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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

RUSIJA NEĮSIPAREIGOJO 
RATIFIKUOTI SIENOS SUTARTĮ 

SU LIETUVA
Rusija niekada nedavė for

malių įsipareigojimų Europos 
Sąjungai ratifikuoti sienos su
tartį su Lietuva, tačiau tai turi 
būti padaryta siekiant abiejų 
šalių suartėjimo.

Tai sausio 30 d. po susiti
kimo su Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininku Ge
diminu Kirkilu pareiškė Vil
niuje viešintis Rusijos Valsty
bės Dūmos Tarptautinių reika
lų komiteto pirmininkas, Rusi
jos prezidento įgaliotinis Ka
raliaučiaus klausimais Dmit- 
rijus Rogozinas.

“Sienos sutarties ratifikavi
mas neįtrauktas į rašytinių Eu
ropos Sąjungos ir Rusijos su
sitarimų paketą. Apie tai nie
kur nėra parašyta. Jokių įsipa
reigojimų raštu mes nedavė
me” , - žurnalistams sakė D. 
Rogozinas, paklaustas, kada 
Rusija įvykdys įsipareigojimą 
ratifikuoti dar 1997 metais pa
sirašytą dvišalę sienos sutartį 
su Lietuva.

Sienos sutarties ratifikavi
mas, D. Rogozino teigimu, yra 
“geros valios ir teisingos poli
tikos, siekiant Lietuvos ir Ru
sijos suartėjimo”, klausimas.

“Aš manau, kad tai reikia 
padaryti”, - pabrėžė jis. D. Ro- 
gozino teigimu, iki vasario 1 
dienos turi būti gautos visų 
Valstybės Dūmos frakcijų ir 
Karaliaučiaus srities adminis
tracijos išvados dėl sutarties, o 
vasario viduryje turi būti apsi
spręsta dėl sutarties svarstymo 
datos.

“Tai turėtų būti padaryta 
Rusijos Valstybės Dūmos pa
vasario sesijoje”, - sakė jis, pa
klaustas apie galimą ratifika
vimo laiką. Valstybės Dūmos 
pavasario sesija baigiasi bir
želį.

P. AUŠTREVIČIUS EURODERYBŲ REZULTATUS 
SU GYVENTOJAIS APTARIA “ASMENIŠKAI”

Europos komiteto generalinis direktorius Petras Auštrevičius pradeda derybų su Europos 
Sąjunga rezultatų pristatymo ciklą Lietuvos regionų gyventojams. Šiuo tikslu vyriausiasis 
euroderybininkas lankėsi Alytuje, praneša ELTA

“Žinodami, kad stojimas į ES rūpi kiekvienam Lietuvos žmogui, sieksime aplankyti kuo 
daugiau Lietuvos miestų ir kaimelių bei asmeniškai su vietos gyventojais aptarti su naryste ES 
susijusius klausimus “, - teigia P. Auštrevičius. Europos komiteto vadovas susitiko su Alytaus 
rajono, miesto bei apskrities vadovais ir jų administracijomis, verslininkais, žiniasklaida. Lankantis 
Miroslavo kaime įvyko pašnekesys prie arbatos “Aš ir mano ūkis” .

Susitikimuose buvo ne tik pristatyti euroderybų rezultatai, bet ir aptariamas pasirengimas 
referendumui dėl narystės Europos Sąjungoje, P. Auštrevičius atsakė į alytiškių klausimus.

Vasarį derybų su ES rezultatai bus pristatomi Visagine ir Klaipėdoje.
Praėjusių metų gruodį, primena ELTA, Lietuva ir dar 9 šalys baigė derybas dėl narystės ES. 

Šių metų balandžio 16 dieną Graikijoje sostinėje Atėnuose šalių kandidačių dešimtukas pasirašys 
Stojimo į ES sutartį. Visateisėmis ES narėmis jos taps 2004 metų gegužės 1 dieną.

Lietuva sienos sutartį su 
Rusija ratifikavo dar 1999 me
tais, tačiau Rusija iki šiol vil
kino tai padaryti dėl įvairių 
politinių priežasčių.

D.Rogozinas atvyko į Vil
nių derėtis dėl Rusijos piliečių 
tranzito į Karaliaučiaus sritį 
nuolaidų. Rusija pastarosiomis 
savaitėmis reiškia nepasiten
kinimą dėl vasarį sugriežti
namų sąlygų jos piliečiams va
žiuoti tranzitu per Lietuvą.

Nuo vasario 1 dienos pasie
nyje Lietuvos pareigūnai nebe
priims kai kurių Rusijos as
mens pažymėjimų, tarp jų - ka
rinių bilietų ir vaikų gimimo 
liudijimų. Rusija taip pat prašo 
nedėti pasienyje spaudų į jos 
piliečių vidaus pasus.

Lietuva atsisako Rusijos 
karinį bilietą įteisinti kaip tran
zito dokumentą, nes šis doku
mentas nėra numatytas Rusijos 
ir Europos Sąjungos pasirašy
tame susitarime.

Nuo vasario 1 dienos Ru
sijos piliečiai galės įvažiuoti į 
Lietuvos teritoriją tik turėdami 
vieną iš šių dokumentų: Ru
sijos diplom atinį, tarnybinį 
arba užsienio pasą, užsienio 
pasą su SSRS simbolika, esant 
žymai apie Rusijos pilietybę, 
Rusijos vidaus pasą, vidaus pa
są su SSRS simbolika, esant 
žymai apie Rusijos pilietybę, 
jūrininko pasą arba specialų 
sugrįžimo liudijimą, išduoda
mą kariškiams ir jūreiviams 
bei asmenims, pametusiems 
dokumentus.

Pagrindiniai pokyčiai ke
lionių tvarkoje įvyks liepos 1 
dieną, kai Rusijos piliečiams 
bus išduodami vadinamieji su
paprastinti kelionės dokumen
tai, kuriuos gauti bus lengviau 
ir pigiau nei vizas. BNS inf.

1991 metų Sausio 13-osios rytas prie Lietuvos parlamento. R. Požerskio nuotr.

RUSIJA NEPATENKINTA LIETUVOS SPRENDIMU
Maskva, sausio 28 d. (ITAR-TASS-ELTA). Rusijos užsienio reikalų ministerijos nuomone, 

Lietuvos sprendimas nuo šių metų vasario 1 d. pakeisti pasienio kontrolės tvarką “akivaizdžiai 
prieštarauja susitarimams, užfiksuotiems neseniai įvykusiame Rusijos ir Europos Sąjungos viršū
nių susitikime” . Tai per pokalbį su Europos Sąjungoje pirmininkaujančios Graikijos pasiuntiniu 
Dimitrios Paraskevopoulos ir Europos Komisijos atstovybės Maskvoje vadovu Richard Wright 
pareiškė RF užsienio reikalų min. pavaduotojas Sergejus Razovas, praneša ITAR-TASS-ELTA.

S. Razovas informavo pasiuntinius apie Vilniuje surengto dar vieno Rusijos ir Lietuvos 
konsultacijų dėl Karaliaučiaus tranzito rato rezultatus. Rusijos diplomato nuomone, “vienašališkų, 
be preliminaraus aptarimo su Rusija priimtų Lietuvos sprendimų realizavimas gali tūkstančiams 
RF piliečių atimti galimybę naudotis geležinkelio transportu keliaujant iš Karaliaučiaus srities į 
kitą Rusijos teritorijos dalį ir atgal”.

Rusija ištikima “Briuselio pareiškimo dėl Karaliaučiaus tranzito dvasiai ir raidei”, pažymėjo 
S. Razovas. Anot diplomato, “realizuoti šį dokumentą galima tik konstruktyviai ir efektyviai 
bendradarbiaujant visoms suinteresuotoms šalims” . Jo manymu, “svarbu ir būtina užkirsti kelią 
situacijai, kai aukščiausiu lygiu suderintų susitarimų įgyvendinimas gali būti apsunkintas ar net 
sužlugdytas”.

R. PAKSAS RUOŠIA
PASIDIDŽIAVIMO SAVO KILME PROGRAMĄ

Alytus, sausio 30 d. (ELTA). 
Nacionalinio pasididžiavimo 
ugdymo programa - tai bus vie
nas pirmųjų naujojo preziden
to Rolando Pakso darbų. Apie 
tai jis prasitarė Alytuje susiti
kęs su apskrities viršininku, 
savivaldybių merais, švietimo 
darbuotojais ir verslininkais.

Šia programa, pasak išrink
tojo prezidento atstovo spaudai 
Aido Petrošiaus, bus siekiama 
atgaivinti lietuvių pasitikėjimą 
ir pasididžiavimą savo tautos 
kilme. Tačiau šios programos 
R. Paksas kol kas nedetali
zavo. Dzūkams jis tik sakė, kad 
apie tai kalbėjosi ankstes
niuose savo susitikimuose su 
kultūros bei meno veikėjais, 
akademinės visuomenės at
stovais ir mokslininkais.

Šias grupes jis  ke tina  
įtraukti į programos kūrimą, o 
vėliau ir į jos įgyvendinimą. 
Beje, jau sulaukta ir pasiūly
mų. Pavyzdžiui, kultūros vei
kėjai ragino labiau populiarinti 
lietuvišką kiną. Taip pat siūlyta 
ugdyti nacionalinį lietuvių pa
sididžiavim ą jau  nuo mažų 
dienų.

Alytaus vietos savivaldos 
vadovus išrinktasis preziden
tas paragino nebijoti infor
muoti gyventojus apie referen

dumo dėl narystės Europos 
Sąjungoje svarbą, kad dzūkai 
aktyviai jam e dalyvautų ir 
p rita rtų  naryste i šio je  o r
ganizacijoje. Beje, gavęs Pre
zidento įgaliojimus, R. Paksas 
teigė neketinąs keisti įstatymų 
ar kažkaip kitaip lengvinti re
ferendumo sąlygas. Jo nuo
mone, tai greičiau sukeltų nei
giamą, o ne teigiamą žmonių 
reakciją.

Alytiškiai teiravosi, ar bū- 
simasis šalies vadovas neketi
na keisti Policijos departamen
to vadovo - generalinio komi
saro Vytauto Grigaravičiaus, 
kuris anksčiau yra buvęs Aly
taus miesto ir rajono vyriau
siuoju komisaru. R. Paksas 
teigė, kad tai galės komentuoti 
tik tapęs visateisiu valstybės 
vadovu.

Išrinktas Prezidentu, kaip 
primena ELTA, R. Paksas jau 
aplankė Suvalk iją  bei Ž e 
maitiją.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

■ V. ADAMKUS REIKALAUJA IŠAIŠKINTI
PROVOKACIJOS AUTORIUS
Vilnius, sausio 29 d. (ELTA). Valstybės saugumo departa

mentas (VSD) privalo skubiai ištirti ir paskelbti visuomenei, kie
no užsakymu buvo padaryta provokacija, - spaudai viešai pa
reiškė Prezidentas Valdas Adamkus. Tokią šalies vadovo reakciją 
sukėlė dienraštyje Respublika pasirodžiusi publikacija, kurioje 
teigiama, jog Prezidentas V. Adamkus esą prašė VSD iki 2004 
metų Seimo rinkimų bet kokiu būdu nutildyti laisvąją spaudą.

“Teiginys, jog mano nurodymu Valstybės saugumo departa
mentas vykdė užduotį “bet kokiu būdu nutildyti laisvąją spaudą” 
yra absurdiškas, - pabrėžė šalies vadovas.

Dienraštis, kaip primena ELTA, teigia, jog VSD pareigūnas 
turėjo užduotį surinkti kuo daugiau informacijos apie Respubliką 
bei pastaruoju metu išpopuliarėjusį laikraštį Vakaro žinios. Esą 
ši informacija vėliau būtų panaudota kaip kontrpriemonė prieš 
spaudą.

Respublikos dienraštyje aprašytą VSD darbuotojo poelgį V. 
Adamkus vertina kaip įžūlią provokaciją, nukreiptą prieš VSD, 
Prezidento instituciją ir žiniasklaidą. “Priimu tai kaip įžeidimą 
mano asmens ir mano įsitikinimų”, - sakė V. Adamkus. Preziden
tūros Mėlynojoje salėje susirinkusius žurnalistus, jis patikino, 
kad sausio 3 dieną nei buvo susitikęs su VSD vadovu Mečiu 
Laurinkumi, nei kalbėjosi su juo. Taigi jokių nurodymų Prezi
dentas negalėjo duoti VSD, kaip kad teigiama dienraštyje.

“Aš niekada nesu davęs jokių vienasmenių nurodymų Valsty
bės saugumo departamentui. Mano principinė pozicija visiems 
yra gerai žinoma: visos teisėsaugos institucijos ir specialiosios 
tarnybos privalo paklusti tik Lietuvos Respublikos įstatymams, 
o ne asmeniniams politikų nurodymams”, - sakė Prezidentas. 
Jis tvirtino, jog niekada nėra pažeidęs šio principo ir mano, kad 
demokratinės valstybės vadovas turi jo  griežtai laikytis.

“Visus penkerius metus aš, kaip Prezidentas, nuosekliai gy
niau spaudos laisvę, kaip esminę demokratijos sąlygą”, - šiais 
žodžiais V. Adamkus baigė savo viešą pareiškimą.

VSD vadovo M. Laurinkaus teigimu, VSD darbuotojo Vale
rijaus Saveljevo veiksmai po apklausos ir tyrimo bus griežtai 
įvertinti. VSD vadovas įvertino tai kaip sunkų nusikaltimą ir 
neatmetė galimybės, jog bus keliama baudžiamoji byla.
■ PAŽAISLIO FESTIVALIO RENGĖJAI

DĖKOJA PREZIDENTUI
Vilnius, sausio 28 d. (ELTA). Lietuvos Respublikos Prezi

dentas Valdas Adamkus priėmė Pažaislio festivalio rengėjus. V. 
Adamkui buvo įteiktas specialiai jam  sukurtas suvenyrinis Pa
žaislio festivalio medalis, nuoširdžiai padėkota už globą ir para
mą organizuojant šias muzikos šventes.

“Pažaislio festivaliai rengiami nuo 1996 metų, ir Valdas 
Adamkus nuo pat pradžios jais labai domisi”, - po viešnagės 
Prezidentūroje sakė Eltai festivalio meno vadovas, Kauno vals
tybinio choro vyriausiasis dirigentas prof. Petras Bingelis. Išrink
tas Prezidentu, V. Adamkus siuntė savo oficialius sveikinimus 
Pažaislio festivalio dalyviams ir svečiams, pats atvykdavo pasi
klausyti koncertų. Sveikinimai buvo spausdinami reprezentaci
niame leidinyje - programoje. Šalies vadovas V. Adamkus, pasak 
prof. P. Bingelio, buvo vadinamas Pažaislio festivalio globėju. 
Tad ir per susitikimą su festivalio rengėjais Prezidentas domėjosi 
tolesniais planais ir problemomis. Visiems malonu, kad ši šventė 
kasmet plečiasi, apimdama vis daugiau Lietuvos vietovių. Festi
valio koncertai vyksta ne tik Pažaislio vienuolyne, bet ir Kauno 
bažnyčiose, įvairiose miesto salėse ir aikštėse, aplankomi aplin
kiniai miesteliai, buvo pasiekta ir Plungė. Šiais metais jau iš 
anksto gauta pakvietimų surengti Pažaislio festivalio koncertus 
Kretingoje, Mažeikiuose, Kėdainiuose. Ypatingas teatralizuotas 
koncertas vyks liepos 6-ąją - per šalies valdovo Mindaugo ka
rūnavimo 750-ųjų metinių šventę. Aštuntasis Pažaislio muzikos 
festivalis prasidės birželio 1 dieną.
■ SOCIALDEMOKRATŲ GERBĖJŲ - MAŽĖJA,

LIBERALDEMOKRATŲ - DAUGĖJA
Apklausos duomenimis, socialdemokratų partijos populiaru

mas, palyginti su gruodžiu, sumažėjo 0,5 proc. punkto ir dabar 
už socialdemokratus balsuotų 18,2 proc. apklaustųjų. Tuo tarpu 
Liberalų demokratų partijos populiarumas per mėnesį išaugo 
beveik dvigubai. Už šią partiją dabar balsuotų 15,6 proc. ap
klaustųjų, kai gruodį ji turėjo tik 8,1 proc. rėmėjų. Liberalde- 
mokratams iki šiol vadovavo Rolandas Paksas, tačiau jam  laimė
jus prezidento rinkimus, partijai laikinai vadovauja ligšiolinis 
LDP pirmininko pavaduotojas Valentinas Mazuronis. Trečiojoje 
populiariausių partijų sąrašo vietoje - Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai).

