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Karininkija turi teisę išsakyti
savo pilietinę nuostatą
Vilnius, vasario 13 d. (BNS)

Rytų Europos valstybėms.
„Pareiškime rėmiausi oficia
lia valdžios atstovų reiškiama
pozicija reformuojant mūsų
krašto ekonomiką”, teigia ka
riuomenės vadas. J. Kronkai
tis taip pat pareiškė „nesi
tikėjęs tokio kategoriško kai
kurių Lietuvos politinių par
tijų mano kalbos interpretavi
mo ir vertinimo”.
Valdančiosios Lietuvos so
cialdemokratų partijos (LSDP)
atstovai kariuomenės vado pa
sisakymą renginyje, kuriame
pranešimus taip pat skaitė ir
opozicinių partijų atstovai,
įvertino kaip kariškiui neleis
tiną politikavimą.
„Lietuvos karininkija turėtų
būti visapusiškai išprusęs
šalies elitas, reprezentuojantis
Lietuvą, galintis ir sugebantis
laisvai reikšti mintis apie val
stybės visuomeninius proce
sus”, teigė kariuomenės va
das.

— Lietuvos kariuomenės va
das, generolas majoras Jonas
Kronkaitis pareiškė nepažeidęs įstatymų, draudžiančių
kariškiams politikuoti.
„Kaip kariuomenės vadas
žinau, kad nepažeidžiau Lie
tuvos įstatymų, tačiau manau
esant reikalinga išdiskutuoti
leistinas kariui pilietinių tei
sių ir politiškumo ribas, iš
aiškinti įstatyminę bazę, re
miantis kitų demokratinių
šalių ekonomine patirtimi”,
savo atsakyme į Seimo pirmi
ninko Artūro Paulausko pa
klausimą rašo J. Kronkaitis.
A. Paulauskas paprašė ka
riuomenės vado pasiaiškinti
po kritiškų jo pasisakymų
apie vyriausybę sausio pabai
goje Los Angeles vykusiame
lietuvių’ išeivių renginyje. Sei
mo pirmininkas prašė kariuo
menės vado paaiškinti, kuo
remdamasis, jis teigė, jog Lie
tuvoje „sovietmečio nomen
Briuselyje —
klatūros finansinė bei politinė
įtaka yra pagrindinė kliūtis
Lietuvos TV ir
smulkaus verslo plėtrai”.
radijo padalinys
Kariuomenės vadas teigia
Vyriausybė
iš savo rezervo
nekritikavęs dabartinės vy
fondo
paskyrė
711,000 litų
riausybės. „Noriu patikslinti,
Lietuvos
nacionalinio
radijo ir
kad jūsų ' rašte cituojamos
televizijos
(LRT)
korespon

mano mintys nenukreiptos
įstaigai
Briuselyje
prieš dabartinę Lietuvos Re dentų
įsteigti.
Šį
projektą
premjerui
spublikos demokratiškai iš
Algirdui
Brazauskui
sausio
rinktą valdžią bei sudarytą
mėnesį
pasiūlė
LRT
generali

vyriausybę ir vykdomą poli
nis
direktorius
Valentinas
Mi

tiką bei jos nevertina”, teigia
laknis,
įtikinęs
vyriausybę,
generolas majoras J. Kronkai
tis. Pasak jo, jis tik paminėjo kad tai atitinka valstybės
tam tikrus procesus, „kuriuos strateginius euroatlantinės in
nuolat mini tiek Lietuvos, tiek tegracijos tikslus. Anot V. Miužsienio šalių ekspertai”, ir laknio, Lietuvos pasirengimo
kurie yra būdingi visoms savo į ES ir NATO darbams pąekonomikas reformuojančioms siekus kulminaciją, Lietuvos
žiniasklaidai reikėtų būti la
bai
aktyviai šių organizacijų
Vokietijoje teismo
būstinėse Briuselyje. LRT pa
laukia ir olimpiados dalinio Briuselyje įsteigimas
prizininkas
kainuotų maždaug 200,000
Netrukus Vokietijos Pader- litų, o išlaikymas šiais metais
born teismui bus perduota lie — maždaug 500,000 litų. Vy
tuvių, kaltinamų cigarečių riausybės sprendimas skirti
kontrabanda, byla. Į Vokieti pinigų LRT biuro Briuselyje
jos teisėsaugininkų tinklus įkūrimui papiktino komercinį
pateko 58 asmenys, kai kurie televizįjos kanalą LNK. Šio
jų — gerai pažįstami Lietuvos kanalo žinių tarnybos vadovas
pareigūnams. Tarp sulaiky Edmundas Jakilaitis tokį vy
tųjų yra ir praeityje žinomas riausybės sprendimą pavadino
Kauno „Žalgirio” krepšininkas, „skandalu”. Jo manymu, skyBarcelonos olimpinių žaidynių rusieji pinigus mėgina užsi
prizininkas Romanas Braz- tikrinti LRT paramą ar
dauskis.
tėjančiuose prezidento rinki
„Kontrabandininkai iš Lie muose. „Taip LRT užsikirto
tuvos Vokietijoje jau nurungė sau galimybę kada nors vadin
lenkus ir ėmė konkuruoti su tis visuomenine ir pademon
rusais”, teigė Bylefeld proku stravo, kad nesugeba atsikra
ratūros vyriausiasis prokuro tyti valstybinio kanalo, atsto
ras Gerald Rubsam. Įtaria vaujančio politikų interesams,
muosius, jau keli mėnesiai etiketės”, sakė E. Jakilaitis.
laukiančius teismo pradžios
* Vilniuje viešėjęs JAV
skirtinguose Rūro regiono
departamento
kalėjimuose, gerokai sukrėtė Gynybos
žinia apie kauniečio Remigi Baltijos valstybių skyriaus di
jaus Daškevičiaus nužudymą rektorius Howard Steers susi
Vilniuje praėjusių metų lapk tiko su krašto apsaugos vice-.
ritį. Bylefeld pareigūnai aiš ministru Povilu Malakausku
kino, kad būtent buvęs Lietu ir kariuomenės vadu generolu
vos bokso federacijos preziden majoru Jonu Kronkaičiu. JAV
tas, prieš savo mirtį bandęs le pareigūnas susipažino su Lie
galizuotis, valdė cigarečių tuvos ginkluotųjų pajėgų re
kontrabandos verslą. Baigę forma ir pateikė rekomendaci
narplioti cigarečių kontraban jas, ką Lietuvos kariuomenėje
dos tinklą, Bylefeld muitinės reikėtų gerinti arba keisti.
kriminalistai teigė, jog pus JAV žinovai Lietuvai reko
metį veikę kontrabandininkai menduoja gerinti Klaipėdos
iš Lietuvos neteisėtai išgabeno uosto galimybes priimti sąjun
daugiau kaip 170 mln. ci gininkų laivus, nes dabar karo
garečių. Vokietijos pareigūnų laivai už stovėjimą prie kran
teigimu, kontrabanda buvo tinių turi sumokėti privačioms
(Bns>
puikiai organizuota — ne bendrovėms.
* Premjeras Algirdas Bra
kiekviena legaliai veikianti
bendrovė dirba taip efektyviai. zauskas pasisako prieš da
Valstybei nesumokėtus mo bartinės vidurinio mokslo sis
kesčius muitininkai įvertino temos pertvarkymą, kol Sei
bendra 22.4 mln. eurų suma. mas nepriims vyriausybės pa
rengto Švietimo reformos įs(LR, BNS)
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų praneSimals)

SALT LAKE CITY
OUMPIADOJE
* 62-ąją vietą vyrų 20 km
rungtyje žiemos olimpiadoje

pirmadienį biatlonininkui Liu
taurui Barilai lėmė keturi ne
taiklūs šūviai distancijoje. L.
Barila gerai pradėjo lenktynes
— visi penki, taiklūs buvo ir jo
pirmieji šūviai. Tačiau antrą
kartą šaudant stačiomis, du lie
tuvio šūviai buvo netaiklūs.
Likusiose dvejose ugnies lini
jose L. Barila nepataikė dar po
vieną kartą. Neblogai šioje run
gtyje sekėsi JAV biatlonininkams, kuriuos treniruoja Sa
rajevo olimpinis čempionas Al
gimantas Šalna.
* Trys Lietuvos slidinin
kai, antradienį dalyvavę olim

Antradienį Lietuva šventė vieną linksmiausių kalendorinių švenčių — Užga
vėnes, kuriomis baigiasi nuo Kalėdų trukęs Mėsėdas ir prasideda 7 savaičių
pasninkas — Gavėnia. Jau vidurdienį sostinėje prasidėjo persirengėlių vaikš
tynės. Gedimino prospekte veikė Blynų alėja — įvairiose prospekto vietose
buvo galima paragauti mielinių ir bulvinių blynų, išgerti kvapnios žolelių ar
batos, pasiklausyti kaimo kapelų muzikos, pašokti. Šventę vainikavo įspūdin
gas pamėklės Morės sudeginimas.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Tėvynėje pasižvalgius
* Vilniaus miesto taryba
trečiadienį atleido viceme
rą Juozą Imbrasą, pasiprie

šinusį „Vilniaus šilumos tin
klų” išnuomojimui Prancūzi
jos bendrovei „Dalkia”. Vil
niaus meras Artūras Zuokas
praėjusią savaitę pareiškė ne
pasitikėjimą vicemeru J. Imbrasu ir pareikalavo jo atsista
tydinimo. Pagrindine nepasiti
kėjimo
priežastimi
meras
įvardijo prastą vicemero dar
bą, šalinimąsi nuo atsakomy
bės ir „visišką nesitvarkymą”
J. Imbraso vadovaujamose sri
tyse — sveikatos apsaugos,
miesto ūkio ir energetikos, so
cialinio būsto. J. Imbrasas ka
tegoriškai atmetė kaltinimus
ir pareiškė neatsistatydin
siąs.
(BNS)
*
Lietuvos
liberalų
sąjungos pirmininkas Eu

genijus Gentvilas teigia, jog
Rolando Pakso pasitraukimas
paskatino liberalus glaudžiau
bendradarbiauti su centris
tais. „Šiandien mes deriname
savo pozicijas ruošiantis savi-,
valdybių tarybų rinkimams.
Daug kur gali būti sudaryti
bendri kandidatų sąrašai, kai
kur pasirašysime tam tikrus
susitarimus, kad kairiesiems
būtume rimta atsvara”, sako
E. Gentvilas. Jis tvirtina, kad
liberalų kandidatas preziden
to rinkimuose tikrai dalyvaus
ir sieks pergalės.
(kd, Eita)
* Seimo valdyba nuspren
dė, jog už Seimo komitetų

ir nuolatinių komisijų siūlomų
įstatymų projektų rengimą
įvairioms darbo grupėms bei
žinovams šiemet gali būti su
mokėta iki 716,000 litų arba
beveik dvigubai daugiau nei
pernai.
ibnsi
tatymo. „Valstybėje turi būti
tvarka — švietimo reforma tu
ri būti vykdoma pagal įstaty
mą”, pareiškė A. Brazauskas.
Premjero netenkina, kad per
tvarka vidurinėse mokyklose
įteisinta tik švietimo ir mokslo
ministro įsakymais arba atski
rais buvusių vyriausybių nu
tarimais. Todėl jis ragina švie
timo ir mokslo ministrą Algir
dą Monkevičių ir kitus „į tai
atkreipti dėmesį ir, kol nebus
priimtas įstatymas, nežengti
jokių drastiškų žingsnių”, ibnsi

