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Amerikos Lietuvių Tarybos Čikagoje surengtame Vasario 16-osios minėjime: buvęs JAV Atstovų 
rūmų narys Edward Derwinski, JAV Valstybės departamento Rytų Europos reikalų vedėjas Richard 
Bratke, LB tarybos pirm. Regina Narušienė, LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas, JAV Atstovų 
rūmų narys John Shimkus, Garbės konsulas Floridoje Stanley Balzekas, Jr. ir toliau Lietuvos konsulato 
Čikagoje atašė Ramūnas Astrauskas. Z. Degučio nuotr.

A. VALIONIS: LIETUVA PRADEDA 
FINALINĮ STOJIMO Į NATO ETAPĄ

Briuselis/Vilnius, kovo 26 
d. (ELTA). Trečiadienį prisi
jungusi prie NATO steigiamo
sios sutarties protokolų, Lie
tuva pereina į finalinį stojimo 
etapą, kad 2004 metų gegužę 
planuojam am e NATO šalių 
narių vadovų susitikime būtų 
paskelbta visateise Aljanso 
nare.

“Pasidžiaugę šiuo maloniu 
momentu, turime siekti, kad 
visos devyniolika NATO šalių 
sklandžiai ratifikuotų proto
kolus. Taigi, užbaigę vieną, de
vynerius metus trukusį rimto 
darbo etapą, dabar pradedame 
kitą”, - po pasirašymo ceremo
nijos Eltai sakė užsienio rei
kalų m inistras Antanas Va
lionis.

Briuselyje pabendravęs su 
NATO valstybių ambasado
riais, ministras A. Valionis tei
gė kol kas nematąs kliūčių, ku
rios trukdytų protokolų ratifi
kavimo sėkmei. Tačiau, A. Va
lionio teigimu, ruošdamasi tik
rajai narystei Aljanse, Lietuva 
privalo nuosekliai, žingsnis po 
žingsnio spręsti tuos uždavi
nius, kurie buvo suformuluoti 
derybų metu. Jo žodžiais, visos 
NATO kandidatės vertinamos 
pagal pagrindinius valstybių 
parametrus, todėl Lietuva turi 
siekti išlaikyti tolygų ekono
minį valstybės augimą, stiprias 
demokratines institucijas, civi
lių vadovavim ą g inkluoto
sioms pajėgoms, taip pat ne
mažinti gynybai ir krašto ap-

saugai skiriamų lėšų - 2 proc. 
bendrojo vidaus produkto.

“Ginkluotąsias pajėgas tu
rėsime toliau reformuoti pagal 
NATO poreikius, tai yra, pagal 
bendrus mūsų poreikius”, - ak
centavo A. Valionis.

Ministro vertinimu, Irako 
krizės paveiktas niūrus tarp
tautinis kontekstas nekeičia 
NATO atstovų požiūrio į Al
janso perspektyvą.

“Kalbėjomės su JAV, Pran
cūzijos, Vokietijos ambasado
riais. Visi žiūri į priekį ir visi 
mato Aljansą, kaip pagrindinę 
gynybinę organizaciją, visi 
vertina stipraus transatlantinio 
ryšio poreikį, optimizmo tikrai 
yra nemažai” , - sakė A. Va
lionis.

BRIUSELYJE APTARTI BUSIMOSIOS 
KONSTITUCINĖS SUTARTIES STRAIPSNIAI

Vilnius, kovo 26 d. (ELTA). 
Briuselyje surengtas neeilinis 
Konvento dėl ES ateities ple
narinis posėdis, kuriame buvo 
svarstomi pirmieji būsimosios 
Konstitucinės sutarties straips
niai, nustatantys ES apibrėži
mą, tikslus, vertybes bei pa
grindines piliečių teises.

LR Vyriausybės atstovo Kon
vente Užsienio reikalų minis
terijos sekretoriaus Ryčio Mar- 
tikonio teigimu, Konstitucinės 
sutarties projekte pateikti tiks
lai, vertybės ir principai yra tie 
patys, prie kurių Lietuva prisi
jungs pasirašydama Stojimo į 
ES sutartį.

“Liekant kelioms savaitėms

iki Stojimo sutarties pasirašy
mo pasisakome už tai, kad visa 
ES sutarčių sistema keistųsi 
laipsniškai ir nuosekliai. Būsi- 
moji Konstitucinė sutartis reikš 
naują ES raidos etapą, o ne 
naujo darinio Europoje sukūri
mą. Naujoji sutartis neturi pa
keisti ES politinės ir teisinės 
prigimties, ES teisyno bran
duolys taip pat turi išlikti” , - 
pabrėžė R. Martikonis. Pasak 
jo, projekte galima pastebėti ir 
tam tikrų naujovių - šiuo metu 
galiojančios sutartys sujungia
mos į vieną dokumentą, Sąjun
ga įgauna vieningo juridinio as
mens statusą, išnyksta vadina
mųjų “ramsčių” struktūra.

Į Konstitucinę sutartį įtrau
kiama ir ES pagrindinių teisių 
chartija, todėl ji tampa teisiškai 
privaloma. R. Martikonio nuo
mone, taip pat labai svarbu, 
kad piliečiai būsimosios Kons
titucinės sutarties projekte aiš
kiai matytų, jog ES yra valsty
bių ir piliečių, nusprendusių 
kartu įgyvendinti kai kurias sa
vo suverenias teises, sąjunga. 
“Visos Europos Sąjungos ga
lios yra iš jos valstybių narių. 
Europos Sąjunga turi tik tiek 
galių, kiek jų  suteikia šalys na
rės”, - įsitikinęs diplomatas.

Taip pat, Lietuvos atstovų 
Konvente teigimu, viena pa
grindinių Europos Sąjungos 
puoselėjamų vertybių turi būti 
va lstyb ių  narių  ir p ilieč ių  
lygybė.
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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

BRIUSELYJE 
PASIRAŠYTI ISTORINIAI 
LIETUVAI DOKUMENTAI

Vilnius, kovo 26 d. (ELTA). Lietuvos kelyje į NATO praeitas 
dar vienas svarbus etapas.

Kovo 26-ąją užsienio reikalų ministras Antanas Valionis 
Briuselyje vykusiame specialiajame Siaurės Atlanto Tarybos 
posėdyje pasirašė šalies prisijungimo prie NATO steigiamosios 
Vašingtono sutarties protokolus, kurie atvėrė Lietuvai duris į 
visateisę narystę Aljanse.

Šiuos dokumentus parašais patvirtino visų pakviestųjų šalių 
- Lietuvos, Latvijos, Estijos, Slovakijos, Slovėnijos, Bulgarijos 
bei Rumunijos, - taip pat nuolatiniai NATO valstybių atstovai.

Kreipdamasis į posėdžio dalyvius, Lietuvos užsienio reikalų 
m inistras pažym ėjo, kad pildosi prieš devynerius metus 
tuometinio Lietuvos Prezidento Algirdo Brazausko laiške NATO 
generaliniam sekretoriui Manfred Woerner pareikštas Lietuvos
siekis prisijungti prie Aljanso.

Narystė du žemynus vienijančiame demokratiškų valstybių 
Aljanse Lietuvai reiškia patikimas saugumo garantijas. Ji yra 
pasirengusi politinėmis ir karinėmis priemonėmis prisidėti prie 
euroatlantinio saugumo ir aktyviai tam rengiasi, kalbėjo 
ministras. Jis taip pat pažymėjo, kad Lietuva toliau tęsia 
socialines ir ekonomines, gynybos ir teisines reformas bei 
užtikrina informacijos apsaugą.

Be to, m inistras pareiškė viltį, jog  šalių kandidačių 
prisijungimo prie NATO protokolų ratifikavim o procesas 
Aljanso šalių parlamentuose bus sklandus.

ELTA primena, jog septynios šalys, tarp jų  ir Lietuva, 
pakvietimo tapti Aljanso narėmis sulaukė praėjusių metų lapkritį 
Prahoje. Vėliau su kiekviena šalimi buvo vedamos derybos, 
kurių metu jos turėjo patvirtinti savo ryžtą prisiimti politinius, 
teisinius bei karinius narystės NATO įsipareigojimus.

Pasirašius prisijungimo prie Vašingtono sutarties protokolus 
prasidės jų  ratifikavimo procesas devyniolikoje dabartinių 
NATO narių. Šis procesas turėtų pasibaigti kitų metų pavasarį. 
Tuoj po to pakviestosios valstybės prisijungtų prie minėtos 
sutarties ir 2004 metų gegužę planuojamame

NATO šalių narių vadovų susitikime taptų visateisėmis 
Aljanso narėmis.

Lankydamasis Briuselyje, ministras A. Valionis trečiadienį 
taip pat susitiko su JAV ambasadoriumi prie NATO Nicholas 
Burns. Susitikime ministras dėkojo ambasadoriui už nuolatinę 
JAV paramą Lietuvai siekiant narystės NATO ir pareiškė viltį, 
kad JAV Senatas greitai ratifikuos prisijungimo protokolus.

Susitikim o metu A. Valionis pabrėžė Lietuvos siekį 
konstruktyviai ir visomis išgalėmis stiprinti Aljansą, kaip 
transatlantinio ryšio garantiją.Užsienio reikalų ministras pristatė 
JAV am basadoriu i L ietuvos poz ic iją  Irako  k lausim u, 
pabrėždamas, kad JAV ir Europos vienybę Lietuva vertina kaip 
esminę Europos saugumo prielaidą. Ambasadorius Nicholas 
Burns padėkojo Lietuvai už politinę paramą JAV vadovaujamai 
karinei operacijai ir pareiškė viltį, kad karinius veiksmus 
netrukus pakeis rūpesčiai dėl Irako atstatymo.

TIKIMASI SKLANDAUS 
NATO PROTOKOLŲ RATIFIKAVIMO

Vilnius, kovo 26 d. (ELTA). Seimo Pirmininkas Artūras Pau
lauskas tikisi, kad pasirašytų ir atvėrusių Lietuvai duris į visateisę 
narystę Aljanse prisijungimo Protokolų ratifikavimo procesas 
NATO šalių parlamentuose bus greitas ir sklandus.

Tokią viltį jis pareiškė išsiųstuose laiškuose NATO šalių 
parlamentų vadovams. A. Paulauskas taip pat kreipėsi ir į 
narystės NATO siekiančių šalių parlamentų pirmininkus, 
kviesdamas tęsti tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti 
ratifikavimo proceso sklandumą. “Mūsų dalyvavimas bendruose 
NATO saugumo ir stabilumo užtikrinimo procesuose įrodė, kad 
galime įnešti savo indėlį stiprinant Aljansą. “Vilnius-10” grupės 
narių solidarumas parodė NATO valstybėms, kad esame patikimi 
ir efektyvūs bendradarbiavimo partneriai” , rašoma Seimo Pir
mininko kreipimesi.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

> KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ
Vilnius, kovo 21 d. (ELTA). Vilniaus rotušėje įvyko kon

ferencija “Kad Lietuva neišsivaikščiotų: konsolidacijos link”. 
Konferenciją surengė Lietuvos kultūros kongreso taryba, Kaune 
veikianti visuomeninė organizacija “Consilia Academica” , Lie
tuvos rektorių konferencija ir Lietuvos mokslų akademija.

Pasak konferencijos organizatorių, visiems gerai žinoma, kad 
Lietuvos moralinė ir demografinė būklė negerėja, tebeplinta 
nusivylimas gyvenimu ir savo valstybe, kuri nepajėgia sumažinti 
skurdo, socialinės neteisybės, smurto ir savivalės. Todėl, Lie
tuvos kultūros atstovų teigimu, Lietuvos valdžia turėtų imtis 
subalansuotos teisingumo, gyventojų prieaugio užtikrinimo ir 
skurstančių sluoksnių gyvenimo sąlygų gerinimo politikos. 
Tačiau reikalingas ir visos visuomenės suaktyvinimas.

Konferencijoje savo nuomonę apie kultūrinę ir dvasinę 
būseną Lietuvoje išsakė žinomi mokslininkai, menininkai, 
dvasininkai, žurnalistai, kiti visuomenės atstovai.

Skatinami šių tikslų ir įgyvendindami Lietuvos Kultūros kon
greso rezoliuciją “Apie dorovinį persilaužimą”, konferencijos 
dalyviai rezoliucija kreipėsi į Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę, 
prašydami imtis parengiamųjų darbų, jog 2004 m. būtų paskelbti 
visuotinių akcijų, skirtų Lietuvos konsolidavimui, metais.

> AIŠKINASI J. BORISOVO PILIETYBĖS KLAUSIMĄ
Opozicinė Seimo konservatorių frakcija aiškinasi, ar teisėtai 

sraigtasparnių remonto bendrovės “Avia Baltika” vadovas Juri
jus Borisovas gavo ir dabar išlaiko Lietuvos pilietybę. Šiuo klau
simu frakcija kreipėsi į vidaus reikalų ministrą Juozą Bernatonį.

Neaiškumai dėl J. Borisovo pilietybės konservatoriams kilo 
Specialiajai Seimo tyrimo komisijai tiriant kontroliuojamų 
prekių eksporto problemas ir su tuo susijusios bendrovės “Avia 
Baltika” veiklą.

Konservatorės Rasos Juknevičienės vadovaujama komisija 
praėjusią savaitę baigė darbą ir konstatavo, kad “Avia Baltika”, 
2001 metais į Sudaną išveždama sraigtasparnį Mi-8T, nepažeidė 
tuo metu galiojusių Lietuvos įstatymų, tačiau tai neatitiko Eu
ropos Sąjungos embargo nuostatų ir Jungtinių Tautų taikomų 
sankcijų.

Anot Konservatorių frakcijos, komisijai nepavyko gauti J. 
Borisovo paaiškinimų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės gavi
mo aplinkybių. Todėl komisijai baigus darbą, atsakymais į ne
spėtus atsakyti klausimus konservatoriai ėmė rūpintis indivi
dualiai. Konservatoriai prašo vidaus reikalų ministro informa
cijos, ar Migracijos departamentas teisėtai suteikė Lietuvos Res
publikos pilietybę J. Borisovui.

Konservatorių teigimu, pagal Rusijos įstatymus, įsigydamas 
įmonių akcijų Rusijoje, J. Borisovas privalėjo turėti Rusijos 
pilietybę, tačiau tokiu atveju iškyla dvigubos pilietybės teisėtu
mo problema. “Kada ir kokiu teisiniu pagrindu p. J. Borisovui 
suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė, ar, įvertinus pateiktas 
pastabas, galite konstatuoti, kad pilietybė suteikta ir dabar išlai
koma teisėtai” , -klausia vidaus reikalų ministro Konservatorių 
frakcija.

■ LIETUVOS GYVENTOJAI
KRITIŠKAI VERTINA VALSTYBĖS VALDYMĄ
Beveik pusė šalies gyventojų prastai vertina Lietuvos 

valstybės valdymo meną. Nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės 
“Spinter” atliktos apklausos duomenimis, 39.4 proc. respondentų 
prastai vertina Lietuvos valdymo meną. 22.3 proc. respondentų 
teigė, kad Lietuva valdoma patenkinamai, 19.5 proc. - labai 
prastai.

Kritiškos nuomonės dėl valstybės valdymo apylygiai laikosi 
visų amžiaus grupių skirtingo išsilavinimo respondentai.