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Sausio 20 dieną Amerika 
šventė Martin Luther King die
ną. Jis pagarsėjo savo taikin
gais reikalavimais juodiesiems 
amerikiečiams lygių teisių, 
balsavimo teisės ir švietimo. JAV 
teritorijoje tą dieną daugelyje 
miestų įvyko demonstracijos 
prieš administracijos pasiren
gimą jėga pulti Iraką ir pakeisti 
ten esantį Saddam Hussein re
žimą. Prezidentas Bush savo kal
bose ir susitikimuose su laik
raštininkais neslėpė savo pa
žiūrų, kad laikas bėga ir Irako 
diktatorius nė nemano keisti sa
vo linijos. Juo daugiau didėja 
pavojus, kad Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos nutarimas 
jėga pulti Iraką neneš vaisių, 
nes Irako propagandos mašina 
paveikia pasaulinę opiniją. 
Jungtinių Tautų atsiųsta masi
nio žudymo ginklų ieškojimo 
komisija dar neparengė savo 
pareiškimo Jungtinėms Tau
toms, bet pasaulyje ir pačioje 
Amerikoje sumažėjo karo šali
ninkų skaičius. Europos Sąjun
goje dvi didžiosios valstybės: 
Vokietija ir Prancūzija oficia
liai pareiškė, kad jos nepritaria 
karui prieš Iraką ir neplanuoja 
prisidėti, jei toks karas būtų, lė
šomis prie Irako atstatymo. 
Saugumo Taryboje Amerikos 
karinių jėgų sutraukimas Irako 
valstybę supančiose bazėse lai
komas per ankstyvu. Amerikos 
gynybos bazėse jau yra apie 
pusantro šimto tūkstančių ka
reivių, jų  tarpe ir Britanijos di
vizijos. Jungtinėse Tautose 
Ameriką visiškai palaiko be 
Britanijos, dar Ispanija, Len
kija ir kelios Afrikos valstybės. 
JAV gynybos sekretorius Do
nald Rumsfeld užsiminė savo 
pareiškimuose, kad Saddam 
nekooperuoja su slaptų ginklų 
ieškotojais, nors yra galimybė 
jam  pasitraukti iš Irako ir tuo 
visą problemą išspręsti. Tuo 
atsistatydinimu jis galėtų iš
vengti tarp tau tin io  teism o 
bausmių už karo nusikaltimus. 
Karas Irake yra paskutinis 
tarptautinis žingsnis pakeisti 
padėtį Irake. Turkijos vyriau
sybė pasiūlė susitikti Egipto, 
Saudo Arabijos, Jordano, Siri
jos, Irano užsienio reikalų mi
nistrams ir paspausti Irako vy-

DAR NENUTARTA PULTI
riausybę, kad ji bendradar
biautų su JT ginklų ieškotojais. 
Irako valdžios atstovas pasakė, 
kad jo  manymu Amerika pultų 
Iraką nežiūrėdama, ką nutartų 
prezidentas Saddam Hussein.

Prancūzijos ir Vokietijos 
vyriausybės susitarė, kad ben
drai veikdamos jos gali nutęsti 
Irake vykstančius tarptautinių 
inspektorių darbus. Jiems jau 
pavyko rasti netoli Bagdado 
apleistus sandėlius su raketų 
dalimis. Manoma, kad ginklų 
ieškotojai galėtų tęsti darbą dar 
porą mėnesių ir įrodyti, kad 
Irako valdžia siekia apgauti 
tarptautinę bendruomenę. Pran
cūzijai atėjo eilė pirmininkauti 
JT Saugumo Tarybos darbams. 
Tarybai greič iausia  neteks 
svarstyti rezoliucijos karo jė 
gomis pulti Iraką. Manoma, 
kad toks puolimas galėtų įvyk
ti tik už kelių mėnesių. Vokieti
jos ir Prancūzijos parlamentai 
priėmė vyriausybių siūlomą

JAV prezidentas George Bush savo antrąjį metinį pranešimą 
užsienio ir vidaus klausimais (State of the Union) padarė sausio 
28 d. Kongreso rūmuose. White House nuotr

karo veiksmų atidėjimą. Turki
ja  jau pareiškė, kad vyriausybė 
mielai leistų Amerikai naudo
tis Turkijoje turima baze, ta
čiau viešoji Turkijos opinija 
esanti prieš Turkijos įsijungi
mą ir karą prieš Iraką.

JT Saugumo Tarybai, kaip 
minėta, sausio mėnesį pirmi
ninkavo Prancūzija, o vasarį 
pirmininkaus Vokietija. Tarybą 
sudaro penkios pastovios vals
tybės ir jos turi veto teisę. Ame
rikos vyriausybė jau pasiren
gusi pradėti karo veiksmus, nes 
Irakas nebendradarbiauja su 
ginklų ieškotojais ir JAV su 
sąjungininkais turi teisę pra
dėti karo veiksmus prieš tero
ristus globojantį Irako režimą. 
Rusija tvirtina, kad Irakas ne
nusipelno ekonominių sankci
jų, kurios paskelbtos po 1990 
m. Kuveito puolimo. Ginklų 
panaudojimui reikia Tarybos

pritarimo. Kinija irgi mano, 
kad Irako ginklų klausime da
roma pažanga, reikia laukti, 
kol ieškotojai baigs savo dar
bus ir praneš Tarybai, ką jie ra
do Irake. Taryba turi nutarti, ar 
galima nuginkluoti Iraką pa
skelbiant jam  karą. Britanija 
paskelbė, kad inspektorių dar
bas Irake netrukdo pradėti ka
rą. Prancūzija paskelbė, kad 
nėra reikalo pradėti karą prieš 
Iraką. Prancūzija negali pasi
naudoti veto teise, jei Taryba 
nuspręstų karo veiksmus pra
dėti be JT sutikimo. Angola pa
reiškė, kad ji lauks ginklų ieš
kotojų išvadų. Bulgarija sutik
tų prisidėti prie JAV pradėtos 
Irako invazijos, jei inspektorių 
veikla neduotų vaisių. Kame- 
runas pareiškė nežinąs, ar ins
pektoriai ras įtikinančių argu
mentų pradėti karo veiksmus. 
Panašiai laikosi ir Gvinėja. Ci- 
lė pareiškė, jog laukia inspek
torių pranešimo ir tada tik pa

darys sprendim ą ar galim a 
panaudoti karo priemones pa
keisti Irako režimą. Meksika 
pritartų Irako puolimui, tačiau 
šiuo metu palaiko taikingą ke
lią. Pakistanas palaiko masinio 
žudymo ginklų ieškojimą ir 
diplomatinį spaudimą Irako 
valdžiai. Sirija pareiškė, kad 
Irakas bend radarb iau ja  su 
ginklų inspektoriais ir reikėtų 
užbaigti Irakui taikomas sank
cijas. Ispanija pareiškė, kad ji 
pa la iko  JAV vyriausybės 
sprendimą ir karinė akcija ga
lėtų būti pradėta ir be Tarybos 
pritarimo.

Martin Luther King dienos 
proga Atlantoje Coretta Scott 
King pasakė kalbą, kuriose 
King našlė priminė pasaulio 
vadams, kad jos vyras būtų 
sprendęs sunkius klausimus 
taikingu būdu.

(Nukelta į 4 p.)
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LIETUVOJE MINIMAS 
GENOCIDO ORGANIZATORIUS

Lietuvos Mokslų akademijoje Vilniuje sausio 25 d. buvo 
surengtos vienam iš lietuvių tautos genocido organizatorių 
Antanui Sniečkui oficialios 100 m. amžiaus sukakties metinės.

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus pareiškė: “Pabrėžiu, 
oficialus minėjimas. Buvau sukrėstas, kai tarp minėjimo ren
gėjų ir dalyvių pamačiau valdančiosios partijos - Socialdemo
kratų - atstovus.” V.Adamkus priminė tautai, kad 1940 m., 
būdamas tuometinės slaptosios tarnybos NKVD Lietuvos pa
dalinio vadovas, A. Sniečkus “pasirašė Lietuvos partijų, tarp jų 
ir socialdemokratų, likvidavimo planą ir Sniečkus, kaip Mask
vos statytinis, vadovavo Lietuvos valstybės laidotuvėms - rep
resijoms prieš lietuvių tautą, organizavo pirmuosius Lietuvos 
žmonių trėmimus. Tūkstančiai Lietuvos žmonių žuvo ištrem
ti į Sibirą ar įkalinti Antano Sniečkaus nurodymu. Tokia yra 
tiesa”, - sakė prez. V. Adamkus.

Štai, ką minėjo Lietuvos socialdemokratai. A. Sniečkus 
nuo 1936 m. buvo Sovietų S-gos Komunistų partijos padalinio 
Lietuvos teritorijoje pirmasis sekretorius, vienintelis visoje 
Sovietų S-goj respublikinio laipsnio pirmasis sekretorius, taip 
ilgai išsilaikęs tokiose pareigose. Su šeima buvo Voroneže ir 
grįžo į Lietuvą tik šeimos nariams reikalaujant. Iš čia slapta 
vykdavo į Gudiją ir Rusiją parsivežti nurodymų ir komunis
tinės spaudos. 1921 m. buvo suimtas už komunistų demonstra
cijas Alytuje, bet iki teismo paleistas. Tuo metu pabėgo į S. Są
jungą. Sakoma, kad baigė Liaudies institutą Maskvoje. 1926 
m. slapta grįžo jau kaip CK sekretorius. 1930 m. suimtas sveti
ma pavarde, bet tardytojas nustatė jo  tikrąją pavardę ir buvo 
teisiamas už nusikaltimus prieš Lietuvos valstybės nepriklau
somybę. Teisme pasakė kalbą prieš Lietuvą. Teismas pasmer
kė 15 metų kalėti. Tačiau 1933 m. įvyko Lietuvos ir S. Sąjun
gos susitarimas pasikeisti politiniais kaliniais: už vyskupą T. 
Matulionį ir kelis kunigus buvo išleistas į S. Sąjungą. Viena 
jo  sesuo prašė jį daugiau nebegrįžti į Lietuvą, bet jis grįžo 
užsimaskavęs. Niekad neturėjo ryšių su motina, broliais ir 
seserimis. 1939 m. buvo saugumo organų vėl suimtas. 1940 
m. birželio 1 d. buvo antrą kartą nuteistas 8 m. kalėti, bet po 
dviejų savaičių, Sovietų kariuomenei okupavus Lietuvą, tapo 
Saugumo departamento viršininku ir Lietuvos Komunistų 
partijos pirmuoju sekretoriumi. Ėmė vadovauti masiniams lie
tuvių trėmimams, tarp jų  ir paties Sniečkaus motinos brolio 
ir sesers sūnų. Kai kiti broliai prašė jo  pasigailėti, jis šaltai 
atsakė, kad tie giminės esą buožės ir jiems atėjęs laikas naudin
giau padirbėti. Karo metu buvo Rusijoje, bet 1943 m. buvo 
nuleistas parašiutu ir vadovavo bolševikinių partizanų veiks
mams. Nuo 1944 m. vėl I-asis sekretorius ir Kremliaus politi
kos vykdytojas. Po Stalino mirties garbino Beriją, o po jo 
Malenkovą ir po Chruščiovo kalbos prieš Staliną, sėdėjo šalia 
ir pasmerkė Staliną.

Marija Stankūnaitė-Sniečkuvienė, ištekėjusi už ūkininko 
Juozo Sniečkaus, užaugino 7 vaikus, tarp jų  ir Antaną. 1940 
m. ji lankėsi pas sūnų ir bandė atkalbėti nuo tautos išdavimo 
darbų, bet nepasisekė. Komunistams 1944 m. vėl okupuojant 
Lietuvą, pasitraukė į Vokietiją. 1947 m. A. Sniečkus prisiminė 
turįs motiną ir per pasiuntinius prašė grįžti. Senutė motina 
pareiškė nėgrįšianti tėvynėn, kol ten turės valdžią toks išsigi
mėlis. Motina bėgo nuo rusų okupacijos ir... nuo tikrojo savo 
sūnaus, Maskvos įrankio. Tūbėnas

Kaip greitai bėga laikas! 
Štai, jau niekas nebekalba apie 
šio šimtmečio pradžią, iš įpra
timo metų skaičiaus nebepra- 
dedame rašyti 19xx. Jau dau
giau kaip dešimtmetis, kai Lie
tuva nepriklausoma ir daugiau 
kaip metai laiko nuo Amerikai 
lemtingos, gyvenimą pakrei
pusios rugsėjo 11-sios.

Laiko bėgyje esame įpratę, 
o gal įpratinti, minėti visokiau
sias sukaktis. Yra sukakčių, 
kurias rimtai, pareigingai mi
nime kasmet - pvz. valstybi
nės, tautinės reikšmės ar reli
gines šventes. Tačiau minime 
ir visokias kitokias sukaktis, o 
artimųjų rateliuose - gimtadie
nius. Ypač išeivijos gyvenime 
tų sukakčių, mano manymu, 
apstu. A trodo, mes beveik 
graibstomės, lyg skęstantis už 
šiaudo, visokių istorijon nu- 
slinkusių įvykių ar progų ko ne 
ieškodami. Čia, turbūt, bus lie
tuviškumo bruožas, nes, pvz., 
amerikiečiai pasitenkina tik 
kraštutinumais: jie mini pačias 
didžiausias, valdžios sankci- 
juotas sukaktis bei šventes.

Tai, ką bandžiau apiben
drinti, paryškina pavyzdžiai. 
Šie metai Lietuvoje ir, kiek 
įmanoma, išeivijoje - Kara
liaus Mindaugo karūnavimo 
(1253) sukaktis: 750 metų nuo 
Lietuvos valstybės įkūrimo. 
Ruošiamasi 2009 m. pirmajam 
Lietuvos vardo paminėjimui 
(1009) istoriniuose šaltiniuose. 
Tūkstantmečius švęsti juk retai 
atsiranda proga!

Prieš dvejus metus išeivija 
minėjo vysk. Valančiaus gim
tadienį (1801) - iš tikrųjų ne 
gimtadienį, bet progą vėl pa
žvelgti į jo  palikimą lietuvių 
tarpe. Žvelgiant į sukaktis bei 
sukakčių šventes, įdomu, kad 
čia dėmesys įvykio datai būna 
išplečiamas į to įvykio reikšmę 
saviesiems interesams. Tad, 
norint iš tikrųjų minėti Va
lančių, svarbesnė gal būtų ne 
jo  gimimo data, bet jo veikalų 
pasirodymas, kaip tai “Žemai
čių vyskupystė” 1848, “Palan
gos Juzė” 1869 bei kiti. Pana
šiai būtų galima sakyti ir apie 
Maironį (1862-1932, o “Pava
sario balsų” pirmoji laida - 
1895), panašiai apie kultūri
ninkus, mokslininkus bei vals
tybininkus, įskaitant ir dabar
tinių laikų Valdą Adamkų. Vi
suomenei bei istorijai nesvar
bu, kad jis gimė 1926; daug 
svarbiau, kad 1998-2003 buvo 
Lietuvos prezidentu.