* Prezidentas Valdas
Adamkus trečiadienį grįžo į
Vilnių po beveik mėnesį tru
kusių vizitų ir atostogų užjū
ryje gerai pailsėjęs, nors ir
smarkiai prikimęs. Kalbėda
mas su žurnalistais, preziden
tas sakė „praradęs balsą” per
atostogas Meksikoje, bet vy
lėsi, kad „geras Lietuvos oras”
jį sugrąžins. V. Adamkus per
šalo gerklę dėl oro vėsintuvų,
padėjusių Meksikoje ištverti
dabar ten vyraujantį maždaug
30 C (87 F) laipsnių karštį.iBNS)

* Lietuva pavasarį neke
tina pereiti prie vasaros
laiko ir liks viena tokia tarp
narystės Europos Sąjungoje
siekiančių kaimynių Latvijos,

Estijos ir Lenkijos, kurios yra
nusprendusios įsivesti sezo
ninį laiką. Pernai ES priėmė
direktyvą kasmet paskutinį
kovo sekmadienį įvesti vasa
ros laiką, o paskutinį spalio
sekmadienį ją atšaukti. Toks
žingsnis laikomas svarbiu vie
ningos rinkos veiklai. Lietuvai
ruošiantis narystei ES, yra
privaloma valstybinę teisę su
derinti su ES reikalavimais,
todėl šios normos turės būti

pinių žaidynių 15 km lenkty
nėse klasikiniu stiliumi, užėmė
žemesnes vietas nei tikėtasi.
Tarp 67 sportininkų rinktinės
pirmūnas Ričardas Panavas už
ėmė 39-ąją, Vladislovas Zybailo
— 52-ąją, o Vadimas Gusevas
— 59-ąją vietą. Įspūdingai pasi
rodė Estijos atstovai — Andrus
Veerpalu iškovojo pirmąjį savo
valstybei žiemos olimpinį auk
są, o bronza atiteko kitam estui
Jaak Mae.
* Moterų 10 km lenktynėse
antradienį mūsiškė Irina Terentjeva nedalyvavo, nuspren
dusi pataupyti jėgas kitoms
rungtims. Viena jauniausių slidininkių, 17-metė Irina pripaži
no, kad lenktyniauti su moteri
mis jai dar sunku.
* Lietuvos slidininkų ir
biatlonininkų pirmieji startai

nenudžiugino nei sporto mė
gėjų, nei sporto vadovų. Kūno
kultūros ir sporto departamento
generalinis direktorius Vytas
Nėnius pasiektus rezultatus
apibūdino kaip atitinkančius jų
pasirengimą. „Tai, kad neturi
me gerų slidininkų rezultatų,
yra adekvatų esamai sporto ša
kos padėčiai. Nėra nei trenerių,
nei sportininkų atrankos siste
mos, todėl nėra ir rezultatų”,
sakė jis.
* Olimpiados dailiojo čiuo
žimo turnyro aukso medalius

porų varžybose pirmadienį iš
kovojo Rusijos sportininkai Je
lena Berežnaja ir Anton Sicharulidzė. Rusijos arba buvusios
SSRS čiuožėjų poros aukso me
dalius olimpiadų istorijoje iš
kovojo 11-liktą kartą iš eilės. Si
dabras atiteko Kanados porai
—
Jamie Sale ir David Pelletiįtvirtintos ir Lietuvoje. „Ta
er.
Bronzos medalius — pirmuo
čiau kol dar netapome nariais,
sius
per visą žiemos olimpinių
Lietuvai ES direktyvos nėra
žaidynių
istoriją — Kinijai pel
privalomos”, sakė Ūkio mi
nė
Shen
Xue ir Zhao Hongbo.
nisterijos atstovas spaudai
Kanados
olimpinė
delegacija pa
Ričardas Slapšys.
(bnsj
reikalavo The International
* Klaipėdos greitoji medi Skating Union tyrimo, kodėl ge
cinos pagalba nuo šiol rea riau pasirodę kanadiečiai liko
guos ne į visus ligonių iškvie antri. Kinijos teisėjas, kurio
timus, todėl ne itin skubiais balsas buvo rusų čiuožėjų nau
atvejais gyventojai raginami dai, antradienio vakarą pareiš
kreiptis į savo šeimos gydyto kė neteisėjausiąs vyrų dailiojo
jus. Tokia reforma Klaipėdoje čiuožimo rungtyje „dėl ligos”.
pradedama siekiant taupyti
* Baltarusįjos olimpinės
lėšas, todėl brangiai kainuo rinktinės kapitonas Ivan Ryjančios greitosios medicinos ženkov per tiesioginę Baltarusi
pagalbos komanda suteiks tik jos TV laidą iš biatlono varžybų
būtiniausią pagalbą. Nuo šiol sakė, kad „Baltarusijos biatloklaipėdiečiai greitąją medici nininkai per pastarąsias 3 die
nos pagalbą gali kviestis ne nas negauna pietų, o nuo pirmo
laimingų atsitikimų atvejais, sios Baltarusijos biatlonininkų
kai kyla grėsmė gyvybei, ibnsi
atvykimo į Olimpiados sostinę
dienos
nebuvo sumokėta už
* Muitinės deklaracijų
duomenimis, 2001 metais, pusryčius ir pietus”.
palyginti su 2000-aisiais, Lie
* Latvijos ledo ritulininkai
tuvos eksportas padidėjo 20.3 nepateko į olimpinių žaidynių
proc., o importas — 15.1 proc. vyrų ledo ritulio turnyro ket
Tokio eksporto masto Lietuvai virtfinalį, keturių komandų A
per dešimtmetį dar nebuvo pa grupės kvalifikacinėse varžy
bose užėmę II vietą.
vykę pasiekti.
<r. Eita)

Kabulas. 15 aukštas pareigas ėjusių talibų, tarp kurių gali būti
šios režimo vyriausybės narių, veda derybas dėl pasidavimo nau
jai Afganistano valdžiai. Tarp tų, kurie ketina pasiduoti, Talibano
vado mulos Mohammad Omar nėra, nes jis žino savo galimybių
kapituliuoti padarinius. Praėjusią savaitę naujajai Afganistano
valdžiai pasidavė buvęs talibų užsienio reikalų ministras Wakil
Ahmed Mutawakil.
Londonas. „Al-Qaeda” ir Talibano kovotojai išvengė amerikie
čių pinklių ir narkotikų kontrabandos keliais per Pakistaną
pabėgo į Iraną ir net dar toliau už jo ribų, trečiadienį pranešė Di
džiosios Britanijos dienraštis „The Guardian”. Griežtos pakraipos
musulmonų dvasininkas Maulana Javed Ibrahim Paracha pasako
jo, kad jis suteikė pagalbą dešimtims arabų vyrų, moterų ir vaikų,
kurie, bėgdami iš Rytų Afganistano Tora Boros rajone esančios „ai
Qaeda” bazės, perėjo Pakistano sieną netoli Parachinaro. Dvasi
ninkas teigė, kad šie arabai „patyliukais grįžta į savo namus”.
Aleksandria, Virginia. Talibano gretose kovojęs amerikietis
John Walker Lindh trečiadienį pareiškė esąs nekaltas dėl visų 10
jam pateiktų oficialių kaltinimų, tarp jų — kaltinimo sąmokslu
žudyti amerikiečius užsienyje.
Kabulas. JAV žmogaus teisių gynimo organizacija „Global Exchange” trečiadienį pranešė pradėjusi pirmąjį tyrimą, kiek civi
liams afganams atsiėjo JAV bombardavimo operacija Afganistane,
kad padėtų šiems gyventojams pareikalauti kompensacijos. „Bombarduodamos Afganistaną, Jungtinės Valstijos išleisdavo po 30
mln. dol. per dieną, tad mes manome, jog amerikiečių pareiga yra
padėti civilėms aukoms”, sakė tyrimo atstovė. Niekas tiksliai ne
žino, kiek civilių gyventojų žuvo per JAV pajėgų vykdomas bom
bardavimo operacijas.
Vašingtonas. JAV valstybės sekretorius Colin Powell antradie
nį be užuolankų įspėjo Iraką, kad JAV ieško galimybių nuversti
Saddam Hussein, tačiau tuo pačiu metu tvirtino, kad jos kol kas
nesirengia kariauti su jokia valstybe. „Mes vykdome politiką, ku
ria ten, kur įmanoma, siekiame dialogo bei taikių sprendimų, bet
tuo pačiu metu neketiname ignoruoti *savo kraštutinių pareigų,
jeigu diplomatija bei politinė veikla pasirodys nesėkmingos”, sakė
jis.
Ankara. Turkija trečiadienį įspėjo JAV, kad nepritars jokiems
vienašaliams Vašingtono kariniams veiksmams prieš jos kaimyną
Iraką, kurį JAV įvardijo kaip vieną iš tarptautinės „blogio ašies"
valstybių. Turkija teigia, kad dėl Jungtinių Tautų paskelbtų sank
cijų Irakui ji prarado apie 40 mlrd. JAV dolerių.
Haga. Buvęs Jugoslavijos vadovas Slobodan Miloševič trečia
dienį, jo istorinio teismo antrąją dieną, kreipdamasis į Tarptautinį
karo nusikaltimų tribunolą, pareiškė, kad šis teismas yra prieš jį
pradėto „linčo proceso” dalis. „Nepripažįstu šio Tribunolo. Šis Tri
bunolas nėra kompetentingas teisti”, sakė S. Miloševič, kurio teis
mas yra svarbiausia karo nusikaltimų byla Europoje nuo II pasau
linio karo. Advokatų atsisakęs 60-metis buvęs prezidentas pabrė
žė, kad šis jo teismas ir priešiškai nusiteikusi žiniasklaida tėra
prieš jį vykdomos kampanijos dalis.
Stokholmas. Kelis šimtmečius neutraliteto besilaikiusi Švedija
antradienį pristatė naują gynybos politiką, kurioje oficialiai nu
matoma galimybė bendradarbiauti su kitomis valstybėmis atsa
kant į busimąsias grėsmes saugumui. Žinovų manymu, toks žings
nis yra įžanga narystei NATO.
Tokyo. Japonijos gynybos ministras Gen Nakatani paragino
stiprinti gynybinį bendradarbiavimą su kitomis Azijos valstybė
mis ir sukurti regione sąjungą, analogišką NATO. „Aš manau, jog
mes turime padaryti viską, kas įmanoma, kad užsitikrintume pa
ramą šiam naujam dariniui”, pabrėžė jis, pažymėdamas, kad tam
yra svarbu bendradarbiauti su Kinija, Rusija, Šiaurės ir Pietų
Korėjomis ir JAV.
Varšuva. NATO generalinio sekretoriaus George Robertson, at
sakydamas į Lenkijos laikraščio „Rzeczpospolita” klausimą, ar ge
resni santykiai su Rusija palengvins Baltijos valstybių priėmimą,
jis pažymėjo, jog „Rusija jau supranta, kad NATO šiuo klausimu
priims savarankišką sprendimą ir kad joks Rusijos veto negalės
turėti įtakos šiam žingsniui”. „Galime gerinti santykius su Rusija
ir tuo pat metu vykdyti savo NATO plėtros planus”, sakė G. Ro
bertson.
Deli. Pakistano prezidentas Pervez Musharraf, kalbėdamas su
sitikimo su JAV prezidentu George W. Bush išvakarėse, pareiškė
esant požymių, kad jo kaimynė Indija galėjo įvykdyti naują bran
duolinį bandymą, tačiau nenurodė, kada tai galėjo įvykti ir sakė
neturįs svarių įrodymų. Trečiadienį paneigdama Pakistano kalti
nimus, Indija priminė, kad Pakistane dabar „zonduojamųjų” pra
nešimų sezonas. JAV pareigūnai iš karto atsiribojo nuo Pakistano
Indijai mestų kaltinimų.
Londonas. Buvusį New Yorko merą Rudolph Giuliani Didžio
sios Britanijos karalienė Elizabeth II trečiadienį už vadovavimą
miestui po tragiškų rugsėjo ll-osios teroro išpuolių JAV įšventino
į riterius. Be to, karalienė Britų imperijos kavalieriaus ordinais
pagerbė New Yorko policijos viršininką Bernard Kerik ir miesto
ugniagesių viršininką Thom Von Essen.
New Yorkas. 24 metų buvęs studentas Patrick Arbelo, kuris
grasindamas susprogdinti bombą, Connecticut Fairfield universi
tete laikė 25 žmones, antradienį vakare, po 7 valandas trukusios
dramos, paleido paskutinį įkaitą ir taikiai pasidavė policijai. Pa
sak vieno įkaito, P. Arbelo yra beveik visiškai aklas ir vaikščioja
su specialiai treniruotu šunimi.
KALENDORIUS
Maskva. Rusijos Ortodoksų
Bažnyčia oficialiai informavo
Vasario 14 d.: Kirilas, Liliana,
Vatikaną, kad Popiežiškosios Metodijus, Saulė, Saulius, Valenti
tarybos
krikščionių vienybei nas, Žynė. Valentino diena.
stiprinti vadovo Walter Kasper
Vasario 15 d.: Alina, Faustinas,
vizitas į Maskvą nėra pageidau Girdenė, Girdenis, Jovita, Jurgita,
tinas.
Kintibutas, Vytis, Zygrfridas.
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.,LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
MINĖJIMAS
Sekmadienį, vasario 10 d.
'•Švr Antapo parapijos bažny-čieje 10:30 Vsr. vyko iškilmin
gos šv, Mišios už Lietuvos
j? laisvės gynėjus, gyvus ir nu
arusius. šv. Mišias aukojo ir
I šiai .ypatingai šventei patrio; tišką pamokslą pasakė LŠSI
,,vyriausias kapelionas kun. Al;..£bnsas Babonas. Šauliai ir ra'Hiovėnai dalyvavo su organi•0acįjų vėliavomis. Jų eisenai
‘'bažnyčion vadovavo LŠSI ir
i „Švyturio”; jūrų šaulių vadas
•Mykolas Abarius ir vado pa.. vaduotojas Juozas Kinčius.
i Pamaldų metu giedojo parapii jbs. choras vadovaujamas muz.
j iSta&io Sližio, i •
,ji Dievo Apvaizdos -bažnyčioje
-iškilmingose šv. Mišiose daly• vavoateitininkai ir skautai su
/»savoorganizacijų vėliavomis.
ab Mišios 'buvo aukojamos už
•'žuvusius ginant Lietuvos lais: vę. Kun. Viktoras Kriščiūne
vičius savo pamoksle pabrėžė
i Vasario 16-sios reikšmę lietu
vių tautai. Mišių metu giedojo
ū. Pranas Zaranka, Edvardas
’ Skėtys, Linas Mikulionis ir
.^Vytaš Underys. Vargonavo Ri••ta* Giedraitienė. Mišiose buvo
**rr LR ambašadorė NATO Gin"'tė'Oa’mušytė.
Po ‘Mišių visi rinkosi Dievo
''Apyaizdos Kultūros centre,
kūr 1 'dalyviai turėjo progą
"Įt'žk'ti
Vasario 16-tai skirtą
7
ūką. Detroito Lietuvių Orga^nizat&jų centras rinko'aukas
Am’ėfiko'š ” Lietuvos ' tarybai,
Lietuvos Vyčiai — „Pagalba
Lietuvai” ir LB — apylinkės
ir apygardos LB veikloms pa
remti.
"Prieš minėjimą'šVėčiai turė•* jd^^bgą pasigardžiuoti ska
niais' lietuviškais patiekalais.
Virtuvei vadovavo Ona Šadeikienė ir jos talkininkės.
Salę puošė Mykolo Abariaus
specialiai šiai šventei padary
mas plakatas su užrašu —
Lithuania — NATO — 2002”.
Minėjimą atidarė ir oficialią