Gerai Lietuvos valdymą vertina 8.7 proc. apklaustųjų, o 
vertinančių labai gerai neatsirado nė vieno. 10.1 proc. atsakiu
siųjų neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

Esmine prasto valstybės valdymo priežastimi apklaustieji 
įvardijo neišmanymą. Antroje vietoje įvardijama interesų grupių 
ardomoji veikla, trečioje - valdininkų ir pareigūnų savanau
diškumas, ketvirtoje - korupcija.

Paskutinį faktorių kaip esminį sistemos stabdį vertina vidu
riniosios kartos atstovai.

Savanaudiškumą išskiria 46-55 metų amžiaus grupės res
pondentai. Neišmanymą kaip prasto valstybės valdymo priežastį 
nurodo rajonų centrų ir kaimo gyventojai, respondentai, turintys 
aukštąjį arba nebaigtą aukštąjį išsilavinimą, vyrai. Besiker- 
tantiems interesams visą kaltę verčia didmiesčių gyventojai. 
Apklausos rezultatus kovo 27 d. paskelbė savaitraštis Veidas.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

JAV prezidentas George W. 
Bush kovo 17 d. pasiuntė Irako 
diktatoriui ultimatumą, ragin
damas jį per 48 valandas išva
žiuoti iš Irako su savo dviem 
sūnumis, nes jei to nepadarys, 
Amerika ir jos sąjungininkai 
pradės Irako invaziją. Prezi
dentas Bush išlaikė savo žodį, 
Portugalijos salose jis susitiko 
su Britanijos premjeru, Ispani
jos premjeru ir po pasitarimų 
pradėjo oro puolimus, daužy
damas Irako sostinės karinius 
ir valdžios įstaigų taikinius 
moderniomis raketomis. Ara
bų Lygos šalys išvystė spaudi
mą Irako diktatoriui Saddam 
Husseinui, kad jis sutiktų pasi
traukti iš prezidento pareigų ir 
išvažiuotų į užsienį. Buvo jau 
susitarta su Gudija, Libija, net 
su Kuba, Š iaurine Korėja. 
Bahraino karalius pasiūlė Sad- 
damui įsikurti jo karalystėje, 
tačiau Irako valdovas atmetė 
visus pasiūlymus ir net neleido 
atvažiuoti į Iraką Arabų Lygos 
delegacijai. Nesitarė jis nei su 
Irako kilmės disidentais Lon
done, kurie organizavo apsigy
venimą Saddamo šeimai Brita
nijoje, jeigu tikrai Amerika 
pradėtų Irako puolimą. Irako 
informacijos tvarkytojas pa
skelbė, kad Saddam liks kaip 
nepajudinamas kalnas savo že
mėje ir visomis jėgomis ginsis, 
kol jo  priešas supras, kad Irako 
negalim a nugalėti ir reikia 
siekti karo paliaubų.

Prezidentas Bush ir jo  vy-
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riausybė atmetė bandymus iš
spręsti Irako krizę diplomati
niais keliais, atmetė Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos ban
dymus veikti uždraustų masi
nio žudymo ginklų ieškojimą 
pačiame Irake, kur tie ginklai 
buvo slapstomi. Kilo grėsmė, 
kad Irakas toliau bando pasiga
minti cheminius ir biologinius 
ginklus nešiojančias raketas, 
nors daug jų  tarptautiniai ins
pektoriai surado ir sunaikino. 
Prezidentas Bush pasakė kalbą 
per JAV televizijos stotis ir ap
gailestavo, kad Irako nuginkla
vimas diplomatinėmis priemo
nėmis jau pasibaigė ir teks im
tis ginklo jėgos. Prezidentas 
Bush, pasitaręs su Britanija ir 
Ispanija, painformavo Jungti
nes Tautas, kad karo žygis pra
sidės negaunant Saugumo Ta
rybos palaiminimo. Kai kurie 
pastovūs S.T. nariai pagrasino 
veto paskelbimu. Kiečiausiai 
prieš karo žygį kovojo Pran
cūzija.

JAV gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld, paskelbus 
ultimatumą Irako diktatoriui 
Saddamui, pareiškė spaudai, 
kad Saddamo valdžios dienos 
jau baigiasi. JAV kariniai va
dovai išplatino Irake pasiūly
mus Irako karo vadams, siū
lydami pasiduoti ar siekti karo 
paliaubų, nepaisant diktato
riaus užgaidų kovoti prieš daug 
geriau ginkluotas JAV koalici
jos jėgas. Jau pirmąją karo die
ną su baltomis vėliavomis į Ku
veito teritoriją pabėgo 17 irakie
čių karių, atidavė savo ginklus. 
Daug tokių bėglių laukiama iš 
reguliarios Irako kariuomenės, 
kurios vadai puikiai supranta, 
kad jiems nelemta priešintis mo
derniai koalicijos kariuome
nei, JAV jūrų pėstininkams, 
specialių jėgų kariams. Mažiau 
dezertyrų laukiama iš Irako Res
publikos Gvardijos ir Specia
lių Respublikos Gvardijos karių.

Turkijos parlamentas jau 
priėmė nutarimą leisti JAV ka
riuomenei naudotis Turkijos 
oro erdve. Spėliojama, kad tur
kai leis įsteigti savo žemėje ir 
JAV kariuomenės bazę. Turki
ja, sena JAV draugė ir NATO 
narė, už tas nuolaidas gaus iš 
JAV didelę ekonominę para
mą, nes valstybė kenčia nema
žą krizę. Jau vien leidimas nau
dotis oro erdve daug reiškia, 
nes nemažos JAV oro jėgos

Vyriausias JAV karo vadas gen. 
Tommy R. Franks informuoja 
500 pasaulio žurnalistų ryšium 
su Irako kovomis. AP nuotr.

galės pasiekti Irako taikinius iš 
Rytinės Viduržemio jūros lėk
tuvnešių ir iš Raudonosios jū 
ros. Turkijos parlamentas oro 
erdvės leidimą patvirtino 332
202 balsais.

Prezidentas Bush savo kal
boje tautai pabrėžė, kad bus 
viskas daroma, kad Irako puo
limas neturėtų daug civilių 
žmonių aukų. Pirmiausiai bus 
puolami kariniai taikiniai, kad 
diktatorius negalėtų vesti karo 
žygių. Saddam sutraukia savo 
ginklų gamybą ir valdžios įs
taigas į didesnius miestus, kad 
piliečiai būtų lyg skydas, den
giantis jo nusikaltimus. Prezi
dentas pasakė, kad visas pa
saulis turi žinoti, kad mes nori
me pastatyti Irake žmonių

(Nukelta į 3 p.)

Pasiruošę laimėti karą Irake: seržantas B. Johnson, dešinėje, senatoriaus Tim Johnson sūnus su kitu 
kariu Kuwaite, kurie neseniai buvo Afganistane ir kovojo Kosove ir Bosnijoje. A/P
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PER 12 METŲ - 20 TŪKSTANČIŲ SAVIŽUDŽIŲ

KARAS IR LIETUVA

Karo metu galima tikėtis daug nenumatytų dalykų. Ameri
kiečiai karo planuotojai tikėjo greita pergale, tačiau dabar jau 
sakoma, kad karas gali būti daug ilgesnis, negu Washingtone 
buvo manoma, nors Irako pasipriešinimą įveikti yra pasirengę 
maždaug 350 tūkstančių oro, sausumos ir jūrų pajėgų karių - 
amerikiečių, britų, australų. Teigimas, kad Irako armija neko
vos ir pasiduos, nepasitvirtino.

Sąjungininkų pajėgas lydi keli tūkstančiai Vengrijoje pa
rengtų Irako emigrantų, kurie padeda susikalbėti su vietiniais 
gyventojais. Jie taip pat turės svarbų vaidmenį organizuojant 
administracinę tarnybą, kai karas bus baigtas. Tačiau manoma, 
jog Respublikos gvardijos ištikimi Husseinui daliniai pradės 
Bagdade kruvinas gatvių kovas. Jeigu Husseinas panaudotų 
chemines ir biologines medžiagas, kaip teigia JAV karo vadai, 
tai sąjungininkų pajėgos patirtų milžiniškų nuostolių. Gyny
bos sekretorius Donald Rumsfeld įspėjo Irako vadus: jei jie 
panaudos tuos ginklus, JAV suduos didžiulį smūgį, o Irako 
likę karo vadai bus teisiami kaip karo nusikaltėliai. JAV vado
vybė pranešė, kad civiliai sąmoningai nebus žudomi, tačiau 
gali būti daug aukų, kadangi Husseinas karinius dalinius išdės
tė tankiai žmonių gyvenamose vietose, net ir mečetėse. Tad 
kautis su Husseinu gali tekti žiauriausiu būdu. Jau dabar tenka 
kovoti su smėlio audromis, kai vėjas nuneša kareivių palapi
nes. Kareiviai pasakoja, kad į karinės bazės valgyklą jiems 
tenka eiti 20 minučių, nors iki jos tik keli žingsniai. Aplink 
bazę pastatė didžiulius pylimus ne nuo priešo apsiginti, bet 
kad kareiviai nenuklystų į dykumą. Ten vėjas gali pūsti 80 
kilometrų per valandą greičiu. Todėl į sūkurius yra įtraukiami 
ir sraigtasparniai. Tokia nelaimė jau ištiko JAV pajėgas, kai 
žuvo ir 4 kariai. Vasarą karščio neišlaiko ir stipriausi vyrai, 
nes kaista padai ir dega kojos.

Kai vis kalbama apie karą, intelektualų pasaulyje pradeda
ma galvoti, kas dabar iš tikrųjų valdo pasaulį. Irakas tapo pa
grindu, kur didžiosios pasaulio valstybės aiškinasi savo santy
kius, o mažesnėms patariama nesikišti, kai Prancūzijos prezi
dentas patarė patylėti, rodydamas joms vietą Europoje. Pary
žius pradėjo vadovauti toms jėgoms, kurios pasisako prieš 
Jungtines Valstijas. Ir jis susilaukia daug pritarimo pasaulyje. 
Berlynas beveik aklai seka Paryžių. Prancūzija išeina prieš 
Ameriką dabar todėl, kad 2004 metais, kai į NATO ir Europos 
sąjungą įstos Vidurio ir Rytų Europos valstybės, bus ne laikas 
veikti savo naudai. Prancūzija jau seniai siekia sumažinti JAV 
įtaką pasaulyje. Tam pritaria Rusija ir Kinija. Jos iki šiol sėk
mingai veikė Jungtinių Tautų Saugumo taryboje prieš Ameri
ką. Jungtinės Tautos nesprendė karo reikalo, kaip norėjo 
Washingtonas. Čia balsavimai virto preke, kokio dydžio para
ma bus pasiūlyta už palankų balsavimą. Maskva pateikė di
džiausią reikalavimų sąrašą - nori atgauti Irako skolas ir 
dalyvauti naftos dalybose ir išlaikyti savo įtaką.

Tokioje situacijoje tenka veikti ir Lietuvos diplomatams,
nes Lietuva pasisakė už JAV politiką Irako atžvilgiu. Bet
Lietuvai nedera pyktis ir su Prancūzija. Prez. Pakso vizitas
Briuselyje buvo laiku, nors jis dar naujokas tuose klausimuose.
Jo ten pareikštos užsienio politikos gairės buvo sutiktos gerai.
Rolando Pakso pirmieji veiksmai Briuselyje negali nuvilti
lietuvių. Tebūnie leista naujam prezidentui veikti, nors jo
darbai ir nepatiktų kosmopolitams.i 5. Tubenas

Eltos pranešim u, per 12 
pastarųjų metų Lietuvoje nu
sižudė 20 tūkstančių žmonių. 
Tai galim a būtų lyginti su 
vieno nedidelio  m iesto iš 
nykimu. 2000 metais nusižudė 
63 jaunuoliai, kurių amžius ne
siekė 19 metų, liko kelios tuš
čios klasės. Tokią statistiką 
Seim e surengto je  spaudos 
konferencijoje pateikė Valsty
binio psichikos sveikatos cen
tro, Suicidologų asociacijos at
stovai.

Savižudybių prevencijos 
klausimai balandžio 2 d. bus 
svarstomi Seime rengiamoje 
tarptautinėje konferencijoje.

Pasak Vilniaus universiteto 
psichiatrijos klinikos vadovo 
profesoriaus Algimanto Dem- 
binsko, Lietuva pagal savižu
dybių skaičių pirmauja tarp 
Europos valstybių ir, neatrodo, 
kad ši tendencija keistųsi.

Alkoholizmas, nedarbas, 
neigiami socialiniai poveikiai, 
tyrimų duomenimis, skatina šį
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valdžią, kuri būtų demokra
tinė, pastovi, laisva šalis.

Prezidentas savo kalbą bai
gė sakydamas, kad milijonai 
amerikiečių meldžiasi, kad visi 
tie kariai kariuomenėj sugrįžtų 
į namus saugiai ir greitai.

Po kelių dienų lengvų susi
šaudymų dykumoje tarp Irako 
ir Kuveito pasirodė užsidegu
sios naftos liepsnų. Jų daugiau 
matosi Basros naftos laukų re
gione. Irako valdžios žmonės 
daug yra kalbėję apie naftos 
šaltinių apsaugojimą, tačiau 
kyla įtarimas, kad dabartiniai 
valdovai tyčia padeginės šalti
nius sabotažo tikslais.

Irako kariai jau paleido į 
Kuveito teritoriją kelias savo 
uždraustas raketas, bet dvi jų 
sunaikino JAV “Patriot” rake
tos. Viena Irako raketa pati nu
krito nepasiekusi Kuveito sie
nos, susprogo pakeliui.

D idelį galvosūkį sukėlė 
JAV didelės bombos sprogi
mas Bagdade. Bomba sprogo 
vadinamam požeminiame bun
keryje, kur posėdžiavo diktato
rius Saddam Hussein su savo 
generolais. Po kiek laiko tele
vizijoje pasirodė labai į dikta
torių panašus vyriškis ir pers
kaitė pareiškimą. Sostinėje pa
sklido gandai, kad tas vyras 
buvo ne Saddam, kuris sprogi
me buvo sužeistas, bet “antri
ninkas”, kurių Saddam turėjęs 
kelis, kurie pavojaus atveju jam 
atstovaudavo kaip “Saddam”.

Bagdadą toliau daužo JAV 
raketos ir lėktuvų išmėtomos 
bombos. Irako sieną pietuose 
jau peržengė JAV marinai ir 
kelios pėstininkų divizijos. Prieš 
Kalifornijos dydžio Iraką išėjo

reiškinį. Ypač dažnai ranką 
prieš save pakelia vyrai. Tarp 
savižudžių 7 kartus daugiau 
vyrų negu moterų.Tačiau ne 
vien skurdas verčia žmones sa
vo noru trauktis iš gyvenimo.

Anot Suicidologų asociaci
jos prezidento Algirdo N a
vicko, Armėnijoje, Gruzijoje, 
kur gyvenimo sąlygos daug 
sunkesnės, savižudybių skai
čius yra gerokai mažesnis.

A. Navicko teigimu, būtina 
steigti specializuotus savižu
dybių prevencijos centrus, nes 
bendroji psichiatrija šiuo at
veju negali padėti. Vilniuje yra 
įsteigtas toks centras, tačiau 
anot A. Navicko, kyla didelių 
problemų su jo  išlaikymu, nes 
ligonių kasos nemoka už so
cialinio, psichologinio pobū
džio paslaugas, kurios teikia
mos centro pacientams.