Gi smulkesnės, į visuome
ninį lygį vienaip ar kitaip ke
liamos sukaktys dygsta kaip 
grybai po lietaus. Spaudoje jau 
matėme keliamą Dariaus ir Gi
rėno skridimo sukaktį (2003- 
1933=70), J. Keliuočio ir P. 
D ielin inkaičio  šim to m etų 
gimtadienius ir t.t. Kadangi

SUKAKTYS, ŠVENTĖS
Antanas Dundzila

jaunimą ir Lietuvoje, ir išeivi
joje į sukakčių minėjimus sun
ku pritraukti, tai auklėjamoji, 
pedagoginė tokių sukakčių 
vertė yra menka: tos sukaktys 
pavirsta esminių faktų pakarto
jimu tuos faktus daugumoje jau 
žinantiesiems. Lietuvos “di
džioji” spauda net į svarbes
nes, valstybines sukaktis di
desnio dėmesio nekreipia. Gi 
išeivijos spauda visokias su
kaktis gan rūpestingai mini, 
nes nieko įdomesnio ar svar
besnio, turbūt, nesugalvojame. 
Šio sukakčių “grybavim o” 
praktikoje peršasi išvada: kad 
sukaktis būtų prasminga apie 
ją  šiek tiek žinantiems, tai rei
kia, kad į ją  būtų žvelgiama 
arba su naujais, originaliais 
duomenimis, arba bent su ori
ginalia interpretacija. Šablo
niški, istorijos vadovėliuose 
bei enciklopedijose m atyti 
duomenys šventišką nuotaiką 
tik menkina. Bent išskirtinų 
sukakčių nemenkinti - toks bū
tų linkėjimas šių metų Vasario 
16 bei Kovo 11 iškilmių pa
skaitininkams ir tai progai skir
tos spaudos puslapiams.

Yra sukakčių, kurių nemi
nime. Pvz., po tam tikro metų 
skaičiaus moterys nebemini 
savo gimtadienių... (Dar po 
tam tikro metų skaičiaus, su
laukus amžiaus, kuris vadina
mas “garbiu”, gimtadieniai vėl 
švenčiami...) Yra sukakčių, 
kurios “atgyja” : pasigedęs so
vietų okupacijos metu švęstos 
darbo žmonių “laimės”, dabar
tinis Lietuvos Seimas valstybi
ne švente paskelbė gegužės 1- 
ją; o 100-ųjų gimimo metinių 
proga, sausio pabaigoje Vil
niuje vyko Socialdemokratų 
partijos klubo, II-jo Pas. karo 
dalyvių komiteto ir Mokslinin
kų rūmų surengta “mokslinė 
konferencija”...Antano Snieč
kaus veiklai bei asmenybei ap
tarti. (“Konferencija” baigėsi 
beveik muštynėmis, o progra- 
mon įrašyti Seimo nariai bei 
Kovo 11-sios Akto signatarai 
- V.Andriukaitis, K. Prunskie
nė, G. Ilgūnas, C.Juršėnas ir 
V.Velikonis - joje nepasirodė.)

Grįžtant vėl prie saikaus 
svarstymo apie sukaktis, dera 
žvelgti šiek tiek į ateitį. Štai, 
2002 gruodyje išleisto savait
raščio “Atgimimo” Nr. 46 ant
raštė  skelbė: “L em tingieji
1953-ieji: lūžio metai”. Antri

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

nėje antraštėje aiškinta, kad2003 
minėsime partizaninio karo 
pabaigos penkiasdešimtmetį, 
tačiau iki šiol neįsisąm oni
nome jo reikšmės bei pada
rinių. Tai rimtas, dėmesio su
kakč ia i ruošim osi vertas 
straipsnis. Tarp kitų dalykų, 
straipsnyje sakoma:

Visais laikais, matyt, nie
kas nevertino to, prie ko dar 
galima gyvai prisiliesti. Nei 
paveikslų, nei žmonių. Sedev- 
rais paveikslai tapdavo tik  
praėjus keliems šimtmečiams 
po jų  autorių mirties, kaip ro
manai virsdavo klasika, o sa
vo am žininkų nepastebėti 
žmonės genijais.

Lietuvos visuomenėje šian
dien dar nesuvokiama ne tik 
partizaninio karo reikšmė, bet 
ir šio karo palikimo mastai. 
Sis istorinis palikim as yra  
mūsų kultūros paveldo dalis...

Straipsnis patvirtina tai, ką 
bandžiau išsakyti, kad sukak
čių minėjimams būtini arba 
nauji duomenys arba interpre
tacija, sintezė. Mindaugo karū
navimas yra didingas istorinis 
įvykis, jo  priminimo kraštui 
sveikas, karalius Mindaugas 
lengvai suprantamas vaikams 
ir vaikų tėvams, televizijoje 
mačiusiems gyvą Anglijos ka
ralienę ar princą Charles. Ta
čiau M indaugo karūnavimo 
sukaktis neatstos 2003 m. 
ruoštos “mokslinės konferen
cijos” Sniečkui. Partizaninio 
karo sukakties minėjimas, ma
nau, daug geriau atstotų.

Kita svarbi, šiais metais prieš 
Lietuvos protus ir akis stovinti 
sukaktis, yra rusų kariuomenės 
išvedimas iš Lietuvos. Apie šį 
įvykį taikliai savo naujausioje 
(2002 m.) knygoje yra primi
nęs Vyt. Landsbergis: Mums, 
lietuviam, antrasis pasaulinis 
karas baigėsi šiek tiek sėk
mingiau 1993 metų rugpjūčio 
31 dieną, kai paskutinis Rusi
jo s  kariuomenės dalinys pali
ko mūsų šalį (1994 03 17). 
Nepamirškime jos!

Galvojant apie 2009-sius 
metus, negalima neversti ka
lendoriaus į sekančius, kai, be 
jokios abejonės, bus minimas 
1410 m. Žalgiris. Tai irgi dide
lis įvykis!

Pabaigai, Pro domo sua - 
artėjanti, 1916 įkurtos, šios 
Dirvos sukaktis. Trejetas metų 
iki jos... Ar ją  2006 minėsime? 
Jei taip, tai kaip?
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VALDŽIA NUSLĖPĖ MILIJARDINES SKOLAS
Aiškėja skandalingi faktai, 

jog valdžia bandė nuslėpti mi
lijardines skolas. Išanaliza
vusi pateiktus duomenis apie 
2001 metais valstybės valdytą 
turtą, Valstybės kontrolė pa
reiškė, kad ataskaita yra nepa
tikima ir parodo iškreiptą pa
dėtį.

Nepatikimi duomenys
“Ataskaitoje nurodoma, 

kad valstybės turto grynoji 
vertė yra 17,975 mlrd. litų. 
Tačiau šis skaičius dėl dau
gelio priežasčių yra nepatiki
mas” , - teigiama Valstybės 
kontrolės perduotame prane
šime.

Ataskaitos sudarymo me
tu, pasak kontrolierių, nebuvo 
parengta valstybės ir savi
valdybių turto apskaitos tvar
ka. Vyriausybės nutarimu ji 
buvo patvirtinta tik šių metų 
rudenį, todėl negalėjo būti 
taikoma sudarant minėtą ata
skaitą. Valstybės kontrolė pa
siūlė Seimui patvirtinti ata
skaitos rengimo tvarką.

A taskaito je  nepate ik ta  
duomenų apie mokestines ne
priemokas, mokesčių permo
kas ir dalies kito finansinio 
turto bei įsipareigojimų.

Žemė - beverte?
Ataskaitoje pinigais neį

vertinta net valstybinė žemė, 
vidaus vandenys, miškai, par
kai, žemės gelmės, nes šis tur
tas neįtraukiamas į jo  valdy
tojų finansinę atskaitomybę.

Įm onių  ir b iudže tin ių  
įstaigų ilgalaikio materialiojo 
turto apskaitos tvarkos skiria
si, todėl ataskaitoje pateikia
ma pagal skirtingus principus 
skaičiuojama turto vertė.

Nuslėpti šeši milijardai
Valstybės kontrolės nuo

mone, ataskaitoje nenurodyti 
5,96 mlrd. litų valstybės įsi
pareigojimai, kuriuos sudaro 
gyventojam s neišm okėtos 
kompensacijos už rublinius

REFARENDUMO TARYBA. Seimas patvirtino gegužės 
11 dieną rengiamo referendumo dėl Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje informacinės kampanijos koordinacinę tarybą. Joje 
- 22 tarybos nariai, tarp kurių - premjeras Algirdas Brazauskas, 
Vyriausybės nariai, Europos reikalų komiteto direktorius Petras 
Auštrevičius, visų parlamento frakcijų seniūnai. Naujajai koor
dinacinei tarybai vadovaus Seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas. Išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas, kuris, pagal 
Konstituciją, yra atsakingas už šalies užsienio politiką, pasiūlė 
savo atstovę Dalią Kutraitę-Giedraitienę. V.Adamkaus patarėjai 
perdavė, kad kadenciją baigiantis Prezidentas nenorėtų būti šios 
tarybos narys.

PASLAPTINGAS VIZITAS. R.Pakso žygį į Lietuvos 
Prezidento postą 1 milijonu litų parėmusi “Avia Baltika” tikina 
atsiribojusi nuo politikos. Bendrovės atstovai atmeta teiginius, 
kad jų  partneriai iš Rusijos siekia daryti įtaką atrenkant Lietuvos 
Respublikos Prezidentūros darbuotojus. Tokius įtarimus sukurs
tė paslaptingas vizitas Karmėlavos oro uoste.

Saugumo departamentą sudomino, kieno lagaminus į savo 
visureigį krovė bendrovės “Avia Baltika” vadovas Jurijus Bo
risovas. Manoma, kad vienas Karmėlavos oro uoste sutiktų sve
čių buvo Rusijoje registruotos konsultacinės firmos “Al-Max” 
vadovas Anatolijus Potninas. Spėjama, jog būtent “Al-Max” 
konsultavo R.Pakso komandą, kaip kurti savo vado įvaizdį.

(Parengta pagal Lietuvos spaudą)

indėlius bankuose, už žemę bei 
kitą nekilnojamąjį turtą.

Ataskaitoje kaip valstybės 
finansinis turtas nominalia 238,6 
mln. litų verte priskaičiuoja
mos valstybės valdomos likvi
duojamų ir bankrutuojančių 
bendrovių akcijos bei biudžeti
nių įstaigų indėliai likviduoja
muose bankuose. Indėliai šiuo
se bankuose įvertinti nominalia 
verte, neatsižvelgiant į abejoti
nas jų  susigrąžinimo galimy
bes. Valstybės kontrolės nuo
mone, šios abi aplinkybės iš
kreipia finansinio turto tikrąją 
būklę.

Dingo valstybės 
įmonių turtas

Tyrimo metu nustatyta, kad 
ataskaitoje nebuvo apskaityta 
daugiau kaip 660 mln. litų tur
to, kurį ūkio subjektai valdo pa
naudos pagrindais arba įsigijo 
valstybės biudžeto lėšomis. Be 
to, valstybiniai auditoriai pasi
gedo duomenų apie 16 valsty
bės įmonių turtą ir pasiūlė Sei
mui sudaryti ūkio subjektų, kurie 
valdo valstybei nuosavybės tei
se priklausantį turtą, registrą.

Skandalinga ataskaita
Valstybės kontrolieriaus pa

vaduotojas Viktoras Švedas VL 
Vakaro žinios sakė, jog Vals
tybės kontrolė tik pateikė savo 
išvadas, tačiau nenurodė, kokia 
yra tikroji valstybės turto bei 
įsipareigojimų vertė.

Pasak V.Švedo, netikslumai 
buvo tokie reikšm ingi, jog 
Valstybės kontrolė nepatvirtino 
ataskaitos. Ataskaitą artimiau
siu metu turėtų svarstyti Vy
riausybė, o po to Seimas.

Valstybės kontrolieriaus pa
vaduotojo teigimu, valstybės 
turtas vertinamas pirmą kartą, 
todėl “nėra ko stebėtis, jog pir
mas blynas prisvilęs” .

Įvertintas ne visas turtas
Statistikos departam ento 

Finansinių paslaugų skyriaus 
vedėja Daiva Dirsėnaitė VL

Vakaro žinios teigė, jog netiks
lumai ataskaitoje įsivėlė dėl 
daugelio priežasčių.

Pagrindinė priežastis - ne 
visas valstybės turtas yra įver
tintas: teisiškai įregistruota ne 
visa valstybinė žemė, neįskai
čiuoti gamtos ištekliai, kul
tūrinės vertybės. Be to, skiriasi 
biudžetinių ir valstybinių įmo
nių apskaitos tvarka.

13 milijardų skolos 
Pasak D.Dirsėnaitės, ne vi

siškai teisingai įvertinti ir vals
tybės įsipareigojimai, nes nė 
viena institucija nepateikė ata
skaitų apie kompensacijas rub
linių indėlių, žemės bei kito ne
kilnojamojo turto savininkams.

Net neįvertinus šių duo
menų valstybės įsipareigo
jimai siekia 13 mlrd. litų. Ta
čiau, D.Dirsėnaitės teigimu,
“įsipareigojimai vargu ar ats
vertų neįvertinto turto vertę”.
Pasak jos, valstybės turto dy
dis turėtų būti žymiai didesnis,
nei pateikta ataskaitoje. Lietuvos prez. Valdas Adamkus su ponia Alma Lietuvos Valstybės

Danas Nagelė dienos šventėje.

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Atkelta iš 2 p.

• Kuveite jaunas teroristas 
nušovė du amerikiečius, kurie 
dirbo statybose. Užpuoliką su
laikė Saudo Arabijos sienos sar
gybiniai. Kuveito vyriausybė 
gerai prisimena 1991 m. Irako 
žygius. Irakiečiai, priversti pa
sitraukti iš Kuveito teritorijos, 
sprogdino naftos vamzdynus, 
padegė 700 naftos šaltinių, ku
rių kai kurie degė devynis mė
nesius. Šeichas Ahmed pareiškė 
spaudai, kad Kuveitas tvirtai 
įsitikinęs, kad Saddam Hus
sein panaudos prieš Kuveit sa
vo cheminius ginklus. Diktato
rius Saddam Hussein paskelbė, 
kad Irako specialistai, kurie pra
sitars apie slaptai gaminamas 
dujas, bus tuoj pat sušaudyti.

• Prezidentas Bush , nu
stebęs, kad Amerikos sąjungi
ninkų tarpe yra “balandžių”, 
kurie teisina Irako valdžią ir 
siūlo laukti, kol užbaigs savo 
darbą neleistinų masinio žudy
mo ginklų ieškotojai, pabrėžė 
savo kalboje, kad “Diktatorius 
Saddam Hussein yra labai pa
vojingas vyras su labai pavo
jingais ginklais. Jei jis sava
noriškai nenusiginkluos, Ame
rika ir jos laisvės draugai tą pa
vojingą žmogų nuginkluos” . 
Gynybos sekretorius Rums
feld pasakė užsienio korespon
dentams, kad Prancūzija ir Vo
kietija šventė savo draugišku
mo sutarties 40 metų sukaktį, 
tačiau tos dvi valstybės nereiš
kia, kad senoji Europa išėjo 
prieš žygį Irake. Daug tautų 
neina su tomis dviem šalimis, 
jos eina kartu su Amerika.

• Texas valstijoje du kari
niai malūnsparniai, dalyvauda-

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

Rusijos ir Vokietijos Užsienio reikalų ministrai Igor Ivanov ir Joshke 
Fischer dažnai aptaria tarptautinius klausimus. NATO nuotr.

mi manevruose, susidūrė ore, 
žuvo keturi marinų kareiviai.