’ "dalį f Vedė Detroito Lietuvių
"Organizacijų centro valdybos
' ' pirniihinkas ' adv. Kęstutis
TVTiškinis. Atidarymo žodyje
'''DLOC pirmininkas K. Miškiniš'padėkojo visiems už gausų
atsilankymą. Padėkojo „Balti’jės” ir „Gabijos" tuntų skautų
ir ateitininkų brganizacijoms
už dalyvavimą su vėliavomis

šv. Mišiose. Dėkojo tiems, kurie skaitė skaitinius, giedojo
įr vargonavo Mišių metu.
Ypatinga padėka kun. V.
Kriščiūnevičiui už aukotas šv.
Mišias, gražų ir atitinkamą
pamokslą. Paminėdami Lietuvos nepriklausomybės atstatymo šventę, ne tik švenčiame
mūsų kultūrą ir tautinę tapa
tybę, bet yra laikas sutelkti
mūsų politines energijas pa
dėti Lietuvai. Praėjusiais me
tais pradėjome ir organiza
vome politinę akciją Lietuvos
priėmimui į NATO 2002 me
tais. Lietuvos ir kitų Baltijos
kraštų priėmimas į Šiaurės
sąjungos sudėtį buvo ir yra
vienintelis svarbiausias įna
šas. Mes, lietuvių kilmės
Amerikos piliečiai, galime pa
dėti tai pasiekti mūsų kraštui. Šių
metų minėjimas tęsia šią te
mą. Lietuva yra vertinga šalis
būti NATO nare, ne tik savo
krašto pasiekimais pagal Lie
tuvos lygį, bet ir pagal Ameri
kos standartus. Mūsų uždavi
nys yra paraginti mūsų admi
nistraciją Vašingtone paremti
NATO plėtrą. Ypač reikalinga
67 senatorių balsų, kurie su
tartų ir patvirtintų pakvie
timą į NATO. Perhai atsilan
kiusi senatorė Debbie Stabenaw pažadėjo paremti Lietuvos pastangas įstoti į NATO.
Šis buvo labai reikšmingas
pasiekimas. Perhai taip pat
mėginome gauti paramą sena
toriaus Carl Levin. Bet iki
šiol senatorius Levin dar ne
apsisprendė. Senatorius Le
vin buvo ir yra tvirtas Lietu
vos rėmėjas jos laisvės žygyje.
Senatoriaus Levin parama
yra ypač svarbi, kadangi jis
yra Senate Ginkluotų pajėgų
komiteto pirmininkas. Jei jis
ar jo komitetas rems Lietuvos
įstojimą į NATO, tai kitų se
natorių parama Lietuvai didės.
JAV himną giedojo Asta
Jurgutytė. Pianinu- akompa
navo Ada Mikštienė. Invoka
ciją sukalbėjo Dievo Apvaiz
dos parapijos buvęs klebonas
kun. Viktoras Kriščiūnevi
čius.
Minėjimui vadovavęs adv.
Kęstutis Miškinis pristatė
prezidiumą, kurį sudarė: kunigas Viktoras Kriščiūnevičius, prelegentė — Lietuvos
Respublikos ambasadorė prie
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DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto.
JAV
Kanadoje ir kitur

Metams
$100.00
(U.S.) $115.00

1/2 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.or
$45:00

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38,00

$500.00
$100.00
$160.00
. $55.00

$250.00
$55.00
$85.00

Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
Reguliariu paštu
Tik šeštadienio laida oro paštu
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu

„Neringos” stovyklos direktorių taryba. Iš k. sėdi — sės. Eugenija Lukošiūtė, Antanina Žmuidzinaitė, Sanda
Simonavičiūtė. I eil. stovi Aldona Lingertaitienė, vicepirm. sės. Bernadeta Matukaitė, Dana Grajauskaitė ir
sės. Laimutė Kabišaitytė. II eil.— Leonas Bernotas, Vitas Mačiūnas, pirm. Regina Jagminienė, Charlis Šimkus,
Linas Banevičius.

NATO Gintė Damušytė, gar
bės konsulas Michigan valsti
joje Jurgis Jurgutis, LŠSI va
das Mykolas Abarius, Lietu
vos Vyčių padalinio „Pagalba
Lietuvai” pirmininkė Regina
Juškai tė-Švobienė, latvių ir
atstovų rūmų narius atstova
vę asmenys.
LŠSI vadas Mykolas Aba
rius pasveikino visus minėji
mo dalyvius, kurių buvo dau
giau negu 300. Trumpai pa
minėjo Vasario 16-tos svarbą.
Kongreso nario David Bono
ir Joe Knollenberg štabo na
riai įteikė savo viršininkų
vasario 16-tos dienos praneši
mus, kurie bus įtraukti į Congressional Record.
Dėl oficialių reikalų Vašing
tone, senatorius Carl Levin,
negalėdamas asmeniškai daly
vauti šiame paminėjime, svei
kino dalyvius specialiai pa
ruošta vaizdajuoste. Senato
rius Levin priminė, kad Lie
tuvių organizacijų įdėtos pas
tangos daug prisidėjo prie
Lietuvos reikalų ir kad jų pas
tangos yra vertinamos ir Lie
tuvai atgavus nepriklausomy
bę. Pabrėžė, kad daug apie
šiuos reikalus yra kalbėjęs su
buvusiu Didžiųjų Ežerų rajo
no gamtos apsaugos direkto
rium Valdu Adamkum prieš jo
grįžimą į Lietuvą ir jam tam
pant Lietuvos prezidentu. Pa
kvietė ir buvusią detroitietę,
dabartinę LR ambasadorę
Gintę Damušytę atvykti į Va
šingtoną ir su ja pasikalbėti.
Pasimatymas buvo numatytas
vasario 12 d. Šis susitikimas
yra tuo svarbus, kad vasario
28 dieną senatorius Levin pir
mininkaus Senato karinio
komiteto apklausai dėl NATO
plėtros, kuriai stipriai prieši
nasi Virginia valstijos senato
rius Warner.
Regina Juškaitė-Švobienė
išsamiai apibūdino padalinio
medicininės - humanitarinės
pagalbos Lietuvai dabartinę
veiklą. Nuo 1990 m. iki šių
dienų „Pagalba Lietuvai” fi
nansavo 89 talpintuvų siuntas
Lietuvai, kurių vertė siekė
daugiau
68 milijonų dol.
Daugiausia šiam projektui au
koja Catholic Medical Mission
Board, New York. „Pagalba
Lietuvai” turi antrą projektą,
tai kunigų seminarijos klie
rikų „įsūnijimas”. Aukotojai
apmokėtų stipendiją vieneriems metams. Šiuo metu se