Psichikos sveikatos centro 
vadovė Ona Dovydonienė tei
gia, kad daugiaplanė savižudy
bių problema turi būti spren-
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net 42 pasaulio valstybės. Iš 
Bagdado miesto pabėgo daug 
civilių. Keliose miesto dalyse 
užsienio korespondentai, kurie 
dar ten liko, turi kvėpuoti dū
mų pilną orą.

-----  Keliais sak in ia is-----

• Prezidentas G. Bush
įspėjo amerikiečius, kad karas 
Irake gali būti ilgesnis ir sun
kesnis negu kai kurie žmonės 
pranašauja.

• Irako diktatorius Saddam 
Hussein yra baigęs Egipto tei
sių kolegiją ir Irako universite
tą Bagdade. Jis yra valstybės pre
zidentas, ministras pirminin
kas, ginkluotų jėgų viršinin
kas, generolas ir generalinis Ba- 
ath partijos sekretorius. Vedęs, 
turi šešis vaikus. Nuo 1976 m. 
eina kariuomenės vado pareigas.

• Irako kurdai, pabėgę į kal
nus nuo karo veiksmų, prašo 
JAV vyriausybę, kad JAV karo 
jėgos okupuotų šiaurinę Irako 
dalį ypač K irkuk ir M osul 
miestus, nes čia yra svarbūs 
Irako valdomi naftos šaltiniai.

• Amerika ir Britanija, 
planuodama būsimo Irako at
statymą paprašė Jungtinių Tau
tų, jos m aisto ir sveikatos 
agentūroms prisidėti prie Irako 
pokarinio atstatymo. Jau 45 
valstybės pažadėjo savo para
mą. Jungtinių Tautų sekreto
rius įsakė savo inspektoriams 
greit apleisti Irako teritoriją.

• Daugiausia žalos Bagda
do miestui padarė pirmą karo 
naktį iš Viduržemio jūros at- 
skrendančios “Tomahawk” ra
ketos ir iš Raudonosios jūros pa
leistos F-117 radaro nepastebi
mų lėktuvų bombos. Raketos

džiama kompleksiškai, kaip tai 
daroma Vakarų šalyse, valsty
bei skiriant atitinkamą finan
savimą.

Siuo metu yra parengta Na
cionalinė savižudybių preven
cijos programa, kuriai pritarė 
Vyriausybės strateginio plana
vimo komitetas. Programos 
įgyvendinimui 2003-2006 me
tais, pasak O. Dovydonienės, 
reikėtų apie 3 milijonų litų.

Programoje numatytos trys 
pagrindinės veiklos kryptys - 
in fo rm acijos v isuom enei 
teikimas, organizuota pagalba 
riz ikos grupės asm enim s, 
k riz ių  centrų  įste ig im as, 
m obilių pagalbos komandų 
sudarymas, mokslo tyrimai ir 
analizė.

Pasak O. Dovydonienės, 
tik visuomenei supratus, kad 
savižudybių problema, yra ne 
vien psichiatrų reikalas, per 
10-15 m etų galim a bus 
pasiekti teigiam ų poslinkių 
šioje srityje.

iš JAV lėktuvnešių pasiekia 
Bagdadą per vieną valandą.

• Palestinos Vadovybė pa
skyrė Mahmoud Abbas minist
ru pirmininku. Jis vadovaus 
valstybės saugumo ir viešos 
tvarkos įstaigoms, bet prezi
dentu toliau liks Yasser Arafat. 
Hamas, slapta su Izraeliu ko
votojų grupė pasmerkė šį re
formos žingsnį, sakydama, kad 
tai įvyko tik JAV sionistų spau
dimo įtakoje.

• Pakistano politinis vei
kėjas paskelbė, kad buvo su
gautas Osama bin Laden. Pa
kistanas ir JAV paneigė šią ži
nią, tačiau valiutos akcijų bir
žose tuoj pakilo dolerio vertė.

• Indonezijos teismas nu
teisė buvusį kariuomenės vadą 
penkeriais metais kalėjimo, už tai, 
kad jis negynė Timor salos gy
ventojų nuo genocido veiksmų, 
kai jie siekė nepriklausomybės.

• Maltoje vyko referendu
mas, kuriame 53.6 % balsuoto
jų  pasisakė už įstojimą į ES. 
Vyriausybė paskelbė balandžio 
12 naujo parlamento rinkimus. 
Referendume dalyvavo 91% 
balsuotojų.

• Kipro saloje ateinančiais 
metais tik graikų valdoma da
lis galės įstoti į Europos Sąjun
gą. Turkai atsisakė dalyvauti. 
JT paskelbė, kad bus nutrauk
tos taikos derybos tarp graikų 
ir turkų. Europos Sąjunga įspė
jo, kad turkų laikysena pakenks 
Turkijos bandymui įstoti į ES.

• Kubos keleivinį lėktuvą už
grobė šeši įgulos nariai ir pri
vertė skristi į Floridos Key West 
oro uostą. Lėktuvą privertė nusi
leisti JAV apsaugos naikintuvai. 
Grobikai buvo suimti, 29 Kubos 
keleiviai galėjo skristi namo.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis kartu su Bulgarijos, Estijos, 
Latvijos, Rumunijos, Slovakijos ir Slovėnijos ministrais pasirašė protokolą dėl priėmimo į NATO 
Briuselyje kovo 26 d. NATO nuotr.

ES VIDAUS NESUTARIMAI GALI SULĖTINTI PLĖTRĄ Į RYTUS

Budapeštas, kovo 24 d. 
(ELTA). Vengrijos verslo leidi
nio “Budapest Business Jour
nal”, kuriuo remiasi ELTA, tei
gimu, Briuselio biurokratų ir 
ekonomikos ekspertų abejones 
sustiprino praėjusią savaitę 
prasidėję nesutarimai tarp Eu
ropos Parlamento ir Europos 
Tarybos dėl stojimo sutarčių su 
dešimčia šalių kandidačių, tarp 
jų  ir Lietuvos, ratifikavimo.

Ant kortos atsidūrė visas 
plėtros tvarkaraštis, raginantis 
pagrindinę Europos Sąjungos 
įstatymų leidžiamąją instituci
ją  ratifikuoti stojimo sutartis 
balandžio 9 dieną. Tokiu būdu 
balandžio 16 dieną Atėnuose 
galėtų įvykti galutinis sutarčių 
pasirašymas.

“Nemanau, kad dabartinės 
diskusijos sukliudytų plėtrai , 
- sakė Vengrijos Parlamento 
komiteto, koordinuojančio ša
lies stojimą į ES, vadovas Ist- 
vjn Szent-Ivjnyi. - Tačiau jei 
per trumpą laiką nebus pasiek
tas kompromisas, gali būti pa
keistas tvarkaraštis, ir vien tai 
būtų pakankamai didelė prob
lema” .

Tuo tarpu Vengrijos ekono
mikos tyrimų instituto GKI 
vykdantysis direktorius Gyula 
Hegedžs teigė: “Dabartines

diskusijas laikau ES vidaus ko
vų apraiška, kuri gali plėtrą sulė
tinti, tačiau ne jai sukliudyti”.

Praėjusią savaitę Europos 
Parlamentas pareiškė neratifi
kuosiantis stojimo sutarčių su 
dešimčia šalių kandidačių, nes 
šių susitarimų dalys, regla
mentuojančios subsidijas nau
josioms narėms iki 2006 metų, 
buvo parengtos be Parlamento 
pritarimo. Deputatai mano, jog 
tokiu būdu buvo sulaužytas 
1999 metų dekretas, numatan
tis Parlamentui teisę tvirtinti su 
biudžetu susijusius sprendi
mus.

Praėjusį trečiadienį daugu
ma Europos Parlamento užsie
nio reikalų komiteto narių bal
savo už dešimties šalių kandi
dačių priėmimą. Tačiau depu
tatai taip pat pritarė kartu su 
biudžeto komitetu parengtoms 
rekom endacijom s, raginan
čioms ES valstybių vadovus 
arba panaikinti biudžeto sumas 
penkioliktuose stojimo sutar
čių skyriuose, arba padidinti 
vidaus politikai skirtą biudže
tą.

Visi Europos Parlamento 
nariai dėl šių rekomendacijų 
balsuos kovo 27 dieną, tačiau 
tikimasi, jog iki tol bus pa
siektas kompromisas su Euro-

pos Taryba. Pasiekus susitari
mą, Parlamentas galėtų bal
suoti dėl stojimo sutarčių ba
landžio 9 dieną per Strasbūre 
vyksiančią sesiją

Pasak I. Szent-Ivjnyi, nese
niai Budapešte viešėjęs Euro
pos Parlamento pirmininkas 
Pat Cox minėjo, kad deputatai 
nenorėtų dėl iškilusio konflik
to atsisakyti dešimties naujų 
narių priėmimo. Tačiau ES 
įstatymų leidžiamosios institu
cijos vadovas teigė, esą nebu
vo galima šio klausimo pra
leisti negirdomis, nes tai su
kurtų precedentą, kai biudžeto 
klausimai sprendžiami be Par
lamento pritarimo.

“Ponui P. Cox praėjusią sa
vaitę pasakiau, kad ratifikavi
mo uždelsimas būtų didžiulis 
skandalas, tačiau jis patiktino 
Europos Parlamentą ir Euro
pos Tarybą intensyviai ieškant 
kompromiso” , - sakė I. Szent- 
Ivjnyi.

UŽ REFERENDUMĄ AGITUOS IR LAIŠKININKAI

Atokius Lietuvos kaimus pasiekiantys laiškininkai gali tapti 
svarbiausiu informacijos šaltiniu apie Europos Sąjungą ir turėtų 
pakviesti kiekvieną Lietuvos pilietį dalyvauti referendume.

Apie tai kalbėta Susisiekimo ministerijos ir Europos komiteto 
vadovų susitikime su “Lietuvos pašto” valdybos nariais, admi
nistracija, rajonų pagrindinių paštų viršininkais bei Ryšių dar
buotojų profesinės sąjungos vadovais. Ministras Zigmantas Bal
čytis akcentavo, kad Lietuvos pašto darbuotojai yra jungiamoji 
grandis tarp miesteliuose ir kaimuose atokiai gyvenančių žmonių 
ir aktyviai miestuose vykstančio gyvenimo. Todėl, ministro nuo
mone, laiškininkai gali kiekvienam Lietuvos gyventojui suteikti 
informaciją apie ES ir pakviesti dalyvauti referendume. Z. Balčy
tis paprašė visų, dalyvavusių susitikime, grįžus į darbo vietas 
informuoti bendradarbius apie aktyvų dalyvavimą organizuojant 
balsavimą paštu ir informuojant Lietuvos piliečius dėl Lietuvos 
stojimo į ES. Balsavimas paštuose dėl Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje prasidės balandžio 28 d. ir tęsis iki gegužės 8 dienos.

NARYSTEI NATO BEI ES PRITARUSIUS 
SLOVĖNUS PASVEIKINO 

P. AUŠTREVIČIUS IR A. VALIONIS

V iln ius , kovo 24 d. (ELTA). Sekm adienį vykusiam e 
referendume narystei Europos Sąjungoje bei NATO “taip” 
tarusius slovėnus pasveikino buvęs vyriausiasis Lietuvos 
derybininkas su ES, Europos komiteto generalinis direktorius 
Petras Auštrevičius.

Anot P. Auštrevičiaus, Slovėnijos gyventojų apsisprendimas 
yra svarbus isto rin is žingsnis v ieningos Europos link. 
“Referendumo rezultatas rodo, kad Slovėnijos žmonės deramai 
vertina būsimos narystės ES naudą”,- teigia pareigūnas.

Negalutiniais duomenimis, už narystę NATO buvo 66 proc. 
referendume dalyvavusiųjų slovėnų, o stojimą į ES parėmė net 
90 proc. balsavusių. Rinkimuose dalyvavo 60 proc. rinkimų teisę 
turinčių šalies piliečių.

ELTA primena, jog lietuviai dėl narystės ES balsuos šių metų 
gegužės 10-11 d ienom is vyksiančiam e referendum e. 
Sociologinių tyrimų duomenimis, šalies narystę ES palaiko 
daugiau nei du trečdaliai Lietuvos gyventojų.

Kartu su kitomis devyniomis sėkmingai derybas baigusiomis 
kandidatėmis visateise ES nare Lietuva ketina tapti 2004-ųjų 
metų gegužės 1 dieną.

Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis pasveikino 
slovėnus referendume tvirtai pareiškusius esant už šalies narystę 
Europos Sąjungoje bei NATO.

“Slovėnijoje surengtas referendumas dėl šios valstybės 
narystės euroatlantinėse organizacijose yra vienas iš pirmųjų 
tarp šalių kandidačių, todėl jo  sėkmė svarbi ne tik pačiai 
Slovėnijai, bet ir kitoms šalims kandidatėms. Jis sėkmingai 
pratęsė referendumų šalyse kandidatėse seką, suteikė šiam 
procesui didesnį pagreitį ir nubrėžė siektinas gaires kitiems”, - 
tvirtino A. Valionis.

Anot ministro, referendumo Slovėnijoje sėkmė yra dar vienas 
žingsnis praktiškai įgyvendinant Europos Sąjungos ir NATO 
plėtrą, kurių tikslas - vieninga Europa.

Tačiau ši sėkmė, A.Valionio manymu, anaiptol nereiškia 
to lesn io  NATO ir Europos Sąjungos p lėtros procesų  
automatizmo - Lietuva, kaip ir kitos likusios šalys kandidatės 
turi labai atsakingai ruoštis būsimiesiems referendumams dėl 
narystės organizacijose.

ELTA primena, jog Lietuvoje referendumas dėl narystės ES 
vyks šių metų gegužės 10-11 dienomis.

Lietuva pernai gruodį Kopenhagoje kartu su Slovėnija bei 
dar aštuoniomis Vidurio ir Pietryčių Europos šalimis baigė 
stojimo derybas su ES.

Pirmoji šalis kandidatė, surengusi referendumą dėl narystės 
ES buvo Malta - joje kovo 8 dieną vykusiame referendume 
dalyvavo 92,5 proc. visų rinkėjų, už šalies narystę ES buvo 53,6 
proc. rinkėjų.

Slovėnija kol kas yra vienintelė šalis kandidatė, nusprendusi 
surengti referendumą dėl šalies narystės NATO.

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Čikagoje kovo 13 dieną surengė Lietuvos 
valstybės 750 metų ir karaliaus Mindaugo karūnavimo paminėjimą University Club of Chicago 
patalpose, kurio metu prezidentas Valdas Adamkus pasakė pagrindinę kalbą ir įteikė valstybės 
apdovanojimus. Nuotraukoje prezidentas V. Adamkus įteikia Vytautui Radžiui, Lietuvių Operos 
steigėjui, redaktoriui, ordino “Už nuopelnus Lietuvai” komandoro kryžių.

R. Astrausko nuotr.
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Albinas Markevičius, Janina ir kons. Vytautas Čekanauskai, Zina Markevičiūtė Kovo 11-osios 
minėjime Los Angeles, CA.

