančius afganus skubiai grįžti
namo ir įsijungti į šalies atsta
tymo darbus visus tautiečius
pagal šūkį: “Pirmyn į darbą”.
(Nukelta į 3 p.)

Saudi Arabijos sultonas pasitinka JAV Gynybos sekretorių Donald
H. Rumsfeld, kai jis lankėsi ten norėdamas pritarimo Amerikos
veiksmams prieš terorizmą.
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TAUTA KENČIA
NUO DVASINIO TERORO
Mus pasiekė žinios, jog Lietuvos televizijos laidose vėl
iškeliami sovietinės Lietuvos laimėjimai. Giriami tie veikėjai,
kurie puoselėjo komunizmo ir socializmo Lietuvą; jie tiesiog
liaupsinami. Lietuvos valstybinei televizijai vadovauja V.
M ila k n is. “ K ai aš m ažas b u v a u ” la id o je teig ia m a ,
vaizduojama, kaip Lietuvos žmonės džiaugsmingai sutinka
komunistinius okupantus ir vadina “savo išvaduotojais” ir kaip
džiaugsmas užlieja Lietuvą ir Maskvą, kai lietuviai prašosi
priim am i į Sovietų sąjungą, kaip džiaugiasi kolūkine
santvarka, kaip mūsų jaunimas džiaugiasi sovietinėse dainų
šventėse. Sunku beapsakyti, kaip mūsų kūrėjai - poetai,
rašytojai, mokslo žmonės, kompozitoriai, studentija reiškia
padėką už priėmimą į Sovietų sąjungą.
Keisti dalykai vyksta mūsų tėvų krašte. Pakartotinai
televizijos laidoje buvo rodomi ir archyviniai filmai apie
sovietinės vyriausybės nusipelniusį Lietuvoje prezidentą Justą
Paleckį. Jis buvo toje laidoje vaizduojamas lietuvių tautos
išgelbėtoju. Jei tas “garbingasis” vadas dabar gyventų, tai
neabejotinai, kaip kalbėjo televizijos vedėjas, būtų išrinktas
Lietuvos prezidentu.
Bet visiems žinoma, kad ne parsidavėliai išgelbėjo lietuvių
tautą, bet Lietuvos laisvės kovotojai, padedami savo tauriųjų
motinų, kurios jiems įkvėpė tėvynės meilę. Buvę sovietiniai
veikėjai dabar neįvardijami Tėvynės išdavikais, bet garbinami,
nors savo veikla jie prisidėjo prie gero trečdalio mūsų tautos
praradim o. Kiek daug žym ių Lietuvos valstybės vyrų,
dvasininkų, inteligentijos, politinių kalinių, partizanų buvo
kankinami ir žuvo vien todėl, kad jie mylėjo savo tautą.
Lietuvių tauta kenčia nuo dvasinio teroro ir nuolat peršamos
ateistinės propagandos. Nė vienoje kitoje valstybėje nebuvo
garbinami sovietinių okupantų tarnai.
Šiuo metu vyksta pasiruošim as rinkimams. Tad pagal
kom unistinės praeities program os vėl iškėlim ą norim a
supriešinti žmones. Ir dažnai jiems pasiseka. Sovietiniams
veikėjams, garbinusiems sovietinį komunizmą, suteikiamos
pensijos, o tiems, kurie žudė, persekiojo Lietuvos partizanus,
teikiami vyriausybiniai apdovanojimai bei ordinai. Lietuvos
žmogui brukama mintis - kaip gera buvo gyventi sovietinėje
Lietuvoje, koks pavyzdingas buvo saugumas kolūkiuose.
Nors nepriklausomybė atgauta prieš 12 metų, tačiau eilinio
žmogaus gyvenimas Lietuvos valstybėje negerėja. Atrodo,
kad prie to yra prisidėję visų kadencijų Seimų ir Vyriausybių
savanaudiškas valdymas. Krašte bujoja korupcija, valdininkų
nesiskaitymas su paprastu žmogum, tebesiaučia kriminaliniai
nusikaltėliai ir vis gilėja praraja tarp turtingųjų ir vargšų. Šio
meto valdančioji dauguma, nepasimokiusi iš klaidų, užmiršo
savo priešrinkiminius pažadus “gyventi geriau” ir tebevykdo
tautos skurdinimo politiką.
Lietuvos žmogus turi laikytis moralinių vertybių, kurias
skleidžia tautinė demokratija. Artėjant Prezidento rinkimams
turėtų būti puoselėjamas tautinės dvasios supratimas, nes be
tautiškos visuomenės nebus tvirtos Lietuvos, kuri galėtų
atsispirti globalizmo siūlomoms pasaulio piliečio idėjoms.
S. Tūbėnas
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LIETUVIŠKOS KULTŪROS
ŽIDINYS ČIKAGOJE
Manyčiau, kad dar ne lai
kas, apie kultūrinį nuosmukį
kalbėti, kai kultūrinis gyveni
mas aplinkui vyksta. Tik reikia
jam e aktyviai dalyvauti. O
jeigu užsidarę namuose sėdė
sime - tai gyvenim as mūsų
nepastebėjęs pro šalį praeis.
Prieškariniame Kaune, kuris
buvo laikinoji sostinė, ir kultū
rinis centras, per metus turė
davo gal tik dvejetą m eno
parodų. O Čikagoje tiek paro
dų vyksta beveik kiekvieną
mėnesį.
Dabar norėčiau visuom e
nės dėmesį atkreipti į Čikagą čia esantį Lituanistikos tyrimo
ir studijų centrą. Kuris Lietu
voje yra gal geriau žinomas,
negu Amerikoje už Čikagos
ribų. Lituanistikos tyrimo ir
studijų centras yra tik skėtis,
po kuriuo yra daug įvairių
institucijų prisiglaudę: Pasau
lio lietuvių archyvas, Žilevi
čiaus - Kreivėno m uzikolo
gijos archyvas, Lietuvių medi
cinos m uziejus ir archyvas,
S.Budrio foto archyvas, Vaiz
dinių - garsinių priemonių sky
rius, J. Dainausko biblioteka ir
archyvas, LTSC Meno archy
vas, Lietuvių genocido tyrimo
centras Amerikoje, Ramovėnų
laisvės kovų muziejus, Lietu
vių m uziejus, L ituanistikos
institutas, Pedagoginis Litua
nistikos institutas. Visų šių
centrų ir in stitu tų sp iritu s

movens yra prof. dr. J. Rač
k a u sk as. Be jo v iso s šios
veiklos nebūtų. Žinom a, jis
turi padėjėjus. Iš kurių dau
giausiai yra žinoma Skirmantė
Miglinienė, kuri profesionaliai
p riž iū ri ir tvarko P asaulio
lie tu v ių arch y v ą. V isi šie
institutai ir archyvai yra trau
kos centras, kuris patraukia
Lietuvos mokslininkus į Čika
gą atvažiuoti ir sukrautuose
archyvuose savo moksliniams
darbam s m edžiagos ieškoti.
Išeivijos lietuviai turėtų šių
archyvų reikšm ę suprasti ir
prie jų išlaikymo prisidėti.
Ir dabartiniu metu jame yra
iš M aironio m uziejaus dar
buotoja, kuri irgi susipažįsta su
ta m ed ž iag a , k u ri yra čia
sukaupta! Tegul skamba Čika
gos vardas po šalis plačiausias.
Bendrai apie Čikagą kalbant,
reikia pabrėžti, kad Čikagos
universiteto auklėtiniai ir jo
profesoriai yra gavę daugiau
Nobelio premijų - negu visa
Sovietų sąjunga kartu sudėjus.
Tad n e re ik ia ste b ė tis, kad
Č ikagos universitetas davė
pradžią atom inės energijos
išvystymui. Jame buvo atliktas
pirmutinis atomo skaldymas pirma atominės grandies reak
cija. Gal dėlto ir pirm utinė
Vakarų pasaulio atominė jė 
gainė buvo netoli Č ikagos
pastatyta, kurioje ir šių eilučių
autoriui teko prie jos paren
gimo ir paleidimo dirbti.

Juozas Žygas

Čikaga ir pasauliniu mastu
yra žinom a, kaip daugelio
aukštos klasės muziejų mies
tas. Nereikia stebėtis, kad joje
yra ir didžiausias pasaulio
dinozauras! Taip pat yra garsus
Orientalinis muziejus, kuriame
yra sukaupta daug Egipto ir
M ezopotam ijos kultūrų m e
džiagos. Tie, kurie iš Lietuvos
atvyksta į Lituanistikos Tyri
mo ir Studijų centrą, gali šia
proga ir su pasauliniais meno
ir mokslo pasiekimais ir verty
bėm is susipažinti. Daugelio
žymiųjų impresionistų kūrinių
Čikagos meno muziejuje yra
daugiau negu Paryžiuje. Pary
žiuje rengiant meno parodas,
labai dažnai be Čikagos pagal
bos negali apsieiti!
Jeigu dabar kas nors, vėlai
vakare pro šalį Jaunimo Centro
važiuos, tai tegul nenustemba
jam e šviesas m atydamas. Ir
tegul nepagalvoja, kad jam e
naktimis kortuoja. Visai ne!
Jam e savanoriai dirba, jau
m inėtus vokus rengia, kad
visuomenė juos gautų ir Litu
anistikos Tyrim o ir Studijų
Centrą savo auka paremtų!
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• Buvusios

Jugoslavijos
diplom atai baigė tartis dėl
naujo šalies pavadinimo. “Ser
bija ir Juodkalnija” (M onte
negro). Ši nauja federacija
sujungs 10 milijonų serbų ir
650,000 juodkalniečių. Jugo
slavija anksčiau susidėjo iš
šešių a tsk irų re s p u b lik ų .
N au jo ji šalis turės ben d rą
užsienio ir gynybos politiką,
nors ekonominėje srityje veiks
savarankiškai. Daug juodkalniečių svajoja apie savo ne
priklausomybę, bet kol kas bus
renkam a viena vyriausybė.
Sujungimui tarpininkavo Eu
ropos Sąjungos užsienio rei
kalų vadovas Javier Solana.
• Zimbabvėj davė priesai
ką būti prezidentu 78 metų
amžiaus Robert Mugabe, per
rinktas penktai kadencijai.
R inkim ų stebėtojai laiko jį
nedem okratiškai perrinktu.
Britų buvusių kolonijų atstovai
siūlė, kad Mugabe į Tautines
vienybės vyriausybę pakviestų
ir prieš jį kandidatą kėlusią
D e m o k ratin io p a sik e itim o

partiją, tačiau 22 metus valdęs
Zimbabvę Mugabe nesutiko.
• Britų kom onvelto trys
nariai: Australijos premjeras
John Howard, Nigerijos pre
zidentas O basanjo ir Pietų
A frikos p rezidentas Thabo
M beki pasiūlė išm esti Zim 
babvę iš komonvelto organiza
c ijo s v ien e rie m s m etam s.
Inauguracijos cerem onijose
n e d a ly v a v o JAV, E uropos
Sąjunga, N aujoji Zelandija,
Kanada ir daug Afrikos valsty
bių. Mugabe pasakė, kad Zim
babve niekad daugiau nebus
kolonija. Jis esąs išrinktas
liaudies, o ne kokio Anglijos
veikėjo Tony Blair.
• Kolumbijoje buvo iškil
m ingai palaidotas teroristų
nušautas Cali miesto katalikų
arkivyskupas Isaias Duarte, 63
metų. Spėjama, kad jį nušovė
narkotikų pirklių gauja, nes jis
seniai kovoja prieš kvaišalų
pirklius, vaidinančius Kolum
bijos liaudies gynėjus.
• Italija paskelbė kovą su
nelegaliais imigrantais. Pasku-

tiniam e aplūžusiam e prekių
laive sulaikyti 928 asmenys,
atvykę slaptai iš T urkijos,
daugiausia kurdai, kurių tarpe
yra 361 vaikas.
• Kinijos valdžia išsiuntė
politinės globos siekiančius
Šiaurės K orėjos piliečius į
Filipinus. Pabėgėliai įsibrovė
k in ų s o stin ė je į Isp a n ijo s
ambasados kiem ą ir grasino
nusižudyti, jei bus siunčiami į
Š iau rin ę K orėja. F ilip in a i
sutiko juos priimti trims die
noms. Po to jie buvo perduoti
Pietų Korėjai.
• Belgrade policija suėmė
buvusios Jugoslavijos genero
lą ir vieną diplomatą ameri
kietį, kuris su generolu bendra
darbiaudamas rinko Serbijoje
slaptas žinias. D iplom atas
buvo ištremtas už šnipinėjimą,
o generolas laukia teism o.
Spauda teigia, kad generolo
perduotos slaptos žinios liečia
buvusio Jugoslavijos preziden
to teismą Hagos tribunole.
(Nukelta į 4 p.)
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1990 m. gegužės 15 d.
Šalčininkuose susirinkę “auto
nomininkai” drauge su rajono
deputatais priėm ė nutarim ą
“Dėl svarbiausiųjų rajono Ta
rybos uždavinių ryšium su po
litine situacija Lietuvoje”. Ja
me rašyta: [“...] Taryba pažy
mi, kad politinė-ekonom inė
situacija pasiekė ribą, už ku
rios visuom eniniai procesai
gali įgyti nevaldomą charak
terį. Vienpusiški, antikonstitu
ciniai dabartinės Respublikos
vadovybės veiksmai, nukreipti
atplėšti L ietuvą nuo TSRS,
nulėmė šią gilią ekonominępolitinę krizę. Vyksta tarybinės
socialistinės santvarkos demontažas. Didžioji dauguma
rajono gyventojų yra nuomo
nės, kad Lietuvos Aukščiau
sioji Taryba neturėjo nei mora
linės, nei juridinės teisės pa
skelbti apie Lietuvos TSR iš
stojim ą iš Tarybų Sąjungos
[...].
R ajono Taryba yra nuo
monės, kad tas klausimas turi
būti sprendžiamas tik bendru
susitarimu tarp TSRS ir sąjun
ginių respublikų. Nežiūrint į
naujai suformuotos Lietuvos
A u k šč ia u sio sio s T arybos
sprendimą, Lietuva ir toliau
lieka TSRS dalimi pagal visur
priimtas tarptautines normas.
Situacija, susidariusi dabar,
stum ia Lietuvą į pražūtingą
ekonom inę suirutę ir gilius
socialinius ir ekonom inius
prieštaravimus visoje TSRS,
respublikoje ir rajone [...]”
Toliau “autonom ininkai”
priėmė tokį nutarimą:
“ 1. Visiškai pritarti TSRS
liaudies deputatų III suvažia
vimo Nutarimui dėl Lietuvos
TSR Aukščiausiosios Tarybos
nutarim ų, TSRS Prezidento
M.S. Gorbačiovo kreipimuisi