minarijoje mokosi 70 klierikų.
17 klierikų jau „įsūnyti”. Tre
čias projektas — Gailestingo
sios motinos Teresės nakvy
nės ir globos namai. „Pagalba
Lietuvai” direktorių taryba
nusprendė užmokėti vienerių
metų išlaidas. Ketvirtas pro
jektas — Vilniuje naujai ati
darytas amatų centras. Yra
fondas įrangų finansavimui.
Rėmėjai galės pasiskirti, kokį
projektą norėtų paremti. Prieš
minėjimą buvo suaukota 1,172
dol. R. Juškaitė-Švobienė pa
dėkojo visiems už nuolatinį
dosnumą.
Lietuvos Respublikos garbės
konsulas Michigan valstijoje
Jurgis Jurgutis pristatė prele
gentę Lietuvos Respublikos
ambasadorę prie NATO Gintę
Damušytę.
Gintė Damušytė — diplo
matė, publicistė, politologe ir
visuomenininke,
vienintelė
moteris prie NATO. 2001 m.
balandžio 4 d. LR prezidento
dekretu Gintei Damušytei su
teiktos Nepaprastosios ir įga
liotosios ambasadorės rangas.
Ambasadorė Gintė Damušy
tė dėkojo už jos pakvietimą į
jos tėviškę. Čia baigė „Žibu
rio” lituanistinę mokyklą,
Wayne State universitetą ir
buvo aktyvi ateitininkė moks
leivė ir studentė. Ambasadorė
savo gera paruošta kalba su
pažindino dalyvius su jos
veikla Briuselyje, kur yra
NATO būstinė. Atstovaudama
Lietuvai, ji yra vienintelė mo
teris 19-kos pilnų narių am
basadorių ir kitų norinčių
kraštų būti šios sąjungos na
rių tarpe. Pagal dabartinę po
litinę padėtį Lietuva yra
linksniuojama, kaip pirmau
janti kandidatė būti pakviesta
į sąjungos šeimą. Ypač Lietu-,
vos padėtis pagerėjo po rug
sėjo 11-tos dienos — Lietuva
vienintelė šalis, kurios kariai
dalyvauja Balkanų taikos pa
laikyme su savo lėktuvu. Pri
sideda prieš kovą su teroriz
mu, pritaikė savo karines pa
jėgas NATO standartams.
Praėjusį savaitgalį lydėjo Lie
tuvos užsienio reikalų minist
rą Antaną Valionį ir apsaugos
ministrą Liną Linkevičių
Miunchene, kur vyko užsienio
reikalų ministrų suvažiavi
mas. Lietuva suvažiavime ak
tyviai dalyvavo. Yra ir kitų
nuomonių, prieš Lietuvos
įstojimą į NATO. Perskaitė

Detroite ruoštame Vasario 16 minėjime meninę programą atlikusi tautinių šokių grupė „Šaltinis”, vad. Lėlės
Viskantienės.
Abi nuotraukos iš minėjimo — Jono Urbono.

keletą iŠ anglų laikraščių pa
sisakymų. Amb. Damušytės
Detroite pasakyta kalba bus
išspausdinta
dienraštyje
„Draugas”.
Prelegentė ambasadorė G.
Damušytė susilaukė gražių
atsiliepimų ir buvo klausytojų
pagerbta atsistojimu.
Adv. Kęstutis Miškinis, ren
gėjų vardu padėkojęs, amba
sadorei Gintei Damušytei įtei
kė knygą „Dievo Apvaizdos
parapijos 90 gyvavimo metų
istorija”, jos lankymosi Det
roite prisiminimui.
Meninę dalį atliko „Šaltinio”
studentų grupės šokėjai, vado
vaujami Lėlės Viskantienės,
pašoko keturius šokius. Pro
grama, labai patikusi žiūro
vams, buvo palydėta gausiais
plojimais. Rengėjų vardu dr.
Stefa Miškinienė ir „Pagalba
Lietuvai” pirmininkė Regina
Juškaitė-Švobienė įteikė vado
vei puokštę orchidėjų ir šokė
jams po vieną spalvingą rožę.
Minėjimas baigtas Tautos
himnu.
Minėjimą ruošė ir koordina
vo Detroito Organizacijų cen
tras (DLOC) ir „Pagalba Lie
tuvai”. DLOC valdybą sudaro:
pirmininkas — adv. Kęstutis
Miškinis ir nariai — dr. Algis
Barauskas, D.D.S., Eugenija
Bulotienė, Regina JuškaitėŠvobienė, Šarūnas Mingėla,
Petras Pagojus, Ona Šadeikienė, Stasys Šadeika ir Algir
das Vaitiekaitis.
„Pagalba Lietuvai” valdybą
sudaro: kun. J. Walter Stanievich, dvasios vadas, pirminin
kė — Regina Juškaitė-Švo
bienė, Robert S. Boris, pirmi
ninkas emeritus ir nariai —
Valentina Bulota, Stella Hotra, adv. Saulius Kuprys, Mi
chael ir Theresa Shea, William Zager ir Patricia Zyren.

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
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• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
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senatorium Carl Levin, kuris
yra Senate Ginkluotų pajėgų
pirmininkas. Susitikimas vy
ko vasario 12 dieną po pietų.
Grįžusi į Detroitą ambasadorė
važiuos į Čikagą, kur šešta
dienį, vasario 16 d. ambasado
rė G. Damušytė dalyvaus Le
monto LB apylinkės ruošia
mame pokylyje. Ambasadorė
Gintė Damušytė dalyvavo ir
„Lietuviškų melodijų” radijo
valandėlės programoje, kur
pašnekesio forma, buvo prisi
minta jos veikla Detroite ir
New York telkiniuose.
Regina Juškaitė
Švobienė

PUTNAM, CT
SESELĖS ŠVENČIA
PAL. JURGIO
MATULAIČIO 75-SLAS
MIRTIES METINES

EUGENEC. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 ,,

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

MARIUS KATILIUS, M.D.

CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgiją.
300 Barney Dr.,"Sūit$Ac
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė.■■■<■

Sausio 27 dieną Marijos Ne
Chicago, IL 60652
kalto Prasidėjimo Vargdienių
Kab. tel. 773-471-3300
vienuolijos seserys šventė vie
nuolijos įsteigėjo pal. Jurgio
DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
Matulaičio danguje gimimo
šventę. Jis mirė lygiai prieš 75 9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
metus. Šv. Mišiose Cėntrinio 1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055
vienuolyno koplyčioje dalyva
Valandos pagal susitarimą
vo parapijiečiai^ o Matulaičio
namų koplytėlėje — ten gyve EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
nančios seselės ir namų gy Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
ventojai. Seserims tai brangi
Kalbame lietuviškai
6918 VV. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
šventė, kurią pratęsti jos pa
Chicago, IL 60638
vakariais susirinko į Matu
Tel. 773-229-9965
laičio namus — pasivaišinti, ______ Valandos pagal susitarimą______
pasidalinti jų gyvenimą la
ARASŽUOBA, M.D.
biausiai formavusiais pamoky
AKIŲ
LIGOS IR CHIRURGIJA
mais, asmenybės bruožais ir
219 N. Hammes Avenue
įvykusiais stebuklais, prašant
Joliet, IL 60435
jo
užtarimo.
Seserų
buvimas
VASARIO 16-TOJI
Tel.
815-741-3220
kartu sukuria ypatingą nuo
RADIJO PROGRAMOSE
Lietuvos Nepriklausomybės taiką. Kiekvienos šeimos na kų — pianisto Gabrieliaus
rių buvimas kartu yra ir Die
atstatymo 84-oji sukaktis De vo buvimas jų tarpe. „O kur Aleknos ir solistės Danutės
troito lietuvių telkinyje bus yra Dievas, ten yra meilė”.
Milukienės koncertu bei iškil
paminėta sekmadienį, vasario
mingomis vaišėmis. Artimu
17 d., Kazio Gogelio paruoš
laiku kvietimai su informacija
„NERINGOS” TARYBOS
toje .Amerikos lietuvių balso”
bus išsiuntinėti.
POSĖDIS
radijo laidoje, o „Lietuviškų
„Neringos” direktorių tarybą
Putnamo centrinio vienuoly
melodijų” radijo laidoje vasa
sudaro:
Regina Jagminienė —
rio 16-tą. Ruošiant šį prane no patalpose sausio 27 d. ketu pirmininkė, Dana Grajauskai
šimą DLOC, „Pagalba Lietu rias valandas posėdžiavo „Ne tė — stovyklos administrato
vai” ir LB aukų rinkėjai dar ringos” tarybos direktoriai at rė, Aldona Lingertaitienė —
nebuvo užbaigę savo vajaus, vykę iš Hamiltono ir Toronto programos vadovė, seselė Ber
ir laukia aukų iš minėjime ne — Kanados, JAV — Bostono, nadeta Matukaitė, sės. Euge
dalyvavusių. Aukas galite New Yorko, Hartfordo ir Put nija Lukošiūtė, sės. Laimutė
namo. Buvo svarstomi ir
įteikti visą vasario mėnesį.
sprendžiami įvairūs klausimai Kabišaitytė, Antanina Žmui
ryšium su „Neringos” ateitimi. dzinaitė, Sanda SimonayičiūG. DAMUŠYTĖS
Stovyklautojų netrūksta; nei tė, Leonas Bernotas, Vitas
APSILANKYMAI JAV
jaunimo, nei tėvų, nei kitų Mačiūnas, Charlis Šimkūs, Li
Šeštadienį, vasario 9 d. grupių. Visi mielai atvažiuoja nas Banevičius.
Aldona Prapuolenytė
Townsend viešbutyje, Bir į seselių ir pasauliečių paruoš
mingham, MI, buvo suruoštas tą stovyklavimą.
Seselės „Neringą” remia ne
* Klaipėdos jūrų uoste iš
specialus ambasadorės G. Da
mušytės priėmimas-susipaži- prašomos, o pasauliečių reikia kilmingai atidarytas di
nimas. Pirmadienį, vasario 11 paprašyti. Šiais metais pirma džiausias ir moderniausias
d., ambasadorė Gintė Damu sis paramos prašymas tai atsi uostamiestyje statinys iš ilga
šytė susitiko su „Detroit liepimas į M. N. Pr. Seserų amžių konstrukcijų. Tai vie
News” dienraščio redaktoriais rėmėjų valdybos kvietimą įsi nas stambiausių rytinės Balti
(editorial board). Pirmadienį jungti į „Neringai” ruošiamą jos uostuose sandėlių, kuria
ambasadorė išskrido į Vašing piniginį vajų, kuris balandžio me galima sutalpinti 60,000 t
toną susitikimui su Michigan 14 d. baigsis iškilių meninin- birių mineralinių trąšų, ik. Eitai
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LIETUVOS VAIDMUO
VAKARU EUROPOJE

giją. Deja, dėl geografinės pa
dėties, Lietuva vėl atsiduria
tarp konkuruojančių jėgų. \

Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Kronkaitis

Įžanga

Suirus Sovietų Sąjungai,
prasidėjo procesas, kurį dar
paspartino praėjusių metų
rugsėjo 11-tos įvykiai. Dabar
matome labai akivaizdų re
gioninį bei globalizacinį proce
są, ieškantį strateginio bend
radarbiavimo. Po tos dienos
įvykių nebegalime galvoti apie
konkurencįją anksčiau priim
tame Rytų-Vakarų kontekste.
Tačiau nenorėčiau pritarti
tiems, kurie galvoja, kad bai
giasi itin galingų valstybių
konkurencija ir jos susivienija
visiems laikams, panaikindamos savanaudiškus interesus.
Pasaulis yra sudėtingas, tad,
tenka manyti, kad ir ateityje
daug konfliktų bus sprendžia
ma jėga. Artimiausias pavyz
dys — pastaruoju metu paaštrėję nesutarimai tarp Indi
jos ir Pakistano. Taip pat Afri
kos padėtis labai nepastovi. Iš
tikrųjų iššūkiai saugumui da
bar yra sudėtingesni ir sun
kiau prognozuojami.
Europos saugumas —
Lietuvos saugumas