NEPRIKLAUSOMYBES ATSTATYMO MINĖJIMAS
Kovo 9-tą dieną, jau sep

tintą kartą iš eilės Tėvynės 
Sąjungos Kalifornijos rėmėjų 
skyriaus pirmininkas Albinas 
Markevičius ir jo  gabūs padė
jėjai sukvietė Los Angeles lie
tuvių visuomenę į Kovo Vie
nuoliktosios minėjimą šv. Ka
zimiero parapijos salėje.

Program ą pravedė Zina 
Markevičiūtė. Invokaciją su
kalbėjo svečias iš Lietuvos 
kun. Algirdas Kildušis. Sugie
doti Am erikos ir Lietuvos 
himnai. Susirinkusius pasvei
kino ir neilgą, bet labai pras
mingą kalbą pasakė garbės 
generalinis konsulas Vytautas

Lietuvos Respublikos garbės generalinio konsulo Los Angeles 
Vytauto Čekanausko žodis Kovo 11-tosios minėjimo proga

“Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba, paskel
busi nepriklausomos Lietuvos 
valstybės tęstinumą ir sugrįži
mą į laisvąją pasaulio šalių 
šeimą, tikisi jų  broliško soli
darumo ir paramos.

Mūsų sprendimas nėra nu
kreiptas nė prieš vieną valsty
bę, nė prieš vieną Lietuvoje gy
venančią tautybę. Tai kelias, 
kuris leidžia užtikrinti Lietu
voje žmogaus, piliečio ir tauti
nių bendrijų teises, atsiverti lais
vam bendravimui, įnešti mūsų 
atsakomybės ir darbo indėlį į 
kuriamą teisingumo ir santar
vės pasaulį. Tepadeda mums Die
vas ir visi geros valios žmonės”

“Žemaitiška kapela” - Viktorija, Robertas, Margarita ir Gintaras Vainučiai.

Č ekanauskas. M eninę dalį 
išpildė svečiai iš Lietuvos. Pia
nistė Auksuolė Jackūnaitė pa
skambino Čiurlionio ir Beetho- 
veno kūrinių. Žemaitiška kape
la - Gintaras ir Margarita Vai- 
nučiai, bei jų sūnus ir dukrelė - 
tarmiškai dainavo dainas ir pa
sakojo pokštus. Visiems meni
ninkams buvo atsidėkota plo
jimais Susirinkusiems ir prie 
šventės rengimo prisidėjusiems 
padėkos žodžių nepagailėjo 
šventės rengėjas Albinas Mar
kevičius. Visos program os 
metu susirinkusieji užkandžia
vo ir gurkšnojo vyną. Po pro
gramos sekė puikūs pietūs, ku-

Tai Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos kreipimasis į pasaulio 
tautas vėlyvą 1990 metų kovo 
11-tosios vakarą, už kurio priė
mimą balsavo 129, susilaikė - 
1 deputatai.

Dvidešim tasis šimtmetis 
Europoje pasižymėjo kaip vie
nas iš daugiausiai istorinių per
mainų pateikęs laikotarpis. Du 
pasauliniai karai smarkiai pa
lietė šio žemyno gyventojus. 
Griuvo senos imperijos bei ka
ralystės, jų  vietą pakeitė res
publikos, tretieji reichai, sąjun
gos, federacijos ir panašiai. Tų 
įvykių sukelto siautėjimo neiš
vengė ir mūsų Lietuva. Du kar
tus ji turėjo skelbti atkurianti

riuo paruošė šeimininkė Geno
vaitė Plukienė. Ant stalų atsi
rado buteliai šampano. Sven- 
tės vadovas, priėjęs prie mik
rofono ir pasiūlęs visiems pri
sipilti taures, pasveikino kons. 
Čekanauską gimtadienio pro
ga ir pakvietė visą salę sugie
doti “Valio, valio”. Ilgi, triukš
mingi ir labai nuoširdūs buvo 
susirinkusių sveikinimai. Apie 
konsulo stalą didžiuliu ratu su
sirinko visa salė ir lėtesnieji te
galėjo tik iš tolo solenizantą svei
kinti. Puikiame ūpe, švęsdami 
dvigubą šventę, svečiai dar il
gai linksminosi, šoko ir dainavo.

Rūta Šakiene

nepriklausomą Lietuvos vals
tybę, du kartus turėjo įrodyti pa
sauliui savo teisę į nepriklauso
mą gyvenimą, du kartus turėjo 
gauti to pasaulio pripažinimą, 
du kartus pradėti nuo pradžios.

Lenkijos ministeris pirminin
kas Leszek Miller paklaustas, 
kuo skiriasi šių dienų Lenkija nuo 
prieškarinės Lenkijos, trumpai 
atsakė - žmonėmis, jų galvosena, 
jų  pažiūromis į naujas gyveni
mo sąlygas. Tad nenuostabu, kad 
toks atsakymas visiškai atitiktų 
ir lietuvių apibūdinimui.

Vasario 16-tosios ir Kovo 
11-tosios aktais buvo išreikšta 
Tautos valia; vienu atveju at
statyti Lietuvos valstybę, kitu

LIETUVOS POZICIJA IRAKO KLAUSIMU
PRISTATYTA EAPC AMBASADORIAMS

Valstybės Gynimo Tarybos posėdyje patvirtintą Lietuvos po
ziciją Irako klausimu Briuselyje vykusiame neeiliniame Euro- 
atlantinės Partnerystės tarybos (EAPC) ambasadorių posėdyje 
pristatė Lietuvos ambasadorė prie NATO Gintė Damušytė.

Ambasadorė pažymėjo, kad Lietuva giliai susirūpinusi dėl to, 
jog Irakas nevykdo JT Saugumo Tarybos rezoliucijų, taip pat 
pasisako už taikius konfliktų sprendimo būdus bei ES ir Euroat- 
lantinio Aljanso šalių vienybę svarbiais strateginiais klausimais.

Manydama, kad ginkluotas konflikto sprendimo būdas turėtų 
būti tik paskutinė šios problemos sprendimo priemonė, Lietuva 
reiškia pasirengimą prisidėti politinėmis ir kitomis ribotomis 
priemonėmis prie tarptautinės koalicijos nuginkluoti Iraką bei 
suteikti humanitarinę paramą, likviduojant neigiamas krizės pa
sekmes, kalbėjo G. Damušytė.

EAPC ambasadorių posėdyje JAV ir Didžiosios Britanijos 
atstovai informavo 44 valstybių ambasadorius apie prasidėjusius 
karo veiksmus Irake ir numatomus jų  įgyvendinimo principus. 
Šių šalių atstovai taip pat pristatė teisinį karinių veiksmų pagrin
dimą, požiūrį į humanitarinės pagalbos teikimą po konflikto ir 
būsimą Irako atstatymą. Susitikimo metu pasisakė visos į NATO 
pakviestosios šalys, taip pat Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Portu
galijos, Prancūzijos, Rusijos, Turkijos, Ukrainos ir Vokietijos 
atstovai.

Jonas Petronis ir Rūta Šakienė Kovo 11-osios minėjime.

- tos valstybės suvereninių ga
lių vykdymą, galių kurios 1940 
m. svetimos jėgos buvo suvar
žytos (tikrumoje - sustabdytos).

Atrodytų, jog tais dviem ak
tais kalbama apie vieną ir tą pa
čią Lietuvos valstybę. Deja, tai 
truko labai neilgai, nes dar tą 
patį vakarą, priėmus nutarimą 
atstatyti 1938 m. gegužės 12 d. 
Lietuvos Konstituciją, sustab- 
dant tik tų skyrių ir straipsnių, 
kurie reglamentuoja Respubli
kos prezidento, Seimo, Valsty
bės Tarybos ir Valstybės Kont
rolės statusą, galiojimą, ši Kons
titucija buvo suspenduota. Tai 
buvo padaryta “atsižvelgiant į 
būtinumą suderinti atstatytos 
Lietuvos Konstitucijos nuosta
tas su pakitusiais politiniais, 
ekonominiais ir kitais visuome
niniais santykiais”. Jos vietoje 
buvo patvirtintas Lietuvos Res
publikos Laikinasis Pagrindinis 
įstatymas. Dėl to ir galima tvir
tinti, kad su Kovo 11-tosios ak
tu užsibaigė Vasario 16-tosios Lie
tuvos laikotarpis - gimė nauja Lie
tuva, naujas Lietuvos žmogus.

Lietuvos žmonės per 13 nau
jo  nepriklausomo gyvenimo 
metų jau tris kartus laisvai iš
reiškė savo valią dalyvaudami 
demokratiniais pagrindais su
ruoštuose tiesioginiuose Seimo 
ir valstybės prezidento rinki
muose. Lietuva tapo politiniai 
stabili ir ekonominiai patraukli

šalis, nors ir dažnai keičianti 
vyriausybes (šiandien jau turi
me trylika!).

Per tą laiką Lietuvai pasi
sekė ir plačiau atverti duris į 
tarptautines organizacijas ku
rių draugėje ji tikisi užsitikrinti 
geresnę ir saugesnę savo tautos 
bei valstybės ateitį.

Visi iki šios dienos Lietu
vos pasiekti laimėjimai yra ap
vainikuoti mūsų sugebėjimu 
sutarti ir dirbti kartu. Politinių 
pažiūrų  įvairum as nebuvo 
kliūtis nei Vasario 16-tosios, 
nei Kovo 11-tosios aktų signa
tarams savo parašais patvirtinti 
tautos jiems suteiktą mandatą 
- kalbėti ir veikti jos vardu sie
kiant vieningo tikslo - laisvos 
Lietuvos. Politinių pažiūrų 
įvairumas neturėtų mus skal
dyti ir šiandien, nes mylėti tė
vynę ir jai dirbti nėra nei vie
nos politinės grupuotės išskir
tina nuosavybė.

Jau 13 metų kai Lietuvos 
ateitis yra mūsų rankose. Lie
tuva per visus laikus mums 
buvo ne tik šventas žodis, bet 
ir šventa vieta. Tad šiandien, 
su džiaugsmu minėdami šią 
brangią šventę, prisiminkime 
ypač tuos kurie kraujo ar gyvy
bės auka prisidėjo prie jos įkū
nijimo. Jie gyveno, kad kiti ga
lėtų džiaugtis laisve. Jiems 
amžina mūsų padėka.
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Geriausias finalo žaidėjas A.Virbickas iš Čikagos “Žalgirio”.

KREPŠINIO TURNYRAS 
LIETUVOS AMBASADOS JAV TAUREI LAIMĖTI

Kovo 22 d. Lietuvos am
basada Vašingtone pirmą kar
tą surengė vyrų krepšinio tur
nyrą LR ambasados JAV tau
rei laimėti, kuriame dalyvavo 
Amerikos lietuvių, JAV admi
nistracijos ir Ukrainos amba
sados Vašingtone vyrų krepši
nio komandos - viso 12 ko
mandų. Laimėjo Čikagos “Žal
giris”, finale nugalėjęs “Nau
jąją Angliją” rezultatu 54-39. 
Trecią vietą laimėjo Filadelfi
jos “Aras I”, kuri nugalėjo Va
šingtono “Vėjo” ir Vašingto-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •c
Iš tolimos praeities nežino

mybių, nežinomais judėjimų, 
kelionių vingiais, kažkada ir 
kažkodėl prie rytinių Baltijos 
pakraščių apsistojo, apsigy
veno ir įsigyveno lietuvių gen
tys. Ilgainiui tos gentys susior
ganizavo ir iškilo kaip Lietu
vos valstybė, susitvarkiusi pa
gal ano meto politinių santvar
kų pavyzdį.

Jeigu tarsime, kad Europa 
siekia iki Uralo, tai geografiš
kai Lietuva būtų Europos vi
duryje. Bet jeigu Europą da
linsime į Vakarų Europą ir Ry
tų Europą, tai Lietuva atsirastų 
Vakarų Europos pakraštyje, 
arba vadinamajame Tarpeu- 
ropyje. Tokia geografinė pa
dėtis daug kuo lėmė lietuvių 
tautos ir Lietuvos valstybės 
tolesnį likimą.

Imant istoriškai, Lietuva, 
kaip valstybė, formavosi tuo 
metu, kai Europoje po Romos 
imperijos žlugimo jau buvo 
susiorganizavusios vidurinių 
amžių feodalinės valstybės 
Romos popiežiaus globoje bei 
priklausomybėje. Politinė val
dymo mintis betgi dar buvo 
Romos im perijos politinės 
minties tęsinys: valdžios ir 
valdymo dvasia buvo imperia
listinė, valdžios suverenumas 
ėjo ne iš apačios - ne iš tautos 
gyventojų, bet iš viršaus, iš 
valdovų suverenumo. Tokia

no-Baltimorės Jaunimo jung
tinę komandą rezultatu 79-63. 
Nugalėtojams Lietuvos amba
sadorius JAV Vygaudas Ušac- 
kas įteikė LR ambasados JAV 
pereinam ąją taurę bei dėžę 
“Kalnapilio” alaus.

Kiti turnyre pasižymėję da
lyviai taip pat gavo prizus, ku
riuos įsteigė Lietuvos krepši
nio žvaigždės Arvydas Sabo
nis, Žydrūnas Ilgauskas ir Ša
rūnas Marčiulionis.

Rezultatyviausiu turnyro 
žaidėju tapo Laimonas Čičinas

"SALIS TA LIETUVA VADINAS...” 
I

(Apmąstymų ir samprotavimų santraukos)
Iš knygos “Domas Cesevičius”

valdym o dvasia  ir tok ia  
valdymo koncepcija buvo val
doma ir tuometinė Lietuvos 
valstybė.

Lietuvos valstybė buvo tarp 
Europos Vakarų ir Rytų. Lie
tuvos valstybės kūrimosi metu 
Vakarų Europa jau buvo atitin
kamai užpildyta gyventojais, 
prekyba, laivyba, kultūra, ka
riuomene ir valdžia.

Daugel turto pas kryžiuo
čius nuo senos gadynės:

Aukso žiba miestų bonios, 
šilkų pilnos skrynios...

(Maironis)

Tuo tarpu Europos rytuose 
plytėjo didžiausi, mažai apgy
vendinti plotai - beveik tušti 
plotai, miškų, krūmynų ir pel
kynų plotai, kuriuose gyveno 
palaidos, silpnai organizuotos 
bendruomenės, kuriose buvo 
maža valdžios ir maža tvarkos. 
Todėl nenuostabu, kad tų plotų 
gyventojai galėjo kreiptis į Eu
ropos vakarus, susiskųsdami ir 
prašydami:

“Naša strana velika i obilna, 
no poriadka netu - prichodite 
k nam i vladeite nami...” Saky

iš Filadelfijos “Aro II” (72 taš
kai). Jam įteiktas kamuolys su 
A.Sabonio autografu. Geriau
siu finalo žaidėju pripažintas 
Audrius Virbickas iš Čikagos 
“Žalgirio” . Jis apdovanotas 
kamuoliu su Ž.Ilgausko auto
grafu.

Turnyre Vašingtone drau
giškas rungtynes taip pat su
žaidė dvi iš įvairiuose Ameri
kos miestuose gyvenančių mo
terų sudarytos komandos. Ge
riausia moterų varžybų žaidėja 
tapo Kristina Gineitis. Ji apdo
vanota kamuoliu su Š.Mar- 
čiulionio autografu.