PASKUTINIS KOZIRIS
iii
į Lietuvos liaudį ir Respub
likos A ukščiausiąją Tarybą,
kad būtų nenukrypstamai vyk
doma TSRS Konstitucija;
2. Prašyti TSRS Prezidento
ir TSRS V yriausybės im tis
ryžtingų priemonių, kad būtų
įgyvendinti visi TSRS Prezi
dento ir Vyriausybės nutarimai
dėl Lietuvos TSR;
3. Šalčininkų rajono liau
dies deputatų taryba, vadovau
dam asi d augum os rin k ė jų
valia, nusprendžia, kad rajono
teritorijoje veikia tik TSRS
Konstitucija ir Lietuvos TSR
Konstitucija ir tie normatyvi
niai aktai, kurie neprieštarauja
TSRS Konstitucijai;
4. Naudoti oficialiai pava
dinimą: Lietuvos TSR Salčininkų L enkų nacio n alin isteritorinis rajonas;
5. Tarp svarbiausiųjų Tary
bos uždavinių - suvienyti vi
sas politines ir nacionalines
jėg as nurodytiem s u ž d a v i
niam s įg y v e n d in ti. S esija
visiškai rem ia LTSR Piliečių
kom itetų veiklą, siekiančių
apginti savo tarybinių piliečių
teises, socializmą;
6. Išreikšti protestą prieš
“Sąjūdžio” monopolį masinėm
inform acijos priem onėm s ir
pareikalauti iš R espublikos
Aukščiausiosios Tarybos, kad
visi Lietuvos TSR piliečiai
nepriklausomai nuo jų partinio
priklausomumo, turėtų vieno
das galimybes naudotis masi
nėmis inform acijos priem o
nėmis [...].
10. Rekomenduoti visiems
rajo n o ūkiniam s organam s
stiprinti ir plėsti ekonominius
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• N aftą eksportuojančių
valstybių konferencija Vienoje
n u tarė p a lik ti n a fto s p r o 
dukciją nepakeistą. Birželio
m ėnesį nuspręsta vėl suva
žiuoti ir patikrinti ar pasaulio
ekonominiai reikalai pagerėjo
ir reikia daugiau naftos.
• Kovo 11 d. mirė 82 metų
Kroatijos katalikų Bažnyčios
galva, ilgametis Zagrebo arki
vyskupas, kardinolas Franjo
Kuharic. Popiežius savo tele
gram oje kroatam s pareiškė,
k ad k a rd in o las ko m u n istų
valdomoje valstybėje pergy
veno daug sunkumų ir atsi
davęs tarnavo savo tautai, o
atgavus laisvę gynė ją ir sau
gojo savo žm onių laisvę ir
garbę.

• Nigerijos šiaurinėje daly
je relig in is islam o teism as
nuteisė užmušti vieną 35metų
moterį akmenimis už paleistu
vavimą. Žmogaus teisių orga
nizacijos parūpino jai advoka
tų ir pradėjo kovą teismuose.
Siekiama įrodyti, kad moters
kaimynas ją išprievartavo ir ji
pagim dė kūdikį, tačiau tas
nereiškia, kad ji paleistuvė.
• S a u sio m ė n e s į, k aip
pranešė JAV prekybos departa
mentas, Amerikos biznis turėjo
28 m ilijardų deficitą, pirko
užsienyje daugiau negu par
davė.
• Mary Robertson, buvusi
Airijos prezidentė, paskelbė,
kad ji pasitrauks iš JT žmogaus
teisių komisarės vietos.

Algimantas Liekis

ryšius su TSRS, Baltarusijos
TSR ir kitom is tarybinėm is
respublikomis.”
Nutarim ą pasirašė Salčininkų rajono Tarybos pirm i
ninkas C. Vysockis.
Iš tikrųjų šis nutarimas - tai
v ieša s k v ie tim a s n u v e rsti
teisėtai išrinktąją Lietuvos
Aukščiausiąją Tarybą, sugrą
žinti okupacinį režim ą. Tad
1990 m. gegužės 24 d. Lietu
vos Respublikos Aukščiausioji

tauta neatsisakys Nepriklauso
mybės. Tam tikslui 1990 m.
birželio 1 d. Šalčininkų rajono
Zavišonių gyvenvietėje buvo
organizuotas Vilniaus, Šalči
ninkų, Trakų, Švenčionių ir
Širvintų rajonų tarybų deputa
tų su v a žia v im a s, k u riam e
priimtas Kreipimasis į TSKP
CK generalinį sekretorių M.
Gorbačiovą. Jame m aldauta
išgelbėti pirm iausia lenkus
nuo “lietuviškųjų n aciona
listų”. Kreipimesi rašoma:
“[...] Žinomi 1939-1940 m.
įvykiai tragiškai atsiliepė šio

Jašiūnų šv. Onos bažnyčia.
T aryba savo nu tarim u p a 
smerkė tokį Šalčininkų bolše
vikų išpuolį ir nurodė, kad
“ S u tin k a m ai su L ie tu v o s
Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos 1990 m. kovo 11 d.
Aktu “Dėl Lietuvos N epri
klausom os Valstybės atsta
tym o” , L ietuvos valstybės
teritorija yra vientisa ir neda
lom a, jo je negalioja jokios
kitos valstybės konstitucija
[...]. 3. Pripažinti, kad Salčininkų rajo n o savivaldybės
valdžios ir valdymo organų bei
pareigūnų veiksmai, paremti
TSRS Konstitucija ir buvusia
Lietuvos TSR K onstitucija,
yra neteisėti ir nesukelia jokių
teisinių pasekmių.”
Tačiau “autonomininkai” ir
toliau nerimo. M aža to, jie,
vadovaujami LKP(TSKP) CK
ir asmeniškai jo sekretorius M.
Burokevičius bei TSKP CK
sekretoriaus O. Senino, rengė
naujus planus, kaip atskirti
Lietuvos Rytus, jei lietuvių

krašto lenkų likimui. Lenkai
nebeteko galimybės išsaugoti
savo nacionalinį savitum ą,
kultūros ir švietimo ugdymą
[...]. Toje teritorijoje palankią
dirvą savo vystymuisi turėjo
rusai, žydai, baltarusiai ir kitos
tautos.
Siekiant sudaryti palankes
nes sąlygas vietiniam naciona
liniam atgimimui, praėjusiais
m etais Vilniaus, Šalčininkų
kaimiškųjų ir miestų tarybos,
vadovaudam osi TSKP P lat
form a nacionaliniais klausi
m ais, paskelbė įkuriančios
n acio n alinį-teritorinį lenkų
rajoną. Tačiau tą nutarim ą
Lietuvos TSR AT Prezidiumas
paskelbė antikonstituciniu. Bet
ir naujai išrinktos šio krašto
tary b o s p a tv irtin o m inim ą

nutarimą, bet kurį vėl parei
kalavo atšaukti Aukščiausioji
Taryba kaip prieštaraujantį
Lietuvos Konstitucijai [...].”
Ir Kreipimasis baigtas pra
šymu, kad M. G orbačiovas
nedelsiant imtųsi priemonių,
kad “būtų sugrąžinta tvarka
Lietuvoje.”
“Autonomininkai” oficia
liai skelbė, kad norį atsiskirti
nuo Lietuvos, nes jos valdžia
p a k a n k am a i n e sirū p in a n ti
spręsti šio krašto socialiniųekonominių, kultūrinių prob
lem ų. Iš dalies tai atspindi
LKP(TSKP) Šalčininkų rajo
no k o m ite to se k re to ria u s
C.Vysockio interviu “Atgimi
m o” la ik ra š ty je (1990 m.
birželio 20-27 d.). Lyderis
kalbėjo:
“ [...] M ūsų ir V ilniaus
rajonuose gyvena daug lenkų,
yra ir kitų tautybių žmonių.
Tad šiuose rajonuose lygias
teises turi turėti ir lenkų, rusų,
lietuvių kalbos [...]. Socialinės
ir ekonom inės problem os.
Joms spręsti buvo sudarytos
keturios komisijos, bet reikalai
n e p a ju d ė jo . E išišk ė se vis
nepastatyti kultūros nam ai
[...]. Nesuprantu, kam reikėjo
to Kovo 11-osios akto? Jis
buvo priimtas tinkamai neapsvarsčius. Juk Respublika ir iki
tol galėjo tvarkytis savaran
kiškai, Maskva netrukdė. Ar
gali atsitikti, kad Šalčininkų
rajono gyventojai nuspręstų
prisijungti prie Baltarusijos
TSR? M an sunku pasakyti.
Žinau tik, kad ne vienas rajono
deputatas apie tai kalba [...].
Man atrodo, rajonas turi pasi
likti Lietuvos TSR sudėtyje.”
L ietu v o s A u k šč ia u sio ji
T aryba liep o s 6 d. sudarė
valstybinę komisiją, vadovau
jam ą R. Ozolo, ištirti Vilniaus
ir Šalčininkų “autonom inin
kų” keliamoms problemoms.
Tačiau šio k rašto lenkam s
bolševikams rūpėjo ne tai, kaip
p ro b lem as išsp rę sti, o tik
kurstyti nesantaiką, juodinti
nepriklausomą Lietuvą pasau
lio akyse, o labiausiai siekta,
kad visą laiką būtų pretekstas
K rem liui “p a d a ry ti tvarką
Lietuvoje” . Kita vertus, kad
būtų atgrasinta ir visa lietuvių
tau ta nuo n ep rik lau so m o s
valstybės atkūrimo ir stiprini
mo. V ilniaus ir Šalčininkų
rajonų vadukai ėmė visaip kri
tikuoti ir m inėtą valstybinę
komisiją, jai dar net nepradė
jus darbo.
(Bus daugiau)

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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OHIO VALSTIJOS ŽYDŲ, LENKŲ IR
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
PRAŠO JAV SENATĄ PRIIMTI
LIETUVĄ Į NATO
Vašingtonas. Kovo 22 d.
A m erik o s žydų k o m iteto ,
Amerikos lenkų kongreso ir
JAV lietuvių bendruom enės
Ohio valstijos skyriai kreipėsi
į JAV Senatą prašydam i pa
rem ti “Laisvės sutvirtinim o
aktą” ir priim ti Lietuvą, bei
kitas šalis kandidates į NATO.
Kreipimesi pažymima, kad
Ohio valstija buvo pirmas JAV
vyriausybinis vienetas, kuris
ėm ėsi veiksm ų pripažįstant
1990 m. Kovo 11 d. paskelbtą
Lietuvos nepriklausom ybės
atkūrimą.
K reipim esi sakom a, kad
Ohio valstijos lenkų bendruo
menė aktyviai palaiko Lietu
vos narystę NATO, kadangi

lietuvius ir lenkus sieja artima
istorija. Amerikos žydų komi
teto Cleveland skyrius kreipi
mesi taip atkreipia JAV Senato
dėmesį į istorinius Lietuvos ir
žydų ryšius bei pažymi, kad
Lietuvos narystė NATO pa
dėtų atkurti II Pasaulinio karo
metais suniokotą žydų gyve
nimą Lietuvoje.
Šį kreipim ąsi A m erikos
žydų komiteto, Amerikos len
kų kongreso ir JAV lietuvių
bendruomenės Ohio valstijos
skyrių vadovai išsiuntė vi
siem s JAV senatoriam s bei
išplatino savų organizacijų
tarp e, p ra ša n t jų p a re n g ti
analogiškus kreipimus.
Rolandas Kačinskas
LR ambasada

LIETUVOS SEIMUI ĮTEIKTAS PILIETYBĖS
ĮSTATYMO PAKEITIMAS
Vilnius, kovo 28 d. Seimo
narys, liberalas Arminas Lyde
ka Seime užregistravo “Piliety
bės įstatymo pataisų įstatymą”.
Kovo 28 d. Seime prasidėjo
įstatymo svarstymas.
Sių pataisų tikslas ir siūlo
mų pakeitimų esmė - išplėsti
Lietuvos Respublikos piliečių
sąrašą, pakeisti Lietuvos Res
publikos pilietybės netekimo
pagrindus ir tvarką.
Taip pat siekiama supras
tinti L ietuvos R espublikos
pilietybės grąžinim o tvarką
pilietybės netekusiems asme
nims, palikti pilietybę asme
nims, įgijusiems užsienio vals
tybės pilietybę
Dokumente siūloma suteik
ti Lietuvos pilietybę vaikams,
jeigu nors vienas iš tėvų yra LR
pilietis, nepriklausomai nuo jų
gyvenamosios vietos.