Kalbėdamas apie Lietuvos
vaidmenį Vakarų Europoje,
šiandien norėčiau šį klausimą
apibrėžti, kaip Lietuvos vaid
menį Vakarų Europoje jos
saugumo plačiąja prasme. Tai
saugumas ne tik nuo išorinių
grėsmių, bet ir valstybės gali
mybės vykdyti savarankišką
vidinę politiką ir nepriklauso
mai tvarkyti savo ūkį, įskai
tant nepriklausomybę nuo už
sienio monopolistinės kontro
lės ekonomikoje. Visi supran
tame naftos bei gamtinių dujų
oligarchįjos įtaką pasaulio rin
koje. Šis klausimas yra itin
aktualus ir Lietuvai, ypač šiuo
metu, kai šios ūkio šakos per
eina iš valstybinio sektoriaus į
privatų. Imkime Iraną: tai
valstybė turinti nepaprastai
didelius išteklius, tačiau nega
linti jų išnaudoti dėl sankcijų.
Praeityje žiūrėjome į grės
mes, kylančias dėl karinių
veiksmų, nors ir tada ekono
minė sankloda buvo konfliktų
pagrindas, bet Rytų-Vakarų
poliarizacija buvo nubrėžusi
aiškias varžybų ribas, kurias
peržengus, kiltų branduolinis
karas be galutinio nugalėtojo.
Komunizmas daugiau nei pus
šimtį metų besitęsusiose var
žybose bankrutavo ir Sovietų
Sąjunga subyrėjo.
Daugiau kaip dešimtmetis
praėjo, kai politikai, moksli
ninkai, diplomatai bei tarp
tautinės organizacijos kuria
>naųją pasaulio tvarką, bet aiš
kios sistemos vis dar nematy
ti. Taip, Europa vienijasi ir

bando sukurti saugumą eko
nominės pusiausvyros dėka.
Šio proceso tikslas — taip ap
jungti Europos valstybes, kad
jos nenorėtų ir neturėtų rim
tos inspiracijos viena prieš
kitą kovoti. Tačiau tokia pu
siausvyra yra tik tarp Euro
pos Sąjungos valstybių. Eko
nomiškai galinga Europa kelia
iššūkius ir kitoms, toliau ir ar
čiau esančioms, šalims. Labai
svarbus klausimas, ar Kinija,
Indija ir Rusija bus patenkin
tos savo padėtimi ateityje? Ar
nedidės skirtumas tarp tur
tingųjų ir „nuskriaustųjų”?
Šių klausimų negalima nepai
syti.
Silpnomis valstybėmis gali
ma vadinti tokias valstybes,
kurių politinė sistema nėra iki
galo susiformavusi bei pasto
vi, su silpna ekonomika, ku
rios negali savo piliečiams su
teikti bent jau minimalių so
cialinių garantijų, užtikrinti
jų saugumo, spręsti nusikals
tamumo problemų. Tai valsty
bės, kurios susiduria su ekolo
ginėmis bei kitomis problemo
mis ir turi labai ribotas gali
mybes jas spręsti. Stiprioms
valstybėms paprastai būdin
gos visos priešingos savybės.
Silpnos valstybės dažniausiai
yra nesaugios, o stiprios — at
virkščiai.
Šiuo metu Vakarų Europa ir
jai priklausančios valstybės
yra stiprios. Jos garantuoja
šalies vidaus saugumą — turi
efektyvią, ilgus metus vei
kiančią demokratinę sistemą,
leidžiančią užtikrinti pagrin
dines žmogaus teises ir lais
ves. Šalyse puikiai funkcio
nuoja laisvosios rinkos ekono
mika, kuri leidžia piliečiams
kurti savo gerovę, o valstybei
padeda užtikrinti aukštą pra
gyvenimo lygį bei suteikti bū
tinas socialines garantijas.
Tos valstybės užtikrina savo
piliečių saugumą efektyviai
spręsdamos nusikalstamumo
ir jo prevencijos problemas.
Visos jos yra gana stiprios ka
rine prasme — ten jau seniai
sukurtos bei ištobulintos kari
nės doktrinos ir procedūros.
Kariuomenės egzistuoja jau
daug metų ir turi susiforma
vusias tradicijas, nepriekaiš
tingai parengtą personalą bei
yra gerai ginkluotos. Visa tai
leidžia užtikrinti šalių efekty
vų karinį saugumą bei spręsti
kitas naujai kylančias grės
mes. Galime daryti išvadą,
kad Lietuva po komunistinio
nualinimo yra ekonomiškai
silpna ir nėra saugi. Bet Lie
tuvos žmonės pasirinko tin
kamą kelią — integraciją į
saugią Vakarų Europos drau

SENATVĖS DEMENCIJA
(Alzheimer liga)
DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS

Nr.l
Demencija — progresuojantis mentaliteto bei atmin
ties mažėjimas ir pranykimas, yra žinoma nuo senų
laikų. Bet kadangi tie reiškiniai dažniausiai pasireiš
kia senatvėje, jie buvo rišami su amžiumi, ilgą laiką
mentaliteto ir atminties pakitimai buvo laikomi nor
maliais reiškiniais. 1907 m. vokietis gydytojas patolo
gas Aloiz Alzheimer aprašė smegenų pakitimus 56
metų amžiaus moters, sirgusios keletą metų demenci
ja: mentaliteto ir atminties sumažėjimu, beveik prany
kimu. Jai mirus, jis ištyrė jos smegenis tuomet žino
mais tyrimo būdais, žinomais preparatų darymo meto
dais, ir rado smegenyse (cortex) tam tikras nuosėdas,
kurias jis pavadino plokštelėmis (plaąues). Tos nuosė
dos buvo ne narveliuose, ne ląstelėse, bet tarp jų. Taip
pat jis rado bei aprašė neurofibrilų ir jų tinklo degeneraciją.
Kadangi ta moteris, sirgusi keletą metų demencija,
buvo tik 56 metų amžiaus, tai ligos negalėjo laikyti se
natvės liga ar senatvės reiškiniais. Tuomet demencija
buvo nedažna liga. Po to demencija sergančius ligo
nius, kurių amžius buvo 60-70 m., medicinos moksle
pradėta vadinti sergančiais Alzheimer liga. O asme
nis, turinčius tuos pat demencijos reiškinius ar simp
tomus, bet esančius per 70 m. amžiaus, medicina dar

Globalinis saugumas

Nors Vakarų Europos vals
tybės gali garantuoti savo vi
dinį saugumą, tačiau jos nepa
jėgia ir niekada negalės atsiri
boti nuo jas supančios išorinės
regioninės bei tarptautinės
aplinkos įtakos. Visa tai nule
mia pastangas gerinti išorinį
regioninį ir tarptautinį sau
gumą.
Bendradarbiaudamos tarpu
savyje, Vakarų Europos šalys
sukūrė daug institucijų, tokių
kaip NATO ir ES. Jos, būda
mos racionalios ir efektyviai
veikiančios, gebėdamos tinka
mai reaguoti į naujus iššūkius
bei prisitaikyti prie naujų be
siformuojančių aplinkybių, už
tikrina kiekvienos šalies narės
ir vidinį, ir išorinį saugumą.
Priklausymas tokioms institu
cijoms ir bendradarbiavimas
su jomis šaliai leidžia siekti
valstybinių interesų bei efek
tyvesnio tikslų įgyvendinimo.
Pasibaigus šaltajam karui,
Vakarų Europa susidūrė su
naujomis, iki tol dar nepatir
tomis, regioninio ir tarptauti
nio saugumo problemomis.
Viena tokio pobūdžio prob
lemų — konfliktai valstybių
arba buvusių sudėtinių valsty
bių viduje, kylantys dėl etni
nių, religinių skirtumų. Jie
gali peraugti į tarptautinius
regioninius konfliktus bei
plėstis. Pavyzdžiui, kariniai
konfliktai buvusios Jugoslavi
jos teritorijoje. Tokie procesai
sukelia pasekmes, būdingas
silpnoms valstybėms ir visuo
menėms: politinis ir ekonomi
nis nepastovumas, nedarbas,
migracija, nusikalstamumas
ir t.t.
Po šaltojo karo Europos že
myne susikūrė, arba savo ne
priklausomybę atgavo, nema
žai valstybių. Dauguma jų pir

maisiais metais susidūrė su
panašiomis, visoms besiku
riančioms valstybėms bei vi
suomenėms būdingomis prob
lemomis — neaiški politinė
sistema, pereinamojo laikotar
pio ekonomika, piliečių sociali
nių garantijų stoka, pilietinės
kultūros pasikeitimai. Logiš
ka, kad tokios silpnos valstybės-visuomenės ne pačios ge
riausios ir mėgstamiausios
kaimynės. Dažniausiai jų silp
nybės peržengia teritorines ri
bas ir gali sudaryti nepato
gumų kaimynams.
Tačiau būtų neatleistina ne
pastebėti, kad dauguma tokių
pereinamojo laikotarpio vals
tybių vis dėlto jau pasiekė di
džiulės pažangos politinėje,
karinėje, ekonominėje, sociali
nėje ir teisinėje srityse, tuo
pačiu sukurdamos palankesnę
aplinką ir savo kaimynėms.
Kita vertus, kad pasivyti V.
Europos valstybes, jos ir to
liau turi daug dirbti ir steng
tis. Aišku, kad visiškas Va
karų Europos ir jos šalių re
gioninis saugumas galėtų būti
garantuotas tik tada, kai šios
šalys pasieks lygiavertį V. Eu
ropai ekonominį ir politinį
lygį. Ypač tada kai visos ar
bent dauguma bus priimtos į
pagrindines tarptautines orga
nizacijas — ES bei NATO.

gali prekyba masinio naikini
mo cheminiais, bakteriologi
niais ir branduoliniais gink
lais, ypač tuomet, kai tai glau
džiai siejasi su terorizmu. Nei
viena valstybė, veikdama
atskirai, nepajėgtų efektyviai
kovoti su šiais reiškiniais —
reikia bendrų pastangų. No
rint visiškai juos, sunaikinti,
reikėtų ieškoti giluminių prie
žasčių. Kadangi viena jų —
globalizacija, kurios panaikin
ti neįmanoma, tad tikėtis vi
siško terorizmo sunaikinimo
būtų naivu. Tai jau žmonijos
ir šio pasaulio egzistenciniai
klausimai, tačiau pasiprieši
nimas atviram terorui bendro
mis pastangomis turėtų duoti
siekiamų rezultatų. Kaip
iliustracija tam galėtų būti
paskutinieji įvykiai Afganis
tane.
Vis dėlto mūsų dienomis ky
la ir kitų, nemažiau svarbių,
nekarinio pobūdžio saugumo
problemų, ypač ekonominėjesocialinėje sferoje. Reiškiasi
vis gilėjantis ekonominis skir
tumas tarp atskirų pasaulio
šalių, niekur nedingsta struk
tūrinės ekonomikos proble
mos: nedarbas, pramonės monopolizacija. Didžiulės tarp
tautinės korporacijos įgyja vis
daugiau monopolinių bruožų
ne tik atskirose valstybėse,
bet ir tarptautiniu mastu. Šis
procesas grasina iškreipti lais
vos prekybos sąlygas. Šiuolai
kinė modernizacija padeda iš
kilti ir tarptautinėms krimi
nalinėms organizacijoms, ku
rios turi tiek finansinių pąjėgumų, kad gali destabilizuoti
net ir vidutinio dydžio vals
tybės tvarką. Tik bendros ša
lių pastangos leistų efektyviai
spręsti šias problemas.
Lietuva ir istorine, ir geo
grafine prasme yra sudėtinė
Europos dalis. Tad Lietuvos
valstybės likimas yra susįjęs
ir apspręstas Europos likimo.
Nukelta į 4 psl.
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Danutė Bindokienė