• Izraelyje palestiniečiai nu
šovė tris Izraelio kareivius ne
toli Hebron miesto. Islamo Ha
mas draugija pasigyrė vykdžiu
si puolimą, į kurį tuoj atsiliepė 
Izraelio kariuomenė, tankai ir 
lėktuvai apšaudę Gazos miestą.

• Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretorius Ari Fleischer pasa
kė, kad prezidentas Bush tikisi, 
kad Amerikos draugai išgirs jo 
kvietimą jėga pašalinti Irako 
režimą. Jis pabrėžė, kad Ameri
kos planui pritaria Britanija, 
Australija, Italija, Ispanija ir 
daug rytinės Europos šalių.

• Šiaurinės ir Pietinės Ko
rėjų delegatai visą naktį šne
kučiavo, kaip įveikti krizę, ki
lusią dėl atominės bombos ga
minimo komunistinėje Korėjo
je. Ši pabrėžė, kad derybos turi 
būti vedamos tarp Šiaur. Korė
jos ir Amerikos. Rusijos užsie
nio reikalų ministras ir Rusijos 
prez. Putin kreipėsi į prezidentą

Bush, raginami jį pradėti dialo
gą su Šiaurine Korėja, kuri jau 
pradėjo plačius pasitarimus su 
Pietinės Korėjos atstovais.

• Po dviejų bandymų iš
rinkti naują Čekijos preziden
tą, rinkimai nepavyko. Ligšio
linis prez. Vaclav Havel savo 
tarnybą baigia vasario 2 d. Če
kijos prezidentą renka vals
tybės seimas.

• Venezueloje neramumus 
užbaigti bandė Amerikos vals
tybių sąjungos vadovybė, daug 
laiko paskyrė šiam reikalui ir 
2002 m. Nobelio taikos premi
jos laureatas, buvęs JAV prezi
dentas Jimmy Carter, pasiūlęs 
planą, kaip užbaigti du mėne
sius užtrukusį streiką, kuris 
labai pakenkė naftos eksportui.

• Japonija paskelbė, kad dėl 
ekonominių sunkumų ji suma
žins savo įnašus į Jungtinių Tau
tų iždą. Bendras vidinis japonų 
produktas siekia 14.4 pasaulio 
proc., tačiau JT gauna iš Japo
nijos 19.5 proc. savo biudžetui.
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Nors gal ir nelabai noriai, 
bet Katalikų Bažnyčia paga
liau viešai prisipažino, kad ten 
buvo, gal ir dabar yra, net ke
lias JAV vyskupijas apėmę, sek
sualinio piktnaudžiavimo skan
dalai. Daugiausiai buvo rašo
ma apie tai, kas vyko Bostono 
arkivyskupijoje. Manau, kad 
su tuo vertėtų susipažinti, nes 
problemą slepiant, ji  nepra
puola. Tai suprato ir Lietuvos 
katalikų hierarchija, apie tai 
trumpai užsiminusi 2002 metų 
Bažnyčios Žinių numeryje.

Beveik prieš metus Boston 
Globe dienraštis paskelbė pir
mą straipsnį apie pedofilą bu
vusį kunigą John Geoghan. Si- 
tokia žinia buvo sensacijas mėgs
tančios publikos priimta su įdo
mumu, ir tik per tris mėnesius 
vien Bostono laikraščiai buvo 
paskelbę  jau  250 panašių  
straipsnių, daugumą jų - pir
mame puslapyje.

Ar tikrai tiek katalikų ku
nigų buvo įsivėlę į vaikų pikt
naudžiavimą seksualiniu atž
vilgiu? Ar sensacijas mėgstanti 
spauda nepersistengė? Ar ir kai 
kurie patys tų vaikų tėvai ir jų 
advokatai kartais nepasidavė 
pagundai praturtėti? Prisimenu 
kažkur skaitytą istoriją apie 
vieno Amerikos miestelio laik
raščio redaktorių, labai bijojusį 
žaibų. Kiekvieną kartą, kai at
sitikdavo, kad žaibas bet kur 
nutrenkdavo žmogų, tas redak
torius tokią žinutę dėdavo pir
m am  puslapy je . K adangi 
Amerikoje nuo žaibo kasmet 
žūna gal 100 žmonių, to laik

raštėlio skaitytojai skaitydavo 
apie tai vos ne kas antrą dieną. 
Įsivaizduokite kaip to mieste
lio gyventojai galėjo būti įbau
ginti tiek, kad jie bėgtų į na
mus, vos tik nukritus pirmam 
lietaus lašui.

Nors žaibo istorija yra tik
ra, ir žinutės apie kunigų pra
sižengimus gali daugumoje 
būti tikros, nuolatinis jų  pa- 
radavimas spaudoje galėjo su
kelti įspūdį, ypač tarp katalikų 
Bažnyčios priešų, kad nemaža 
dalis katalikų kunigų yra vaikų 
seksualiniai išnaudotojai. Ne
turiu tikslaus atsakymo, bet ma
nau, kad tai tikrai yra proble
ma, tačiau taip pat noriu tikėti, 
kad spaudos ji per daug išpūsta.

Ilgainiui paaiškėjo, kad kai 
kur vyskupai, vengdami viešo 
skandalo, įtariamus ar net ir 
apkaltintus kunigus perkelda
vo iš vienos parapijos į kitą. Tai 
ypatingai išryškėjo Bostono 
vyskupijoje, kur veiklūs para
pijiečiai dėl to sukėlė nemažą 
triukšmą. Susidarė situacija, 
gal panaši į Šekspyro veikalo 
Hamleto, nužudyto Danijos 
karaliaus sūnaus pareiškimą: 
“Something is rotten in Den
mark”. Bostono katalikai įtarė, 
kad ir pas juos kažkas buvo ne
tvarkoje, ar net puvo. Balan
džio 16 Bostono arkivyskupas 
kardinolas Bernard Law pasi
siūlė atsistatydinti, bet popie-

KARDINOLO LAW EPOPĖJA
Bostonas, Dallas, Roma, Vašingtonas, Čikaga 

Aleksas Vitkus

žius tuomet nesutiko jo atsista
tydinimo priimti.

Praėjusį birželį Dallas susi
rinkę Amerikos vyskupai su
tarė, kad prieš vaikus nusikaltę 
kunigai turėtų būti ne tik nepri- 
leidžiami ir toliau dalyvauti 
vaikų religinio darbo auklėji
me, bet ir, reikalui esant, jie

Mikas Šileikis. Sena bažnyčia Čikagoje

galėtų būti negražinamai paša
linti iš kunigystės luomo. Su
tartos taisyklės, deja, buvo tik 
labiau administracinio pobū
džio, ir kaip Bažnyčia turėtų 
tokiais atžvilgiais elgtis, nebu
vo pakankamai išspręsta.

Kai Dallas mieste pasiekti 
vyskupų nutarimai buvo pri
statyti Romoje, neapsispren

dęs Vatikanas pakvietė keturis 
Amerikos vyskupus tolimes
nėms diskusijoms. Tada ten 
buvo tiksliau apibrėžta seksu
alinio piktnaudžiavimo sąvo
ka, pagrinde kaip nusikaltimas 
prieš Vl-ąjį Dievo įsakymą, 
vis dėlto apeinant, vyskupų 
nuomone, nereikalingus psi

chologinio pobūdžio aptari
mus. Vatikano advokatai buvo 
susirūpinę, kad naujasis planas 
nepakankamai apsaugojo ne
teisingai apskųstus kunigus 
(due process). Romoje buvo 
prieita išvados, kad dvasiškiui 
atimti kunigystę reikėtų spe
cialaus Bažnyčios tribunolo 
sprendimo. Pagal Bažnyčios

kanoną, panašiai kaip ir civili
nėje teisėje, nusikaltimai, įvy
kę 15-40 metų anksčiau, nor
maliai negalėjo būti teismų 
svarstomi. Dabar Vatikanas su
tiko, jog, priklausant nuo by
los, galės būti tam daromos 
išimtys.

Amerikos vyskupai, linkę į 
“zero tolerance” politiką, lap
kričio mėnesį susirinkę Vašing
tone, sutarė nusileisti ir sutikti 
su kai kuriais Vatikano reikala
vimais. Naujasis dokumentas 
pripažino, kad ateityje nusikal
tusių kunigų kilnojimo iš vie
nos parapijos į kitą problema 
bus išspręsta nuosekliai, drą
siai ir efektyviai. Kai kurie vys
kupai abejojo, ar ruošiami tri
bunolai ne perdaug pristabdys 
ir ištęs teismo procesą. Juk vis 
atidedamas teisingumo spren
dimas yra tas pats kaip ir teisin
gumo paneigimas. (Justice de
layed, justice denied).

Atrodo, kad ir Čikagos kar
dinolas Francis George yra ne
labai palankus tribunolų idėjai. 
Jis taip apgailestauja: “Kadan
gi kai kurie vyskupai, bandyda
mi apsaugoti kunigus, pridera
mai neapsaugojo vaikų, atsi
randa tribunolai, kurie ateityje 
spręs kunigų likimą”. Jei kuni
gas bus rastas kaltu, tribunolas 
jį visam laikui atleidžia nuo ku
nigo pareigų atlikimo. Kai ku
riuose atvejuose - atleidžia ir 
iš kunigystės luomo.

Kai lapkričio mėnesį Ame
rikos vyskupai susirinko nagri
nėti, ar Bush grąsinamą karą

(Nukelta į 6 p.)
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KARDINOLO LAW 
EPOPĖJA
Atkelta iš 5 p.

prieš Iraką būtų galima vadinti 
“teisėtu karu” , tam susirinki
mui pirmininkavo kardinolas 
Law. Deja, kad toks nutarimas 
turėtų stiprią politinę ir mora
linę reikšmę, Katalikų Bažny
čia turi pirmiau kaip nors at
gauti savo buvusias moralines 
aukštybes. Kardinolo Law dė
ka, tas Bažnyčios autoritetas 
yra kritęs.

Tai suprasdamas, gruodžio 
13 popiežius Jonas Paulius II 
pagaliau, ir “su dideliu apgai
lestavimu”, priėmė 18 metų 
Bostono arkivyskupiją val
džiusio 71-ų metų amžiaus 
kardinolo Law atsistatydini
mą. Ar Law gaus kokį kitą pa
skyrimą, ar išeis į pensiją, kol 
kas dar nežinoma. Pats kardi
nolas pareiškė norįs pasitraukti 
gyventi į vienuolyną už arki
vyskupijos ribų. Bet kokiu at
veju, jis lieka kardinolu, ir ga
lės balsuoti naujo popiežiaus 
rinkimuose.

Kardinolas Francis George, 
kuris kardinolą Law pažinojo 
jau daug metų nuo judviejų ku
nigavimo laikų M ississippi 
valstijoje, prašė Čikagos kata
likus melstis už Bostono vys
kupiją ir už jos naują adminis
traciją, kuriai laikinai vado

vaus vyskupas augziliaras Ri
chard Lennon. George savo 
žodyje dar viltingai pareiškė, 
kad “dabar Bostono vyskupi
joje prasidės taip reikalingas 
žaizdų užgydimas, susitaiky
mas ir vienybė”.

LAUKIAMA
SPRENDIMO

Griežtai priešingai pasi
sakė advokatas Roderick Mac 
Leish Jr., kuris atstovauja bent 
pusei ieškovų bylų prieš arki
vyskupiją, sakydamas:” “Law 
atsistatydinimas jokiu būdu 
nėra pradžia pabaigos, o tik 
pabaiga pradžios.” Laukiama 
bylų sprendimo, kur milijonai 
bus išdalinti nukentėjusiems 
vaikam s ir jų  advokatams. 
Kalbama net apie galimą Bos
tono arkivyskupijos finansinį 
bankrotą. Tuo tarpu jau mato
me, kad ir pačioje Bažnyčioje 
kai kurie tikinčiųjų aktyvistai 
nerimsta, ir nekantriai laukia 
ryžtingų pasikeitimų.

Grupė vadinama “Voice of 
the Faithful” skelbia savo mo
to: “Laikykis tikėjimo, bet keisk 
B ažnyčią” . Ir dar prideda: 
“Mes negrįšime prie senojo 
‘pay, prey and obey’ obalsio. 
Mes reikalaujame sau vietos 
prie altoriaus”. Kitos reformi- 
nės grupės “Call to Action” 
vadovai tikisi, kad Law rezig
nacija reiškia signalą naujos 
dienos, kai mes, tikintieji, ku

nigai ir hierarchija, visi kartu 
darysime sprendimus”. Ar tai 
realistiška? Ateitis parodys.

Spauda vėl sujudo, kai bu
vęs Bostono arkivyskupijos 
kunigų  kadrų skyriaus d i
rek to riu s vysk. John B. 
McCormack teisme pareiškė, 
kad kardinolas Law iš tikrųjų 
buvo gerokai tampriau įsivėlęs 
į apskųstųjų kunigų bylas, negu 
jis pats buvo anksčiau tvirtinęs.

Tuo tarpu Čikagoje dar vis 
laukiame numatyto netrukus 
iš le is ti p ilno  kunigų  p ik t
naudžiavimo pranešimo. Bet 
jau dabar arkivyskupijos kanc
leris Jimmy Lago aiškinasi, 
kad per 40 metų buvo doku
mentuota 55 skundai prieš 36 
kunigus. Jokių incidentų, įvy
kusių jau po 1991 metų nebuvo 
rasta, kas rodo, kad dėka jau 
mirusio kardinolo Joseph Ber- 
nardin pastangų padėtis yra 
pagerėjusi. Tik ne finansiniai, 
nes vien tik iki dabar Čikagos 
arkivyskupija sąryšyje su ta 
problema yra praleidusi 16,8 
m ilijonų dolerių. Į tą sumą 
įeina ir 1,3 mil. dolerių, kurie 
buvo išleisti teisme ginant ne
kaltais rastus vieną kunigą ir 
mokyklos vedėją.

Būdamas kataliku, net ir 
praktikuojančiu, nors gal ir ne
tobulai, su įdomumu seku, kas 
darosi Katalikų Bažnyčioje 
sprendžiant kai kurių kunigų

Poeto Maironio biustas rudenį Clevelando Lietuvių kult. darželyje.
G. Juškėno nuotr.

seksualinę vaikų atžvilg iu  
piktnaudžiavim o klausim ą. 
Atrodytų, kad tai nėra staiga 
atsiradusi problema, iš tikrųjų 
ji jau galėjo rūgti gal jau daug 
metų, bet tik palyginant nese
niai iškilusi į viešumą. Kas su 
ja bus daroma, ir kur mes rasi

me sprendimą? Aš noriu tikėti, 
kad katalikų Bažnyčia, su savo 
ilga 2,000 metų istorija, ir su 
jos patyrimu sprendžiant daug 
praeities krizių ir netobulumų, 
vis dėlto išgyvens ir šią negar
bę, ir taps dar stipresne religine 
bendruomene negu buvo.

HERMES phone
a Nexcom company

Mažiausios skambučių iš
JAV ir Kanados į Lietuvą kainos
Atsidarykite išankstinio mokėjimo paslaugos skambinimo sąskaitą internete 
www.hermesphone.com arba telefonu 1-877-748-7964 ir kalbėkite pigiau:

(---► Į Lietuvos fiksuotus telefonus - 0.16 USD/min 
(---► Į Lietuvos mobilius telefonus - 0.20 USD/min

Jus nemokėsite nei sujungimo nei k itų  paslėptų mokesčių!