Pataisose siūloma numatyti
Lietuvos Respublikos piliety
bės suteikimo sąlygas asme
nim s, turintiem s pabėgėlio
statusą Lietuvos Respublikoje.
Įstatymo pataisomis siūlo
ma patikslinti, kada asmenį
laikyti nutraukusiu faktinius
ryšius su Lietuvos valstybe, ir
atsisakyti pasižadėjimo, reika
lingo piliečio pažym ėjim ui
apie apsisprendimą dėl Lietu
vos pilietybės gavimo, pasira
šymo.
Taip pat siekiama pripažinti
netekusiais Lietuvos pilietybės
asmenis, kurie, apsisprendę dėl
Lietuvos pilietybės pagal 1989
m. lapkričio 3 d. Pilietybės
įstatymą, iki šiol neturi Lietu
vos Respublikos piliečio paso
ir Lietuvoje negyvena.
BNS

JAPONIJOS TELEVIZIJA VIETOJ IZRAELIO
POROS PARODĖ LIETUVIUS
Tokij a s , kovo 28 d . kio pasakym o spaudos kon
(ELTA). Japonijos televizija, ferencijoje, kad “niekas ne
transliavusi neseniai Nagane duoda medalių už dyką”, japo
vykusį pasaulio dailiojo čiuo nai sukūrė kažką panašaus į
žimo čempionatą, savotiškai a n e k d o tą : n o rin t p a te k ti į
sureagavo į skandalingą teisėjų pasaulio d ailiojo čiuožim o
sprendimą skirti bronzos me d e šim tu k ą , re ik ia m o k ėti
dalius sportinių šokių varžy čiuožti, norint užim ti ne že
bose ne lietuviams Margaritai m esnę kaip šeštąją vietą Drobiazko ir Povilui Vanagui,
reikia mokėti, o norint užimti
o Izraelio porai. Per parodo
prizinę trečiąją vietą, jau reikia
mosios programos transliaciją
mokėti ir daug.
TBS kanalas vietoj Izraelio
Beje, originalią Lietuvos
šokėjų pasirodymo pademons
čiuožėjų palaikymo kampaniją
travo lietuvių šokį, praneša
internete organizavo prancūzė
ELTA.
Sabina Faria, paskelbusi lietu
Pasak Lietuvos ambasado
vių palaikymo peticiją adresu
riaus Japonijoje Algirdo Kudzio, tokiu būdu TBS surengė w w w .p e titio n o n lin e .c o m /
neoficialią Lietuvos čiuožėjų drobvan. Iki ketvirtadienio ją
palaikymo kampaniją. Jis taip jau pasirašė beveik 1,5 tūkst.
pat pasakojo, jog po Izraelio čiuožimo mėgėjų iš viso pa
čiuožėjo Sergejaus Sachnovs- saulio.

Konsulų organizacijos “Consular Corps College” konferencija įvyko Las Vegas, Nevada. Iš k: LR
Generalinis konsulas Rimantas Morkvėnas, Nevados valstijos Lt. Governor Lorriane Hunt, Monaco
Generalinė konsulė Maguy Doyle ir LR Garbės konsulė Ingrida Bublienė, kuri konsulų organizacijos
konferencijoje buvo išrinkta į “ Consular Corps College” Patikėtinių Tarybą.

KAUNAS TEBEPLANUOJA
Iki Romo Kalantos žūties
30-ųjų m etinių likus septy
nioms savaitėms, Kaune dar
tebeplanuojamas būsimo m i
nėjimo scenarijus. Valdininkų
ir menininkų sudaryta komisija
pritarė dar trims pasiūlytiems
naujiems renginių projektams,
praneša ELTA.
Į ren g in ių , įam žin an čių
1972 metų pavasario įvykius
Kaune, sąrašą jau įtrauktos
k elio s m iesto b ib lio te k o se
numatomos surengti parodos,
Vytauto Didžiojo universitete
įvyksianti konferencija “Kau
nas 1972: alternatyvioji kultū
ra, politinis protestas ir kultū
rinė rezistencija” bei svarbiau-

sias minėjimo akcentas - pa
minklo Rom ui Kalantai ati
dengimas.
B ū te n t g eg u žės 14-ąją
R.Kalantos susideginimo vie
toje - Kauno valstybinio muzi
kinio teatro sodelyje - bus
atidengtas jo poelgį įam ži
nantis memorialinis paminklas
“Aukos laukas” . Skulptoriaus
Roberto Antinio bei architekto
Sauliaus Juškio sukurta vejos
ir ketaus liejinių kompozicija
vaizduoja apdegusį istorijos
lapą.
R.K alantos aukos vietos
įam žinim o projektui m iesto
savivaldybė jau skyrė daugiau
kaip 150 tūkst. litų.

Planuojama, kad ši sukaktis
bus pam inėta ir dar keliais
projektais - literatūriniu muzi
kiniu vakaru bei dviem kon
certais, viename iš jų turėtų
šokti modernaus šokio teatro
“Aura” šokėjai.
Tarp m inėjim o renginių
Kaune kol kas nėra įtraukta
roko opera “Veidas ugnyje”,
kaip tik sk irta R .K alantos
atminimui. Šios operos staty
tojai dar praėjusių metų gruo
džio viduryje lankėsi Kaune ir
sakė šį projektą ketinantys
re a liz u o ti N em uno saloje.
Tačiau nuo to laiko Kauno
miesto savivaldybės adminis
tracijos niekas apie šį projektą
neinformavo.

KAIP BUS ATLYGINAMA PACIENTAMS PADARYTA ŽALA
Lietuvos Vyriausybė prita
rė Sveikatos apsaugos ministe
rijos siūlom iem s Sveikatos
sistemos, Biomedicininių ty
rimų etikos bei Pacientų teisių
ir žalos sveikatai atlyginimo
įstatym ų pakeitim am s. Jie,
kaip inform uoja ELTA, bus
teikiami Seimui.
G alio jan čiam e P acientų
te is ių ir žalo s a tly g in im o
įstatyme reglamentuotas pri
valomasis sveikatos priežiūros
įstaigų civilinės atsakomybės
draudimas. Draudimo įmonės
fu n k c ijo s ja m e p a v e sto s
Valstybinei ligonių kasai, kuri
draudike negali būti pagal
Draudim o įstatymą. Tai nu
m atančio Pacientų teisių ir
žalos sv eik atai atlyginim o
įstatymo skyriaus galiojimas
buvo a tid ėtas iki 1999 m.
sausio 1 dienos, tačiau realiai
jis neveikė iki šiol.
Naujoje šio įstatym o re 
dakcijoje sakoma, jog svei
katos priežiūros įstaiga savo
c iv ilin ę atsak o m y b ę g ali

draustis savanoriškuoju drau
dim u, kuriuo jau naudojasi
d a u g e lis p e ln o sie k ia n č ių
sveikatos priežiūros įstaigų.
Numatyta, kad minėta žala
paciento sveikatai, gyvybei bei
n e tu rtin ė ža la a tly g in a m a
bendrais C ivilinio kodekso
nustatytais pagrindais, kaip yra
daugelyje užsienio valstybių,
pavyzdžiui, JAV ir Vokietijoje.
Naujoje įstatymo redakcijoje
sakom a, kad pacientai turi
teisę į žalos sveikatai ar žalos
dėl gyvybės atėm im o, p a 
darytos neteisėtais sveikatos
priežiūros darbuotojų veiks
mais (veikimu ir neveikimu),
atlyginim ą, jeig u sveikatos
priežiūros įstaiga neįrodo, kad
žala padaryta ne dėl jos kaltės.
Neturtinė žala atlyginama,
kai ji padaryta dėl sveikatos
priežiūros priim tinum o re i
kalavimų pažeidimų, dėl svei
katos informacijos konfiden
cialumo pažeidimų, dėl biom ed ic in in ių tyrim ų etik o s
reikalavim ų neatitinkančios

pagrindinio tyrėjo ir kitų biomedicininį tyrimą atliekančių
asm enų veiklos, kitais L ie
tuvos Respublikos civilinio
kodekso numatytais atvejais.
Ž ala sv eikatai, žala dėl
gyvybės atėmimo bei neturtinė
žala atlyginama LR civilinio
kodekso numatyta tvarka.
Sveikatos priežiūros įstai
gos neatsako už žalą, atsi
radusią teikiant pacientam s
sveikatos priežiūros paslaugas,
je ig u p acien tai teisės aktų
numatyta tvarka atsisakė svei
katos priežiūros įstaigos dar
buotojų paskirtų paslaugų.
Įstaiga taip pat neatsako už
žalą sveikatai, jeigu ji atsirado
dėl medicinos mokslo ir prak
tikos pripažintos rizikos, su
kuria pacientas buvo supa
žindintas pasirašytinai iš anks
to, o sv e ik a to s p rie ž iū ro s
įstaigos p aslaugų teikim as
atitiko nustatytas m edicinos
mokslo ir praktikos pripažintas
sąlygas.
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C L E V E L A N D ,OH

REIKŠMINGAS LB SUSIRINKIMAS

A.L.T.S. Kovo 11-osios minėjime dalyvius ir svečius sveikina LR
Generalinis konsulas Giedrius Apuokas.
Vytauto Jasinevičiaus nuotr.

GARBINGA SUKAKTIS
L ietu v o s ž u rn a listų s ą 
junga, Lietuvos K arališkoji
bajorų sąjunga ir V ilniaus
rotušė balandžio 3d. Vilniaus
Rotušėje 18 val. mini iškilaus
lietuvių žurnalisto, ilgamečio
“Dirvos” laikraščio redakto
riaus Vytauto Gedgaudo 90sias metines.
Minėjimo vakare dalyvauja
publicistas, “Dirvos” ilgametis

bendradarbis Vilius Bražėnas,
žurnalistas, V. Gedgaudo pre
m ijo s la u re a ta s L aim onas
T apinas, L ietuvos K a ra liš
kosios bajorų sąjungos vadė
Undinė Nasvytytė, dainininkė
Judita Leitaitė, pianistė Vaiva
B lažienė , aktorė V irginija
K ochanskytė. V akarą veda
žurnalistas Domas Sniukas.
LŽS inf.

A.L.T.S. Kovo 11-osios minėjime pagrindinę kalbą sakė adv.
Povilas Zumbakis. Kairėje ALTS vicepirmininkas Jonas Variakojis,
minėjimo organizatorius.
Vytauto Jasinevičiaus nuotr.

KLAIDOS ATITAISYMAS
“Dirvos” 2002 m. kovo 12 d. laidoje Edvardo Sulaičio
rašinyje “Lietuvos Fondui - 40 metų” įsivėlė klaida. Straipsnio
antrame sakinyje, prasidedančiam e žodžiais - “Tai nėra iš
svarbiausiųjų organizacijų šiame krašte...”, turėjo būti - “Tai
viena iš svarbiausiųjų lietuviškų organizacijų šiame krašte” .
Šia proga norime priminti tiems, kuri rašo ne mašinėle, o
ranka, rašyti labai aiškiai, kad neįvyktų panašių klaidų, taip pat
ir taškus ant raidžių pažymėti reikalingoje vietoje, o ne šalia
ant kitos raidės, nes mašininkė perrašydama neturi laiko su
padidinamuoju stiklu skaityti tekstą.
Red.

Š.m . kovo 24 d ien ą po
šventų Mišių Dievo Motinos
parapijos salėje įvyko metinis
Clevelando LB apylinkės na
rių su sirin k im a s, k u riam e
dalyvavo daugiau negu šimtas
asmenų. Prie įėjimo Clevelando ALTOs skyriaus p irm i
ninkas Algimantas Pautienis
rinko atvykusių narių parašus.
Už gražiai padekoruoto pre
zidiumo stalo susėdo pirm i
ninkė Mylita Nasvytienė, iždi
ninkas Viktoras Šilėnas, deklamuotoja Teresė Paškonytė, o
sekretorės pareigas ėjo “Auš
ros” lituanistinės m okyklos
vedėja Vida Bučmienė. Mylita
N asvytienė pak v ietė visus
tylos m inute ir atsistojim u
pagerbti mirusius bendruome
nės narius, o maldos eilėraštį
perskaitė Teresė Paškonytė. Po
to pirm ininkė pristatė susi
rinkimo dienotvarkę ir padarė
išsamų dviejų metų valdybos
veiklos pranešimą, išvardin
dama minėjimus, koncertus ir
kitus renginius.
Svarbu buvo tai, kad kiek
vieną dien o tv ark ės punktą
turėjo patvirtinti ar atm esti
susirinkusieji rankų pakėlimu.

Aurelija M.
Balašaitienė
B uvo a tsisa k y ta k la u sy tis
pereito m etinio susirinkim o
penkių p u slap ių p rotokolo
skaitym o. Tada iždininkas
V iktoras Š ilėnas p ersk aitė
labai išsamią iždo pajamų bei
išla id ų a p y sk aitą. D žiugu
pastebėti, kad bendruomenės
iždas yra gerame stovyje ir kad
m etų bėgyje buvo darom os
piniginės dovanos lituanistinei
mokyklai, spaudai ir radijui.
Toliau sekė valdybos rinkimai.
N aujam e kan d id atų sąraše
buvo surašyti abėcėlės tvarka
šie asm enys: M ečys A ukš
tuolis, Regina Ciuberkienė, dr.
Zita M ascianskienė, M ylita
Nasvytienė, Aleksas Petraus
kis ir A ldona Stem pužienė.
Jonas Biliūnas buvo išrinktas
atstovu į LB apygardos suva
žiavimą, o kontrolės komisiją
sudarė tie p aty s asm enys:
A ldona K am antienė, Jonas
T o to raitis ir A nd riu s B elzinskas. Toliau sekė turiningi
valdybos skyrių veiklos pra
nešim ai. M arija M ikonienė
kalbėjo apie socialinio sky-

riaus darbus, Jonas Totoraitis
informavo apie lituanistines
m okyklas, V ida B učm ienė
kalbėjo apie “Aušros” lituanis
tinę mokyklą ir Aida O ’Meara
nupasakojo “Tėvynės žibu
rėlių” veiklą.
D ienotvarkei pasibaigus,
sustojus buvo sugiedota “Lie
tuva brangi” .
N aujai išrinkti valdybos
nariai pareigomis pasiskirstys
specialiame posėdyje, tačiau
yra būtina pabrėžti, kad Clevelando LB apylinkės valdyba
buvo darbšti, energinga ir labai
patriotiškai nusiteikusi. Buvo
dedamos pastangos į LB eiles
įtra u k ti n au jai a tv y k u siu s
lietuvius, tačiau vis dar ne
pavyksta, nors visi giedame
Tautos himną, kurio pagrin
dinė mintis yra “vardan tos
Lietuvos vienybė težydi”. Yra
viltis, kad ir naujoji valdyba
dės sėkmingas pastangas pa
pildyti bendruom enės eiles
naujai atvykusiais asmenimis,
nes tik glaudžiai bendraudami
galime tęsti lietuvybės išlai
kymo darbą, kurio pagrindinis
tikslas yra talkinti Lietuvai ir
užsienyje išlaikyti lietuvybę
priaugančiose kartose.