Turnyre buvo išrinktas ir 
geriausias krepšininkas-diplo- 
matas. Juo tapo bei A.Sabonio 
sportiniais batais ir 
NEBL marškinėliais 
buvo apdovanotas 
JAV Valstybės de
partam ento  p a re i
gūnas Conrad Trib
ble.

Tuo tarpu už ryž
tą ir drąsą kovojant 
su lietuviais Ukra
inos ambasados Va
šingtone bei jungtinė 
JAV administracijos 
kom anda “H om e
land Insecurity” ga
vo po dėžę “ K al
napilio” alaus.

Turnyre varžėsi 
jungtinė Vašingtono 
“V ėjo” ir Vašing-

kime, kad tais žodžiais tada 
slavų bendruomenės kreipėsi 
į tuo metu valdingus, veržlius 
šiaurės vakarų kaimynus - vi
kingus. Bet dabar vis daugiau 
aiškėja, kad ir Lietuvos gyve
nimas tuo metu buvo gerokai 
susipynęs su vikingų pastan
gomis skverbtis toliau į Rytus 
ir ten perimti tvarkymo, val
dymo vaidmenį. Greičiausiai, 
kad ir pirmieji Lietuvos vals
tybės ekspansyvūs pajudėji
mai į Rytus, į tuos milžiniškus, 
apytuščius, neorganizuotus 
plotus irgi turėjo kažkokį ryšį 
su vikingų visuotine ekspansi
ja  ta kryptimi.

Vikingų, lietuvių ir lenkų 
ekspansija į Rytus susitiko ir 
susikirto su totorių ekspansija 
į Vakarus. Galima sakyti, kad 
tos abi priešpriešinės ekspan
sijos tame susitikime bei susi
kirtime savaip neutralizavosi 
ir stabilizavosi: totoriai sulaikė 
vikingų-lietuvių-lenkų eks
pansiją į Rytus, o vikingų-lie
tuvių-lenkų ekspansija sulaikė 
totorių ekspansiją į Vakarus. 
Tą ekspansijų stabilizaciją iš
ardė sustiprėjusi Maskva, kai 
ji sutriuškino totorių galybę ir

tono-Baltimorės Jaunimo, Fi
ladelfijos “Aro I”, Filadelfijos 
“Aro II” , N iujorko “LAK” , 
Niudžersio “Statybos” , Niu- 
džersio “Liepsnos” , Konek
tikuto “Ąžuolų”, Čikagos “Žal
g irio” , Baltim orės “Vilko” , 
Naujosios Anglijos, JAV admi
nistracijos “Homeland Insecu
rity” bei Ukrainos ambasados 
komandos.

Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas tikisi, kad 
šis turnyras taps tradiciniu ir 
padės sustiprinti Lietuvos, kaip 
krepšinio šalies vardą am e
rikiečių tarpe. Varžybos vyko 
Katalikiško Amerikos Univer
siteto sporto salėje.

Geriausiai moterų varžybų žaidėjai Kristinai Gineitis LR ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas įteikė kamuolį su Š. Marčiulionio autografu.

kartu pradėjo kontrekspansiją į 
Vakarus prieš Lietuvos-Len
kijos valstybę. Lietuvos-Len
kijos imperija, spaudžiama iš 
Rytų ėmė silpnėti, pamažu irti, 
kaip ir visos imperijos. Tuo la
biau kad ir Vakarai, o ypač eks
pansyvios Vokietija ir Austrija, 
ėmė kreivai žiūrėti į silpnėjan
čią Lietuvos-Lenkijos valstybę, 
kuri vis mažiau begalėjo vai
dinti stabilizuojamą vaidmenį 
tame dideliame Tarpeuropio re
gione. Vadinasi, Rytų ir Vakarų 
ekspansijų interesai Lietuvos- 
Lenkijos valstybės atžvilgiu 
pradėjo sutapti.

Taip pamažu ėmė artintis 
prie savo galo labai didelė, la
bai komplikuotai sudurstyta ir 
labai nelietuviška Lietuvos im
perija. Nelietuviška ji buvo sa
vo gyventojų etnografine sudė
timi, dvilype arba net trilype 
valdančiųjų bei vyraujančių 
sluoksnių tautine priklausomy
be (lietuviška-lenkiška-rusiš- 
ka). Nelietuviška ji buvo net sa
vo valstybine kalba... Lietuviš
kas etnografinis branduolys bu
vo per mažas ir per silpnas su
jungti ir lietuviškumu persunkti 
visą labai didelį, šakotą valsty
bės gyvenimą. Dabar jau žino
me ir suprantame tos labai dide
lės kerėpliškos ir visaip sumiš- 
rintos Lietuvos likimą. Lietu
vos-Lenkijos valstybę pasidali
jo tarp savęs Rusija, Vokietija

Tai ne pirmas kartas, kai 
L ietuvos R espublikos am 
basada JAV imasi “krepšinio 
diplom atijos” . 2001 metais 
am basada in ic ijavo  keletą  
krepšinio rungtynių tarp Lie
tuvos ir JAV diplomatų bei 
politikų, kuriose dalyvavo JAV 
A tstovų  rūm ų narys John 
Shimkus, JAV Senatorius Gor
don Smith, LR Seimo p ir
mininkas Artūras Paulauskas, 
U žsienio reikalų  m inistras 
A ntanas Valionis, taip  pat 
Šarūnas Marčiulionis ir kiti 
L ietuvos ir A m erikos p a 
reigūnai.

Rolandas Kačinskas,
LR ambasados JAV inf.

ir A ustrija . E tnografinę  
L ietuvą okupavo R usija. 
Valstybės atei-na ir nueina. 
Tautos lieka. L iku-sios ir 
norinčios išlik ti tautos vėl 
siek ia  sukurti savo n ep ri
klausomas valstybes. Bet nuo 
valstybių gyvenimo ir likimo 
daug priklauso ir pačios tautos 
gyvenimas ir likimas. Taigi vi
sos tautos savo galutiniais sie
kimais vis tiek veržiasi, kad 
tauta, tautinė visuomenė būtų 
suorganizuota valstybiškai, 
nes tik tada tauta gali pilniausia 
pasireikšti kaip tauta. Valsty
biškai suorganizuota ir valsty
biškai struktūrizuota tauta da
bar yra pagrindinis ir vyriau
sias visų tautų politinis princi
pas. Valstybė yra tautos jėgos 
bei pajėgumo išraiškos forma, 
atitinkanti visus tautos gyveni
mo siekimus bei tikslus, kaip 
galima ilgesniam laikui užtik
rinti tautai saugumą ir palan
kiausias vystymosi sąlygas. 
Taigi tauta yra centrinė, pirme- 
nybinė politikos sąvoka, vals
tybė yra tautos jėgos išraiška, 
o kitos tautos gyvenimo ap
raiškos - ekonomika, kultūra - 
yra tautos gyvenimo konkre
tus, kasdieninis pasireiškimas. 
Tautinė valstybė savo nuolati
ne veikla suorganizuoja, dis
ciplinuoja, suaktyvina visus 
tautos pajėgumus.

(Bus daugiau)
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

Žurn. Edvardas Sulaitis gavo LDK Gedimino ordino karininko kryžių iš Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus kovo13 d. Čikagoje įvykusiose iškilmėse.

ŠIMTADIENIS
Vasario 8 d. “Aušros” aukštesniosios lituanistinės mokyklos 

(Cleveland) mokiniai atšventė šimtadienį - šimtą dienų iki mokslo 
metų pabaigos. Kadangi mokykla maža, ta proga vakarėlį 
surengti būtų buvę nelengva. Tai mokytojos sutiko šiai šventei 
paskirti valandą pamokų metu. Mokiniai pasivaišino ir pasiklausė 
keturių 20-ojo šimtmečio istorinių laikotarpių (šimtmečio 
pradžios, nepriklausom ybės, sovietm ečio ir paskutiniojo 
dešimtmečio) populiarių lietuviškų dainų.

Valandos pabaigoje būsimosios abiturientės vienuoliktojo 
skyriaus mokiniams įteikė mokyklos raktą. Pamatę, kad raktas 
šokoladinis, vienuoliktokai pareiškė, jog mokyklos užrakinti 
nereikia - ji atvira visiems, kurie nori mokytis, - ir raktą suvalgė. 
Kodėl raktas buvo šokoladinis? Ogi kad mokslo vaisiai saldūs!

V.B.

ČIKAGOS LIETUVIAI PRADĖJO MINDAUGO 
KARŪNAVIMO 750-MEČIUI SKIRTUS RENGINIUS

V iln iu s , kovo 14 d. 
(ELTA). JAV viešintis kaden
ciją baigęs Lietuvos Preziden
tas Valdas Adamkus nusipel
niusiems Amerikos lietuviams 
įteikė už nuopelnus šaliai skir
tus valstybinius apdovanoji
mus.

Siuo iškilm ingu įvykiu 
prasidėjo Lietuvos generalinio 
konsulato Čikagoje kartu su 
įvairiomis lietuvių organiza
cijomis ir menininkais organi
zuojamų renginių, skirtų Lie
tuvos karaliaus M indaugo

karūnavimo 750-mečiui ciklas. 
Kalbėdamas į susitikimą

Čikagoje susirinkusiems žmo
nėms, V. Adamkus pabrėžė, 
kad M indaugo karūnavim o 
750-mečio jubiliejus yra labai 
svarbus Lietuvai, jis gali būti 
lyginamas su dabartiniu Lie
tuvos kvietimu į Europos Są
jungą ir NATO. Šie pasiekimai 
liudija, kad Lietuva yra pripa
žįstama kaip neatsiejama Euro
pos dalis, o Mindaugo laikų pa
tirtis yra labai svarbi šiandie
nos Lietuvai plėtojant toleran-

ciją ir visapusišką bendradar
biavimą Europoje bei pasau
lyje. Amerikos lietuvių ruošia
mą renginių ciklą pratęsė Či
kagoje atidarytas lietuviškų 
filmų festivalis, kurį surengė 
konsulatas kartu su Amerikos 
lietuvių televizija bei kino cen
tru “Facets”. Balandžio mėne
sį vyks Veronikos Pavilionie
nės ir grupės “Street dancers” 
koncertas “Beverly Arts” cen
tre, kuriame visą mėnesį bus 
demonstruojami vietos lietu
vių menininkų darbai.

kiniams Gretai Augytei ir Vėjui Belzinskui šimtadienio proga mo
kyklos raktą įteikė dvyliktokės Agnė Majorovaitė ir Milda Ma- 
ciulevičiutė. V. Bučmienės nuotr.

44-JI TRADICINĖ SKAUTŲ KAZIUKO MUGĖ

Kovo 2 d. Čikagos ir apy
linkių skautai bei skautės Pa
saulio lietuvių centre Lemonte 
buvo suruošę jau 44-jį tradi
cinį Kaziuko mugės renginį.

Kovo mėnesio pradžioje 
(arčiausią sekmadienį nuo šv. 
Kazimiero vardadienio) anks
čiau Jaunimo centre Čikagoje, 
o dabar PL Centre Lemonte, 
organizuojamos mugės yra 
vieni iš didžiausiųjų mūsų 
tautiečių susibūrim ų metų 
laikotarpyje.

Tad nenuostabu, kad ir 44- 
ji mugė sutraukė didelį ne tik 
jaunų, bet ir pagyvenusiųjų 
žmonių būrį. Jau sekmadienio 
rytą, 10 val., kai vyko oficia
lus mugės atidarymas, nebuvo 
galima rasti vietos automobi
lių pastatymui. Daugumas tu
rėjo pastatyti gerokai toliau ir 
žingsniuoti tolimą kelią iki PL 
Centro rūmų.

Daug kambarių ir pagrin
dinės salės buvo pilnos skautų 
su uniformomis ir svečių. Pa
grindinė mugės vieta - apatinė 
- Lietuvių Fondo salė, kurioje 
vyko ir pats mugės atidary
mas. Čia savo paviljonus turė
jo  visi skautų vienetai - “Auš
ros Vartų” ir “Kernavės” skau
čių tuntas, “Lituanicos” skau
tų ir jūros skautų tuntas, “Ne-

rijos” jūros skaučių tuntas ir 
Akademinio skautų sąjūdžio 
Čikagos skyrius.

Juose buvo išstatyta visokių 
gėryb ių  pardav im ui, daug 
daiktų padarytų pačių skautų. 
Akademinio skautų sąjūdžio 
nariai pardavinėjo lietuviškas 
knygas, Be to, čia vyko ir įvai
rios loterijos, o kitose salėse 
buvo pramogos jauniesiems 
skautams, suorganizuotos už
kandinės ir kt.

Pagrindinė vieta maistui - 
didžioji salė pirmame aukšte,

kur susirinkusieji buvo vaiši
nam i cepelinais ir k itokiu 
maistu bei įvairiais gėrimais. 
“Bočių menė” buvo paversta 
kavine ir čia būrėsi tie kurie 
norėjo pasitenkinti kuklesniais 
valgiais. Beje, kalbant apie ce
pelinus jų  čia buvo paruošta 
tiek daug, kad po pirmos va
landos jie buvo pardavinėjami 
su nemaža nuolaida.

Ši mugė atnešė daug lėšų 
lietuvių skautiškos veiklos 
tęsimui. Smagu, kad skautiš
kos tradicijos yra tęsiamos ir
išeivijoje!

Edvardas Sulaitis

Jaunimo centro Moterų klubo narės su JC valdybos pirmininke 
Milda Šatienė (antra iš kairės) per Velykine mugę, kuri buvo 
surengta kovo 15-16 d. Čikagos Jaunimo Centre.

E.Šulaičio nuotr.

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

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:broneb@aol.com
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LIETUVA IR PASAULIS
RUSIJOS KARIŠKIAI 0 KARALIAUČIAUS
SRITĮ ATGABENTI LĖKTUVU
Karaliaučius , kovo 26 d. (ITAR-TASS-ELTA). Antradienį 

Rusijos karinio transporto aviacijos lėktuvas An-72 atgabeno 
23 bū tinosio s tarnybos k arišk iu s iš S iaurės laivyno į 
Karaliaučiųą, kur jų  laukia stažuotė Baltijos laivyno laivuose. 
Kaip teigia Rusijos atstovai, kariškių transportavimas lėktuvais 
- priverstinė priemonė, susijusi su tuo, kad Lietuva sugriežtino 
RF piliečių geležinkelio tranzito taisykles ir nelaiko karinių 
dokumentų pakankamu pagrindu vykti per jos teritoriją, praneša 
ITAR-TASS-ELTA.

Anot Baltijos laivyno spaudos tarnybos atstovų, tai - vienas 
iš variantų, kaip išspręsti būtinosios tarnybos kariškių pristatymo 
į Karaliaučiaus sritį, kur dislokuotos pagrindinės Baltijos laivyno 
pajėgos, problemą. Šį sprendimą priėmė Rusijos gynybos 
m inisterija, šalies karinių jūrų  pajėgų ir Baltijos laivyno 
vadovybė.

Spaudos tarnybos duomenimis, pradėjus reguliarų keltų 
susisiekimą maršrutu Sankt Peterburgas-Baltijskas, Rusijos 
kariškiai į Karaliaučiaus sritį ir atgal bus gabenami ir jūra.