Taipogi Jums suteiksime:
• Papildomą PIN
• Automatinį numerio atpažinimą
• Puikią balso kokybę
• Nemokamą skambinimo sąskaitos aptarnavimą
• Patikimą klientų aptarnavimą
• Galimybę savo skambinimo sąskaitą tvarkyti internete
• Pokalbių apskaitą 6 sekundžių tikslumu

Dėl skambinimo sąskaitų įsigijimo, papildymo ar prireikus 
daugiau informacijos:

Apsilankykite: www.hermesphone.com
Skambinkite nemokamu telefonu: 1-877-748-7964

http://www.hermesphone.com
http://www.hermesphone.com
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

C H IC A G O ,IL

VISUS KVIEČIA Į LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMĄ

Čikagos Lietuvių Taryba visus Chicagos ir apylinkių 
lietuvius kviečia dalyvauti pagrindiniame Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime sekmadienį, 2003 m. vasario 16 d., 2 
valandą po pietų, Marijos Gimnazijos auditorijoje, 6727 South 
California Avenue, Chicago, Illinois.

Į minėjimą iš Washingtono atvyksta garbės svečiai Lietuvos 
ambasadorius Vygaudas Ušackas ir Illinois atstovas JAV 
Kongrese John Shimkus.

Meninę programą atliks Gitanos Snapkauskaitės-Varia- 
kojienės vadovaujamas Lietuvių operos moterų choras.

Visus kviečia ALTo Čikagos skyrius.

RINKIMAI Į JAV LB XVII-JĄ TARYBĄ
Pranešama, kad rinkimai į 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
X V II-ją Tarybą vyks 2003 
metų gegužės mėnesio 3-4 ir 
10-11 dienomis. Paskirsčius 
JAV-es į rinkimines apygardas, 
lygiu, tiesioginiu ir slaptu bal
savimu LB apylinkėse trejiems 
metams bus renkama 60 Tary
bos narių. Kandidatu į Tarybą 
gali būti kiekvienas šiame 
krašte gyvenantis lietuvis, ne 
jaunesnis kaip 18 metų, re
gistruotas LB apylinkėje.

JAV LB XVII-sios Tarybos 
Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) yra sudaryta iš Phila- 
delphijos miesto artumoje gy
venančių asmenų. VRK-jai 
vadovauti yra pakviesta visuo- 
menininkė Dalia Jakienė, Lie
tuvių Fondo Philadelphijoje 
įgaliotinė, “Bendruomenės Bal

so” radijo programos redakto
rė, lietuvių skaučių darbuotoja. 
Su ja VRK-je darbuotis kvieti
mą jau priėmė dr. Daumantas 
Matulis, Milda Mikučiauskie- 
nė, Vidmantas Rukšys ir Ieva 
Vozbutaitė. VRK-jos sąstatas 
sudarytas atstovauti ne vien 
amžiumi įvairiom kartom, bet 
ir skirtingom į JAV-es emigra
cinėm  “bangom ” . V RK -ja 
rūp insis rinkim ų taisyklių  
skelbimu, sėkmingu ir tvar
kingu rinkim ų pravedim u. 
VRK-jos adresas: JAV LB 
VRK-ja, 528 Lexington Lane, 
Norristown, PA 19403.

Sudarydama VRK-ją, JAV 
LB Krašto valdyba pageidavo, 
kad (1) rinkimai būtų plačiai 
skelbiami; (2) kuo daugiau as
menų būtų išstatomi kandida
tais į JAV LB Tarybą; (3) sąly-

Neseniai savo 90-ąjį gimtadienį šventė visuomenininkas, spaudos darbuotojas, daugelio straipsnių 
autorius, nuolat besisielojąs lietuvių tautiniais reikalais Antanas Juodvalkis. Jį sveikino gausus būrys 
prietelių, neolituanų, žurnalistų bei kitų kultūrininkų. Nuotraukoje iš k. dr. Gediminas Balukas, 
solenizantas Antanas Juodvalkis, dr. Kazys Ambrozaitis, red. Vytautas Radžius ir visuomenininke 
Matilda Marcinkienė.

T ■” - y  ?r  i
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gos būtų sudaromos kandida
tuoti įvairaus amžiaus bei skir
tingų emigracinių “bangų” as
menims; (4) šalia balsavimo 
rinkimų būstinėje ir reguliariu 
paštu, VRK-ja (nepažeidžiant 
rinkiminių nuostatų bei rinki
mų slaptumo), sudarytų sąlygas 
balsuoti ir elektroniniu paštu.

Kreipiamės į lietuviškąją ži- 
niasklaidą (spaudos ir radijo 
darbuotojus) su prašymu teikti 
dėmesį plačiu visuomeniniu 
pagrindu pravedamiems rinki
mams į JAV LB Tarybą.

JAV LB Krašto valdyba

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENČIU

VASARIO 16-tos ir KOVO 11-tos 
MINĖJIMAS CLEVELANDE

Artėja šių metų Kaziuko mugė! Neringos t. sesės prie Kaziuko mugės stalų 2002 metais.
G. Juškėno nuotr.

SPORTAS

9:45 v. r. vėliavų pakėlimas prie Laisvės paminklo.

10:00 v. r. Mišios Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos bažnyčioje. Gieda choras EXULTATE, 
vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė.

10:30 v. r. Mišios šv. Jurgio bažnyčioje.

Minėjimas 4:00 v.p. Dievo Motinos 
parapijos salėje . —

Svečias kalbėtojas - Bronius Nainys

Muzikinė dalis: Toronto lietuvių pensininkų klubo 
choras DAINA .

Vadovė Lilija Turūtaitė.

Vaišės svetainėje

Išlaidoms padengti įėjimas 7.00 dol.
Studentams ir moksleiviams veltui.

Minėjimą rengia
JAV LB Clevelando Apylinkės Valdyba ir Amerikos Lietuvių 

Tarybos Clevelando skyrius

SLIDINĖJIMO VARŽYBOS CLEVELANDE

SLIDINĖJIMO STOVYKLA KANADOJE
Tradicinė metinė Montrea- 

lio lietuvių slidinėjimo stovyk- 
la-iškyla įvyks 2003 m. kovo 
6-9 d., Mont La Reserve slidi
nėjimo vietovėje, Saint Donat, 
Quebec, Kanadoje, apie 150 
km į šiaurę nuo Montrealio.

Stovykla prasideda kovo 6 
d., ketvirtadienio vakare, indi
vidualiu slidinėjimu. Kovo 7 
d., penktadienį, slidinėjimo iš
vyka į Mont Tremblant, o kovo

8, šeštadienį, bus didžiojo sla
lomo varžybos ir “Broomball” 
turnyras M ont La Reserve. 
Bendra vakarienė penktadienį 
ir vakarienė-pobūvis šeštadienį.

Oficialus viešbutis (priei
namomis kainomis) ir stovyk
lautojų “rendez-vous” centras: 
Auberge de Saint Donat, 350 
Route 329, Saint Donat, Que., 
J0T 2C0. Tel. ir faksas: 819
424-7504; Informacija: 888-

870-0401 (laisva); E-m ail: 
pa tm alnoue@ st-donat.com  
Internet: www.bonjourquebec. 
com. Dėl informacijos kreipki
tės į Viliją ir Rytį Bulotus, šiuo 
adresu: Mrs. Vilija Bulota, 4550 
M iller Ave., M ontreal, Que. 
H3W 2E3, Canada. Tel: 514
344-8226 arba 819-424-2803; 
E-mail: viliabulota@hotmail.com

Visi lietuviai slidinėtojai iš 
K anados ir JAV kviečiam i 
dalyvauti! Rengėjai

Clevelando Žaibo slidinėjimo sekcija ruošia metines Cleve
lando lietuvių didžiojo slalomo (Giant Slalom) varžybas, vasario 
18 d., antradienį, Alpine Valley Ski Area, 10620 Mayfield Rd., 
(Rt. 322), Chesterland, OH (apie 10 mylių į rytus nuo I-271), 
tel. 440-285-2211 office; 440-729-9775 Snowline Report. Sekite 
ženklus prie kelio. Registracija nuo 6:00 iki 7:00 PM. Varžybų 
pradžia 7:15 PM punktualiai!

Varžybos vyks “Citizen Race” programos rėmuose, įvairaus 
amžiaus klasėse: 11 m. ir jaunesnių, 12-15 m., 16-25, 26-39, 40-59, 
60 ir vyresnių. Dalyvauti kviečiami visi Clevelando apylinkių 
ir tolimesnių vietovių lietuviai slidinėtojai. Dėl smulkesnių deta
lių, prašome kreiptis į slidinėjimo sekcijos vadovą Petrą Tarašką 
440-585-1521, Vytenį Čiurlionį 216-481-1525 arba Algirdą 
B ielskų 216-486-0889. Petro Taraškos E-m ail: pdt_sat 
@yahoo.com

“Citizen Race” varžyboms registruojamasi vietoje, tačiau 
lietuviai prašomi apie savo dalyvavimą mums pranešti iki vasa
rio 15 d., kadangi norime žinoti bent apytikrį lietuvių skaičių, 
idant galėtume geriau pasiruošti. “Citizen Race” vyksta kiek
vieną antradienį tuo pačiu laiku iki sezono pabaigos. Kas nori 
parungtyniauti ir pasitreniruoti bei susipažinti su sąlygomis, 
prašomi nuvykti. Ypatingai gera proga parungtyniauti pradedan
tiesiems. LSK Žaibo Slidinėjimo Sekcija

mailto:patmalnoue@st-donat.com
http://www.bonjourquebec
mailto:viliabulota@hotmail.com
yahoo.com
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LIETUVA IR PASAULIS
JAV TURI LIETUVOS LEIDIMĄ
NAUDOTIS ORO ERDVE
Vilnius, sausio 29 d. (ELTA). Galiojantį nuolatinį diplomatinį 

leidimą Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybiniams ir kari
niams orlaiviams skirsti Lietuvos Respublikos oro erdve ir leistis 
šalies oro uostuose JAV orlaiviai galės naudoti ir per galimą 
karą Irake. Toks nuolatinis diplomatinis leidimas buvo suteiktas 
2001 metų rugsėjo 26 dieną JAV vykdant antiteroristinę ope
raciją Afganistane. Jis buvo atnaujintas 2003 metų sausio 1 dieną 
ir galioja iki šių metų gruodžio 31 dienos.

Pasak Užsienio reikalų ministerijos pranešimo, nuolatinius 
diplomatinius leidimus valstybės orlaiviams 2003 metais skristi 
Lietuvos oro erdve ir leistis jos oro uostuose gavo dar dešimt į 
Užsienio reikalų ministeriją besikreipusių NATO valstybių 
narių: Belgija, Čekija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, 
Nyderlandai, Portugalija, Turkija ir Jungtinė Karalystė.

Kaip prim ena ELTA, šių metų pradžioje JAV paprašė 
Lietuvos nuolatinio diplomatinio leidimo savo šalies ir kitų 
antiteroristinės koalicijos partnerių lėktuvams skristi per 
Lietuvos oro erdvę ir, esant reikalui, bazuotis Lietuvos terito
rijoje, Šiaulių Zoknių oro uoste.

RAKETINIO KURO GABENIMAS PER LIETUVĄ
PRASIDĖS GEGUŽĖS MĖNESĮ
Karaliaučius, sausio 29 d. (ITAR-TASS-ELTA). Panaudoto 

raketinio kuro išvežimas iš Karaliaučiaus srities į Rusiją per 
Lietuvos teritoriją prasidės gegužės mėnesį. Tai žurnalistams 
pareiškė Baltijos laivyno vadas Vladimiras Valujevas, praneša 
ITAR-TASS-ELTA.

Pasak admirolo, su Lietuva sudarytas principinis susitarimas 
šiuo klausimu. Gegužės mėnesį bus suformuoti ir išsiųsti du 
geležinkelio sąstatai su panaudotu raketiniu kuru, o rugsėjį - 
dar vienas. Tai leis išgabenti utilizuoti visas 120 tonų kuro, kuris 
buvo įvežtas į Karaliaučiaus srities teritoriją po SSRS kariuome
nės išvedimo iš buvusio socialistinio bloko šalių.

Bet, anot V. Valujevo, Lietuvos Vyriausybė, davusi sutikimą 
dėl panaudoto raketinio kuro tranzito per savo teritoriją, pateikė 
Rusijai 11 klausimų, į kuriuos reikalaujama atsakyti. Tai klausi
mai apie krovinio transportavimo saugumo garantijas, veiksmus 
“nepaprastųjų aplinkybių atveju”, pažymėjo Baltijos laivyno va
das. Kaip patikino admirolas, “į visus klausimus bus teigiamai 
atsakyta jau artimiausiu metu” .

BALTIJOS ŠALYS TALKINA GRUZIJAI
Vilnius/Tbilisis, sausio 29 d. (ELTA). Vasario 5 d. Tbilisyje 

prasidės tarptautinis darbinis seminaras, kuriame Gruzijos ir 
Baltijos šalių ekspertai diskutuos apie kuriamą Gruzijos nacio
nalinę saugumo koncepciją. Tarptautinį seminarą Gruzijoje 
organizuoja Latvijos tarptautinių reikalų institutas bendradar
biaudamas su Tarptautine saugumo patarėjų grupe - ISAB.

Šiame renginyje Lietuvai atstovaus ir konsultacijas teiks 
dimisijos flotilės admirolas Raimundas Baltuška bei Krašto 
apsaugos ministerijos Gynybos politikos ir planavimo departa
mento direktorius Vaidotas Urbelis. R. Baltuška yra ilgametis 
Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadas, jis atstovauja Lietuvai ir 
Tarptautinėje saugumo patarėjų grupėje ISAB, kuri konsultuoja 
Gruziją integracijos į NATO bei demokratinės valstybės kūrimo 
klausimais.

Baltijos šalys pasidalino paramos Gruzijai teikimo sritimis. 
Latvija, be kitų klausimų, kuruoja nacionalines saugumo 
strategijos kūrimą. Tai ir bus pagrindinė Tbilisyje vyksiančio 
seminaro tema.

Lietuva prisiėmė Gruzijos nacionalinės integracijos progra
mos rengimą, krizių valdymo sistemos kūrimą ir karinių struk
tūrų peržiūrą. Be to, pagal ketinamą pasirašyti 2003 metų Lietu
vos ir Gruzijos dvišalio karinio bendradarbiavimo planą, Lietu
vos krašto apsaugos ministerija konsultuos Gruzijos gynybos 
ministeriją integracijos į NATO klausimais.

Lietuva su Gruzija gynybos srityje bendradarbiauja nuo 2000 
metų, primena ELTA. Tais metais Lietuvos iniciatyvą užmegzti 
kontaktus su Gruzija saugumo politikos srityje pasveikino 
NATO generalinis sekretorius lordas George Robertson.

Krašto apsaugos m inisterija yra parengusi “Stabilumo 
kūrimo Kaukazo regione” projektą, skirtą perduoti Baltijos šalių 
patirtį Gruzijai, Armėnijai ir Azerbaidžanui, kuriant trišales bei 
nacionalines gynybines sistemas.

Lietuva pasirengusi dalintis patirtimi įvairiais gynybos 
klausimais: darbo su NATO, dalyvavimo programos “Partne
rystė taikos labui” renginiuose, mokymo sistemos reorgani
zavimo pagal NATO standartus, kariuomenės plėtros, Rusijos 
kariuomenės išvedimo ir kt.

LGITIC inf.

NATO generalinis direktorius lordas George Robertson ir Kanados astovas prie NATO ambasadorius 
David Wright apžiūri naujos NATO pagrindinės būstinės projekto maketą. NATO nuotr.

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS VAŠINGTONE
V iln iu s , sausio  29 d. 

(ELTA). Lietuvos Krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius atvyko keturių dienų 
darbo vizito į Jungtines Ameri
kos Valstijas. Susitikimuose su 
šios šalies pareigūnais bus kal
bama apie galimą Lietuvos 
prisidėjimą prie operacijos Ira
ke. Taip pat bus aptariam i 
NATO plėtros klausimai, dvi
šalių Lietuvos ir JAV santykių 
stiprinimo perspektyvos, tarp
tautinės pastangos kovoje prieš 
terorizmą bei kita.