VILTIES IR MEILĖS TILTAS
L ietuvių K atalikų R e li
ginės šalpos organizacija, jau
41 metus tiesia meilės ir vilties
tiltą į tėvynę, kuriuo ji remia
tautą finansiniai, medžiaginiai
ir stiprina moraliai. Tiesdama
p a g a lb o s ran k ą K a ta lik ų
bažnyčiai Lietuvoje, ji siekia
ir daugelį vargdienių kuriems
suteikia ne vien pagalbos, bet
ir geresnės ateities viltį. Be to
vykdo ir platų šalpos ir pro
pagandos darbą sudarydama
palankias sąlygas į šią veiklą
įsiju n g ti ir kitų tautų a ts 
tovams, įvairiom katalikiškom
organizacijom bei labdaros
fondams, kurie nemažas su
mas aukoja LKR šalpai. Oku
puotos L ietuvos gyvenim e
LKRŠ turėjo ypatingos reikš
mės, o taip pat ir šiandien.
Nors šiandien tėvynė jau 12
m etų kvėpuoja laisvu oru,
tačiau ano meto giliai įrėžtos
žaizd o s dar n ėra v isišk a i
užgijusios. Lietuvoje vis dar
jaučiamos gana aštrios socia
linės problemos. Didelė tautos
dalis dar gyvena nepritekliuje
ir neranda išeities savo gyve
nimo kelyje. Tad LKRŠ reikš
mė nesum ažėjo. Šalia kon
k reč io s param o s v a rg d ie 
niams, našlaičiam s ir bena
miams minėtoji šalpos organi
zacija puoselėja krikščionišką
spaudą, radiją, televiziją ir t.t.
Katalikiškas mokyklas norin-

čių la n k y ti vis d a u g ė ja ir
m okyklų tinklas plečiam as.
Daugumas mokinių neturtingi
ir nepajėgia įsigyti būtiniausių
mokslo priemonių, knygų, net
ir sočiai pavalgyti neturi iš ko.
Tai viena iš jautriausių šios
organizacijų, į kurią reikia
atsiliepti nedelsiant.
Todėl mūsų įsipareigojimai
šią organizaciją rem ti negali
būti atidėti vėlesniam laikui.
Šiandien kada pasaulyje
vyksta dram atiški įvykiai ir
keičiasi gyvenimo būdas, esa
me raginami dalintis meile ir
guosti artimą. Mūsų stiprybė
reikšis efektingiau, kai dary
sim e viską drauge ir kartu
ištiesime pagalbos ranką arti
mui.
Clevelande jau 34 m etai
veikia LKRŠ komitetas, kuris

ir šiais metais, kaip ir praeitais
kreipsis į mūsų kolonijos lie
tuvius prašydam as dosnios
aukos. Tad tikime, kad taip
kaip kiekvienais metais, taip ir
šiais nuoširdūs aukotojai at
naujins savo pažadus bei įsi
pareigojim us parem ti kilnią
šios o rg a n iz a c ijo s v eiklą.
LRKŠ Clevelando komitetas
šio vajaus proga išsiuntinės
laiškus su vokeliais.
O mūsų metinė rinkliava
Šv. Jurgio parapijoj vyko kovo
17., ir Dievo Motinos parapijoj
vyks š.m. balandžio 14.
Aukas galima atiduoti Tau
pos kooperatyve sąskaita nr.
729 arba siųsti paštu: Mrs.
Regina Šilgalis 1776 E. 228 St.
Euclid, OH 44117
Henrikas Stasas

Neringa Ine. su Nek.Pr.Marijos Seserimis
organizuoja ir praveda stovyklas
“Neringos” stovyklavietėje Vermonte

“N e r in g o s ” S t o v y k l o s
Lietuvių Kalba
birž. 23-29 d.d. - jauniems studentams 17-20 metų
birž. 30-liep. 6 d.d. - šeimoms su mažais vaikais
liep. 7-13 d.d. - vaikams 7-10 metų
liep. 14-28 d.d. - vaikams 10-16 metų
liep. 28-rugp. 3 d.d. - vaikams 13-16 metų

Anglų Kalba - Lietuvių Kilmės

f

rugp. 4-17 d.d. - vaikams 7-16 metų
rugp. 17-21 d.d. - šeimoms su mažais vaikais

I NFO: 416-537-7363, info@neringa.org, www.neringa.org
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ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TELK IN IU

Kažkur tolumoje nuvilnija
skam bučio aidas... Pam ažu
g ę sta šv ie so s... P a sig irsta
pirm ieji m uzikos akordai...
Prasidengia sunki, prisigėrusi
įvairiausių teatro garsų, už
d an g a... U žg n iau žę kvapą
laukiam e išeinančių į sceną
aktorių...
Su gilia nostalgija m es,
atvykusieji iš Lietuvos, prisi
m enam e L ietuvoje m atytus
spektaklius. Pasiilgstam e tų
ilgų prie bilietų kasų eilių, kai
valandų valandas stovėdavo
me ir diskutuodavom e apie
rodomus vaidinimus, aptarda
vome jau matytus spektaklius
ir ką ateityje norėtume išvysti.
O dabar mes renkam ės pas
Zitą ir Perkūną Kriukonius į jų
jaukų namelį, kur kiekvieną
pasitinka rainas katinas lietu
višku vardu Purkis. Zita, ap
link save subūrusi pulką talen
tingų ir išradingų žm onių,
atgaivino Bostone vykstančius
subatvakarius. Į subatvakarių
organizavimo komitetą įeina
įvairaus amžiaus, įvairių pro
fesijų, gimusių čia, Amerikoje,
ir ten, Lietuvoje. Kiekvieną
k a rtą su sirin k ę n u tariam e
keliem s subatvakariam s te
mas. Su didžiausiu džiaugsmu
sutikome pasiūlymą pakviesti
aktorių, režisierių, dainų atli
kėją Kostą Smoriginą. Nelabai
net tikėjome, kad ši Lietuvos
įžymybė galėtų atvykti į Bos
toną. Bet Zita, niekad nepra
randanti vilties, kažkaip suge
bėjo surasti be galo užsiėmusį
Kostą Smoriginą ir pakvietė jį
sudalyvauti viename subatvakaryje. Ir jis sutiko!
Kosto Smorigino kūrybinis
kelias prasidėjo Lietuvos Jau
nimo teatre 1975 metais. Čia
jis išaugo, subrendo, sustiprė
jo . P ask utiniuoju penkerių

B O S T O N ,M A

KOSTAS SMORIGINAS - BOSTONE
metų laikotarpiu Kostas akty
viai dirbo Jaunimo teatre kaip
vienas iš lyderiaujančių akto
rių. 1996 m etais surežisavo
M.Akborno “Normanų perga
lės” antrąją dalį “Gyvenimas
drauge”, kur atliko pagrindinį
Normano vaidmenį. Paskuti
niaisiais metais K. Smoriginas
sukūrė sekančius vaidmenis:
Daktaras Rankas (H. Ibseno
“Nora”), kuris buvo pristatytas
“K ristoforo” prem ijai; Vilis
Lomenas (“Komivojažieriaus
m irtis”), “Life” teatrų festi
valyje suvaidino Juokdario
vaidm enį K. Antanėlio rokoperoje “Meilė ir mirtis Vero
n o je ” ; V.I. “M eno fo rta s ”
suvaidino Čebutykiną Čecho
vo pjesėje “Trys sesery s” .
1999-2000 m. “Meno forte”
a tlik o M ak b eto v aid m en į
W.Sekspyro pjesėje “Makbe
tas” . Vaidmuo apdovanotas
“K ristoforo” prem ija. 2001
m etais O skaro K oršunovo
teatre suvaidino Azazelo vaid
menį M. Bulgakovo inscenizacijoje-spektaklyje “Meistras ir
Margarita”. Kostas su daugybe
spektaklių atstovavo Lietuvą
eilėje tarptautinių teatro festi
valių Kanadoje, Prancūzijoje,
Italijoje, Rusijoje, Sveicarijoje, Vokietijoje, Suomijoje,
Lenkijoje, Švedijoje, Norvegi
jo je, Japonijoje, B osnijoje.
S arajeve - B osnijoje 2001
metais už Makbeto vaidmenį
apdovanotas “Geriausio festi
valio aktoriaus” prizu.
K.Smoriginas savo darbu
praturtino ir lietuvišką kiną.
1995-1997 m etais sukūrė
Stepano vaidm enį paskuti-

ČIKAGOJE BAIGTOS
SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Čikagos LPK “Lituanica”,
kaip ir kiekvieną žiemą taip ir
šiemet dalyvavo “M etropoli
tan” lygos salės futbolo pirme
nybėse pravedamose šiaurės
vakariniam e priem iestyje V illa P ark , IL e san č iu o se
“Odeum” rūmuose, kurie yra
laikomi vienais iš didžiausiųjų
tokios paskirties pastatų Ame
rikoje.
Kovo m ėn. 10 d. įvyko
paskutinės pirmenybių rung
tynės (beje, lietuviai žaidžia
aukščiausioje “m ajor” gru
pėje). Lietuvių ekipa tą dieną
įveikė “Schwaben” klubo fut
bolininkus 4-1 ir iškovojo 6-ją
vietą iš dešim ties vienetų.
Lietuvių sąskaitoje-11 taškų iš
9 rungtynių (4 pergalės, tiek
pat pralaim ėjim ų ir 1 lyg.).
Jeigu “Lituanica” būtų pelniusi
dar bent vieną laimėjim ą, ji
būtų atsistojusi 3-je vietoje,
p an ašiai kaip padarė p ra ė 
jusiais metais. Tačiau šiemet

sėkmė, o taip pat ir teisėjai
buvo “nusistatę” prieš mūsiš
kius ir taškų d erliu s buvo
menkesnis.
Netrukus - balandžio 7 d.
“L itu a n ic o s ” v y rai p rad ės
p irm e n y b in iu s susitik im u s
lauko aikštėse, tos pačios lygos
taip pat “major” divizijoje. Abi
pirmąsias rungtynes lietuviai
žais savoje aikštėje - Lemonte,
prie Pasaulio Lietuvių Centro.
Čia irgi reikės sužaisti 9 rung
tynes (paskutinės bus birželio
9 d.).
Tai bus tęsinys pernai rude
nį pradėto pirm ojo (rudens)
rato. Tame rate lietuviai iš 9
rungtynių surinko 12 taškų ir
atsistojo 6-je vietoje (panašiai
kaip ir salės futbolo pirmeny
bėse). L auko p irm en y b ėse
kiekvieną sekmadienį rungty
nės ir rezervinės vienuolikės.
Šeštadieniais žais “Lituanicos”
veteranų komanda.

Kostas Smoriginas Astrovo vaidmenyje A. Čechovo pjesėje “Dėdė
Vania”.
J. Polio nuotr.
niame režisieriaus Vyt. Žalakevičiaus filme “Žvėris išei
nantis iš jū ro s ” . Šis film as
apdovanotas Grand Prix tarp
tautiniame Gubio kino filmų
festivalyje Italijoje. Taip pat šis
filmas apdovanotas eilėje kitų
tarptautinių festivalių Rusijoje,
Lenkijoje ir t.t. 1999-2000
m etais Kostas sukūrė vieną
p a g rin d in ių - Ju rg a ič io
vaidmenį A. Puipos režisuo
toje kino ju o sto je “Elzė iš
Gilijos”. Tuo pačiu metu su
vaidino jaunos režisierės -

debiutantės Inesos Linaburgytės v aidybinėje ju o sto je
“Vyrai” . Taip pat K. Sm ori
ginas aktyviai dirbo įgarsinant
kino filmus.
1997-1999 metais Kostas
subūrė unikalų dainuojančių
aktorių trio kartu su aktorium
S. Bareikiu, O. Ditkovskiu bei
kompozitoriumi A. Kulikaus
ku. Buvo surengta apie porą
šim tų gyvo garso koncertų.
Aktorių Trio išleido kompak
tinę plokštelę “Mūsų kaime”
bei dvi audio kasetes “Mano

kaime” ir “Tavo kaime” , taip
pat gyvo garso koncerto vaiz
dajuostę “Draugams” .
2000-2001 metais Smorigi
nas daug koncertavo su savo
soline program a. Jis išleido
keletą autorinių kompaktinių
p lo k šte lių “L o m b ard as” ir
“Pilietis”.
Prieš keletą metų Kostas
surengė 37 vakarus Lietuvos
vidurinėse mokyklose propa
guodamas lietuvių poeziją ir
dainą. Su gitaristu E. Jonavičiumi “Baltikum” televizijoje,
Klaipėdoje, įrašė gyvo garso
koncertą. Lietuvos televizijoje
“M uzikiniam e v ie šb u ty je ”
įrašė autorinį koncertą.
2002 metais Kostas Smori
ginas už nuopelnus Lietuvos
menui ir kultūrai buvo apdova
notas vienu iš garbingiausių
apdovanojimų - Lietuvos Na
cionaline kultūros ir m eno
premija.
Pam atyti iš arti šį puikų
aktorių ir režisierių, išvysti
ištrauką iš E.Nekrošiaus reži
suoto spektaklio “Makbetas”,
išgirsti paties aktoriaus atlie
kamų ir akomponuojamų gita
ra dainų, daugiau sužinoti apie
šiuolaikinį Lietuvos teatrą mes
galėsime balandžio 13 dieną
(še šta d ie n į) 6 val. vakaro
B o sto n o L ie tu v ių p ilie č ių
klubo trečio aukšto salėje. (368
West Broadway, So. Boston,
MA) Įėjimas - 15 dol., moks
leiviams - nemokamai. Kvie
čiame visus atvykti ir smagiai
praleisti laiką, praturtinti savo
ž in ia s, p a sise m ti d v asin io
peno. Mes, Kultūrinių subatvakarių taryba, tikimės, kad
visiems atvykusiems liks neiš
dildomi prisiminimai vakaro,
p ra le is to k a rtu su K ostu
Smoriginu.
Estera Girdauskienė

C H I C A G O , IL

“LITUANICOS” METINIS NARIU SUSIRINKIMAS
Pasibaigus salės futbolo
pirmenybėms, LFK “Lituanica” kovo 17 d. PL centre,
Lemonte sušaukė metinį narių
ir rėmėjų susirinkimą, kuriame
dalyvavo didokas būrys žmo
nių. Šį kartą atėjo ir naujai
atvykusiųjų iš Lietuvos. Žino
ma, tai nieko nepaprasto, nes
jau bent pora metų “Lituanicos” futbolo komandose dau
gumą žaidėjų sudarė “trečio
sios bangos” atstovai, kurie
mielai bendrauja su anksčiau
šiam e k rašte atsira d u siais
sporto entuziastais.
Susirinkime kalbėjo klubo
pirmininkas Albertas Glavinskas, klubo iždininkas Leonas
Juraitis, pirm osios vyrų ko
m andos tren erio padėjėjas
A lgis Šalkauskas (treneris
Gediminas Jarmalavičius tuo
m etu atostogavo Floridoje),

rezervinės komandos treneris
Gediminas Bielskus, veteranų
- Bronius Žukauskas.
Iždininkas pranešė nelabai
malonią žinią, nes per metus
k lu b as tu rėjo apie 5 tū k s
tančius dolerių nuostolių. Apie
finansus kalbėjo ir revizijos
kom isijos pirmininkas Jonas
Pleirys. Buvo ieškota būdų,
kaip pagerinti klubo finansinę
padėtį. Tą klausim ą ryžosi
išsp rę sti žm onės iš nau jai
atvykusiųjų tarpo, kurie pasiū
lė per Lem onte žaidžiam as
rungtynes pardavinėti maistą,
gėrim us ir tokiu būdu užsi
dirbti pinigų. Gaila, kad stam
b e sn ių jų rėm ė jų (išsk y ru s
Lietuvių Fondą) neatsiranda ir
tas kelia susirūpinimą.
B uvo paskelbta ir nauja
valdyba. Prie ligšiolinių valdy
bos narių: G .B ielskaus, A.