RUSIJOS IR LIETUVOS SIENOS SUTARTIS GALI
BŪTI RATIFIKUOTA IKI ŠIŲ METŲ VIDURIO
Valstybės Dūmos Tarptautinių reikalų komiteto vadovas 

Dmitrijus Rogozinas kovo 27 dieną pareiškė, kad Rusijos ir 
Lietuvos sienos sutartis gali būti ratifikuota iki liepos 1 dienos.

Pasak V. Rogozino, balandį Valstybės Dūmai turi būti pateikta 
atitinkama Karaliaučiaus srities dūmos išvada dėl šios sutarties 
ir tą patį mėnesį bus nustatytas šio dokumento ratifikavimo 
laikas.

Tačiau, pabrėžė D. Rogozinas, kuris taip pat yra Rusijos 
prezidento specialusis atstovas Karaliaučiaus problemai spręsti, 
“kad ratifikavimas vyktų sėkmingai, abi šalys turi pasirūpinti 
sukurti palankų politinį klimatą” .

D. Rogozino nuomone, Lietuvos kaltinimai Rusijai, kad ji 
neva nenorinti vykdyti anksčiau pasiektų susitarimų, yra 
nepagrįsti.

“Problema gali būti efektyviai išspręsta, bet tam reikia 
nutraukti propagandinį apšaudymą iš artilerijos tarp Maskvos 
ir Vilniaus”, - sakė prezidento specialusis atstovas.

Jis atkreipė dėmesį į tai, jog tuose susitarimuose, kuriais 
remiasi Lietuva (pasiektais pernai rudenį per Rusijos ir Europos 
Sąjungos vadovų susitikimą Briuselyje), “nėra tiesioginio 
juridinio Rusijos įsipareigojimo ratifikuoti sienos sutartį su 
Lietuva”. Tai yra, pridūrė D.Rogozinas, “Karaliaučiaus pakete” 
tokių įsipareigojimų nėra.

Kalbėdamas apie susitarimą dėl readmisijos, kurio būtinybę 
patvirtina abi šalys, D. Rogozinas pažymėjo, kad devynios iš 
vienuolikos šios dokumentų nuostatų jau suderintos ir nėra jokių 
kliūčių sėkmingai parengti šį dokumentą.

“Taigi galima tvirtai pasakyti: Rusija atsakingai žiūri į savo 
įsipareigojimus ir laukia tokio pat atsakingo Lietuvos požiūrio į 
šios problemos sprendimą”, - sakė komiteto vadovas.

ATĖNUOSE SVARSTOMOS KARALIAUČIAUS
TRANZITO PROBLEMOS
Maskva, kovo 25 d. (ITAR-TASS-ELTA). RF prezidento 

specialusis atstovas Dmitrijus Rogozinas vyksta į Atėnus, kad 
apsvarsty tų  su G raik ijos d ip lom atijo s vadovais, kaip  
realizuojamas bendras Rusijos ir Europos Sąjungos pareiškimas 
dėl Karaliaučiaus tranzito. Šiuo metu Graikija pirmininkauja 
Europos Sąjungoje, praneša ITAR-TASS-ELTA.

Kaip sakė žurnalistams D. Rogozinas, kelionė susijusi su 
tuo, kad “ekspertų lygio derybos Karaliaučiaus klausimu atsidūrė 
aklavietėje dėl biurokratinio vilkinimo”. “Atsirado tranzito 
organizavimo po liepos 1 d. keblumų, kurie susiję su Europos 
Sąjungos reglamentu, - paaiškino jis. - Reikia vėl iškelti šiuos 
klausimus į politinį lygmenį” .

“Nei ES, nei tuo labiau Rusija, - pažymėjo prezidento 
specialusis atstovas, - nėra suinteresuotos vilkinti derybas. Mes 
žinome, kad su Europos Sąjunga, kaip parodė lapkritį Briuselyje 
įvykęs viršūnių susitikimas, galima tartis net tokiu unikaliu 
klausimu, kaip Karaliaučiaus problema”.

Anot D. Rogozino, “savitarpio santykiai su Lietuva dėl 
nacionalinių pasienio kontrolės taisyklių normalizuoti, ir visos 
problemos iš esmės išspręstos”. Pasak jo, “dabar sprendžiamas 
moksleivių grupinių kelionių per pavasario atostogas ir vasaros 
atostogų pradžioje su gimimo liudijimais klausimas” . “Mes su 
Lietuva dabar taip pat tariamės surengti konsultacijas dėl 
readmisijos ir kitų įsipareigojimų, išplaukiančių iš Briuselio 
viršūnių susitikimo nutarimų”, - informavo Rusijos prezidento 
specialusis atstovas. LGITIC inf.

Kovo 11 d. Vyr. Skautės Židinietės Clevelande pagerbė savo sesę v.s. Nijolę Kernauskaitę, viduryje 
su gelėm, kuri buvo apdovanota Geležinio Vilko ordinu.

LIETUVOS KARIAI DALYVAUS HUMANITARINĖJE MISIJOJE

V iln iu s , kovo 25 d. 
(ELTA). Po karštų diskusijų, 
kuriose susikryžiavo nuomo
nės dėl karo Irake, Seimas pri
ėmė sprendimą siųsti Lietuvos 
karių humanitarinę misiją da
lyvauti JAV vadovaujamoje 
tarptautinėje operacijoje Per
sijos įlankos rajone. Pagal nu
tarimą 6 mėnesiui laikotarpiui 
humanitarinėje misijoje daly
vautų iki 10 Lietuvos krovinių 
gabenimo specialistų ir iki 6 
karo medikų.

Valdančioji Socialliberalų 
frakcija palaikė nutarimo pro
jektą. Tuo tarpu koalicijos 
partneriai socialdemokratai bal
savime dalyvavo laisvai ir kai 
kurie jų  buvo prieš Lietuvos 
karių siuntimą į Persijos įlan
kos regioną. Apie kitokį huma
nitarinės misijos supratimą pa
reiškusi Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų frakcija 
taip pat nepritarė nutarimui.

Lietuvos humanitarinės mi
sijos siuntimą į Persijos įlan
kos regioną vieningai parėmė 
Jungtinė ir liberalų bei Kon
servatorių frakcijos.

Anot liberalo Algirdo Gri
ciaus, pagrindinis argumentas, 
dėl kurio reikia pritarti JAV 
vadovaujamai operacijai Irake, 
yra diktatoriaus Saddamo Hus-

• GAVO LIETUV O S  
VIZAS. Daugiau kaip du tūks
tančiai Karaliaučiaus gyvento
jų jau gavo nemokamas meti
nes Lietuvos vizas, o iki liepos 
1 d., kai bus įvestas vizų reži
mas, jų  skaičius padidės ma
žiausiai tris kartus, praneša 
ITAR-TASS-ELTA. Lietuvos 
generalinio konsulo Karaliau
čiuje Vytauto Žalio teigimu, 
konsulatas, šių metų sausį pra
dėjęs pirma laiko įforminti vi
zas Karaliaučiaus srities gy
ventojams, nuolat spartina šį 
procesą. Anot diplomato, re
konstravus konsulato pastatą, 
galimybės įforminti vizas iš-

seino režimo keliamas pavojus 
Vidurio rytų, o kartu ir Euro
pos saugumui.

“Nuo 1976 metų Saddamo 
Husseino valdomas Irakas yra 
vienas iš veiksnių Persijos 
įlankos regione, sukėlęs karą 
prieš Iraną, 1990 įvykdęs agre
siją prieš Kuveitą, panaudojęs 
cheminį ginklą ne tik prieš šias 
valstybes, bet ir prieš savo ša
lies piliečius, kaupiantis ir atsi
sakantis sunaikinti biologinį ir 
cheminį, bandantis įsigyti bran
duolin į g ink lą” , - sakė A. 
Gricius. Jis taip pat pateikė ne
mažai duomenų apie kruviną 
diktatoriaus kelią į valdžią, ly
gino jį su Stalinu. Jungtinės ir 
liberalų frakcijos nuomone, 
kaip sakė A. Gricius, karinė 
operacija, siekiant nušalinti 
Husseino režimą, yra būtina.

“Lietuvos narystė ES ir 
NATO yra vienodai svarbi mū
sų ateičiai. Todėl mūsų karių 
logistikos specialistų ir medikų 
dalyvavimas šiandien vyks
tančiame konflikte parodys, 
kad Lietuva nesiruošia būti 
saugumo vartotoja, bet pagal 
savo išgales yra ir saugumo 
tiekėja tiek NATO, tiek ES 
saugumo struktūrose”, - sakė 
A. Gricius.

“Ar 5 karo dienos Irake

mūsų dar neįtikino, kas su kuo 
ir prieš ką ten kariauja. Kur ten 
tie masinio naikinimo ginklai, 
kurių per 5 mėnesius nerado 
Jungtinių Tautų inspektoriai, 
bet, matyt, turės surasti Lietu
vos kariai”, - retoriškai Seimo 
posėdyje klausė Seimo Švieti
mo mokslo ir kultūros komite
to pirmininkas Rolandas Pavi
lionis. Anot jo, šis XXI am
žiaus siaubas neturi nieko ben
dro su pačia civilizacijos idėja, 
bandymu sukurti šioje iškan
kintoje žemėje demokratiją, 
kovoti su tarptautiniu tero
rizmu. “Kas atsakys už suga
dintą Lietuvos reputaciją ir 
perspektyvą ne tik stojant į ES, 
bet ir ginant jos interesus” , - 
klausė R. Pavilionis.

Už nutarimą dėl Lietuvos 
karių dalyvavimo humanitari
nėje misijoje Persijos įlankos 
regione balsavo 59 Seimo na
riai, prieš buvo 13 ir 2 parla
mentarai susilaikė.

16-kos Lietuvos karių daly
vavimas JAV vadovaujamoje 
tarptautinėje operacijoje prieš 
Iraką, krašto apsaugos m i
nistro Lino Linkevičiaus tei
gimu, kainuotų apie 604 tūks
tančius litų. Šias lėšas iš savo 
biudžeto skirs Krašto apsaugos 
ministerija.

augs dvigubai, konsului, kuris 
šiuo metu vienas rūpinasi vizų 
išdavimu, bus paskirti du padė
jėjai. Be to, konsulatas siūlo 
įforminti vizas pagal kolekty
vų sąrašus. Gauti vizas pirma 
laiko labiausiai stengiasi vers
lininkai, mokslininkai, studen
tai, žurnalistai, kurie nuo seno 
bendradarbiauja su savo kole
gomis Lietuvoje.

• LIETUVA TURĖS  
ĮVESTI VIZŲ R E ŽIM Ą . 
Jeigu Rusija nesilaikys ES 
duotų įsipareigojimų įvedant 
supaprastintą jos piliečių tran
zito per Lietuvą tvarką, Lietu
vai neliks nieko kito, kaip įves-

ti vizų režimą. Tai BNS sakė 
Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas G. Kirkilas, ko
mentuodamas naujus Rusijos 
reikalavimus, rengiantis nau
jos tranzito tvarkos įvedimui: 
“Teisinė situacija yra labai pa
prasta: jeigu Rusija nesilaiko 
duotų įsipareigojimų, Lietuva 
nuo liepos 1 d. įveda vizų reži
mą. Aš abejoju, kad Lietuva 
sutiktų pratęsti šiuo metu ga
liojantį laikiną nacionalinį re
žimą.” Jis pažymėjo, kad “iškel
ti reikalavimai, mūsų nuomo
ne, neatitinka nei ES ir Rusijos 
susitarimo, nei mūsų interesų 
integruojantis į Šengeno erdvę.”
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KULTŪROS PUSLAPIS

Dirvos Konkurso komisija, kovo 6 d. užbaigusi savo darbą: Antanas 
Dundzila, Ramutė Bartuškienė, Stasys Tamulionis.

M. ROSTROPOVIČIUS KURIA 
LIETUVOJE LABDAROS FONDĄ

Vilnius, kovo 25 d.( ELTA). Muzikos genijus, geriausiu 
pasaulyje violončelininku pripažįstamas Mstislavas Rostropovi
čius kuria Lietuvoje labdaros ir paramos fondą “Pagalba Lietu
vos vaikams”.

“Jaučiu didelę meilę Jūsų šaliai, todėl šiais metais ir Lietu
voje pradės veikti mano įkurtas labdaros ir paramos fondas “Pa
galba Lietuvos vaikams”. Norėčiau pakviesti Jus tapti mano 
steigiamo fondo Lietuvoje rėmėju”, - savo kvietime šalies versli
ninkams rašo maestro M. Rostropovičius. Fondo inauguracija 
numatoma balandžio 12 dieną. Ta proga M. Rostropovičius su
rengs uždarą koncertą fondo rėmėjams. Fondui “Pagalba Lietu
vos vaikams” vadovaus smuikininkė Rasa Kubilienė.

“Gabūs vaikai - retas ir brangus tautos turtas, jų  talentui at
siskleisti reikia įvertinimo, paramos ir meilės. Mūsų fondas vis
omis išgalėmis rems pačius gabiausius ir talentingiausius Lietu
vos vaikus, stengsis padėti jiems tobulėti. Būtent nuo tokių vaikų 
priklauso mūsų visų ateitis, todėl ypač svarbu paremti pirmuo
sius jaunųjų talentų žingsnius į meno, mokslo, išradimų ir sporto 
pasaulį. Nebus pamiršti ir vaikai, sergantys sunkiomis ligomis” , 
- fondo veiklos kryptis apibrėžė maestro M. Rostropovičius.

“Tikime, kad daug Lietuvos įmonių ir geros valios žmonių, 
kurie turi galimybių prisidėti prie fondo tikslų įgyvendinimo, 
dalyvaus fondo veikloje”, - sakė fondo vadovė R. Kubilienė. 
Fondą jau parėmė tokios kompanijos kaip “Ernst &Young Bal
tic”, “Svyturys-Utenos alus”, “Yukos”, “Verslo žinios”, “A. Jon- 
kus ir partneriai”, “Ranga IV”, “Metasite”, SAS, “Stikliai”, “Oli- 
fėja” , Martonas” , “Sonex”, “Hanner” , “Garsų pasaulis”. Fondo 
sąskaita Vilniaus banke Nr. 5704207, banko kodas 26001777.

Būdamas iškiliausia muzikos žvaigžde, M. Rostropovičius, 
primena ELTA, yra ir aktyvus humanistinių žmonijos principų 
gynėjas bei puoselėtojas. Jo įkurtų labdaros fondų JAV ir Rusijo
je direktoriai yra buvusio JAV prezidento žmona Nancy Reagan 
bei buvęs Rusijos premjeras Borisas Nemcovas, o Patarėjų tary
boje - buvę JAV prezidentai Jimmy Carter bei Ronald Reagan, 
Didžiosios Britanijos premjerė Margaret Thatcher ir kt.

V. URMANAVIČIŪTĖ - LNOBT PARAMOS 
FONDO GARBĖS PIRMININKĖ

Lietuvos nacionalinis ope
ros ir baleto teatras ruošiasi pa
stato renovacijai. Nuo gegužės 
10 d. teatras bus uždarytas ir 
prasidės atnaujinimo darbai. 
Tikimasi, kad šiam tikslui gau
tų lėšų pakaks ne tik langų ir 
kiliminės dangos, bet ir kai ku
riems interjero pakeitimams.

Apie teatro renovaciją ir se
zono pabaigą žurnalistus infor
mavo LNOBT generalinis di
rektorius Gintautas Kėvišas.