JAV Kongreso kvietim u 
vasario 6 dieną L. Linkevičius 
dalyvaus kasmetiniuose Na
cionaliniuose maldos pusry
čiuose, kuriuose dalyvaus ir 
JAV prez. George W. Bush. 
Krašto apsaugos ministras nu
mato susitikti su Kongreso na
riais, Gynybos departamento 
pareigūnais. M aldos pusry
čiuose dalyvaus ir Lietuvos 
Ministras pirmininkas Algir-

das Brazauskas, viešėsiantis 
JAV su trijų dienų darbo vizitu.

Vasario 5-ąją L. Linkevi
čius kartu su A. Brazausku 
dalyvaus susitikime su vice
prezidentu Richard Cheney. 
Nepatvirtintais duomenimis, 
Vašingtone planuojamas A. 
Brazausko susitikimas ir su 
JAV valstybės sekretoriumi 
Colin Powell.

Prieš atvykdamas į Vašing
toną, L. Linkevičius vasario 4 
dieną lankėsi Floridos valsti
joje Tampos mieste, kur yra 
įsikūrusi jungtinė JAV karinių 
pajėgų vadavietė. Tampoje L. 
Linkevičius susitiko su štabo 
vadovybe ir aptarė klausimus, 
susijusius su galimu Lietuvos 
indėliu į karinę operaciją Irake. 
Taip pat buvo kalbama apie ka
rinę operaciją Afganistane, ku
rioje nuo praėjusių metų lap
kričio dalyvauja būrys Lietu
vos karių.

Be to, Tampoje esančioje

JAV kariuomenės vadavietėje 
dirba ryšių karininkas iš Lietu
vos pulkininkas leitenantas 
Juozas Kačergis. Jo darbas su
sijęs su operacijos Afganistane 
koordinavimu. Štabo vadovy
bei L. Linkevičius planuoja 
pristatyti dar vieną Lietuvos 
karininką - pulkininką leite
nantą Nerijų Rimkevičių. Toje 
pat vadavietėje jis užsiims ga
limos operacijos Irake planavi
mu.

Krašto apsaugos ministro 
vizitas JAV truks iki vasario 6 
dienos. Iš Vašingtono krašto 
apsaugos ministras vyks į Vo
kietijos miestą Miuncheną, kur 
vasario 7 dieną dalyvaus kas
metinėje saugumo konferen
cijoje. Tradiciškai Bavarijos 
sostinėje rengiamame tarptau
tiniame forume dalyvaus ke
lios dešimtys gynybos bei už
sienio reikalų ministrų, ne
mažai kitų įtakingų pasaulio 
politikos veikėjų.

ROLANDAS PAVILIONIS PRIE JAV 
AMBASADOS IR PREZIDENTŪROS RENGIA 

PROTESTUS PRIEŠ KARĄ IRAKE
Seimo Švietimo, mokslo ir 

kultūros komiteto pirmininko 
Rolando Pavilionio laikinai va
dovaujama visuomeninė orga
nizacija Lietuvos šviesos lyga 
sausio 31 d. Vilniuje prie JAV 
ambasados ir Prezidentūros 
rengė akciją prieš galimą karą 
Irake, praneša BNS.

“Tikslas yra pasisakyti prieš 
karą ir militarizmo propagan
dą, paraginti politikus tarptau
tinius konfliktus spręsti taikio
mis ir diplomatinėmis priemo
nėmis, išreikšti solidarumą su 
visais žmonėmis pasaulyje, 
kurie pasisako prieš ketinimus 
įžiebti naują karo, žudynių ži
dinį Artimuosiuose Rytuose”, 
- BNS sakė R. Pavilionis.

Akcijoje, pavadintoje “Už 
taiką, prieš karą”, R. Pavilio
nio teigimu, taip pat ketina da-

lyvauti Lietuvos žaliųjų, Lietu
vos universitetų moterų asoci
acijos, Lietuvos kareivių moti
nų sąjungos atstovai. Jis prog
nozavo, kad iš viso akcijoje ga
li dalyvauti iki 50 žmonių. Iš 
pradžių piketuotojai susirinks 
prie Vilniuje įsikūrusios JAV 
ambasados, o vėliau piketuos 
prie Prezidentūros. LŠL įkūrė 
grupė asm enų, p raėjusia is 
metais inicijavusių parašų rin
kimą surengti referendumą dėl 
šalies stojimo į NATO. Tačiau 
iniciatyvinei grupei, kurioje, 
be R. Pavilionio, buvo dar keli 
esami ir buvę Seimo nariai, ne
pavyko per nustatytą laiką su
rinkti reikalingų 300 tūkst. 
parašų. Pagrindinės šalies par
tijos ir, apklausų duomenimis, 
daugum a gyvento jų  rem ia 
Lietuvos integraciją į NATO.

Užsienio reikalų ministeri
ja pareiškė, kad Lietuva remia 
JAV formuojamą tarptautinę 
koaliciją prieš dabartinį Irako 
režimą bei svarsto savo indėlį 
į ją. Lietuva yra gavusi oficia
lų JAV administracijos kreipi
mąsi dėl šalies indėlio į galimą 
karinę operaciją Irake. Vykdy
dama savo įsipareigojimus, 
Lietuva sustiprins šalyje esan
čių JAV institucijų apsaugą.

Lietuva taip pat nusprendė 
siųsti savo karininką į Tam- 
poje, Floridos valstijoje įsikū
rusią jungtinę JAV karinių 
pajėgų vadavietę, kurioje bus 
koordinuojama Irako operaci
jos eiga. Taip pat svarstoma spe
cializuotų Lietuvos komandų 
(karo medikų ir kitų) dalyvavi
mo planuojamoje operacijoje 
Irake galimybė. Sprendimui 
dėl Lietuvos karo medikų ar 
kitų specializuotų komandų 
siuntimo į užsienį turi pritarti 
Seimas.
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KULTŪROS PUSLAPIS

PLANUOJAMA PAMINĖTI 
LIETUVIŠKOS SPAUDOS ATGAVIMO 100-METĮ

Lietuvos Seimas ketina sudaryti Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100- 
mečio minėjimo komisiją.

Nutarimo projektą dėl jos sudarymo Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis.

Planuojama, kad Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo 
komisijoje dirbs 24 asmenys. Tai Seimo, Prezidentūros, Vyriausybės, savivaldybių, Lietuvių 
literatūros ir tautosakos, Lietuvių kalbos institutų, įvairių kultūros organizacijų atstovai. Komisijos 
pirmininko pareigas planuojama patikėti Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui.

Seimas ketina įpareigoti šią komisiją iki šių metų kovo 1 d. parengti Lietuviškos spaudos 
lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mecio minėjimo renginių programą. Ši komisija taip pat 
koordinuos jos įgyvendinimą.

2004 m. gegužės 7 d. sukanka 100 metų, kai atgauta lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis.

Aukuro piliakalnis Kernavėje

2003 m.
KELIONĖS I DAINŲ /  ŠOKIŲ 

ŠVENTĘ VILNIUJE
Finnair ir kitomis oro linijomis

Išvyksta Sugrįžta
birželio men. liepos men.

Boston 29 d. 14 d.
Chicago 29 13
Cleveland 27 11
Detroit 27 11
Los Angeles 28 11
Newark 28 13
New York 29 14
Philadelphia 26 11
San Francisco 28 13
Tampa 29 12
Toronto 29 14
Washington 29 13

Galima užsisakyti vietas ir kitomis dienomis.
Skambinkite

40-24 235th St.
Douglaston, NY 11363 

Tel. 718-423-6161 
800-778-9847 

Fax 718-423-3979
E-mail vyttours@earthlink.net
Web site www.vytistours.com  

Atstovybe Čikagoje:
Rita Penčylienė E-mail pencylar@comcast.net, 

tel.: 708-923-0280
Bronė Barakauskienė E-mail broneb@aol.com

KERNAVĖS 
LIKIMĄ SPRĘS 

PARYŽIUS

Nemažą juodą lagaminą su 
medžiaga apie Kernavės kul
tūrinį rezervatą ambasadorė 
Ina M arčiulionytė pažadėjo 
nugaben ti į Paryžių  labai 
rūpestingai ir saugiai. Pagal šią 
medžiagą Paryžiuje bus spren
džiamas Kernavės likimas - 
būti ar nebūti UNESCO pa
saulinio paveldo sąraše.

Lagaminas su dokumentais 
ambasadorei prie UNESCO 
Inai Marčiulionytei buvo įteik
tas pirmadienį Kultūros minis
terijos Baltojoje salėje, prista
čius parengtą m edžiagą čia 
susirinkusiems paveldosaugos 
specialistams, žurnalistams, 
Kernavės ir Širvintų rajono 
atstovams. Trys parengtų bylų 
egzemplioriai keliaus į Pary
žių, dar trys liks Lietuvoje - 
K ultūros paveldo  centre, 
UNESCO nacionalinės komi
sijos būstinėje ir Kernavėje.

M edžiaga pradėta rengti 
2002 m. ruden į, gavus 
UNESCO ekspertų prelimina
rų vertinimą, kad Kernavė gali 
pretenduoti į UNESCO pasau
lio paveldo sąrašą. Specialistų 
darbo grupei, rengusiai me
džiagą, vadovavo Kultūros 
vertybių apsaugos departa
mento Kultūros paveldo centro 
direktorius Vitas Karčiauskas.

Objektas įvardijamas kaip 
Kernavės archeologinė vieto
vė (Kernavės kultūrinis rezer-

SPALIO REQUIEM
Skiriu vyresniems plunksnos broliams- 
Poetams Algimantui Baltakiui, Marcelijui 
Martinaičiui ir Justinui Marcinkevičiui

I
Tai buvo spalio rytą...
Baltavo įkapėm liauni beržai
Ir slinko nuo kalvų plačiai lyg laidotuvių eisena.
Klevai, geltonas savo vėliavas nuleidę 
Stovėjo, tarsi riterių raiti pulkai.
O įlomėj plaikstėsi, liepsnojo laužas 
Tai putinų žarijomis nuraudusias šaknis 
Įnirtę šiaurrytiniai gūsiai blaškė.
Ne lapai krito sukdamies - tai kibirkštys raudonos
Giedojo iškilmingą spalio ryto requiem
Lėtai ir paprastai, lyg Mozarto virtuozo pirštai...
Tikiu, taip vasaros stebuklo pasaka numiršta.
II
Pašlaitėje žili žilvyčiai apsiautė mane ratu 
Ir  išgirdau minorinę jų  kanklių raudą 
O laužas - vėjų šuorų liepsnose paskendęs geso.
Ir  nuogos krūmų šakos man tąsyk priminė 
Jau apanglėt suspėjusius karžygio šarvus.
Taip savo giliam rudeniui artėjant 
Ir aš gyva aistrų laužuos sudegti trokštu
III
O, Viešpatie, tikrai žinau, kad to nebus.
Ir  šykšti ašara riedės p e r  skruostą, kad šitaip greit

kanopomis ristų žirgų
Lyg tūkstantbalsis aidas prašuoliavo mano vasara.
Ir  veltui aš dar skųsčiausi paliegusiom mintim.
IV
- Žinok, seniai nutilo jau  medžioklių ragas ir apleisti pilių  
griuvėsiai žemėn grimzta, ir supa pilkapių salas žiemkenčių

vagos - lyg žalvarinės žemės vilnys.
Ir  želia tirštas dobilų atolas tarp klonių, kur kryžiavosi

kardai,
ir rangos virš gyvenviečių p e r  tolius plieniniai aukštos 

įtampos laidai.
Tačiau vistiek šią seną genčių žemę ir ateity, tikėk, lankys 

ereliai, -
tie taurūs atsiskyrėliai iš šiaurės, kol mūsų saugotuos 

miškuos
gegučių laikrodžiai metus skaičiuos, kol Baltijos dugne 

vakarės žaros
Perkūno sudaužytų rūbų arba Jūratės gintarinių ašarų 

ieškos.
Elvyra Tauragne, Dotnuva

vatas). Vietovės svarba, kaip 
sakė Eltai V. Karčiauskas, pa
rengtuose dokumentuose pa
brėžiama tuo, jog Kernavės 
kultūriniame rezervate esantys 
paveldo objektai yra reikš
mingi ne vien nacionaliniu 
mastu. Kernavė yra ne tik vie
na iškiliausių Lietuvos proisto- 
riją liudijančių vietovių, ji ne 
mažiau svarbi ir visos Europos 
istorijai. Archeologiniai tyrinė
jimai, iki šiol apėmę vos vieną 
procentą kultūrinio rezervato 
teritorijos, leido padaryti išva
dą, kad pirmieji žmonės Ker
navėje apsigyveno dar devin
tam e tūkstan tm ety je  prieš 
Kristų ir nuolatos gyvena iki 
šių dienų. Analogiško objekto 
nėra nei Lietuvoje, nei kai
myninėse šalyse.

Rezervato teritoriją sudaro 
194,4 ha, buferinę  zoną - 
2455,2 ha.

Nominuojamas objektas, 
pasak V. Karčiausko, visiškai 
atitinka UNESCO kriterijus. 
Be visų privalomų dokumentų 
- aprašymų, žemėlapių, į Pary-

žių taip  pat siunčiam as ir 
dokumentinis filmas “Kerna
vės archeologai”, pasakojantis 
apie mokslininkų ir jaunųjų jų 
talkininkų darbus, atrandant po 
žemėmis išlikusį šį viduramžių 
Lietuvos m iestą ir daugiau 
kaip du dešimtmečius jį tiriant.

M edžiaga apie Kernavę 
UNESCO privalėjo būti pa
teikta iki 2003 metų vasario 1 
dienos.

Kultūros m inistrė Roma 
Dovydėnienė sakė, kad Lietu
va turi dar ne vieną objektą, 
kuris - po Vilniaus senamiesčio 
ir Kuršių nerijos - galėtų pre
tenduoti į UNESCO pasaulinio 
paveldo objektų sąrašus, tačiau 
Kernavė jau yra pasirengusi ir 
telieka palinkėti jai sėkmės. O 
paskui bus galima galvoti ir 
apie Trakus.

UNESCO ekspertų darbas, 
Paryžiuje tirian t p ristaty tą  
medžiagą dėl įrašymo į pasau
linio paveldo sąrašą, taip pat 
natūros vertinimas, gali už
trukti ir iki dvejų metų, sakė 
ambasadorė Ina Marčiulionytė.

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:broneb@aol.com
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2003 M. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAI

JAV LB Krašto valdyba, kiek buvo įmanoma, surinko duomenis apie 
visoje Amerikoje ruošiamus Lietuvos Nepriklausomybės Švenčių - 
Vasario 16-sios / Kovo 11-sios minėjimus. Kalbantis su rengėjais patirta, 
jog visuose lietuviškuose telkiniuose rengiami iškilmingi, bet linksmi 
minėjimai. Bus džiaugiamasi laisva ir nepriklausoma Lietuva. O tai, kad 
tiek telkinių rengiasi paminėti Lietuvos nepriklausomybę įrodo, kad 
IŠEIVIJA TEBĖRA GYVA!

*  % *
BOSTONO LB APYGARDOJE

BOSTON, MA: Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. Mišios 10:30 v.r., Šv. Petro baž
nyčioje, 50 West 6th St., So. Boston. Minėjimas 1:00 val. p.p., Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje, 368 W. Broadway, So. Boston. (Rengia LB apylinkė ir ALT’os skyrius)

BROCKTON, M A : Sekmadienį, vasario 9 d. Šv. Mišios 10:30 v.r., Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Sawtell ir Ames Streets, Brockton. Minėjimas tuoj po 
Mišių parapijos salėje. (Rengia LB apylinkė)

CAPE COD, M A : Sekmadienį, vasario 23 d. Šv. M išios 11:30 val. 
Minėjimas tuoj po Mišių parapijos salėje 1:00 val. p.p. (Rengia LB apylinkė).