Glavinsko, Ed. Šulaičio, Br.
M ikėno, J. Rudaičio, G.Jarm alavičiaus pridėtas būrelis
naujų veikėjų. Didesnė jų dalis
naujai į šį kraštą atvykusieji:
A. Šalkauskas, D. Simėnas, V.
Kerulis, A. Strokvas, L. Joni
kas J. Putna.
Į susirinkimą atsilankė ir
visus pasveikino ŠALFASSgos valdybos naujasis pirm i
ninkas Rim as Dirvonis. Jis
ragino užmegzti glaudesnį ryšį
su Š.Amerikos lietuvių sporto
vadovybę. Iki šiolei jie nebuvo
tamprūs, nes niekur kitur ne
sant lietuvių futbolo komandų,
“Lituanica” neturi galimybių
varžytis ŠALFASS-gos ren
giamose žaidynėse. Visą dė
mesį ji yra nukreipusi į ame
rikiečių bei kitataučių tarpą ir
tik ten garsina lietuvių vardą.
Ed. Sulaitis
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVOS APDOVANOJIMAI
Londonas, kovo 27 d. (ELTA). Už asmeninį indėlį plėtojant
Lietuvos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Siaurės Airijos
Karalystės bendradarbiavimą bei nuopelnus remiant Lietuvos
pastangas integruotis į transatlantines struktūras Prezidentas
Valdas Adamkus nusprendė 8 Jungtinės Karalystės piliečius
apdovanoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinais.
Trečiadienį oficialaus vizito Jungtinėje Karalystėje metu
Londono Karališkajame tarptautinių santykių institute susitikęs
su diplomatu ir Britų asociacijos ryšiams su Vidurio ir Rytų
Europa direktoriumi Sr. John Birch, V.Adamkus įteikė jam
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordiną,
praneša ELTA.
Kovo 25 dieną pasirašytu Prezidento dekretu, Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinais apdovanojami dar
septyni Jungtinės Karalystės piliečiai. Tai - Lordų rūmų narys,
Pasaulio žydų kongreso viceprezidentas Lordas Janner iš
Braunstone, Škotijos konservatorių partijos vadovas, Britų ir
Lietuvos draugijos prezidentas Sr. Malcolm Leslie Rifkind,
buvęs ilgametis Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos centro
valdybos pirmininkas, “Lietuvių namų” bendrovės pirmininkas,
Baltų tarybos narys Jaras Alkis, buvęs ilgam etis Londono
universiteto Slavų ir Rytų Europos mokyklos vadovas Michael
Arthur Branch, Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos centro
valdybos pirmininkė Vida Gasperienė, Baltijos tyrimų centro
Bredfordo universitete įkūrėjas ir vadovas profesorius John
Hiden, ilgametis Didžiosios Britanijos lietuvių visuomenės
veikėjas, Baltų tarybos narys Aleksas Vilčinskas.
LIETUVOS DIPLOMATAS PIRMININKAUS
PASAULIO PREKYBOS
ORGANIZACIJOS KOMITETUI
Ženeva, kovo 27 d. (ELTA). Pasaulio prekybos organizacijos
(PPO) M uitinio įvertinim o kom iteto pirm ininku Ženevoje
įvykusio posėdžio metu išrinktas Lietuvos nuolatinis atstovas
prie šios organizacijos Raimundas Karoblis, praneša ELTA.
Lietuvos atstovo išrinkim as yra pirm asis atvejis PPO
praktikoje, kai komiteto pirmininku išrenkamas mažiau nei prieš
metus įstojusios šalies atstovas. Tokie rinkimų rezultatai reiškia
ypatingą organizacijos narių dėmesį Lietuvai, pripažįstant jos
atstovų aktyvumą ir konstruktyvumą dalyvaujant PPO veikloje,
teigia Užsienio reikalų ministerija. PPO Muitinio įvertinimo
kom itetas yra atsakingas už PPO sutarties dėl M uitinio
įvertinimo vykdymą. Lietuvos atstovo pirmininkavimo šiam
kom itetui laikotarpiu didžiausias dėm esys bus skiriam as
derybom s dėl galim o PPO M uitinio įvertinim o sutarties
patikslinim o, atsižvelgiant į šios sutarties įgyvendinim o
problemas, kylančias kai kurioms valstybėms. Manoma, kad
PPO Muitinio įvertinimo komiteto veikla bus viena intensy
viausių iš visų PPO nuolatinių struktūrų veiklos.
LIETUVA IR VOKIETIJA
KARTU PRIEŠ NUSIKALTĖLIUS
Vyriausybė nutarė kreiptis į Prezidentą, prašydama pateikti
Seimui ratifikuoti Lietuvos ir Vokietijos Vyriausybės sutartį dėl
bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu,
terorizmu ir kitais nusikaltimais. Minėtą tarpvyriausybinę sutartį,
kaip informuoja ELTA, Lietuva ir Vokietija sudarė 2001 m.
vasario 23 d. Vilniuje.
Šiame dokumente įvardijama, jog šalys bendradarbiaus
siekdamos užkirsti kelią nelegalių asmenų gabenimui per sieną,
prekybai žmonėmis, narkotikų platinimui, neteisėtai ginklų ir
šaudmenų apyvartai, turto pardavim ui, pinigų, dokum entų
klastojimui.
Įgyvendinant šią sutartį, Vidaus reikalųministerija bei prie
jos esantys Policijos, Pasienio policijos, Mokesčių policijos ir
M uitinės departam entai bendradarbiaus su atitinkam om is
Vokietijos institucijomis bei žinybomis. Prezidento teikimu,
sutartį dar turi ratifikuoti Seimas.
KARALIŲ RŪMUOSE
Prezidento Valdo Adamkaus ir jo žmonos Almos trijų dienų
viešnagės Londone spalvingiausias akcentas - kovo 26 d. vakare
surengtas priėmimas karališkuosiuose Bakingemo rūmuose. Į
pagrindinę Windsorų dinastijos rezidenciją Adamkus pakvietė
ne jų šeimininkė Jungtinės Karalystės monarchė Elizabeth II, o
sosto įpėdinis Velso princas Charlesas. Princas karališkuosiuose
rūm uose surengė privačią vakarienę ir koncertą m aestro
M stislavo Rostropovičiaus 75-mečio garbei. V.Adamkus ir
L en k ijo s P rezid en tas A lek san d ras K w asniew skis buvo
vieninteliai politiniai valstybių vadovai, sulaukę m aestro
pakvietimo į Bakingemo puotą. Adamkai buvo pirmieji svečiai,
kuriuos Bakingemo ceremonijų vadovas pristatė karalienei
Elizabeth II.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

SĄMOKSLAS PRIES
LIETUVĄ IR ...
PREZIDENTO TYLA

Tautininkų žinios
Gedimino pr. 22, LT-2600 Vilnius, Lietuva
Tel. (22) 624935, faksas (22) 617310
El. p. lietauta@takas.lt; http://www.lts.lt
Redaktorius A.R. Tilindis

Antanas Terleckas

Vilnius
Čekistai niekur nedingo.
Rusijos politinės žvalgybos
vadovas G. Stepašinas yra
paleidęs “sparnuotą” frazę:
“My uchodim ostavajas”. Jie
liko Lietuvoje G. Vagnoriaus
valia (perskaitykite jo L ie
tuvos Vyriausybės vardu 1991
08 26 sukurptą Nutarimą Nr.
360). Dalis jų kone išmirė iš
sie lv a rto , k ad n e su g eb ė jo
įgyvendinti M. Suslovo prie
sako palikti Lietuvą be lietu
vių ( “b u d et L itva, no bez
lito v ce v ”). D alis likusiųjų
vykdo 1994 m. žurnalo “Vei
das” Nr. 4 paskelbto Rusijos
žvalgybos raporto R usijos
prezidentui B.Jelcinui patari
mus - užkariauti Lietuvą be
šūvio. Kokiu būdu? Įvairiomis
priemonėmis sugriovus Lietu
vos ekonomiką, nuskurdinti
tautą, priversti ją galvoti tik
apie duoną, sukurti teisinio
chaoso, nebaudžiam um o ir
visiško beviltiškumo atmos
ferą, kurią lietuvis stengtųsi
skandinti degtinėje arba išei
ties ieškotų kilpoje...
Dėl mūsų tautos tragiškos
padėties, atrodo, bene dau
giausia sielojasi du žurnalistai
- V.Matulevičius ir K. Šiaulys.
K.Šiaulys savo apybraižoje
“Griūtis ir Tarpsmas” (1999
m.) rašo: “Per paskutiniuosius
metus šalyje įsigalėjo korup
cija, organizuotas nusikalsta
mumas. Susidaro įspūdis, kad
Lietuvos valstybė griaunama
iš vidaus” (p. 108). Šio grio
vimo procesą įtaigiu balsu ir
televizijos kameros pagalba
labai talentingai pavaizdavo V.
Matulevičius “Baltijos” televi
zijoje š.m. sausio mėn. laido
se. V ienoje - apie politinę
žmogžudystę Klaipėdoje, ku
rios metu buvo nužudytas J.
Poliakas tik už tai, kad, jo
žmonos žodžiais, labai mylėjo
tie są ir L ietu v ą. Je ig u ne
V .M atulevičius, K laipėdos
prokuratūra būtų “įrodžiusi” ,
kad Poliakas pats nusižudė.
Kitoje laidoje V.Matulevičius dokum entais paremtais
fak tais atsk leid ė L ietuvos
ekonomikos pamatų griovimą,
kurį vykdo “tautos išrinktasis”
V. Uspaskich “ofšorinių” fir
mų pagalba.
K. Š iau lio įsitik in im u ,
Lietuvos žiniasklaidą, visų
pirm a valstybinę televiziją
“tvarko” “pilkieji kardinolai”,
pasislėpę “giliam e p o g rin 
d y je ” . O kas valdo in fo r
m aciją, tas lem ia ir pačios
valstybės likimą.
Sovietmečiu LTSR Radijo
ir televizijos komitetas buvo

vadinamas “antraisiais KGB
rūmais”. Šiuose rūmuose če
kistų buvo ne mažiau, kaip kad
Stalino, o vėliau Lenino pros
pekto Nr. 40, okupantų įkurta
me lietuvių tautos fizinio teroro
centre. Jeigu KGB rūmuose
buvo fiziškai žudoma lietuvių
tauta, tai sovietinis radijas ir
televizija vykdė ir tebevykdo
d v a sin į g en o cid ą, nors tai
mėgina nuslėpti prokomunisti
nis propagandistas V. Gerulai
tis.
Ne be “pilkųjų kardinolų”
valios sausio 16-tąją LRT buvo
surengta neplanuota “Spaudos
klubo” laida, kuriai geriau tiktų
pavadinimas “Į pagalbą Lietu
vos valstybės g riovėjam s” .
Įdomiausia, kad 45 min. prieš
ją “B a ltijo s” telev izijo j V.
Matulevičius, pasinaudodamas
iš Finansų ministerijos gautais
dokumentais, įrodė, kad multi
m ilijonierius V. U spaskich,
siekdamas asmeninės naudos ir
vykdydamas politinį užsakymą
griauti Lietuvą iš vidaus, nie
kieno netrukdomas šį užsaky
mą vykdo.
“Pilkiesiems kardinolams”
daug pasitarnavo į “Spaudos
k lu b ą” pak v iesti du Seim o
nariai “amerikonai”. Jo vedėjas
V.Matulevičiaus brolis A lgi
mantas padarė didelę politinę
klaidą, įtikėjęs žm ogiškuoju
seimūno R. Sedlicko padoru
m u. P rieš S eim o rin k im u s
“amerikonas” daug kartų kal
bėjo apie tai, kad Amerikoje,
kilus kokiam nors ūkiniam finansiniam skandalui, į kurį
tegu tik n e tie sio g ia i įv elti
aukšti valdininkai, jie be jokio
spaudim o iš šalies tuoj pat
atsistatydina. A.Matulevičius
nežinojo, kad seimūnas Sedlickas yra įsisavinęs lietuvišką
tiesą, jog gyvenant su vilkais,
reikia staugti jų balsu. Sąžinės
ir rankų nesusitepęs, Lietuvoje
m ilijonierium i netapsi. O be
milijonų ne tik Amerikoje, bet
jau ir Lietuvoje tu, žmogau, esi
politinis nulis.
Iš minėtos V.Matulevičiaus
laidos sužinojome, kad tarptau
tinio verslo bendrovė “Jangila”
yra įre g istru o ta B rita n ijo s
V irdžinijos salų teritorijoje.
Tuo tarpu Lietuvos Respubli
koje ši bendrovė neužregistra
vo jokios įm onės ar filialo.
Mokesčių mokėtoju irgi neuž
reg istrav o , nepateikė jo k ių
dokum entų apie savo ūkinęfinansinę veiklą. Nepaisant to,
b en d ro v ė vykdė L ietu v o je
neįteisintą ūkinę-kom ercinę
veiklą: didm eninę prekybą
gamtinėm is dujomis, maisto