Jau tradicija tapusiame teat
ro festivalyje Trakuose bus pa
rodytos dvi operos- Vytauto Klo
vos “Pilėnai” ir Broniaus Kuta
vičiaus naujos operos “Ugnis ir 
tikėjimas” juodraštinis variantas. 
Rugpjūčio mėnesį numatytos 
LNOBT orkestro  gastro lės 
Šveicarijoje, vyksta derybos 
dėl choro pasirodymo Italijoje.

G. Kėvišas taip pat pranešė 
apie atnaujintą LNOBT para

mos fondo veiklą. Naujais na
riais papildyta valdyba, išsiplė
tė iniciatyvinis branduolys.

Fondo valdybos pirminin
kė Birutė Vizgirdienė priminė, 
kad visame pasaulyje teatrus 
remia fondai. LNOBT, sakė 
ji, yra didžiausia kultūros ins
titucija šalyje, tad įvairiausių 
profesijų žmonės jaučia parei
gą ir garbę ją  paremti. Finan
sinės paramos reikės ir numaty
toms premjeroms, ir prie te
atro įsteigtai operos studijai, 
kuriai vadovauja Virgilijus 
Noreika. B. Vizgirdienė pasi
džiaugė, kad LNOBT para
mos fondo garbės pirmininke 
sutiko būti pasaulinio garso 
operos solistė Violeta Urma- 
navičiūtė-Urmana. Spaudos 
konferencijoje taip pat buvo 
p ris ta ty ta  artė jan ti teatro  
premjera - Giacomo Puccini 
opera “Turandot”.

Gintautas Vincentas Stankaitis

GULBIŲ GIESMĖ

Gintautas V. Stankaitis iš 
Ukmergės už kūrinį Gulbių 
giesm ė  buvo p rem ijuo tas 
Dirvos Novelės konkurse.

Mano gyvenimo pavasarį, 
žemės pavasariui į tėviškę atė
jus, išbėgdavau į laukus ir, suti
kęs išrikiuotus gulbių ir žąsų 
trikampius padangėje, maldau
davau jas per žiemą tetos Leo
nės išmokyta dainele:

Gulbės, žąselės, klykuolės 
ilgakaklės,

Meskite numeskite plunksnelę
Ilgoje kelionėje žiaurių vėt

rų nugairintą,
Saulės išblukintą, lietaus 

nuplautą,
Meskite, numeskite, kad aš 

išmokčiau
Gražiai rašyti, dainas pa 

dangių, kad surimuočiau.
Gulbės, žąselės, - meskite 

plunksnelę!
Jus girios šaukia, vandenys 

jūsų laukia
Gimtoje mieloje tėvų ša

lelėje!..
Gulbės ir žąsys pasveikinda

vo, pamojuodavo sparnais, bet 
plunksnų nemetė. Gal ilgoje 
kelionėje visas išbarstė, svečio
je šalelėje gal negandai išplėšė? 
Tik nusileisdavo būriu už miš
ko kampo, Atžalyne vadinamo, 
į viksvų, nendrių, krūmų ir 
žolių prižėlusias pelkes. Ten 
prabūdavo visą mielą vasarą.

- Nenumetė... - pasiguosda
vau tetai.

Teta Leonė, pačioje jaunys
tėje žiaurios ligos prie patalų 
prirakinta, paglosčiusi galvą, 
ramindavo:

- Užaugs per vasarą - ru
denį išskrisdamos numes! Tik 
prašyti reikia karščiau, nuo
širdžiau...

Nekantriai laukdavau rudens.
Vėl rikiuodavosi mėlynėje 

gulbių , an telių  ir žąsų t r i 
kampiai:

Filadelfijos JS suorganizuoto “Talentų ir romantikos vakaro”, 
įvykusio kovo 1 d. Lietuvių namuose, dalyvės.

R. Gedeikos nuotr.

Gulbės, žąselės klykuolės 
ilgakaklės,

Meskite numeskit plunks
nelę,

Karštą vasarą šaltinėlyje 
nuplautą,

Rugiapjūties dainų prisi
sunkusią,

Melsvų gimtųjų šilų išau
gintą,

Meskite numeskite, kad aš 
išmokčiau

Gražiai rašyti, dainas pa
dangių, kad surimuočiau.

Jus šiltos šalys šaukia,
Svetim i sūrūs vandenys 

laukia...
Jos, modamos sparnais, at

sisveikindavo, bet plunksnų 
nemėtė. Ar užteks jų  su audro
mis, vėjais ir perkūnais grum
tis? Gal Audringis ar Bangpū- 
tys, nuplėšę gulbių plunksnas, 
Seneliui Šalčiui atiduos, kad 
tas turėtų kuo žiemą langus sa
vų pasakų vaizdais išpaišinėti, 
išrašinėti? Kas pavasarį parneš 
gimtinėn, jei rudenį sparnai bus 
išlūžę? Pamojuodavau, laimingos 
kelionės palinkėdavau, - su
pratau išskrendančių paukš
čių mintis ir atodūsius.

Skrido vieną pavasarį dvi 
gulbės: viena - už varno sparną, 
už tamsią rudens tuštaties nak
tį, už juodą negandą tamsesnė, 
kita - už saulėtą baltos žiemos 
dieną, už sesutės balintą šimti- 
nytę drobę, už garmančio upės 
k riok lio  pu tą, už kūd ik io  
džiaugsmą ir juoką baltesnė ir 
skaidresnė. Šaukiau ir jas, ma
žai teturėdamas vilties:

Gulbės, žąselės klykuolės 
ilgakaklės...

Staiga mėlyno mėlyno lyg 
mano motinos akys dangaus 
veidrodyje pradėjo suptis nuo 
gulb ių  a ts isky rusio s dvi 
plunksnos: juoda ir balta. Su
posi, vinguriavo lyg rudenį krin
tantys du uosio lapai vis že
myn ir žemyn. Bėgau sušilęs, 
uždusęs, susijaudinęs per ari

m us, griūdam as į tam sias, 
grublėtas jų  vagas. Susitepė 
m oliu, juodžem iu , šilain ių  
sm ėliu, žem dirbio prakaitu 
motinos man išskalbti rūbeliai. 
“Greičiau, greičiau, o tai vėjas 
nuneš už Šaltuonos upelio” - 
raginau save.

- Numetė! Numetė! - džiū
gavau ir dėkojau gulbėms strė- 
liasparnėms.

Gulbės gimtojon Atžalynėn 
nenusileido. Nuskrido. Prany
ko du taškai pavasariniam e 
danguje. O gal ir kitiems sku
bėjo plunksnas numesti?

Suradau tas dvi gu lb ių  
p lunksnas. A m žiną nerim ą 
kartu suradau. Daug kas tame 
nerime sudegė. Ar nesudegsiu 
ir aš?!

Paimu į rankas baltos gul
bės plunksną ir sutilindžiuoja 
linksmos, pilnos juoko, džiu
gesio, laimės, meilės, neskau
džios pašaipos eilutės iš gulbės 
giesmės.

Paim u juodos gulbės 
plunksną - nuvinguriuoja kar
čios ironijos, tulžingo juoko, 
kaukėto oficialum o eilutės. 
Aštrios, piktos, žeidžiančios 
eilutės iš gulbės giesmės.

Sum aišau baltą  ir juodą 
plunksnas, - pasigirsta gulbių 
giesmė, kurią išgirdę žmonės, 
verkdami juokiasi, o juokda
miesi verkia. Kodėl? Visa tai 
jų  pačių gyvenimo dulkelės ir 
trupinėliai surankioti! Kai kas 
sako - girdėti tik varno krank
sėjimas. Varnas - irgi mano tė
viškės paukštis.

Kodėl rašau? Todėl, kad gi
miau linksmų plaučių ir aštria
liežuvių pasakorių krašte. O ten:

Motina, mane kentėdama ir 
verkdama pagimdė - todėl ra
šau, kenčiu ir verkiu,

Tėvas, juokdamasis ir šai
pydamasis lopšyje supo - todėl 
rašau, juokiuosi ir šaipausi,

Žemė juoda vidurnaktį gla
monėjo - todėl rašau, nors min
tys, kaip naktis juodos,

Saulė šv iesi v idu rd ien į 
glostė - todėl rašau, nes mintys 
lyg saulė šviesios,

Tėviškė, gimtąją kalbą į lū
pas ir protą įdėjusi, ją tausoti ir 
gerbti prisakė - todėl rašau 
gimtąja kalba, ją  mylėdamas 
bei gerbdamas visos Žemynos 
žm oes, kalbančius irgi sa
vosiom is gim tosiom is ka l
bomis, žmonijos taurumu ir 
minčių įvairumu lyg paukšteliu 
m argap lunksn iu  a tsižavėti 
negalėdamas,

Gabija, širdį išsiplėšusi, per 
žemę ėjo širdimi žmonėms ke
lius šviesdam a, tos širdies 
spindulio kraštelis manąją pa
lietė - todėl rašau, kad žmo
nėms ir tėviškei sugrąžinčiau 
tai, ką be kaltės paėmiau...

Kokių dar yra žodžių be pa
miltųjų - motina, tėvas, žemė, 
Saulė, tėviškė, Gabija, gimtoji 
kalba? Kokių yra dar giesmių 
be gulbių giesmės?..

Ar yra žmonių, netrokštan- 
čių gulbių plunksnų ar sakalų 
sparnų?..
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ATŠVĘSTAS 100 METŲ JUBILIEJUS

M arija Palciauskaitei - 
M ešk ūnien ei, gyvenančiai 
Blountstown, FL, vasario 22 d. 
sukako 100 metų. Į šią šventę 
buvo pakviestas ir “Antrosios 
jaunystės” choras bei kiti, no
rintys dalyvauti šiame renginy
je. Vasario 23 d. ryte mašinų 
eilė, su specialiai šiai progai iš 
Romos pargrįžusiu Msgr. F. 
Szczykutowicz nuo bažnyčios 
pajudėjo Blountstown link.

Atvykusius Sv. Pranciškaus 
Asyžiečio bažnyčioje maloniai 
sutiko M arijos brolio duktė 
Charlene Van Cleve su vyru, 
jos sesuo Barbara Wilson na
muose ruošė jubiliatę atvyki
mui į pamaldas. Į bažnyčią ją 
iškilmingai įlydėjo du vyčiai. 
Marija buvo apsirėdžiusi tauti
niais rūbais, prisisegus gėlių 
puokštę, vyskupo dovanotu 
medaliu ir gintaro karoliais ant 
kaklo. Tiesi, liekna, ji atrodė la
bai gražiai ir niekas nebūtų pa
manęs, kad jai jau visas šimtas 
metų.

Sv.Mišias atnašavo Msgr.
F. Szczykutow icz ir kun. A. 
Bury. Giesmes lietuvių kalba 
giedojo “Antrosios jaunystės” 
choras akomponuojant vadovei
G. B eleckienei. G ražų p a 
sveikinim o žodį pam okslo  
m etu tarė Msgr. F. Szczy-

kutowicz. Po pamaldų daly
viai buvo pakviesti kavai ir 
pabendravimui, o 12 val. į 
salę , kur buvo surengtas 
pagerbimas ir vaišės. Salės 
prieangyje ant stalų išdėstytos 
nuotraukos ir straipsnis apie 
ją  iš vietinio laikraščio su
pažindino dalyvius su Marijos 
Meškūnienės gyvenimo aki
mirkomis.

V isiem s susėdus už 
šventiškai padengtų stalų, 
pradėta pagerbimo ceremo
nija, kurią vedė Lynn Borton, 
pirmiausia papasakojusi ju 
biliatės biografiją. Po to buvo 
skaitomi sveikinimai, gauti iš 
JAV Prezidento , F loridos 
gubernatoriaus, senatorių bei 
Kongreso nario, miesto mero, 
Lietuvos ambasadoriaus, vys
kupo ir popiežiaus (specialiai 
iš Romos Msgr. F. Szczy
ku tow icz  a tvežtas) sv e i
kinamieji raštai.

Po iškilmingos dalies ir 
vaišių “A ntrosios jaunys- 
tės”choras padainavo keletą 
lietuviškų, bei angliškų dainų 
ir ilgiausių metų solinezantei. 
M arija Meškūnienė gražiai 
padėkojo visiems, kurie at
vykę į jos šventę taip gražiai 
pagerbė.

Anelė Pečkaitienė

Lietuviško sceninio liaudies šokio ansamblio

Grandinėlės
50-to jubiliejaus proga 

koncertas/banketas
2003 m. balandžio 26 d. 5:30 v.v.

DMNP parapijos salėje, Clevelande

Programa prasidės 6 v.v. punktualiai; 
vakarienė 8 v.v.

Bilietai: $40 suaugusiems,
$ 25 vaikams ir moksleiviams

Bilietus galima įsigyti DMNP parapijos
svetainėjė po 10 v.r. šv. Mišių arba paskambinus 

Vidai ar Gintui Valaičiams,
tel. 440-951-6654.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Eglę Laniauskienę, 
tel. 440-205-9273 arba eglelan@aol.com

o n d n

PERKA METROPOLITAN BANKĄ
Po įvairių spėliojimų vieti

nėje spaudoje, kovo 26 d. The 
Plain Dealer verslo skiltyje 
praneša, kad Metropolitan Fi
nansinė korporacija bus nu
pirkta Sky Finansinės grupės. 
Sky centras yra Bowling Green, 
Ohio. Balandžio 30 d. bus pa
sirašyta galutinė sutartis, pagal 
kurią Metropolitan Finansinė 
korporacija bus parduota už 
78,6 milijonus dolerių. Metro
politan 24 bankinės įstaigos 
gegužės viduryje taps pava
dintos “Sky Bank” vardu. Sky 
b-vė turi 230 bankinių įstaigų

e

Ohio ir Pennsylvanijos valsti
jose. Lietuvių gyvenamose apy
linkėse irgi yra Metropolitan 
banko skyriai. Metropolitan b- 
vė jau pernai patraukė dėmesį 
dėl kapitalinių rezervų sumažė

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $40, 

PUSEI METŲ - $25, 
PIRMA KLASE - $63, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 
METAMS - $115.00

jimo. Tai sukėlė per dideli in
vestavimai į naujus pastatus 
(centras yra Highland Hills), 
meno kūrinius ir nuostolingas 
paskolas. 2002 m. Metropoli
tan b-vė užbaigė su 13,4 mili
jonais dolerių nuostolių.

Ger. Juskėnas

T - ^ herm esphone
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 kitų 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: w w w .h erm esp h on e .com
Skambinkite nemokamu telefonu: 1 -8 7 7 -7 4 8 -7 9 6 4

mailto:eglelan@aol.com
http://www.hermesphone.com
http://www.hermesphone.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BALANDŽIO 5 d., šeštadienį, “Trys panteros”.
BALANDŽIO 13 d. 10:30 v. ryto vyskupo Roger Gries, 

OSB, apsilankymas Šv. 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.

BIRŽELIO 15 d., sekmadienį, 3:00 val. p.p. Tragiškojo 
birželio (1941) paminėjimas ir ekumeninės pamaldos už 
žuvusius ir nukentėjusius latvius, lietuvius ir estus Dievo 
Motinos parapijoje. Rengia Clevelando Baltiečių Komitetas.

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.