LAWRENCE, MA : Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. Mišios (lietuviškos) 11:00 
v.r. Švento Rožančiaus bažnyčioje, Lawrence. Minėjimo programa su pietumis 
12 v.d., Heritage State Park Visitor Center, 1 Jackson St., Lawrence. (Skambinti 
Jonui Stundžiai tel. 978-685-4478) (Minėjimą rengia ALT’os skyrius)

WORCESTER, M A : Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. Mišios 10:00 v.r. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Waverly ir Providence Streets, Worcester. Minėjimas 
tuoj po Mišių parapijos salėje. (Rengia Worcester Lietuvių Organizacijų Taryba, 
kuriai priklauso LB apylinkė)

PROVIDENCE, RI: Sekmadienį, vasario 23 d. Šv. Mišios 10:00 v.r. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, 350 Smith St., Providence. Minėjimas tuoj po Mišių 
parapijos salėje. (Rengia LB apylinkė)

%  &  *
CONNECTICUT LB APYGARDOJE

HARTFORD, CT : Sekmadienį vasario 16 d. Šv. Mišios 9 v.r.Švenčiausios 
Trejybės bažnyčioje, 53 Capitol St., Hartford. Minėjimas tuoj po Mišių parapijos 
salėje. (Rengia LB apylinkė)

BRIDGEPORT, CT : Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. Mišios 11:30 v.r. Šv. 
Jurgio bažnyčioje, 443 Park Ave., Bridgeport. Minėjimas tuoj po Mišių parapijos 
salėje. (Rengia Lietuvos Vyčių kuopa, LB apylinkė ir CT Sporto Klubas)

NEW BRITAIN, CT : Sekmadienį, vasario 9 d. Šv. Mišios 11:30 v.r. Šv. 
Andriejaus bažnyčioje, 396 Church St., New Britain. Minėjimas tuoj po Mišių 
parapijos salėje. (Rengia LB apylinkė)

RYTŲ CONNECTICUT LB APYLINKĖ: Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. 
Mišios 8:00 v.r. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyno koplyčioje, 
600 Liberty Hwy., Putnam, CT. Minėjimas 2:00 val. p.p. Matulaičio Slaugos 
Namų salėje, 10 Thuber Road, Putnam, CT. (Rengia LB apylinkė)

WATERBURY, CT : Penktadienį, vasario 14 d. 10:00 v.r. Lietuvos vėliavos 
pakėlimas prie W aterbury rotušės (Organizuoja Lietuvos Vyčių kuopa). 
Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. Mišios 9:15 v.r. Šv. Juozapo bažnyčioje, 46 Con
gress Ave., Waterbury. Minėjimas tuoj po Mišių parapijos salėje. (Rengia LB 
apylinkė ir Lietuvos Vyčių kuopa.)

%  *  *
FLORIDOS LB APYGARDOJE

DAYTONA BEACH, FL : Sekmadienį, vasario 9 d. Šv. Mišios 2:30 val. 
p.p. Prince of Peace bažnyčioje, 600 S.Nova Rd., Ormond Beach, FL. Minėjimas 
4:00 v.p.p. parapijos salėje. Kovo 11-sios minėjimas: kovo 5 d. trečiadienį, 12 
v.p.p. Stacey’s restorane, 600 S. Atlantic Ave., Ormond Beach, FL(Šv. Mišiomis 
rūpinasi Daytona Beach Lietuvių Klubas, minėjimų programą tvarko LB 
apylinkės valdyba.)

PALM BEACH, FL : Sekmadienį, vasario 9 d. Šv. Mišios 2:00 v.p.p. St. 
Jude bažnyčioje, Tequesta, FL. Penktadienį, Vasario 14 d. 10 v.r. Lietuvos 
vėliavos pakėlimas prie Juno Beach rotušės. Po vėliavos pakėlimo, rotušės 
miesto tarybos salėje koncertas, kurio programą atlieka aktorius E. Stančikas 
ir solistas R. Tautkus iš Lietuvos. Šeštadienį, kovo 8 d. 2 val. p.p. minėjimas 
St. Paul of the Cross parapijos salėje, 10970 State Road, A1A, North Palm 
Beach, FL. (Visus tris renginius Organizuoja LB apylinkė)

POMPANO BEACH, FL : LB apylinkė: Sekmadienį, vasario 23 d., 12 v.d. 
minėjimo pietūs Avian restorane, 1400 SE Federal Hwy., Deerfield Beach, 
FL. Dėl informacijos skambinti LB pirm. Jonui Paškui tel. (954) 946-4389.

ST. PETERSBURG, FL : Šeštadienį, Vasario 15 d. Minėjimas 2:00 val. 
p.p. St. Petersburgo Lietuvių Klube, 4880 46th Ave., St. Petersburg (Rengia St. 
Petersburgo Lietuvių Klubas). Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. Mišios 1:00 val. 
p.p. Holy Name of Jesus bažnyčioje, 5800 15th Ave., Gulfport, FL. Po Mišių 
pietūs St. Petersburgo Lietuvių Klube.

SUNNY HILLS, FL : Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. Mišios 11:00 v.r. Šv. 
Teresės bažnyčioje, 2056 Sunny Hills Blvd., Sunny Hills. Minėjimas 3:00 val. 
p.p. Šv. Teresės parapijos salėje. (Rengia LB apylinkė)

%  *  *
MICHIGAN LB APYGARDOJE

DETROIT, M I: Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. Mišios 10:30 v.r. Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje, 25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI ir Šv. Antano baž
nyčioje, 25 West Vernor St., Detroit. Minėjimas 12 val. Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje. (Rengia JAV LB Michigan apygarda)

GRAND RAPIDS, M I: Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. Mišios 9:30 v.r. Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, Myrtle ir Quarry Sts., Grand Rapids. Minėjimas 
tuoj po Mišių parapijos salėje. (Rengia LB apylinkė)

LANSING, M I: LB apylinkė dalyvauja Detroito minėjime.
%  *  *

NEW YORK LB APYGARDOJE
LONG ISLAND, MANHATTAN, QUEENS: Sekmadienį, vasario 16 d. 

Šv. Mišios 11:30 v.r. Apreiškimo parapijos bažnyčioje, N. 5th St. ir Havermeyer 
Ave., Brooklyn, NY. Minėjimas 4:00 val. p.p. Union Congregational Church 
auditorijoje, 86-15 114th St., Richmond Hill, NY.(Rengia New York LB 
apygarda, ALT’a ir Tautos Fondas)

ROCHESTER, NY : Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. Mišios 10:30 v.r.Šv. 
Jurgio bažnyčioje, 545 Hudson Ave., Rochester. Minėjimas tuoj po Mišių 
parapijos salėje. (Rengia LB apylinkė)

SCHENECTADY, NY : Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. Mišios 9 v.r. Švento 
Kryžiaus bažnyčioje, 16 No. College St., Schenectady, NY. Po Mišių vaišės 
parapijos salėje. (Rengia Lietuvos Vyčių “Capital District of NY State”)

*  % *
OHIO LB APYGARDOJE

CINCINNATI, OH :Sekmadienį, kovo 2 d. Minėjimas 2:00 v.p.p. Commu
nity Clubhouse, 1 A Highland Meadows Dr., Highland Meadows, KY 41076. 
(Rengia LB apylinkė). Minėjime dalyvauja Dayton, OH lietuviai.

CLEVELAND, OH : Sekmadienį, vasario 16 d. 8-10 v.r. “Tėvynės Garsai” 
WJCU 88.7 FM radijo laida šventei paminėti (Aldona Stempužienė, vedėja). 
Vainiko padėjimas prie lietuviško kryžiaus 9:45 v.r. ir Šv. Mišios 10:00 v.r. 
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje, 18022 Neff Rd., Cleveland. 
Šv. Mišios 10:30 v.r. Šv. Jurgio bažnyčioje, 65th ir Superior Sts., Cleveland. 
Minėjimas 4:00 val p.p. Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje. 
(Rengia LB apylinkė ir ALT’os skyrius.)

*  *  *
PIETRYČIŲ LB APYGARDOJE IR 

PENNSYLVANIA VALSTIJOJE
BALTIMORE, M D :Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. Mišios 8:30 v.r. Šv. 

Alfonso bažnyčioje, 114 W. Saratoga St. (prie Park Ave.). Minėjimas 2:00 val. 
p.p. Lietuvių Salėje, 851 Hollins St., Baltimore. (Rengia LB apylinkė su 
Marylando Lietuvių Organizacijų Taryba)

ELIZABETH IR NEWARK, NJ: Sekmadienį, vasario 23 d. Šv. Mišios 
11:00 v.r. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 211 Ripley Place, Elizabeth. Minėjimas 
tuoj po Mišių parapijos salėje. (Rengia LB apylinkė)

PHILADELPHIA, PA: Sekmadienį, vasario 23 d. Šv. Mišios 10:30 v.r. Šv. 
Andriejaus bažnyčioje, 19ta ir Wallace gatvės, Philadelphia. Minėjimas 2:00 
val. p.p. Lietuvių Namuose (Lithuanian Music Hall), 2715 E. Allegheny Ave., 
Philadelphia. (Rengia LB apylinkė ir Lietuvių Namai)

PITTSBURGH, PA: Sekmadienį, vasario 9 d. 1:30 v.p.p. Minėjimas su 
trumpa programa, Lietuvių Klube, 1723 Jane St., Southside, Pittsburgh (Rengia 
Vakarų Pennsylvanijos Lietuvių Piliečių Klubas). “Echoes of Lithuania” radijo 
programa, kurią anglų kalboje veda Dalia Yucius visas vasario mėnesio laidas 
paskirs Lietuvos Nepriklausomybės Švenčių paminėjimui. Programa girdima 
kiekvieną sekmadienį nuo 12:30 iki 1:00 v.p.p. per WEDO 810 AM McKeesport 
radijo stotį.

PITTSTON PA: Ketvirtadienį, vasario 13 d. 11:00 v.r. Lietuvos vėliavos 
pakėlimas prie Pittston rotušės, kuri plevėsuos visą savaitę. Po iškilmių vaišės 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, Church St., Pittston. Organizuoja Lietuvos Vyčiai. 
Skambinti Nellie Bajoras-Ramonas tel. (570) 654-0870.

SCRANTON, PA: Šeštadienį, vasario 15 d. 11:00 v.r. Lietuvos vėliavos 
pakėlimas prie Scranton rotušės, kuri plevėsuos visą savaitę. Organizuoja 
Lietuvos Vyčiai. Skambinti Marie Laskie tel. (570) 347-1347.

SHENANDOAH, PA: Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. Mišios 11:00 v.r. Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje, 129 South Jardin St. Po Mišių parapijos salėje pietūs 
ir visų dalyvių bendras lietuviškų sutartinių dainavimas. Organizuoja: Flo
rence Yanall, tel. (570) 462-2458.

WILKES BARRE, PA: Penktadienį, vasario 14 d., 9:30 v.r. Lietuvos 
vėliavos pakėlimas prie Luzerne County teismo rūmų ir po to vaišės teismo 
rūmų priėmimų salėje. (Rengia Lietuvos Vyčiai, SLA ir LRKS skyriai ir Lietuvių 
Moterų Klubas) Skambinti Nellie Bajoras-Ramonas tel. (570) 654-0870.

WASHINGTON, DC : Sekmadienį, vasario 9 d. Šv. Mišios 10:00 v.r. Šv. 
Mato katedroje, 1725 Rhode Island Ave., Washington, DC. Minėjimas 2:00 
val. p.p. Latvių salėje, 415 Hurley Ave., Rockville, MD (Rengia LB apylinkė).

*  *
VIDURIO VAKARŲ LB APYGARDOJE

CHICAGO CENTRINIS MINĖJIMAS: Sekmadienį, vasario 16 d. 2 val. 
p.p. Maria High School auditorijoje, 6727 S. California St., Chicago. (Rengia 
Čikagos ALT’os skyrius.)

BRIGHTON PARK, (CHICAGO) IL : Sekmadienį, vasario 9 d. Šv. Mišios 
10:30 v.r. Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 4420 So. Fairfield Ave., Chicago. 
Minėjimas tuoj po Mišių parapijos mokyklos salėje. Sekmadienį, kovo 9 d. 
Kovo 11-sios minėjimas ta pačia tvarka. (Rengia LB apylinkė)

CICERO. IL : Antradienį, vasario 11 d., 10:30 v.r. Lietuvos Dienos
Proklamacijos pristatymas Cicero miesto rotušėje. Ketvirtadienį, vasario 13
d. 12 val. Lietuvos vėliavos pakėlimas prie Cicero rotušės. Sekmadienį, vasario
16 d. Šv. Mišios 9:00 v.r. Šv. Antano bažnyčioje, 1515 So. 50th Ave., Cicero.
Minėjimas tuoj po Mišių parapijos salėje. (Minėjimo renginius organizuoja
LB apylinkė ir ALT’os skyrius.)J (Nukelta į 11 p.)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
VASARIO 16 d. Nepriklausomybes Šventės Minėjimas

Dievo Motinos parapijos auditorijoje.
KOVO 2 d. 11:30 v.ryto Šv. Jurgio parapijos blynų prieš

piečiai, parapijos salėje.
KOVO 16 d., sekmadienį, įvyks tradicinė Kaziuko Mugė 

Dievo Motinos parapijos salėse. Rengia Clevelando skautija.
KOVO 22 d., šeštadienį, “Žaibo diena” - metinis LSK 

Žaibo parengimas - balius.
BALANDŽIO 5 d., šeštadienį, “Trys panteros”.
BALANDŽIO 13 d. 10:30 v. ryto vyskupo Roger Gries, 

OSB, apsilankymas Sv. Jurgio bažnyčioje.
BALANDŽIO 26 d., Grandinėlės 50-ties metų jubiliejus 

su koncertu, pokyliu ir šokiais prie geros muzikos Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje.

BALANDŽIO 27 d. 11:30 v.r. Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

GEGUŽĖS 3 ir 4 dienomis, Ateitininkų šeimos šventė Dievo 
Motinos parapijoj. Šeštadienį koncertas ir sekmadienį akademija.

GEGUŽĖS 9, 10 ir 11 dienomis - 53-sios Š. Amerikos 
lietuvių sporto žaidynės Clevelande.

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

GEGUŽĖS 26 d. 8:30v.r. - Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo veteranų 
613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

RUGSĖJO 7 d. gio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.

RUGSĖJO 28 d. Lietuvių diena, Lietuvių Meno Ansamblio 
“Dainava” koncertas Dievo Motinos parapijos auditorijoje. 
Rengia JAV LB Clevelando Apylinkės Valdyba.

LAPKRIČIO 16 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

2003 m. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAI (Atkelta iš 10 p.)

EAST ST. LOUIS, IL : Sekmadienį, kovo 9 d. Šv. Mišios 
10:30 v.r. Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 1509 Baugh Ave., 
East St. Louis. Minėjimas ir vaišės tuoj po Mišių parapijos 
salėje. (Rengia LB apylinkė)

LEMONT, IL : Šeštadienį, Vasario 15 d. Pokylis 6:30 v.v. 
Pasaulio Lietuvių Centre, 14911 127th St., Lemont. Sekmadienį, 
vasario 16 d. Šv. Mišios 11:00 v.r. Palaimintojo Matulaičio 
Misijoje, Pasaulio Lietuvių Centre, Lemonte. Minėjimas tuoj 
po Mišių didžioje pasaulio lietuvių Centro Salėje. (Rengia 
Lemont LB apylinkė)

WAUKEEGAN, IL : Šeštadienį vasario 15 d. 5:00 v.v. 
koncertas paminėti Lietuvos Nepriklausomybės šventę ir 
Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų sukaktį, College of 
Lake County auditorijoje, Bldg. “C” C005, 19351 W. Washing
ton St., Grayslake, IL. (Rengia LB apylinkė)

BEVERLY SHORES, IN : sekmadienį, kovo 9 d. Šv. Mišios 
1:00 v.p.p. Šv. Onos bažnyčioje, Beverly Shores. Ten pat 
minėjimas tuoj po Mišių. (Rengia Amerikos Lietuvių Beverly 
Shores Klubas)

EAST CHICAGO, IN : Sekmadienį, vasario 9 d. Minėjimas 
1:00 val. p.p. American Legion Post 430, 7430 Broadway 
(Rt.53), Merrillville, IN. (Rengia LB apylinkė, ALT’os skyrius 
ir Lietuvos Vyčiai.)