produktais ir plataus vartojimo
prekėmis, įvairioms ūkinio ir
finansinio tarpininkavimo tarp
juridinių subjektų paslaugomis
ir t.t.
Tarp AB “Vikonda” (vado
vau jam o s V .U spaskich) ir
“Jangila” 1995 07 01 buvo
sudaryta sutartis. Šia sutartimi
”V ikonda” dalį svarbiausių
savo funkcijų perleido “Jangilai” . “Jangila” nemokėjo į
Lietuvos biudžetą pridėtinės
vertės mokesčio. Už šią veiklą
Lietuvos įstatymai numato ne
tik administracinę, bet ir bau
džiamąją atsakomybę.
Pagal Lietuvos įstatymus,
importuoti prekes į Lietuvą ir
deklaruoti jas gali tik Lietuvos
Respublikoje įregistruoti juri
d in ia i asm enys. V adinasi,
L ie tu v o s įsta ty m u s p onas
Seimo Ekonomikos komiteto
pirmininkas grubiai pažeidė.
Panevėžio apygardos pro
kuratūros 1998 12 16 N uta
rime yra konstatuota, kad TVB
“Jangila” 1995-1997 m. gavo
270,9 mln.Lt neteisėtų pajamų.
Todėl Prokuratūra perdavė šią
bylą į Panevėžio Apygardos
teismą, siūlydama priteisti iš
“J a n g ilo s” m inėtus šim tus
milijonų - 270,9 mln.Lt per
v e sti į L ietu v o s v alsty b ės
biudžetą.
Po dviejų dienų Panevėžio
Apygardos teisėjas V. Kryže
vičius areštavo “Ja n g ilo s”
sąskaitą, kartu uždraudęs nau
dotis tos sąskaitos lėšom is.
Tačiau tas pat teismas 2001 11
05 Nutarimu panaikino sąskai
tos areštą, šį veiksm ą argu
mentuodamas tuo, kad iš visų
tarptautinio verslo bendrovės
“Ja n g ila ” aferų gautų lėšų
teisėtum o klausim as “nepri
klauso Lietuvos teismų juris
dikcijai”. 270,9 mln. Lt “Jangila” nusirašė nuo savo sąskai
tos ir panaudojo “pagal paskir
tį” . Kas gali pan eig ti, kad
kelias dešimtis milijonų litų
vadovai nepervedė į specialųjį
fondą Lietuvos valdininkams
papirkinėti!
M ūsų p ilieč ių apklausa
rodo, kad labiausiai korumpuoti yra aukštųjų Lietuvos
teismų instancijų teisėjai. Juk
net Lietuvos A ukščiausiojo
Teismo senatas priėmė juridinę
n u o statą, tv irtin a n čią , kad
“Jangilos” byla nepriklauso
Lietuvos teismų jurisdikcijai ir
Panevėžio teismui yra neteisminga” . Išeitų, kad Panevėžio
apygardos Vyriausiasis proku
roras J. Pupka, reik a la v ę s
areštuoti “Jangilos” sąskaitą ir
270,9 mln.Lt perversti į Lietu(Nukelta į 10 p.)
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KULTŪROS PUSLAPIS

Pradėjęs 64-uosius metus,
po ilgos ir sunkios ligos Vil
niuje mirė ilgam etis operos
solistas Edmundas Kuodis, su
giliu liūdesiu pranešė Eltai
Lietuvos nacionalinis operos ir
baleto teatras.
E.K uodis gim ė 1939 m.
kovo 1 d. 1954-1958 m. mokė
si Vilniaus J.Tallat-K elpšos
m uzikos m okykloje, 1958
1963 m. studijavo tuometinėje
Lietuvos valstybinėje konser
v a to rijo je (dabar L ietuvos
muzikos akademija).
Beveik prieš 40 metų pra
dėjęs savo k ū ry b in į k elią,
E .K uodis L ietu v o s operos
scenoje sukūrė apie 60 lyrinio
tenoro vaidmenų, iš jų svar
biausi - Alfredas (“Traviata”),
Hercogas (“Rigoletas”), Faus
tas (“Faustas”), Lenskis (“Eu
genijus O neginas”), Grafas
Alm aviva (“Sevilijos kirpė
jas”) ir kt.
35 metus E.Kuodis dainavo
populiariam e duete su dai
nininku Jonu Girijotu, įrašė
apie 500 dainų, romansų, arijų
ir kitų kūrinių, koncertavo
L ietuvos radijuje ir tele v i

NETEKOME OPEROS SOLISTO
EDMUNDO KUODŽIO

Edmundas Kuodis, dešinėje, Mozarto operoje “Pagrobimas iš Se
raglio” su Vladimiru Prudnikovu Osmino rolėje Lietuvos operos
ir baleto teatre Vilniuje.
J. Polio nuotr.
zijoje, įvairiose Lietuvos vie
tovėse. Solistas yra dainavęs
su visais Lietuvos simfoniniais
orkestrais visuose Lietuvos
m u zik in iu o se
tea tru o se .
E.Kuodis išgarsėjo ne tik kaip
muzikas - 1953-1955 m. jis

buvo ir Lietuvos greitojo čiuo
žimo absoliutus čempionas.
Velionis pašarvotas sos
tinės Sv.Petro ir Povilo bažny
čios koplyčioje. Laidotuvės
vyko sostinės Antakalnio ka
pinėse.

TRYS FOTOGRAFŲ ŽVILGSNIAI
Į PASAULĮ IR ŽMOGŲ
Trijų jaunų autorių fotogra
fijos paroda “3 žv ilgsniai”
atidaryta sostinės “N aujųjų
skliautų” galerijoje. Akvilė
Anglickaitė, Jurga Vilimaitė ir
Ignas U rbonas eksponuoja
savo žvilgsnius į aplinkinius
daiktus, žmogaus kūną, gamtą,
dangų, praneša ELTA.
Vilniaus dailės akademijos
fotografijos ir medijos menų
katedros lektorius I.Urbonas
yra baigęs taikomąją matema
tiką. Autorius ėmėsi visiškai
naujos Lietuvoje technologi
jos: jis fotografuoja su pozity
vine (skaidrine) juosta ir ryški
na ją kaip negatyvinę. Tokiu
būdu gaunamos keistos, ait
rios, nerealios spalvos. I.Urbono fotografijos - tai kompiute
riniai atspaudai, visi specialieji
efektai išgaunami fotochemi
niu būdu. Autorius savo foto
grafijos darbus jungia su muzi
ka ir šviesa, pav ersd am as
ekspoziciją garsine fotoinstaliacija.
J.Vilimaitė yra baigusi di
zaino studijas ir dirba dizaine-

re agentūroje “Lukrecijos rek
lama” . Nespalvotos jos foto
grafijos atliktos tradicine tech
nika. Tai dvi vieno ciklo dalys:
“kūnas, šviesa” ir “kūnas, van
duo”. Šviesa ir vanduo autorei
yra p riem o n ės išry šk in a n t
paprastai nepastebimas žmo
gaus kūno faktūras, formas, li
nijas. Šviesos ir šešėlių žais
mas J.Vilimaitės fotografijose
kuria dramatišką nuotaiką, sa
votišką rimtį ir stabilumo pojūtį.
Trečioji autorė A.Anglickaitė studijuoja Vilniaus dailės
akadem ijos fo to g ra fijo s ir
medijos menų katedroje. Jos
požiūris į fo to g rafiją gana
romantiškas, darbuose paste
bimos savito stiliaus ir išraiš
kos paieškos. A utorė tarsi
u žim a “d o k u m en tu o to jo sstebėtojos” poziciją: fiksuoja
faktūras, senus, deformuotus
daiktus, išryškintus ar nublankintus šviesos.
Autorių trijulės fotografi
jos paroda “Naujųjų skliautų”
galerijoje veiks iki balandžio
14 dienos.

TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKAS NE MEMORIALAS

A.L.T.S. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo minėjimas 2002 m. kovo 10 d. Pasaulio Lietuvių
centro salėje. Iš kairės: ALTS pirm. Petras Buchas, Eugenijus Bartkus, Irena Dirdienė, Matilda
Marcinkienė, Živilė Gedrimaitė, Kazimieras Gurauskas, Viktorija Biskytė, dr. Renata VariakojytėStaniškienė, L.R. Generalinis konsulas Giedrius Apuokas, Jonas Variakojis ir Oskaras Kremeris.
Jūratės Variakojienės nuotr.

PASKELBTI GERIAUSIŲ TEATRO MENININKŲ TREJETAI
V iln iu s , kovo 26 d.
(ELTA). T eatro dienos iš 
vakarėse Kultūros ministerijos
dram os teatro ekspertų k o 
m isija p a sk e lb ė g e ria u sių
2001-2002 metų sezono me
nininkų trejetus aštuonioms
nominacijoms. Laureatai bus
skelbiami trečiadienį Kauno
dramos teatre ir apdovanojami
Kultūros ministerijos prem i
jomis, praneša ELTA.
Geriausių režisierių trejetą
sudaro Aidas Giniotis, nomi
nuotas už spektaklį “O žys”
K laipėdos dram os teatre ir
muzikinį reviu “Taisyklė Nr.1,
arba V ilnių sapnuoti d rau 
d žiam a” K eistuolių teatre,
Ignas Jonynas - už spektaklį
“The M aking o f B -M ovie”
Jaunim o teatre ir G intaras
Varnas, Kauno akademiniame
dramos teatre pastatęs spek
taklį “Tolima šalis” .

Įsim in tin iau siu s m oterų
vaidm enis šį sezoną sukūrė
Airida Gintautaitė - Friderikė
O skaro K o ršu n o v o te a tro
spektaklyje “Parazitai” , Tat
jana Liutajeva - Nastia M a
riaus Ivaškevičiaus spektak
lyje “M alyš” (O.Koršunovo
teatras) ir Regina Šaltenytė Morinė Gyčio Padegimo spek
taklyje “Lineino grožio ka
ralien ė ” K laipėdos dram os
teatre.
Geriausi vyrų vaidmenys:
Sauliaus Balandžio Luji (“To
lima šalis”), Dainiaus Gavenonio Ringo (“Parazitai”) ir
Sauliaus M ykolaičio monospektaklis “Stop mašina” Na
cionaliniame dramos teatre.
N e p a g rin d in ia i m oterų
vaidmenys: Dalios Overaitės
K elpšienė spektaklyje “P a
skendusi vasara” N aciona
liniame dramos teatre, Godos

P ik ty tės M aša rež isie ria u s
Jo n o V aitkaus sp e k ta k ly je
“Ž u v ė d ra ” K auno dram os
teatre ir Aurelijos Tamulytės
Siuzana (“Tolima šalis”).
Nepagrindiniai vyrų vaid
m enys: G intaro A dom aičio
Trigorinas (“Žuvėdra”), D a
riaus M eškausko Spektaklio
siela-Impresarijus (“Ožys”) ir
L aim ono N oreikos M ulčia
(“Parazitai”).
Į Jaunojo m enininko no
m inaciją pretenduoja aktorė
Joana C ižauskaitė už M er
gaitės vaidm enį spektaklyje
“Taisyklė N r.1” , spektaklio
“Malyš” autorius Marius Ivaš
kevičius bei spektaklio “Euro
piečiai” Nacionaliniame dra
mos teatre scenografas Marius
Nekrošius.
Už scenografiją nominuoti
dailininkai Andris Freibergas
(“T olim a ša lis” ), V irginija

Vilniuje kuriamas Tuskulė
nų rimties parkas - ne memo
rialas, o tiesiog liūdnos isto
rijos žyme paženklinta Vil
niau s m iesto v ieta , teig ia
kultūros viceministrė Ina Mar
čiulionytė.
Lietuvos Respublikos Vy
riausybės nutarimu Kultūros
m in is te rija įp a re ig o ta iki
gegužės 15 dienos pateikti
Vyriausybei Tuskulėnų rimties
parko sukūrim o program ą,
p ran eša ELTA. P rogram os
p ro jek tą ren g ia T uskulėnų
aukų atm inim o įam žinim o
komisija, vadovaujama kultū
ros viceministrės I. M arčiu
lionytės.
Susipažinusi su žydų ben
druomenės vadovo nuogąsta
vimais dėl būsimos programos
turinio, Kultūros m inisterija
pareiškia, kad Rimties parkas
- tai nėra KGB aukų įam ži
nimo memorialas, o istorinio
fakto pripažinimas. Minima-

me kolumbariume bus palai
doti visi Tuskulėnuose rasti ir
neidentifikuoti palaikai. Pro
gramoje numatyti užrašai apie
tai, kiek ir kokių asmenų yra
palaidota.
V ilniaus sav iv a ld y b ės
Miesto plėtros departamentas,
kaip ELTA jau yra skelbusi, yra
parengęs Tuskulėnų rim ties
parko ir teritorijos nuo Ž ir
mūnų tilto iki Žirmūnų gatvės
detalųjį planą.
Buvusio Tuskulėnų dvaro
teritorijoje numatoma statyti
kupolo formos kolumbariumą,
sutvarkyti parko terito riją,
įrengti upės krantinę, atgaivinti
išlik u sį tv en k in į. Taip pat
numatoma atstatyti ir restau
ruoti buvusio dvaro pastatus.
Tvarkant teritoriją ne tik
ketinama išsaugoti vertingus
senojo parko želdinius, bet ir
pasodinti naujus.
P lanuojam a terito rija iš
viso užima 71502 kv. metrus.