Kad patys įsitikintume
4

Šiandien ištisai spausdina
Kas šią ilgą, žodingą kalbą
me Lietuvos kariuomenės va taip uoliai sekė, taip įtemptai
do, brigados gen. nųr. Jono jos klausėsi, ieškodamas (ar
Kronkaičio kalbą, pasakytą ieškodama), prie ko prikibti,
Los Angeles, CA, Lietuvių kad būtų galima apkaltinti
fronto bičiulių sambūrio ren kariuomenės vadą to ar kito
ginyje (š.m. sausio 26-27 d.), „įstatymų straipsnio pažeidi
kad skaitytojai ją atidžiai per mu”? Kas, vos tiems „kenks
skaitytų ir patys įsitikintų, ar mingiems” žodžiams išskridus
gen. Kronkaitis padarė neat iš generolo burnos, pasiskubi
leidžiamą nuodėmę ir viešai no „su gaiduku” į laukiančias
kritikavo Lietuvos vyriausy ausis Vilniuje? Ar čia tikrai
bės veiklą, tuo nusižengda kalbame apie įstatymus, nu
mas įstatymams. Gen. Kron sižengimus ir kritiką Lietuvos
kaičiui Seimo pirmininko laiš Vyriausybei, ar vien asme
ke tarp kitko rašoma: „...va niškus sąskaitų suvedinėji
dovaujantis Lietuvos Respu mus, tikintis, kad iš to „dantų
blikos Seimo statuto 206 krapštuko” LR Seimo pirmi
straipsniu, prašome pateikti ninkas ar kažkas kitas, kam
paaiškinimus, kuo remdama būtų dauginusia naudos iš
sis Jūs, kariuomenės vadas, galimybių „sutvarkyti” ka
padarėte šias išvadas ir nau riuomenės vadą, priskaldytų
dojote tokias formuluotes, ver kelis vežimus malkų. Tai gali
tindamas Lietuvos Vyriausybę ma spręsti iš „LR” pasiro
ir jos veiklą”.
džiusių komentarų ir disku
Kurioje vietoje ir kokie tie sijų internete.
kritiški pasisakymai apie Lie
Čia vėl pasidalinta į dvi
tuvos Vyriausybę, ieškokime aiškias opozicines grupes: už
čia išspausdintame kalbos gen. Kronkaitį ir griežtai
tekste. Beje, gen. Kronkaitis prieš. Viename rašoma, kad
Europos globalinis
kalbėjo apskritai, neįvardin „LR nesirūpina informacyos
saugumas
damas nei vieno asmens, nei tikslumu ir palieka savo skai
vienos vyriausybės ar leidi tytojus ‘informacyos dyku
Visos be išimties Vakarų
nio, nors ir paminėjo, kad „so moje’. LR autoriui nebuvo
Europos valstybės susiduria
vietmečio
nomenklatūros gana prirašyti nesąmonių
su naujomis, tarptautinio sau
spaudos
kontrolė
palieka vi apie gen. Kronkaičio kalbą
gumo problemomis. Jų pagrin
suomenę
informacijos
dyku Los Angeles ir jo amžių. Jis
dine priežastimi, matyt, reikė
moje
”
.
Jeigu,
kaip
ameri
 dar apkaltino R. Kilikauską
tų laikyti globalizacijos stip
skubiu pabėgimu iš KAM
kiečiai
sako,
batas
tinka
ant
rėjimą. Kaip parodė paskuti
viceministro
pareigų. ... Kilikieno
kojos,
tai
tegul
ir
ap

nio meto įvykiai, bene aštriau
kauskas
atsistatydino
iš pa
siauna... (Lietuviškai saky
sia problema bei grėsmė yra
reigų ir skubiai išvyko, kad
tume: vagie, kepurė dega.)
tarptautinis terorizmas. To
Įdomu — galbūt šiuo atveju galėtų būti kartu su visa savo
kios formos agresija neapsiri
ir įdomiausia — kad „Lie šeima vėžio operacijos metu”.
boja konkrečios šalies teritori
Kas iš Los Angeles „Lietu
tuvos rytas” ar kita periodika
ja, nepaiso jokių žmogiškumo
apskritai neskyrė jokio dė vos rytui” (ir visiems kitiems)
ar tarptautinės teisės ribų.
Didžiulę grėsmę kelia nele
mesio buvusiam renginiui Los persiuntė gen. Kronkaičio kal
Angeles lietuvių telkinyje, bos tekstą, arba tik „svar
nors jame, be gen. Kronkaičio, biausias” jo ištraukas, dar la
dalyvavo Tėvynės sąjungos/ biau padidino sprūdį tarp
Lietuvos konservatorių parti užsienio lietuvių, anksčiau
jos pirmininkas prof. Vytau JAV-se įsikūrusių, ir Lietu
tas Landsbergis ir opozicinės vos. Tiek komentaruose, tiek
Lietuvos liberalų sąjungos va straipsniuose išeivijos lietu
igb,
H
das Eugenijus Gentvilas. Va viams nepagailima užgaulių,
Ik;-.
'■
s
dinasi, tai žmonės, kurių kal pašaipių žodžių, į tą „panie
ba bei veikla verta bent kelių kinamųjų tarpą” įjungiant ne
tik gen. Kronkaitį, bet ir pre
eilučių.
Kodėl užsikabinta tik už zidentą Adamkų, ir visus, už
kariuomenės vado žodžių? Lietuvos ribų gyvenančius,
Kaip matome, kalba buvo ilga, tautiečius. Esą, gen. Kronkai
išsami, pasižyminti tikrai po tis kalbėjęs tai, ką klausytojai
zityviu požiūriu į Lietuvos ka tikėjosi išgirsti, dėl to taip
riuomenės, politikos ir apskri karštai plojo...
Tad ir kyla klausimas: ko
tai gyvenimo eigos pasikeiti
mus. Daug dėmesio kreipta į siekiama tokiais straipsniais
kariuomenės indėlį bendron bei po to spausdinamais ko
Europos saugumo sistemon, mentarais? Seimo pirminin
siekiant integracįjos į Euro-, kas ir opozicinių partijų vadai
pos Sąjungą, pažymėta, kaip nuolat tvirtina, kad jie taip
kruopščiai Lietuvos kariuo pat siekia Lietuvai NATO na
Būrelis mūsų visuomenininkų-kultūrininkų. Iš kairės: Jonas Kavaliūnas, Jonas Vaznelis, dr. Juozas menė ruošiama ir sėkmingai rystės, bet tokiais puolimais
Meškauskas, kurio įžvalgią atkarpą apie senatvės ligas pradedame spausdinti šiandien, ir kun. dr. Viktoras prisitaiko NATO reikalavi rodo kaip tik priešingą nusis
Rimšelis, MIC.
tatymą.
mams.
Iš tikro Alzheimer liga nustatoma tik sekcijos metu,
gančių senatvės demencija procentai įvairuoja. Imant
laikė normaliu amžiaus pakitimų reiškiniu, ir jų ne
nes A. Alzheimer aprašė tik patologinius tos ligos pa
pagrindu geografinius motyvus tuo tarpu randama,
laikė ligoniais, nelaikė jų gydytinais.
kitimus, visą ligos kompleksą. Senatvės demencija,
kad Japonijoje sergančių senatvės demencija yra
Gyvenimo sąlygos gerėjo, žmonių gyvenimo amžius
Alzheimer liga, senatvės demencija Alzheimer tipo —
mažiau negu Jungtinėse Amerikos Vaistuose (JAV).
ilgėjo. Medicinos mokslas visose srityse žengė pirmyn.
tai
vis
terminai,
kurie
taikomi
tai
pačiai
ligai.
Aš
ją
to

Domintis senatvės demencijos ligos tyrimo ir gydy
Senatvės demenciją turinčių žmonių skaičius didėjo.
liau
vadinsiu
senatvės
demencija,
arba
tik
demencija,
mo
stoviu įvairiuose kraštuose, nors labai provizorinė,
Tokiais žmonėmis, turinčiais demenciją, pradėta dau
bet
gana įdomi yra sekanti statistika. Ji parodo tos
nes
manau,
kad
šitas
terminas
apima
visą
tos
ligos
giau domėtis ir, jiems mirus, pradėta tyrinėti jų sme
problemos
stovį tarp 1989 ir 1996 metų.
kompleksą.
Jei
statistikoje
ar
citatose
bus
paminėta
genis. Mokslininkai Blessed, Tomlinson ir Roth 1968
,Alzheimer liga”, tai reikš tą patį, ką reiškia demenci
m. paskelbė labai įdomią studiją. Jie neuropatologišDemencijos studijų vaizdas Vakarų Europoje
kai tyrinėjo smegenis žmonių, kurie turėjo demenciją ja1989-1996 metais
Senatvės demencija yra sunki ir komplikuota liga.
ir mirė ne jaunesni, kaip 70 metų amžiaus, t. y. senų
Medicinoje ji tebėra pilna nežinomybės. Žmonių kul
žmonių, turėjusių demenciją, smegenis. Pasirodė, kad
Iš lentelės matome, kad senatvės demencijos liga
tūra ir gyvenimo sąlygos gerėja. Žmonių gyvenimo
tie žmonės (70-95 m. amžiaus) turėjo tokius pat neurodomimasi ir dirbama Jungtinėse Amerikos Valstijose
amžius ilgėja. Gyventojų skaičius didėja, senų žmonių
patologinius pakitimus smegenų dalyse „cortex” ir
(JAV).
Bus daugiau
skaičius taip pat gausėja. Ligonių, sergančių senatvės
„hypocampus”, kaip A. Alzheimer yra aprašęs 56 metų
Sergaažlųjįi
demencija, taip pat daugėja, iki bus rasti nuo tos ligos
Valstybės Ligoalą Ligos
amžiaus moters smegenis. Blessed, Tomlinson ir Roth
Metai Antorlal
pavadinimas
procentai
amžins
apsisaugojimo būdai. Visam pasaulyje senatvės de
tyrimai atlikti moderniškomis priemonėmis ir labai
mencija darosi rimta problema.
Demencija
61 %
Anglija
65+1
Livingston ir kiti
tiksliai tie pakitimai aprašyti. Jie aiškiai parodė, kad
1990
Senatvės demencija turi epideminį charakterį: ligo
3.6%
demencijos pakitimai, ar pakitimai, kurie duoda de
Demencija
65+
Prancūzija
1991
Dartiąues ir kiti
mencijos reiškinius, jaunesniame ir senesniame am nių skaičius didėja ir apima vis didesnius plotus. Ligos
Galbūt
10.3 %
USA
Evans ir kiti
1989
<3+
epidemiologija nagrinėjama dviem būdais: aprašo
žiuje yra tokie patys ir jie nėra senatvės ar amžiaus
demencija
muoju ir analitiniu. Dažniausiai panaudojama abu
pasekmė.
4J %
Demencija
65+
USA
Folstein ir kiti
1991
būdai. Tuo tarpu statistika labai įvairuoja. Imant pag
Ta studija parodė, kad demencija yra liga. Nuo 1968
8.0%
Demencija
65+
Kanada
Kanados grupė
1994
m. Alzheimer ligos terminas taikomas visokio am rindu žmonių amžių, kai kuriose vietose, žmonių gru
23.0%
Demencija
įsetnenanas 85+
1991
Heeren ir kiti
pėse tarp 65 ir 75 metų amžiaus senatvės demencija
žiaus, demenciją turinčiam žmogui. Šis terminas yra
10.5%
Demencija
75+
Anglija
O'Connor
ir
kiti
1989
populiarus. Moksliniuose tyrinėjimuose ir literatūroje
serga 3-6 proc. 75-85 metų amžiaus žmonių grupėse
Demencija
22.8%
75+
USA
Aronson ir kiti
1991
demencija sergančių randama 18 proc. ir grupėse virš
jis nėra nusistovėjęs. Histopatologiniai pakitimai da
Demencija
8.24%
65+
Hendric ir kiti
USA
1995
bar yra daug plačiau ir tiksliau aprašyti, negu jie buvo
86 m. amžiaus senatvės demencija sergančių randama
Demencija
7.6%
71+
USA
Whiteirkiti
1996
anksčiau. Tų pakitimų biocheminiai tyrinėjimai yra
47-50 proc. Įvairių autorių senų žmonių skirstymas į
Demencija
65+
63%
USA
Graves ir kiti
1996
nauji ir jie vis platėja. Tas komplikuoja terminologiją.
grupes pagal amžių yra vienodas, bet tose grupėse ser