MINNESOTA (TWIN CITIES): Šeštadienį, Vasario 15 d. 
Pamaldos ir minėjimas 4:30 v.p.p. Prince of Peace Liuteronų 
bažnyčioje., 2561 Victoria St., Roseville, MN. (Rengia Religinė 
ir kultūrinė bendrija “Ramovė” su LB talka)

M ADISON, W I: Sekm adienį, vasario 16 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventė bus minima Madisono Tarptauti
niame Festivalyje, Madison Civic Center, nuo 11:00 v.r. iki 4:00 
v.p.p. Bus pristatyta informacija apie Lietuvą ir tautodailė. 
Lietuvių tautinių šokių grupė ŽAIBAS pasirodys su lietuviškais

Exultate 20-mečio pokylio metu sukaktuvinį tortą pjovė visi choris
tai sustoję vienoj eilėje, vienas kitam paeiliui suduodant per petį (foto
grafijoje nesimato choristų). Vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė aukštai 
iškėlusi peilį laukia, kad jai per petį suduotų paskutinis choristas, 
tuomet jos ranka nusileido ir tortas buvo atpjautas, ir visi dalyviai 
pavaišinti.

A.Sutkus, Beverly Sh., IN ....... 60
G.Biškis, Clarendon H., IL ...  40
R.Juška, Manasquan, N J ........25
E.Vilutis, St. Pete., F L ........... 25
P.Švarcas,

Thousand Oaks, C A .......... 25
L.Jurkūnas, La Grange, I L .... 20

liaudies šokiais. Skambinti Nijolei Etzwiler (608) 356-6549 
sužinoti ŽAIBO pasirodymo laiką. (Rengia Vilnius-Madison 
Sister Cities komitetas ir ŽAIBAS)

VAKARŲ LB APYGARDOJE
ANCHORAGE, AK : Prašome susisiekti su LB atstove Asta 

Spurgis-Širvelis, tel. 907-277-7897 sužinoti minėjimo datą ir 
laiką.

ARIZONA: Sekmadienį, vasario 23 d. Šv. Mišios 1:30 v.p.p. 
St. Clement of Rome Bažnyčioje, 15800 Del Webb Blvd.,Sun 
City,AZ. Minėjimas su vaišėmis tuoj po Mišių parapijos salėje. 
(Rengia LB apylinkė)

HAWAII: Sekmadienį, vasario 16 d. Minėjimo programa 
ir pabendravimas, 1:00 - 4:00 v.p.p. Makani Kai Marina Boat
house, 45-995 Wailele Rd., Kaneohe, Oahu saloje. Visi tuo laiku 
besilankantys Hawaii, kviečiami dalyvauti. Dėl informacijos 
skambinti: Elenai Bradūnaitei- Aglinskienei, tel. (808) 247-6037, 
e-mail: elena@lava.net (Rengia LB apylinkė)

LOS ANGELES, CA : Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. Mišios 
10:30 v.r. Šv. Kazimiero bažnyčioje, 2716 St. George St., Los 
Angeles. Minėjimas tuoj po Mišių parapijos salėje.

SAN DIEGO, CA : Sekmadienį, vasario 16 d. Minėjimas 
2:00 v.p.p. Oceanside Senior Center, 455 Country Club Lane, 
Oceanside, CA. (rengia LB apylinkė)

SAN FRANCISCO, CA : Sekmadienį, kovo 9 d. Šv. Mišios 
12:30 v.p.p. Šv. Marijos Magdalenos bažnyčioje, Barryman ir 
Milvia Sts., Berkeley, CA. Minėjimas tuoj po Mišių parapijos 
salėje (Rengia LB apylinkė). Dėl smulkesnės informacijos 
skambinti Ritai Kovas tel. (510) 843-4749.

PORTLAND, OR: Šeštadienį, kovo 1 d. Minėjimas 4:00 v.p.p. 
Latvių salėje, 5500 SW Dosch St., Portland. (Rengia LB apylinkė)

SEATTLE, WA: Šeštadienį, vasario 8 d. Minėjimas 4:30 
v.p.p. Latvių Liuteronų bažnyčios salėje, 11710 Third Ave. NE, 
Seattle (Rengia LB apylinkė).

*  X  * *
AMERIKOS KRYŽKELĖS LB APYGARDOJE
DENVER, CO : Šeštadienį, kovo 1 d. Šv. Mišios 5:30 v.p.p. 

Our Lady of Mt. Carmel bažnyčioje, 34th ir Navajo Sts. Den
ver. Minėjimas tuoj po Mišių parapijos salėje. (Rengia LB 
apylinkė)

KANSAS CITY, KS : Sekmadienį, kovo 2 d. Šv. Mišios 
11:00 v.r. St. Cyril bažnyčioje, 44 N. Mill St., Kansas City. Šv. 
Kazimiero ir Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas 
tuoj po Mišių parapijos salėje (Rengia AIDAS tautinių šokių grupė).

Omaha, NE : Sekmadienį, vasario 16 d. Šv. Mišios 10:00 
v.r., Šv. Antano bažnyčioje, 32nd ir “S” Sts., Omaha. Minėjimas 
tuoj po Mišių parapijos salėje. (Rengia LB apylinkė).

H ouston, T X : M inėjim o planai nebaigti ruošian t šį 
pranešimą. Prašome skambinti Houston LB apylinkės pirmi
ninkui prof. John Knasas, tel. (713) 895-7745.

Teresė Gečienė, LB informacija

P. S. Spausdiname JAV LB Krašto valdybos atsiųstą prane
šimą nemokamai ir netaisę lietuvių kalbos netikslumų. Red.

G.Meiliūnas, New York, NY ... 15 
A.Bagdžiūnas, Hillcrest, NY ... 10 
O.Daškevičius, Chicago, IL ... 10 
R.Laniauskas,

Cleveland, O H ....................10
I. Manomaitis, N. Palm B.FL ... 10
V.Melinis, Brick, NJ ..............  10
J. Zubavičius, Sunny Hills, FL.. 10
K. Šventoraitis, Jamaica, NY .. 10
E.Jakulis, Willoughby, O H .....  5
V.Patalauskienė,

Farmingtn., M I ....................5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Bronė Taorienė, St. Pete FL.... 20 
(Leokadijos Zvynienės atmini
mui)

Atsiprašome už pavėluotą 
paskelbimą.

Dirvos administracija

FOR RENT
2 bedroom apartment 

double house up 
20426 Lakeshore Blv. 

Euclid, OH

Tel.: 481-2419

FOR SALE
Bed - A full size set, plush, 
unused, still in plastic with 

warranty, sell 135 dol.
Tel. 440-653-0239

Mattress set - 145 dol.
A queen set, orthopedic 
plush, unused in plastic. 

Can deliver.
Tel. 440-653-0239

Bed - A queen pillow-top 
set. Name brand with 

warranty. Still in plastic, 
will sell for 165 dol. Can 

deliver
Tel. 440-653-0239

King size mattress set -
chiropractor endorsed with 
factory warranty, new, in 

plastic. List 
799 dol. sell 275 dol. 

Can deliver
Tel. 440-653-0239

mailto:elena@lava.net
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2003 METŲ SALFASS-GOS VARZYBINIS KALENDORIUS (I DALIS)
Sis kalendorius apima tik metines ŠALFASS-gos ir Baltiečių Sporto Federacijos pirmenybes 

bei kitokias platesnės apimties varžybas. Kalendoriaus pakeitimai bei papildymai bus nuolatos 
pranešami. (Informacija apie vyrų senjorų krepšinio pirmenybes pateikiama straipsnyje dešinėje, 
o apie Montrealio lietuvių slidinėjimo stovyklą - 7-ame šios Dirvos puslapyje).

Kalnų slidinėjimo pirmenybes įvyks kovo 25 d., antradienį, Park City slidinėjimo kurorte, 
Utah, USA. Informuoja: Gailė Ošlapas, P.O. Box 8247, Green Valley Lake, CA 92341-8247, 
USA. Tel: 310-880-2952; Faksas: 310-449-1015; E-mail: gailute@msn.com, arba Algirdas Šėkas, 
Tel: 714-968-8124; E-mail: isekas@octa.net

53-sios S. Amerikos lietuvių sporto žaidynės įvyks gegužės 9, 10 ir 11 d., Clevelande, Ohio. 
Vykdo - Clevelando LSK Žaibas. Programoje - ŠALFASS-gos pirmenybės šių sporto šakų: a) vyrų 
A ir B, moterų ir jaunių bei mergaičių A (1984 m. gim. ir jaunesnių) krepšinio, b) vyrų, moterų 
ir mišrių komandų tinklinio, c) stalo teniso, D) šachmatų ir, gal būt, e) plaukimo. Informacija: 
Vidas Tatarūnas, 8697 Harvest Home Drive, Mentor, OH 44060-1967, USA. Tel: 440-209-0440; 
Fax 216-481-6064;E-mail: tatarunas@ameritech.net. Žaibas Website: www.zaibas.org

Stendinio (skrendančių taikinių - “Trap”) šaudymo pirmenybės įvyks gegužės 10 d., 
šeštadienį, Hamiltono LMŽK “Giedraitis” šaudykloje. Vykdo - ŠALFASS-gos Šaudymo sporto 
komitetas. Informuoja: Kazys Deksnys, 1257 Royal Drive, Burlington, Ont. L7P 2G2, Canada. 
Tel: 905-332-6006; Faksas: 905-547-5556; E-mail: kdeksnys@sprint.ca

Jaunučių krepšinio pirmenybes vykdo Toronto PPSK Aušra, gegužės 31 ir birželio 1 
dienomis, Toronte, Ont. Kanadoje. Varžybos vyks berniukams ir mergaitėms, šiose klasėse: B 
(1987-88 m. gimimo), C (1989-90 m.), D (1991-92 m.), E (1993-94 m.) ir F. “molekulių” (1995 
m. gim. ir jaunesnių). Informuoja: Rimas Miečius, 54 Burrows Ave., Etobicoke, Ont. M9B 4W7, 
Canada. Tel: 416-234-0878; Fax: 416-234-8506; E-mail: rimmer1@sympatico.ca

Tradicinės Clevelando LSK Zaibo pavasarinės lengvosios atletikos varžybos, vykdomos 
USATF Lake Erie Assoc. 2003 m. pirmenybių rėmuose, numatomos birželio mėnesį, Clevelande, 
Ohio. Informuoja: Algirdas Bielskus, 3000 Hadden Road, Euclid, OH 44117-2122, USA. Tel: 
216-486-0889; Fax: 216-481-6064; E-mail: Vyts@VPAcct.com

ŠALFASS CENTRO VALDYBA

SALFASS-GOS VYRU SENJORU 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

2003 metų ŠALFASS-gos vyrų senjorų krepšinio pirmenybės 
įvyks 2003 m. kovo 29-30 dienomis, Hamiltone, Ont., Kanadoje. 
Vykdo - Hamiltono LSK Kovas. Senjorų klasei priklauso 35 
metų ir vyresni vyrai pagal 2003 m. gruodžio 31 d. Kitaip tariant, 
gimusieji 1968 m. ir vyresni.

Komandų ir žaidėjų registracija su mokesčiais privalo būti 
atlikta iki kovo 1 d. imtinai, šiuo adresu: Viktoras Vinerskis, 
120 High Ridge Ave., Stoney Creek, Ont. L8E 3Y9, Canada. 
Tel: 905-560-9189; E -m ail: v inersk is @ sym patico .ca. 
Smulkesnę informaciją gauna ŠALFASS-gos krepšinį kulti
vuojantieji klubai. Nauji vienetai prašomi kreiptis į V. Vinerskį.

Dalyvavimas atviras visiems ŠALFASS-gos klubams bei ki
tokiems vienetams, atlikusiems 2003 m. ŠALFASS registraciją.

Po galutinės dalyvių registracijos bus paskelbta varžybų 
formatas, tvarkaraštis, adresai ir kitos detalės.

ŠALFASS KREPŠINIO KOMITETAS ŠALFASS CENTRO VALDYBA

JOE JUREVIČIAUS KOMANDA LAIMĖJO 37-JĮ “SUPER BOWL”

Garsiosios “Super Bowl” 
varžybos - am erikietiškojo 
futbolo neoficialios pasaulio 
pirmenybės, įvykusios sausio 
26 d. San Diego mieste, Kali
fornijoje, netikėtai baigėi Tam
pa Bay “Buccaneers” klubo 
pergale. Šis klubas, kurį at
stovauja ir lietuvis Joe Jurevi
čius, įveikė Oaklando “Raid
ers” net 48-21.

Floridos atstovai savo gera 
gynyba nugalėjo savo galin
gus varžovus lengvai ir suga
dino žinovų prognozes, o taip 
pat ir milijonų aistruolių nuo
taiką, kurie statė pinigus už 
“Raiders” ekipą.

Lietuvis, kuris žaidžia “Wide 
receiver” pozicijoje 4 kartus 
sugavo kamuolį ir jį nunešė 78 
jardus, daugiau negu kitas jo 
klubo kamuolio gaudytojas. Jo 
pavardę televizijos pranešėjai 
ne kartą minėjo, kai buvo ro
domas šis susitikimas.

Taip pat buvo pabrėžta ir 
jo  liūdna situacija, kuomet jo 
žmonai gerokai prieš laiką gi-

Edvardas Sulaitis

Joe Jurevičius (83 numeris)

mė silpnas sūnus, o pats sporti
ninkas nemaža dienų turėjo 
praleisti pas ją  ligoninėje ir ne
galėjo su komanda treniruotis.

Apie J. Jurevičių plačiai ra
šė Chicago Sun-Times ir Chi
cago Tribune, įdėdamas ir dvi 
jo  nuotraukas. Čia buvo pami
nėta ir Jurevičiaus lietuviška kil
mė, o taip pat ir faktas, jog ant 
jo  dešinės rankos yra ištatui
ruota Vytis (taip lietuviškai ir 
parašyta), vaizduojanti senovės 
riterį su sidabriniu kardu, kas 
jam  primena savo šaknis.

Kalbant apie Vytį, reikia

pasakyti, jog ji yra aiškiai ma
toma didžiausiojo Amerikos 

sporto žurnalo - Sports Il
lustrated sausio 27 d. nu
meryje Jurevičiaus nuo
traukoje, kada rungtynėse 
su Filadelfija lietuvis su
gavo tolimą metimą.

Beje, tai buvo antrasis 
Jurevičiaus pasirodymas 
“Super Bowl” varžybose. 
Jis ten rungtyniavo 2000 
metais, tačiau tada jo  at

stovaujama New York “G i
ants” komanda, patyrė pra
laim ėjim ą prieš “R avens” 
ekipą 7-34. Šį kartą Joe Ju
revičius jau  pasipuošė nu
galėtojų žiedu.

T h e

e

'T tegericy
Luxury Apartments

The Best Address in PARMA!

1st M onth FREE 
on 1 and 2 Bedroom s

(RESTRICTIONS APPLY)

440-845-4841
Owner's Management Company

S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM 
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119

DARBO VALANDOS:
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

mailto:gailute@msn.com
mailto:isekas@octa.net
mailto:tatarunas@ameritech.net
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