Idzelytė (“Paskendusi vasara”)
ir Julija Skuratova (“Juodoji
višta” teatre “Lėlė”).
Aštuntosios nominacijos Sezono aktorių duetas - lau
reatai bus skelbiam i Teatro
šv e n tė je, tad a p a a išk ė s ir
geriausių vaidm enų operos,

operetės ir šokio spektakliuose
atlikėjai.
Šių m etų laureatam s ne
bebus te ik ia m i tra d ic in ia i
“Kristoforo” apdovanojimai.
Juos pakeitė Kultūros ministe
rijos įsteigtos 5 tūkst. Lt pre
mijos.
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REGINĄ ŽIVILĘ RAMANAUSKAITĘ
PRISIMENANT
Staigi mirtis išplėšė ją iš
gy v ų jų tarp o 2 0 0 2 .0 3 .1 7
išsiliejus kraujui smegenyse.
Ji buvo vyriausia dr. Vlado ir
R eginos R am anauskų (jau
mirę) duktė gimusi Vokietijoj
1944.12.6., netoli Leipcigo.
Turėjo brolį Jurgį ir seseris
Daivą, Rimą ir Dainą. Į Ame
riką Ramanauskų šeima atvy
ko 1949 m. Po kelių m etų
Bostone, persikėlė į Clevelandą. C lev elan d e R egina
lankė ir baigė pradžios m o
kyklą ir Villa Angela mergai
čių gimnaziją, o menų baka
laurą interior design specia
lybėje gavo Ohio University
(Athens, Ohio) ir kurį laiką
dirbo savo pasirinktoje srityje.
Vėliau ji sukūrė savo šeimą ir
su sila u k ė d v iejų d u k relių
Audros Tuskes ir Rasos Tuskes, kurios tapo pagrindiniu
jo s gyvenim o tikslu. Nors
motinystė užėmė neabejotinai
pirmąją vietą, Regina tapo ne
tik mama, bet ir teta (dukte
rėčios K rista, G ala ir Lea,
sūnėnas N oah). D ukterim s
subrendus ir iš šeimos lizdo
išskridus, Regina grižo į darbą
ne savo pamiltoje interior de
sign srityje (ta meilė ryškiai
atsispindi jos nam ų vidaus
apdailoje), bet kaip mokytoja
Clevelando mokyklose. M o
kytojaujant ja i ypač rūpėjo
nedateklių patyrę vaikai.
Reginos gyvenimas pasi
žym ėjo nepaprastu veiklos
įvairumu. Ji rado ir laiko ir
vietos viskam: kultūrai, poli
tikai, organizacijom s, lietu-

SĄM OKSLAS PRIEŠ
LIETUVĄ IR ...
PREZIDENTO TYLA
Atkelta iš 8 p.

vos b iudžetą, parodė savo
ju rid in į neišprusim ą, m ūsų
įstatymų nežinojimą!?
Vyriausiojo prokuroro pa
dorumas kada nors gali jam
“atsirūgti” . Iki šiol politinių
gandų statusą turinčios kalbos
sklinda ne tik Vilniuje. Esą
A.Paulauskas, tapęs Lietuvos
prezidentu, į premjero postą
Seimui siūlys kaip tik V.Uspaskich, kuris padėjo daug
doleriais dvelkiančių pastan
gų, kad Artūras taptų Seimo
nariu, o vėliau ir jo pirm i
ninku. Už tai reikia V.Uspaskich atsilyginti. Iš pradžių
p adedant nuslėpti visas jo
ūkines-finansines m achina
cijas, o vėliau...
Sausio 16 d. V.Uspaskich
tvirtino, kad savo nekaltumą
jis tariamai įrodęs tuo, kad “J”
machinacijose niekur nefigū
ruoja jo pavardė. K.Bobelis ir
R.Sedlickas, norėdami padėti
V.Uspaskich “paneigti” V. ir
A. M atulevičių argumentus,
vaizdavo ką tik iš dangaus

viškajai bendruomenei. Lietu
vybės šaknys joje buvo labai
gilios. Ji vaidino m okyklų
pastatymuose, mėgo poezija,
dainavo ir keliavo su Ciurlionio tautinio meno ansambliu,
buvo Korp! N eo-L ithuania
narė, priklausė respublikonų
p a rtija i, d a rb a v o si sriubos
virtuvėse, nuolat siuntė rūbų ir
žaislų siuntinius į L ietuvą,
prieš tai juos labai rūpestingai
sutvarkydama. Jos namai buvo
gausių bendruomeninių, kultū
rinių ir politinių susibūrim ų
vieta. Nors visos jos pastangos
p a d ė ti k itiem s buvo lab a i
nuoširdžios, kartais tą nuošir
dumą patyrusieji nesąžiningai
išnaudodavo.
Nežiūrint savo asmeninio
gyvenimo nesėkmių, Regina
visada rū p in o si tais, kurių
gyvenimo našta buvo dar sun
kesnė. Tas nuoširdus rūpestis
galbūt prailgino ar net išgel
bėjo keleto žmonių gyvenimus
net ir po jos mirties, nes, jos
pageidavim u, kai kurie jo s

nukritusius. Eidami į televi
ziją, jie esą neturėję ir žalio
supratim o apie tai, kokiam
tikslui jie kviečiam i. Tačiau
sužinoję tikslą ir suvokę, kad
nieko negali pasakyti apie tą
kriminalinę aferą, kodėl pasi
liko LRT pastate? Ir kodėl
klaidino televizijos žiūrovus ir
klausytojus? Po sausio 16 d.
“Spaudos klubo” prezidento
rinkimuose dr. K.Bobeliui bus
labai sunku įrodyti, kad jis L ietuvos patriotas. L aidoje
kažkodėl nebuvo kalbama apie
A.Brazausko ir A.Paulausko
elgesį šioje nešvarioje V.Us
p a sk ic h b y lo je . A r po n ai
A.Brazauskas ir A.Paulauskas,
užimdami tokius aukštus pos
tus, iš tikrųjų nieko nežinojo
apie tai, kaip “ofšorinės” kom 
panijos apgaudinėja Lietuvą,
g ria u n a jo s ek o n o m in io ir
politinio savarankiškumo pa
matus? Kodėl dabartinis Lietu
vos premjeras tyli, matydamas
mūsų valstybės išdavystę?
J.E. Valdas Adamkus sub
jektyviai nėra mafijos tarnas.
B et sau sio 25 d. la id o je
“Žvilgsnis” jau ir žurnalistai
ėmė tvirtinti, kad Ekscelencija
vykdo kai kurių savo patarėjų

organai buvo taip pat skirti
kitiems.
Laidotuvių m išias Dievo
Motinos Nuolatinės Pagalbos
šventovėje aukojo klebonas
kun. G edim inas K ijauskas.
M išių aukas nešė dukterys
A udra ir R asa ir R eginos
draugas Ernest Deme. Mišių
sk aity m u s a tlik o R eg in o s
draugės Bernadette Clemens ir
Irena K ijauskienė, giedant
ilgam etei velionės draugei
Dalei Bružaitei-Higgins. Baž
nytinės apeigos buvo baigtos
mirusiajai skirtu “In Memoriam”, kurį sukūrė ir perskaitė
R eg in o s d rau g ė B arb ara
Piatak. Reginos pelenai buvo
palaiduoti All Souls Cemetery,
Chardon, Ohio. Kapinių apei
gas atliko Sv.Jurgio parapijos
klebonas kun. Juozas Bacevice
ir jos buvo užbaigtos sugiedant
“Marija, Marija” .
Regina, ilsėkis ramybėje.
Po laidotuvių, visiems lai
dotuvių dalyviam s velionės
namuose suruoštas priėmimas
kuris savo šiluma labai pri
m inė pačios Reginos tuose
namuose rengtus pobūvius.
Prisimenant vaikus, kuriais
Regina taip rūpinosi ir pager
biant jo s pačios atm inim ą,
buvo atidaryta ši sąskaita:
Fund for Klaipeda Childrens
O rp h an ag e , C /O TAUPA
Lithuanian Credit Union (Ac
count no 2303) - P.O .Box
19387 , C le v e la n d , O hio
44119-0387.

L A IŠ K A S R E D A K C IJ A I

Šiomis dienom is į m ano
rankas pateko Lietuvos Res
publikos U žsienio R eikalų
Ministerijos pareiškimas spau
dai “Am basadoriaus Adolfo
Venskaus pradėti darbai artėja
finišo”.
Būdam i gim inės (esam e
p u s b ro lia i) a m b a sa d o riu s
A.Venskus su manim ir mano
šeim os nariais palaiko gan
artimus giminystės ryšius. Kai
jis m an š.m. kovo 10 d. iš
Paryžiaus paskambino, pasi
kalbėjom e visą pusvalandį.
Buvo ką tik grįžęs iš apsilan
kymo Lietuvoje, kur dalyvavo
Vasario 16-tosios minėjimuo
se. Lankantis Vilniuje prez.
Adamkaus buvo pakviestas į
prezidentūrą. Taip pat susitiko
ir kalbėjosi su L.R. Užsienio
reikalų ministru A. Valioniu,
kariuom enės vadu brigados
generolu Jonu K ronkaičiu,
Algirdu Brazausku, dr. Kaziu
B o b eliu ir k ita is L ietuvos
Seimo nariais.
Be to, k a d a tik am bas.
Venskus būna Vilniuje, visuo
m et susitinka su kardinolu
Audriu J. Bačkiu, su kuriuo
susipažino dar jaunystėje. Po
antrojo pasaulinio karo patekęs
į Paryžių, ten studijuodamas
Sorbonnos universitete greit
susipažino su vietos lietuviais,
tarp jų ir su tuometiniu Nepri
klausomos Lietuvos diploma
tijos šefu dr. Stasiu Bačkiu ir
jo šeimos nariais. Net jo vedy-

bos su Birute Šlepetyte buvo
atšvęstos dabartinio kardinolo
Audrio Bačkio tėvų reziden
cijoje.
A m b a sad o riu s A dolis
Venskus iš savo pavasarinio
apsilankymo Lietuvoje grįžo
pilnas gerų įspūdžių bei prisi
minimų. Tačiau abejoju, ar jis
k ad a grįš ten n u o latin ia m
apsigyvenimui. Negali pamirš
ti savo mylimos žmonos Biru
tėlės, mirusios 1999 birželio
12 d. Nenori palikti jos kapo,
kurį labai dažnai lanko Pary
žiaus priemiesčio kapinėse.
Baigdamas paminėsiu Už
sienio reik alų m in isterijo s
išleistame pareiškime nepami
nėtus faktus: 1992 m. Lietuvos
pirmasis įgaliotas ambasado
rius prie Europos Sąjungos ir
NATO, būdamas Briuselyje,
buvo pakviestas ir dalyvavo
Belgijos karaliaus Baudouin ir
karalienės Fabiolos diplomati
niam k o rp u su i suruoštam e
priėmime Naujų Metų proga.
Priėmimo metu Adolis ir Biru
tė Venskai ilgokai kalbėjosi su
karalium ir karaliene Fabiola,
kurie labai domėjosi Lietuvos
problemomis.
Įvertindam as am basado
riaus Adolfo Venskaus diplo
matinę veiklą 1995 m. spalio
13 d. B e lg ijo s k a ra liu s jį
apdovanojo Belgijos Karalys
tės diplom u - L eopoldo II
Ordinu ir suteikė jam Didžiojo
Karininko vardą.
L. Venckus

Algirdas V. Matulionis

(A.Brazausko jam dovanotų)
valią.
Lietuvos politinė dešinė
d ab ar tu ri tik v ien ą rea lų
kandidatą į prezidentus - Valdą
Adamkų. Tačiau J.E. V.Adamkus vėl gali tapti Lietuvos
R espublikos Prezidentu tik
išsivadavęs iš brazauskinių
jonuškų, vagnorinių laurinkų
politinių kerų, suvokęs, kam
tie tarnauja. Ir kam sąmoningai
jį kompromituoja.
Teko vieną J.E. V.Adamkui
ištikimą patarėją įtikinėti, kad
Prezidentas privalo kartą per
sav aitę k re ip tis į T autą ir
parodyti, kad jis bent mato ant
Lietuvos kūno svetimųjų išau
gintas gan pavojingas šun
votes. Į tai patarėjas atrėžė:
“Jeig u P re zid e n ta s d ažnai
rodysis televizijoj, jis susi
lauks V.Landsbergio likimo” .
Tik užsienio žvalgyba galėjo
patarėjui įpiršti tokią m intį...V.Landsbergį pražudė ne
televizija, o visiškas komuniz
mo prigimties nesuvokimas,
ypač lietuviškos komunizmo
atmainos.
V agnoriaus fen o m en ą
V.Adamkus suvokė tik tam
išvogus valstybės biudžetą ir

Adolfas Venskus (dešinėje) 1986 m. gruodžio mėn. apsilankusiam
pusbroliui Leonui iš viešbučio Montmartre balkono parodė “ Ciel
de Paris” Paryžiaus miesto panoramą su Eifelio bokštu.
Birutės Venskuvienės nuotr.
pačiam nusprendus pabėgti iš
savo posto, prieš tai sąm o
ningai išprovokavus Preziden
to pyktį.
Tegu J.E. gerai išstudijuoja
AT 1990 03 11-03 20 plenari
nių posėdžių stenogramas. Jos
akivaizdžiai parodys, kad tik
p o litin is ištižim a s atidavė
L ie tu v ą į K. P ru n sk ien ės,
vėliau jos bičiulių G.Vagnoriaus ir A. Abišalos rankas, tų
žm onių, kurių šeim ininkas
buvo vienas ir tas pats - M.
Gorbačiovas. Ir kad pradžioje
buvo kaip tik G. Vagnorius ir
A. Abišala, iš dalies E. Gent
vilas. Jie visi keturi pražudė
Vilties Prezidentą - S. Lozo-

raitį ir nuvedė Lietuvą ten, kur
ją stūmė Rusija.
Norėtųsi, kad Ekscelencija
suvoktų, kokiai politinei misi
jai jį pašaukė likimas. Tegu
J.E. daug ko pasimoko iš V.
Landsbergio klaidų ir jų nekar
toja. Praverstų peržiūrėti praė
jusių m etų pabaigos ir š.m.
pradžios V.Matulevičiaus lai
das, pirštu nurodančias į są
mokslą prieš Lietuvą. N orė
tų si, k ad J.E . P re zid e n ta s
suvoktų, kad jo tyla šio są
m okslo akivaizdoje iš tikro
padeda sąmokslininkams.
(Perspausdinta iš
“Tautininkų žinios” 2002 m.
kovo mėn. Nr. 5)
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SPORTAS

STALO TENISO 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

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.
LAPKRIČIO 9 d., šeštadienį, ‘‘Exultate” choro 20-mečio