informatika, mikrobiologija.
Šių žmonių potencialas galėtų
būti daug efektyviau panaudo
LIETUVOS VAIDMUO VAKARŲ jamas. Kaip pavyzdį galima
būtų pateikti keletą Lietuvos
EUROPOJE
mokslininkų projektų, prista
besikeičiančių Nepriklausomų tytų NATO „Mokslas taikai”
Atkelta iš 3 psl.
Lietuvos saugumas yra tiesio Valstybių Sandraugos (NVS) (Science for Peace) programai.
giai įtakojamas Europos šalių politinių nuostatų pavyzdžiai.
•
ir atskirų jos regionų. Kita Reiktų pastebėti, kad Lietuvos
Socialiai
bei visuomeniškai
vertus, Lietuvos saugumas karių būrys tarnauja Kosove
sustiprėjusi
Lietuva, besivado
daro įtaką Europos ir jos ats bendrame Lenkijos-Ukrainos
vaujanti
V.
Europos priimto
batalione..
kirų regionų saugumui.
mis
socialinėmis
vertybėmis,
Šiuo požiūriu bei atsižvel
Didelis dėmesys visuomet
visokeriopai
atstovaus
ir sieks
giant į plačiąją saugumo są buvo teikiamas pastovių san
voką kyla pagrindiniai klausi tykių su mūsų kaimynais pa visų socialinių ir visuomeni
mai. Kokią ir kokio masto įta laikymui. Todėl šiandien sie nių sluoksnių interesų įgyven
ką Vakarų Europos ir jos šalių nų ir tautinių mažumų klausi dinimo. Priėmus Europos Są
saugumui gali daryti Lietuva? mai yra išspręsti. Tai taikyti jungos verslo nuostatus, turė
Ypač jei ji būtų stipri politine, na ir Lietuvos santykiams su tų būti pažabota ir biurokra
ekonomine, karine, socialine- Rusįja. Lietuva visada pabrė tinė korupcija. Sakau turėtų,
visuomenine ir ekologine pras žia savo dalykišką bendradar nes čia daug kas priklauso
biavimą su Karaliaučiaus sri nuo teisėtvarkos ir teisėsau
me?
Jau kalbėjome apie sunku timi ir mano, kad tas regionas gos veiklos. Deja, kol kas Lie
mus, kurie kyla nepriklauso ir toliau turi būti demilitari tuvos valstybėje šios grandys
mybę atgavusioms šalims. Lie zuojamas. Jis turi gauti naują dar tebėra labai silpnos. Daž
tuva ne išimtis. Savo nepri ekonominio augimo impulsą. nai tenka apgailestauti, kad
klausomybės pradžioje Lietu Lietuva yra viena iš aktyviau teisingumo ir sąžiningumo
va susidūrė su dauguma iš jų, sių verslo partnerių Kara principas Lietuvoje dar nėra
pavyzdžiui, korupcįja. Vis dėl liaučiuje. Dialoge su Rusija neginčijama vertybė.
Kaip rodo praktika, stiprė
to buvo nuolat ir atkakliai gynybos klausimais pabrėžia
janti
valstybė pajėgia sudaryti
stengiamasi sukurti demokra mos skaidrumą, pasitikėjimą
bei
užtikrinti
geresnes gyveni
tinę, Vakarų modelį atitinkan bei saugumą skatinančios
mo
ir
visuomenines
sąlygas
čią, valstybę, kad ji taptų ly priemonės. Prie to prisidės ir
savo
piliečiams.
Tai
nulemia
giaverte ir integralia Vakarų pernai pasirašyta dvišalė
Europos dalimi.
ginkluotės inspektavimo su mažesnę jų emigraciją į kitas,
labiau išsivysčiusias šalis. Ati
Politinio saugumo srityje tartis.
tinkamai mažėja emigracįjos
Lietuva pasiekė gerų rezulta
Dialogas su Rusija yra svar
tų. Šalies valdyme vadovauja bi Lietuvos saugumo politikos problemos. Vadinasi, stiprė
masi demokratinėmis verty dalis. Tokio dialogo dėka mes janti Lietuva taip pat turėtų
bėmis, formuojasi ir nusistovi parodome Rusijai, kad mūsų sudaryti žymiai geresnes są
jų sistema. Sukurtos ir ėmė kursas NATO narystės link, lygas savo piliečiams. Tuo pa
veikti pagrindinės demokrati kaip ir kiti Lietuvos saugumo čiu ji prisidėtų prie emigraci
nei valstybei būdingos insti politikos elementai, nėra nu jos — imigracijos problemų
tucijos. Šiuo metu vidaus ir kreipti prieš teisėtus Rusįjos sprendimo V. Europoje.
Tą patį būti galima pasakyti
užsienio politiką galima api saugumo interesus. Priešin
ir
apie sienų apsaugą, kovą su
brėžti kaip santykinai pasto gai, NATO plėtra bus naudin
tarptautiniu
terorizmu ir nu
vią, t.y., keičiantis valdančio ga Rusįjai, kadangi stabilizuos
sikalstamumu.
Lietuva prisi
sioms partįjoms, išlaikomas saugumą šiame regione. Šioje
dėtų,
tramdant
nelegalų mig
jos tęstinumas. Ji remiasi į srityje aktyviai turėtų pasi
pagrindines demokratines ver darbuoti, jau beveik metus raciją, įvairią kontrabandą,
tybes, kurias toliau siekiama Rusįjoje veikiantis, karinis plėstų bendradarbiavimą tei
sėsaugos srityje bei atitinka
garantuoti, stiprinti bei for atašė Maskvoje.
mos informacijos pasikeitime.
muoti lietuviškas tradicijas.
Ekonominėje srityje Lietuva
Neneigiu, kad dar turime di taip pat pasiekė pažangos. Stabilūs ir efektyvus Lietuvos
delių kliūčių demokratinei sis Jau padėti pamatai ir kuria atitinkamų tarnybų darbas su
temai veikti. Pavyzdžiui, so ma laisvos rinkos ekonomika, V. Europos šalių kolegomis
vietmečio
nomenklatūros baigiamas privatizacįjos pro būtų efektingas. ES veikla šio
spaudos kontrolė palieka vi cesas. Stengiamasi visa tai to je srityje bei paskutiniu metu
suomenę informacijos dyku liau tobulinti, naikinti kliūtis jos pasiekti rezultatai yra la
moje. Lietuva vykdo aktyvią laisvąjai rinkai. Pastebimai bai sveikintini. Lietuvos indė
užsienio politiką, yra daugelio pradėjo augti BVP, eksportas lis čia taip pat gali būti reikš
organizacijų narė, siekia na ir investicijos. Ekonomika ta mingas. Ypač atsižvelgiant į
rystės NATO ir ES. Jos intere po žymiai labiau diversifikuo- tai, kad Lietuvą galima laikyti
sai sutampa su daugumos Va ta, o prekyba su ES pasiekė tranzitine valstybe, jos pa
karų Europos šalių ir pagrin 45.6 proc. visos užsienio pre stangos su kitomis Europos
dinių tarptautinių organiza kybos. Be to, siekiama vis šalimis kovoje su terorizmu
cijų atstovaujamais interesais. daugiau dėmesio skirti šalies gali būti visapusiškai naudin
Jos politinė nuomonė bei valia piliečiams ir jų socialinei gero gos.
mažai kuo skiriasi nuo kitų vei. Deja, sovietmečio no
Vakarų socialistinių demokra menklatūros finansinė bei po
tinių šalių nuomonių.
litinė įtaka tebėra pagrindinė
Lietuvos kariuomenė plėto
Dabar Lietuva palaiko gerus kliūtis smulkaus verslo plėt
jama
pagal demokratinėms
santykius su savo kaimynėmis rai. Nesuderinti poįstatymi
šalims
būdingus principus bei
ir kitomis valstybėmis. Kuria niai aktai, neskaidrūs nuosta
reikalavimus.
1998 metais bu
mas tvirtas regioninio gynybi tai bei ištisos brigados inspek
vo
paruoštas
10 metų raidos
nio bendradarbiavimo tinklas torių ieško, kaip apsunkinti
planas,
kuris
nustatė aiškius
su daugeliu NATO šalių ir jos smulkiųjų verslininkų veiklą,
partnerių. Kaip pavyzdį, gali atimti galimybę užsidirbti kariuomenės plėtros pirmu
ma paminėti intensyvėjantį pragyvenimui. Daugybė įvai mus. Į žmones orientuotos
Lietuvos įsitraukimą į Dani- rių mokesčių yra nepakeliami programos yra tų pirmumų
jos-Lenkjjos-Vokietįjos gynybi net vidutiniam verslui, tačiau sąrašo viršuje. Kita pirme
nio bendradarbiavimo trikam reikalingi vis dar socialistiš- nybė — infrastruktūros kūri
pio veiklą. Taip pat dvi strate kai Vyriausybės sudaromam mas, įskaitant priimamos į
gines partnerystes: vieną su šalies biudžetui ir stambiąjam NATO valstybės paramą są
jungininkų pąjėgoms. Šis pla
JAV, kitą — su Lenkija. Plė kapitalui.
nas buvo NATO šalių entu
tojamas dvišalis bendradar
Stipri, integruota į V. Euro ziastingai priimtas ir vykdo
biavimas su NATO partne pos ekonomines struktūras,
riais, Šiaurės Europos šali Lietuva visų pirma reikštų ma reforma gerai įvertinta.
Atsižvelgdama į galimybę
mis, naujomis NATO narė pritarimą ekonominiams ir
tapti
NATO nare, šalies sau
mis. Tarptautiniu lygiu yra re ekonominiams - politiniams
gumo
poreikius ir pasiruošimą
miami ir mūsų gynybinio Europos interesams bei jų
vykdyti
tarptautinius įsiparei
bendradarbiavimo projektai įgyvendinimui. Lietuva būtų
gojimus, Lietuva peržiūrėjo
su Estija bei Latvija.
besiplečianti, nors ir nedidelė, savo gynybos struktūras. Pa
bet nauja rinka, kuri vadovau tikslino ilgalaikes saugumo
jasi liberalios ekonomikos stiprinimo programas ir trum
Lietuva gerai žino Rytų Eu principais. Vadinasi, čia yra palaikius ginkluotųjų pajėgų
ropos šalis, pažįsta jų tradici garantuos saugioms investici plėtros planus. Pagrindinis
jas, kultūrą ir politiką, todėl joms bei pelnui, saugiam ir pi prieš ketverius metus pra
gali būti puikiu „tiltu” tarp giam tranzitui. Tai būtų pato dėtos ir tebetęsiamos reformos
Rytų ir Vakarų. Šiuo metu ji gus ryšys tarp Vakarų ir Rytų, tikslas — pasiekti optimalų
vykdo aktyvią politiką Rytų Siaurės ir Pietų, kadangi Lie balansą tarp reikalingų pąjėEuropos valstybių atžvilgiu. tuvos teritorįjoje kertasi pag gumų ir esamų resursų, ku
Praeitą rudenį buvo sudarytas rindiniai keliai įvairiomis riuos šalis gali skirti šiems pa
gynybinio bendradarbiavimo kryptimis. Tam gali puikiai jėgumams plėtoti.
Buvo nutarta pirmenybę
susitarimas su Ukraina, kuri pasitarnauti jau dabar gerai
sveikina Lietuvos siekį tapti išplėtota infrastruktūra — oro teikti efektyvių, patikimų ir
NATO nare. Lietuva taip pat ir jūrų uostai, kelių tinklas ir mobilių sausumos pajėgų ir
pritaria Ukrainos ir NATO su kt. Reiktų pridurti ir tai, kad nedidelių, joms nustatytas misitarimui dėl ypatingos part Lietuva turi daug aukštos sįjas gebančių vykdyti, kari
nerystės. Šiemet panašaus tu kvalifikacįjos specialistų, ypač nių jūrų bei oro pajėgų vysty
rinio susitarimą pasirašėme tokiose šiuo metu svarbiose mui. Nuolatinės parengties
su Gruzija. Tai yra įtikinantys srityse kaip: fizika, chemija, brigada ir karinių regionų te
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Stiprėjanti Lietuva