A. f  A.
dantų gydytojai

TEOFILEI JURKŪNAITEI 
RYMANTIENEI

mirus,
jos vyrui BOLESLOVUI, 

augintinei AIDAI, broliui JONUI JURKŪNUI, 
dukterėčiai RAMUNEI su šeima, 

sūnėnui ALGIUI su žmona LAIMA, 
brolienei SOFIJAI su šeima ir visiems 

liūdesyje likusiems giminėms bei artimiesiems 
reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą. 

Ilsėkis ramybėje.

Danguolė ir Eugenijus Bartkai 
Birutė ir Gediminas Biskiai 

Birutė ir Petras Buchai 
Bronė ir Oskaras Kremeriai 

Matilda Marcinkienė 
Vanda ir Vaclovas Mažeikai

SPORTAS

LIETUVIŲ STALO TENISO PIRMENYBĖS

DIRVAI
AUKOJO

Knights of Lithuania, Kearny, NJ
(per Eleną Nakrošius) .........  100
J.Saladžius, Rochester, NY .... 40 
V.Dovydaitis, Oceanside CA ... 30 
C.Mickūnas, Centerville, MA 25 
B.Siliūnas, Clarendon H. IL ... 25
L.Žvynys, Winnetka, I L ........ 20
A.Aidis, Bethesda, MD ........... 10
A.Strazdas, Placentia, CA ....... 10
R.Pliura, Racine, W I .............  10

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

JURGINĖS PADANGĖJE
Balandžio mėnuo Clevelando Šv. Jurgio parapijoje bus labai 

veiklus. Balandžio 6 d., sekmadienį, 10:30 val. ryto Mišiose 
bus švenčiama jaunimo Pirmoji Komunija, kurią priims keturi 
antrojo skyriaus moksleiviai.

Balandžio 13 d. Verbų sekmadienį parapiją lankys vyskupas 
Roger Gries, OSB, kuris aukos10:30 val. ryto Mišias. Po to jis 
susitiks su parapijiečiais salėje.Visi yra kviečiami su juo susitikti, 
nes tai bus jo  pirmas apsilankymas Jurginėje.

Balandžio 17-20 d. bus švenčiamos Didžiosios savaitės 
pamaldos. Visi yra skatinami jose dalyvauti.

Balandžio 27 d. sekmadienį bus švenčiama Velykų oktavos 
pabaiga. Po 10:30 val. ryto Mišių visi kviečiami į Atvelykio 
šventę parapijos salėje.

Didžiosios savaitės apeigos: balandžio 17 d. Didžiojo Ketvir
tadienio Mišios bus aukojamos 11:00 ryto lietuvių kalba. Mūsų 
Viešpaties kančios ir mirties paminėjimas bus Didįjį Penktadie
nį, balandžio18 d. 3:00 val. p.p. anglų kalba. Išpažintys bus 
klausomos Didįjį Ketvirtadienį 10:30 val. ryto ir Didįjį Penk
tadienį 2:30 val. p. p. Išpažinčių nebus klausoma Didįjį Šeš
tadienį arba Velykų sekmadienį. Ger. Juškėnas

2003 m. Š.A. Lietuvių stalo 
teniso pirmenybės įvyks 2003 
m. gegužės 10 d., šeštadienį, 
Cleveland Table Tennis Asso
c ia tion , 3615 E uclid  Ave. 
(kam-pas Euclid Ave. ir East 
36-th St.), Cleveland, Ohio. 
Tel. 216-391-2882. Varžybas 
rengia ŠALFASS-gos stalo te
niso komitetas, pirm. Pranas 
Gvildys.

Programa: vyrų (neriboto 
amžiaus) vienetas, moterų (ne
riboto amžiaus) vienetas, sen
jorų (50 m.ir vyresnių) viene
tas, vyrų dvejetas, mišrus dve
jetas ir komandinės varžybos. 
Komandą sudaro 2 vyrai ir 1

moteris. Dvejetuose ir koman
dinėse varžybose - amžius 
neribotas.

Varžybų pradžia 10:00 val. 
ryto. Atvykimas ir registracija 
nuo 9:00 v.r.

Galutinė programa bus nu
statyta po dalyvių registracijos. 
Esant pakankam ai žaidėjų, 
programa gali būti praplėsta, 
įvedant jaunių bei vyresnių 
veteranų klases. Klasifikacija 
- pagal žaidėjo amžių varžybų 
dieną. Išankstinė dalyvių regis
tracija iki balandžio 26 d. im
tinai, šiuo adresu: Algirdas 
Bielskus, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117-2122, USA.

Tel:216-486-0889. Faksas: 
216-481-6064. E-mail: Vyts@ 
VPAcct.com

Papildomi ryšiai: Ričardas 
Širvinskas, stalo teniso turnyro 
vadovas, tel. 440-257-5033, E
mail: ausrick@peoplepc.com

Visi lietuvių kilmės žai
dėjai kv iečiam i dalyvauti. 
Smulkesnes informacijas gau
na ŠALFASS sporto klubai ir 
2001-02 m etų p irm enybių  
dalyviai. Nepriklausomi žaidė
jai, prašomi kreiptis į Algirdą 
Bielskų ar Ričardą Širvinską.

ŠALFASS STALO TENISO 
KOMITETAS

ŠALFASS CENTRO VALDYBA

STENDINIO ŠAUDYMO SPORTO PIRMENYBĖS
2003 metų ŠALFASS-gos stendinio šaudymo sporto pirmenybės įvyks 2003 m. gegužės 10 

d., šeštadienį, Hamiltono LMŽK “Giedraitis” šaudykloje, Kanadoje. Vykdo - ŠALFASS-gos 
šaudymo Sporto Komitetas, talkininkaujant Hamiltono LMŽK “Giedraitis” .

Programoje - 16 yd. rungtis A klasei, 16 yd. rungtis B klasei, išlyginamieji jardai ir dubletai.
Varžybų vadovas yra ŠALFASS Šaudymo sporto k-to pirm. Kazys Deksnys, 1257 Royal 

Drive, Burlington, Ont. L7P 2G2, Canada. Tel. 905-332-6006. Faksas 905-547-5556. E-mail: 
kdeksnys@sprint.ca Dėl informacijų - kreiptis į K. Deksnį. Dalyvių registracija su mokesčiu 
priimama vietoje varžybų dieną. ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

LAUKO TENISO PIRMENYBĖS CLEVELANDE
2003 metų ŠALFASS-gos Lauko Teniso Pirmenybės numatomos 2003 m. liepos 26 ir 27 

d.d., Clevelande, Ohio. Vykdo - Clevelando LSK Žaibas. Kontaktas: Algis Gudėnas, 104 E. 199 
St., Euclid, OH 44119. Tel. 216-481-0465. E-mail: linrik@core.com

S. AMERIKOS LIETUVIŲ ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS

Pilėnų skautų Tunto vienetų rikiuotė Kaziuko mugės metu 
Clevelande. G. Juškėno nuotr.

2003 m. Š.A . L ietuv ių  
šachmatų pirmenybės įvyks 
2003 m. gegužės 10-11 d., Die
vo Motinos (Our Lady of Per
petual Help) lietuvių parapijos 
patalpose, 18022 Neff Rd., 
Cleveland, Ohio, tel. 216-531
4263. Vykdo Clevelando LSK 
Žaibo šachmatų sekcija, Vy
tautas Nasvytis - ŠALFASS 
šachmatų vadovas.

Bus žaidžiama 5 turai švei
carų sistema. Laiko riba parti
ja i  - 60 m inučių  “Sudden 
death”. Jei reiktų, turų skaičius 
galėtų būti sumažintas vietoj.

Tvarkaraštis: šeštadienį,

gegužės 10, registracija nuo 
9:00 val. ryto. I turas - 10:00 
val. r. Kitų turų tvarkaraštis bus 
nuspręstas vietoje, atsižvel-gi- 
ant į žaidėjų pageidavimus.

Laimėtojui teks Dr. Algirdo 
Nasvyčio atminimo pereina
moji taurė, įsteigta 1982 m. 
2002 m. laimėtoja - Eglė Mor- 
kunaitė iš San Francisco, CA. 
Be to, pirmų 3-jų vietų laimė
tojams ir geriausiam jauniui 
skiriami ŠALFASS žaidynių 
medaliai. Bus ir piniginės pre
mijos už 3 vietas.

Jaunių amžius - 17 m. ir 
jaunesni varžybų dieną.

Dalyvių išankstinė regis
tracija iki 2003 m. gegužės 3
d., šiuo adresu: Vytautas Nas- 
vytis, 1234 West Blvd., Cleve
land, OH 44102. Tel. 216-631
0210. Dalyvauti kviečiami visi 
lie tuv ių  k ilm ės šach m ati
n inkai. M etinė 2003 m. 
ŠALFASS nario registracija 
privaloma.

Pilnesnė informacija prane
šama sporto klubams ir kai 
kuriems pavieniams šachmati
ninkams pagal turimus adre
sus.

ŠALFASS ŠACHMATŲ 
KOMITETAS

VPAcct.com
mailto:ausrick@peoplepc.com
mailto:kdeksnys@sprint.ca
mailto:linrik@core.com
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ČIKAGOS FUTBOLININKAI 
APTARĖ SAVO REIKALUS

Edvardas Šulaitis

LFK “Lituanicos” klubo 
nariai, kovo 16 d. Pasaulio 
lietuvių Centre Lemonte tu
rėjo metinį susirinkimą, kurio 
metu pažvelgė į praeitį, o taip 
pat nustatė ir ateities gaires.

Susirinkimą pradėjęs klu
bo pirmininkas Albertas Gla- 
vinskas padėkojo klubo valdy
bos nariams bei talkininkams, 
kurie aktyviai dirbo. Jis teigė, 
kad be bendro darbo negalėjo 
ir negali būti patenkinamų re
zultatų. Todėl kvietė visus pa
miršti nesutarimus ir dar la
biau susikoncentruoti į vieną 
tikslą - galimai geresnes pa
sekmes.

Kalbėtojas džiaugėsi, jog 
pirmenybių rudens rate vyrų 
kom anda iškovojo pirm ąją 
vietą, tačiau buvo nusiminęs, 
kai turėjo pranešti apie liūdnus 
rezultatus salės futbolo pirme
nybėse, kur reikėjo pasiten
k in ti p riešpasku tine  v ieta  
lentelėje. Už tai kalbėtojas

Mūn.-Frū; a am (0 1 pm W 6 E .2 M t I i5 t
Rut.: Cleveland, Oh. 4411B

Paul Stefanac

T h 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

kaltę  norėjo prisiim ti sau. 
Praėjusių metų susirinkim o 
protokolą perskaitė Gediminas 
Bielskus, o apie klubo iždą kal
bėjo Leonas Juraitis. Jis nu
džiugino sakydamas, jog šie
met klubas metus baigė su pel
nu, ko nebuvo ankstesniais 
metais.

Buvo kalbėta ir apie klubo 
komandas, kurių turima tris. 
Viena iš jų - rezervinė rudenį 
buvo numarinta, tačiau šį pa
vasarį vėl bus atgaivinta. Tuo 
reikalu rūpinsis Linas Jakov
levas ir Leonas Jonikas. Kal
bant apie pagrindinės ekipos 
sudėtį, buvo priskaičiuota 16 
žmonių, kurie galės joje žaisti. 
Tai daugumoje vyrai iš praė
jusių metų komandos, sugebė
ję iškovoti pirmą vietą pirme
nybėse. Šių metų pavasario ra
to pradžia įvyks balandžio 13 
d., kai lietuviai savo aikštėje 
Lemonte kovos prieš “Kick
ers” vyrus, kurie rudenį suge-

Sporto komplekso, planuojamo statyti Pasaulio Lietuvių centre 
Lemonte, kompiuterinis vaizdas.

bėjo sugriebti tik 2 taškus, o 
lietuviai - 23.

Buvo kalbėta ir apie naujas 
uniformas, kurioms gana daug 
pinigų surinko Leonas Jonikas 
(jis yra buvęs “Lituanicos” 
vartininku). Jo dabartinė talka 
labai matoma klubo veikloje.

Renkant klubo valdybą, iš
reikšta mintis, kad ji pasiliktų 
tos pačios sudėties kaip ir 
anksčiau. Todėl buvo perrink
ti: Albertas Glavinskas, Gedi
minas Bielskus, Leonas Jurai-

FOR RENT
2 bedroom apartment 

double house up 
20426 Lakeshore Blv. 

Euclid, OH

C

Tel.: 481-2419

DanutėsKoldūnai
Mėsos
Varškės
Grybų
Raugintų
kopūstų

tis, Bronius Mikėnas, Jonas 
Rudaitis, Edvardas Šulaitis, 
Gediminas Jarmalavičius, Vai
das Kerulis, Arturas Strokovas, 
Leonas Jonikas, Jonas Putna. 
Revizijos komisijoje irgi palik
ti tie patys žmonės: Jonas Plei- 
rys, Romas Kartavičius, Bro
nius Žukauskas.

Į susirinkimą buvo atsilan
kę ir svečiai dr. Vida Puodžiū
nienė ir dr. Donatas Siliūnas. 
Pirmoji, kuri darbuojasi ir spor
to medicinoje, kalbėjo apie fut
bolininkų apdraudos reikalus, 
nes dabar turimoji atlygina tik 
nedidelę dalį išlaidų. Ji sakė, 
kad artimoje ateityje išsiaiškins

2003 M. ŠALFASS 
GOLFO VARŽYBOS 

2003 m. rugpjūčio 30- 31 dienomis

Quail Hollow Country Club 
11080 Concord-Hambden Road 
Painesville, Ohio 44077

Varžybose kviečiame 
dalyvauti visus lietuvius.
Pilnesnė informacija bus paskelbta vėliau. 

Su klausimais kreipkitės į 
pirm. A. Nagevičių 1 (330) 721-2424. 

Clevelando Golfo Klubas

ir praneš, kokia apdrauda būtų 
tinkamiausia mūsų futbolinin
kams. Dr. Siliūnas pranešė 
apie prie Pasaulio Lietuvių 
centro Lemonte planuojamą 
sporto kompleksą, kuris ap
jungs ir naują futbolo aikštę, 
persirengimo kambarius bei 
vietas treniruotėms naujame 
pastate, kuris galėtų išdygti 
2004-siais. Kaip jis nurodė, šis 
projektas vis įgauna ryškesnes 
formas ir, atrodo, jog jis bus 
įgyvendintas. Žinoma, jeigu 
mūsų tautiečių parama šiam 
reikalui bus pakankama. Jam 
reikia pusantro milijono dole
rių, o iki šiolei jau turima apie 
pusė milijonų pasižadėjimų, 
kurie vis auga ir tikimasi, kad 
dar sparčiau augs.

Ruošiamasi naujo futbolo 
sezono pradžiai

“Metropolitan” futbolo ly
gos pavasario sezonas prasidės 
balandžio 13 dieną. “Lituani- 
cos” futbolininkai tą sekma
dienį rungtyniaus savoje aikš
tėje Lemonte. Tai bus tęsinys 
rudens rato, kuriame “Litua- 
nicos” vyrai iškovojo pirmąją 
vietą ir šį pavasarį turės tęsti 
pergalingus žingsnius, jeigu 
norima laimėti čempionų titulą 
arba bent tapti prizininkais.

e
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Gaunama Patria Imports 
794 East 185th Street 

Doons kompanijos produktas

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:TAUPA@AOL.COM