2002 m. Š.A. Lietuvių stalo
te n iso p irm e n y b es vykdo
Čikagos ASK Lituanica, 2002
m. gegužės 18 d., šeštadienį,
Jaunim o centre, 5600 South
Claremont, Chicago, IL., tel.
773-778-7501. Šios varžybos
yra dalis 52-jų Š. Amerikos
L ietu v ių Sporto Ž aidynių,
vykstančių tą patį savaitgalį
Čikagoje.
Varžybų pradžia: 12:00
val. vidudienį. Registracija
nuo 11:00 val. ryto.
Program a: vyrų vienetas
(neriboto am žiaus), m oterų
vienetas (neriboto amžiaus),
vyrų senjorų vienetas (50 metų
ir vyresnių), vyrų dvejetas,
mišrus dvejetas, komandinės
varžybos (2 vyrai ir 1 moteris).
D vejetuose ir kom andinėse
varžybose - amžius neribotas.
Klasifikacija - pagal žai
dėjo am žių varžybų dieną.
Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių kilmės žaidėjai.
Išankstinė dalyvių registra
cija - iki 2002 m. gegužės 11
d. imtinai, pas turnyro vadovą:

Vacys K leiza, 13500 Little
Creek Dr., Lockport, IL 60441.
Tel: 708-301-2870; E-mail:
Vacys@aol.com V.Kleiza yra
L ietu v o s G arbės k o n su las
Čikagoje.
G alutinė reg istra cija su
mokesčiais priimama varžybų
dieną vietoje.
Papildomi ryšiai: Saulius
Rakauskas, tel. 773-581-6771;
R im an tas D irv o n is, 52 -jų
ž a id y n ių v a rž y b in io k -to
pirm., tel. ir faksas 630-789
0529, E -m ail: rd irv o n is@
h o tm a il.c o m . S e k ite A SK
L ituanicos W ebsite: www.
litu a n ic a .o rg ir ŠA LFAS
Website: www.salfass.com
Visi išankstinę registraciją
atlikę žaidėjai, reikalui esant,
bus painform uoti apie to li
mesnę varžybų eigą ir galutinę
varžybinę programą. Atlikite
registraciją laiku!
Pilnesnę informaciją gauna
sporto klubai ir 2001 m etų
žaidynėse dalyvavę žaidėjai.
SALFASS-gos Centro
valdyba

A. f A.
ANDRIUI RAULINAIČIUI

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

■

LIETUVIŲ NAMŲ SUSIRINKIMAS

mirus, reiškiu giliausią užuojautą
mano brangiai jaunystės draugei ALDONAI
RAULINAITIENEI, jos dukrai INGRIDAI,
marčiai CLARI ir visai šeimai
netekus jų mylimo ANDRIAUS ir kartu liūdžiu
Gražina Pauliukoniene

Balandžio 7 d. 2002 m. 12 val. šaukiamas
LITHUANIAN VILLAGE AKCININKŲ
SUSIRINKIMAS.
Bus svarstoma Lithuanian Village
pastato tolimesnis išlaikymas. Visi akcininkai
maloniai kviečiami dalyvauti šiame
svarbiame susirinkime
Lietuvių Namų Direkcija
■

Brangiam

A. f A.
ANDRIUI RAULINAIČIUI
Jaunystės draugui ADEI mirus,
reiškiame mūsų nuoširdžią užuojautą
motinai ALDONAI, seseriai INGRIDAI,
Jo žmonai ir vaikučiams
Vytukas Nasvytis ir
Aldona (Ziules) Nasvytyte Satterthwaite

A. f A.
JULIUS PAKALKA
mirė 2002 m. kovo 25 d. 4:30 val. p.p.,
sulaukęs 86 metų.
Gyveno Beverly Shores, IN, 32 metus,
anksčiau Čikagoje Marquette Parko apylinkėje.
Gimė Lietuvoje, Vilniaus krašte, Ignalinos rajone,
Paringio kaime. Amerikoje išgyveno 53 metus.
Nuliūdę liko žmona PRANĖ VAREIKYTĖ,
podukra Dr. AUDRONĖ MEŠKAUSKIENĖ ir
kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Priklausė Amerikos Lietuvių Tautinei sąjungai, Vilniaus
Krašto Liet. Sąjungai, Vytauto Didžiojo Šaulių kuopai,
ALT’ui, Tautos Fondui, BALF’ui, 2002 metais buvo
pripažintas Lietuvos kariuomenės kūrėju, savanoriu
ir buvo apdovanotas Kūrėjo Savanoriu medaliu.

Vietoj gėlių, prašom aukoti
Lietuvos partizano globos komitetui.
Velionis buvo pašarvotas
Petkaus laidojimo namuose,
atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčią
po šv. Mišių kovo 28 d. palaidotas
Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Nuliūdę žmona, podukra ir kiti gimines

DIRVAI
AUKOJO
S.Gedgaudienė,
Cleveland Hts., OH ............ 100
J.Saladžius, Rochester, NY .... 50
A.Aidis, Bethesda, M D ........ 15
R.Hennings, Claremont, CA .. 15
J.Kleinaitis, Germantown, TN..15
C.Mickūnas, Centerville, MA.. 15
J.Mikaila, Seminole, FL ........ 10
A.Stankūnas,
Santa M onica C A ................. 10
Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

■ĮVAIRENYBES

DEVINTOJI BYLA
Lietuva pažeidė savo pi
liečio Audriaus Butkevičiaus
teises. Tokį sprendimą vakar
paskelbė Europos Žm ogaus
Teisių Teismas. Pirmą kartą
lietuviškose bylose pripažinta,
kad buvo pažeista nekaltumo
prezu m p cija. Du aukšti to
m eto Lietuvos pareigūnai Seimo pirm ininkas Vytautas
L andsbergis ir gen eralin is
prokuroras Kazys Pėdnyčia
dar iki teismo žiniasklaidoje
A.Butkevičiaus veiklą vadino
pasikėsinimu sukčiauti. Stras
b ū ro teism a s te ig ia , kad
V .L andsbergio pareiškim ai
sk atin o v isu o m en ę laik y ti
A .B u tk ev ičių k altu ir taip
įsikišo į kompetentingų teismų
v e ik lą . A pie K .P ėd n y čio s
pareiškimus pasakyta, jog jie
duoda pagrindo susirūpinti.
A .B u tk ev ičiau s byla - d e 
v intoji, k u rią L ietuva p ra 
laim ėjo E uropos Ž m ogaus
Teisių Teisme.

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

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

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

12

DIRVA • 2002 m. balandžio 2 d.
ĮV A I R I O S Ž IN IO S

“TRISPALVIŲ BANANŲ”
DEŠIMTUKAS
Artėjančios Melagių dienos
p ro g a ž u rn a las “V eidas”
penktą kartą suteikė dešim t
“trispalvio banano” apdova
nojimų keistais ir absurdiškais
poelgiais per metus pagarsė
jusiems tautiečiams ir Lietuvos
svečiams, praneša ELTA.
Šių m etų “trispalvis b a
nanas” “už ištikim ybę savo
hobiui” suteiktas “atsistaty
dinim ų profesionalu” vadi
namam ekspremjerui, Liberalų
d em o k ratų p a rtijo s p irm i
ninkui Rolandui Paksui, kuris
per pustrečių metų spėjo net
keturiolika kartų atsistatydinti
iš įvairių politinių postų.
A p d o v a n o jim ą p e ln ė ir
b altaru sišk o s dem okratijos
gerbėjas Seimo narys Julius
Veselka, apdovanotas “trispal
viu bananu” už toleranciją.
Tarp didžiausių metų ne
vykėlių atsidūrė slovėnų ban
ko plėšikai iš Lietuvos, ap

dovanoti “už sėkm ingą lie
tuvių banditų įvaizdžio kei
timą pakeliui į Europos Są
jungą”.
N eišvengė “b anano” už
žioplumą ir stropieji Lietuvos
muitininkai, praėjusią vasarą
sulaikę ir suniokoję į Vokietiją
gabentus lietuviškus tortus,
kurie pareigūnam s pasirodė
panašūs į kontrabandinių ciga
rečių blokus.
Prizų dalytojai nepamiršo
k ultūros ir sporto veikėjų.
Teatro ir televizijos aktorius
Vytautas Šapranauskas, keletą
k a rtų n e b la iv u s p a siro d ę s
scenoje, “bananą” gavo “už
ištik im y b ę scen ai, į k u rią
aktorius ryžtingai veržiasi,
nepaisydamas nei fizinių, nei
dvasinių savo galimybių” .
Alimentų sūnui nemokan
tis ir už tai Kybartų kolonijoje
dienas leidžiantis poetas To
mas Arūnas Rudokas nevykė
lio prizą pelnė “už jautrumą ir
rūpinimąsi atžalomis” .

EGROPA TRAVEL 692-1700
L lftM Ų Į'ų H H g g ĮĮĮĮP ]

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL
TO EAST EUROPE
p u ip o m * vl$a$- prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY
FOR OVER 35 YEARS

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

Kūno kultūros ir sporto
departamento vadovas Vytas
N ėnius, išd rįsęs neblaivus
p a siro d y ti spaudos k o n fe 
rencijoje, “trispalvio banano”
sulaukė “už drąsą ir ypatingą
sugebėjimą sausam išlipti iš
balos” .
E uropos vyrų krep šin io
čempionate broliams latviams
gėdingai pralaim ėjusiai Lie
tuvos vyrų krepšinio rinktinei
“b a n a n a s” sk irtas “už p a 
sirodymą netikėtu ir niekieno
neįvertintu amplua”.
“Trispalviu bananu” kaip
tipiškiausias lietuvis apdo
vanotas ponas Albertas Jerm ala, m otoriniu pjūklu supjaustęs savo gimtąją trobą ir
taip išlie ję s p y k tį dėl ja m
nepatikusių turto dalybų.
Nevykėlių apdovanojimu
pagerbti ir V ilniuje viešėję

D idžiosios B ritanijos p o li
c in in k a i, n u sile n g v in ę ant
Prezidentūros sienų. Atvykę
m o k y ti lie tu v ių k o v o ti su
korupcija abu britai įvertinti
“už vertingą patirties sklei
dim ą ir tik rai anglų d ž e n 
telmenų vertus pamokymus”.
NATO VADOVĄ SUŽAVĖJO
LIETUVIŠKAS MEDAUS
ALUS
Prieš mėnesį Vilniuje apsi
lankęs NATO generalinis se
kretorius lordas George Ro
bertson ypač liko patenkintas
jam suteikta galimybe pažinti
Lietuvos aludarių talentą. Savo
padėką už sv etingum ą bei
linkėjim us narystės Aljanse
siekiančiai L ietuvai NATO
vadovas išdėstė užsienio rei
kalų ministrui Antanui Valio-

niui kovo 5 dieną parašytame
laiške, kuris pasiekė adresatą
po 20 dienų.
Pačioje laiško pradžioje
G.Robertson dėkoja už svetin
gum ą jam bei jį lydėjusiai
delegacijai ir “ypač už galimy
bę atrasti akivaizdų Lietuvos
aludarių talentą!”
Kaip primena ELTA, vie
nas po kito vykusių G.Robertson susitikim ų su Lietuvos
valdžios atstovais įkarštyje
pokalbis su užsienio reikalų
ministru A.Valioniu buvo su
rengtas neformalioje aplinkoje
- restorane “Avilys” . NATO
vadovas m ėg av o si čia p at
išvirtu medaus alumi. Bend
raudamas su Užsienio reikalų
m in iste rijo s p a re ig ū n a is,
G .R o b e rtso n p rim in ė , jo g
atsipalaiduoti galima prie alaus
bokalo, bet ne kelyje į NATO.

SPORTAS

ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS
2002 m. Š.A . L ie tu v ių
individualines šachmatų pir
menybes vykdo Čikagos ASK
Lituanica, 2002 m. gegužės 18
ir 19 d.d., Jaunim o centre,
5600 South Claremont Ave.,
Chicago, IL., tel. 773-778
7501. Šios varžybos yra dalis
52-jų Š. A. Lietuvių Sporto
Žaidynių vykstančių tą patį
savaitgalį Čikagoje.
Bus žaidžiam a šveicarų
sistema. Turų skaičius, laiko
riba, etc. Bus nustatyta vietoje,
atsižvelgiant į žaidėjų skaičių
ir pageidavimus.
Pirmas turas prasidės ge
gužės 18 d., šeštadienį, 10:00
val. ryto. Registracija nuo 9:00
val. r. Kitų turų tvarkaraštis
bus nuspręstas vietoje.

Laimėtojui teks Dr. Algirdo
Nasvyčio atminimo pereina
moji taurė, įsteigta 1982 me
tais. 2001 metų laim ėtojai Juozas Chrolavičius (Hamil
tono Kovas) ir Pranas Vilkelis
(Mississauga Anapilis). Pirmų
3-jų vietų laimėtojai bus apdo
vanoti ŠALFASS žaidynių
medaliais. Numatoma ir pini
ginės premijos už 3 vietas.
Bus atžymėtas ir geriausias
jaunis, iki 18 metų amžiaus.
D alyvauti kviečiam i visi
lie tu v ių k ilm ės ša c h m a ti
ninkai.
Išankstinė registracija iki
2002 m. gegužės 11 d. imtinai,
pas turnyro vadovą, adresu:
S au liu s R a k a u sk a s, 6100
S.K eeler Ave., Chicago, IL

60629, Tel: 773-581-6771;
Fax: 312-836-0953.
Papildomi ryšiai: Antanas
V ilutis, tel. 219-322-4533;
Vytautas Nasvytis, ŠALFASS
šachmatų k-to pirm., tel. 216
631-0219; Rimantas Dirvonis,
52 -jų žaid y n ių Varž. K -to
pirm., tel. ir faksas: 630-789
0529, E -m ail: rdirvonis@
hotmail.com.Sekite ŠALFASS
Website: www.salfass.com
Galutinė registracija bus
p riim a m a v ie to je varžy b ų
dieną. Pilnesnė inform acija
pranešama sporto klubams ir
pavieniams šachmatininkams
pagal turimus adresus. Sekite
ta ip o g i A SK L itu a n ico s
Website: www.lituanica.org
ŠALFASS
Šachmatų komitetas

SAVI 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)