Lietuvosplėtra
kariuomenės

Tiltas į rytus

ritorinės pąjėgos turi tapti
Lietuvos gynybos branduoliu.
Daugiausia dėmesio skiriama
nuolatinės parengties briga
dos plėtrai, kurios misija bus
remti teritorines pąjėgas ir,
jeigu reikės, būti Sąjungos pa
jėgų struktūros sudėtyje, vyk
dant operacijas pagal NATO
susitarimo V straipsnį, Lietu
vos žemėje arba artimiausių
kaimyninių valstybių teritori
jose. Iki 2002 metų pabaigos
planuojama parengti galintį
sąveikauti su NATO batalioną
(priklausantį būsimai nuola
tinės parengties brigadai).
Praeitais metais gruodžio mė
nesį Lietuva tapo pirma užsie
nio valstybė pasirašiusi su
tartį įsigyti naujosios technologįjos prieštankinį ginklą
JAVELIN iš JAV. Šiuo ginklu
bus aprūpintas minėtas bata
lionas. Šiais metais tikimės
pasirašyti sutartį dėl artimo
nuotolio priešlėktuvinės siste
mos STINGER įsigijimo. 1997
m. Lietuvos kariuomenės pra
dėta reforma didžiausią dėme
sį skyrė kario parengimui ir jo
gerovei. Mokomasis pulkas,
kuris apmoko mūsų šaukti
nius, buvo įsteigtas 1998 m.
gali būti parodamasis Cent
rinėje Europoje, net ir vaka
riečiai kartais į jį žvelgia pa
vydžiai. Čia bazinis kareivių
apmokymas vyksta pagal Bri
tų jūrų pėstininkų programą.
Puskarininkių mokykla buvo
baigta reformuoti 2000 m. pa
baigoje taip pat pagal britų
programą. Lietuvos Karo akadęmijos reforma prasidėjo
1997 m., padedant britams.
Per trejus metus ir pirmame
čiai kariūnai, ir mūsų instruk
toriai buvo apmokomi britų
specialistų iš Sandhurst Karo
akademijos, nors mūsų Akade
mija yra panašesnė į West
Point modelį. Noriu paminėti,
kad pradedant nuo 1997 m.,
dauguma kareivinių bei mo
komųjų įstaigų buvo remontuo
jama ir atnaujinama, o Tau
ragės batalione buvo pasta
tytos visiškai naujos, lietuviš
kos kareivinės. Šioje srityje
planas tik iš dalies įgyven
dintas, bet viliuosi, kad karei
vių gerovės projektai bus tę
siami. Kariuomenės kokybė ir
galia priklauso nuo joje tar
naujančiu žmonių savijautos.
Lietuvos priklausymas V.
Europos karinio saugumo
struktūroms reikštų saugumo
zonos išsiplėtimą, kuris ypač
aktualus Lietuvos kaimy
nėms. Jos jaustųsi žymiai sau
giau, turėdamos ribas su sau
gia, tvirta bei prognozuojama
valstybe. Stipriausios Lietu
vos rėmėjos NATO narystės
siekyje kaimyninės V. Euro
pos valstybės — Lenkija, Da
nija ir Švedįja. Neutrali Šve
dija jau perdavė dviejų prieš
lėktuvinių batalionų ginklus,
radarus, radijo stotis, trans
portą ir šaudmenis. Taip pat
gauta ginkluotė vienam moto
rizuotųjų pėstininkų batalio
nui ir viena inžinerijos kuopa.
Čia yra viskas, ko reikia 700
karių batalionui, nuo šautuvų,
dujokaukių ir transporto iki
buldozerių inžinierių kuopai.
Iki 2003 m. vasaros Švedija
perduos Lietuvai visos briga
dos ginklus ir įrangą bei dvi
medikų kuopas su lauko ligo
nine.
Šiuo metu Lietuva aktyviai
dalyvauja taikos palaikymo
operacijose,
vadovaujamose
NATO. Šiandien mūsų kariai
tarnauja KFOR ir SFOR. Be
to, KFOR ir SFOR aptarnauja
iš Neapolio vienas Lietuvos
transporto lėktuvas su įgula.
Lietuvos įtraukimas į gyny
bines euroatlantines struktū
ras atspindėtų, matyt, didesnę
ir ypač kokybiškesnę sąveikumo atžvilgiu kontribuciją ir
didesnius įsipareigojimus vyk
dant paieškos bei gelbėjimo,
taikos įvedimo ir palaikymo
bei V straipsnio operacijas. Ki
taip tariant, būtų užtikrinta

didesnė kontribucijos pobū
džio, dydžio ir kokybės kont
rolė. Nors ir dabar šioje srityje
Lietuva deda labai daug pas
tangų. Lietuvos medikai ruo
šiami dalyvauti karinėse ope
racijose čekų kariuomenės su
dėtyje Afganistano regione ir
apsaugos vienetas danų kariuo
menės sudėtyje Tadžikistane.
Karinėje bei karinėje-politinėje srity vis aktualesniu ir
svarbesniu klausimu tampa
keitimasis žvalgybine ir kito
kio pobūdžio kariuomenei rei
kalinga informacija. Ypatingai
paskutiniu metu susiduriama
su netradicinio pobūdžio grės
mėmis, tokiomis kaip tarptau
tinis terorizmas. Čia vienos
šalies pastangos būtų bevai
sės, o efektyvi kova gali būti
užtikrinta tik daugelio valsty
bių vieningomis pastangomis.

Pabaiga

Baigdamas norėčiau pasaky
ti, kad mums reikia ir toliau
labai atkakliai dirbti visose
srityse. Tik tada Lietuva galės
tapti tikrai stipria ir saugia
valstybe, sugebės įrodyti V.
Europos šalims bei svarbiau
sioms Europos ir euroatlantinio regiono saugumo organi
zacijoms, NATO ir ES, kad
yra verta jų draugystės ir na
rystės. Tik tada ji galės jaustis
lygiaverte demokratinės Euro
pos dalimi bei pozityviai pri
sidės prie senojo Europos že
myno pastovumo. Tuo tikslu
Lietuvai yra reikalingas soli
darumas, parama ir iš NATO
narių, ir iš tų partnerių, su
kuriais sieja bendras narystės
siekis.
NATO narystės siekyje ypa

SKELBIMĄ
Paslaugos

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBIUO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773) 581-8654

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 W. 79 St
Tel. 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

tingą reikšmę turi Amerikos
lietuviai, nes jie, būdami JAVjų piliečiai turi įtakos į JAV-jų
politinius sprendimus, kurie
dažnai būna lemiami, ypač
NATO narystės klausimu. Jei
visi Amerikos lietuviai akty
viai veiktų, padėdami Lietu
vai siekiant NATO narystės,
jei jie sugebėtų įtaigoti kito
kios kilmės amerikiečius, kad
Lietuvos NATO narystė yra
remtina, tai Lietuvos kelias į
saugumą ir į išties „vakarie
tišką” valstybę, be abejo, būtų
lengvesnis ir tikresnis. Tai ne
tik didelis uždavinys, bet ir
tik JAV-jų piliečių privilegija.
Pranešimas, skaitytas 2002
m. sausio 25 d. Los Angeles,
CA.

PAMĄSTYMAI APIE STOJIMĄ Į
EUROPOS SĄJUNGĄ
Tai tautai likiminė proble
ma, todėl negali nejaudinti vi
sų mąstančių piliečių. Jie pa
sidalinę įstojimo į ES šalinin
kus (oponentai juos dar vadina
eurokapituliantais) ir prieši
ninkus (euroskeptikus). Ne
mažai yra ir abejojančių, netu
rinčių tvirtos nuomonės. Poli
tikai taip pat neturi vieningos
nuomonės, beje, jie, suvaržyti
partinių ir kitokių interesų,
negai būti iki galo atviri. Mes,
eiliniai piliečiai, esame tuo po
žiūriu pranašesni, galim ne
varžomai reikšti savo nuomo
nę.
Kai kurie politikai pasisako
už stojimą į ES su tam tikrom
mūsų sąlygom (K Bobelis). R.
Ozolas siūlo būti ES tik tuo
atveju, jeigu tai bus valstybių
sąjunga (o ne federacija!) ir su
sąlyga, kad bus išstojimo me
chanizmas. R. Smetona laikosi
nuomonės, kad verta stoti tik į
NATO, o į ES — ne. T. Venclo
va teigia, kad neverta per
daug bijoti lietuvaičių emigra
cijos į ES šalis.
Problema turi du aspektus.
Pirmas: ar stojimas į ES pa
kels piliečių gyvenimo lygį?
Antras: ar stojimas į ES pa
dės išsaugoti tautos kalbą, pa

pročius, mentalitetą, dabarti
nę krašto tautinę sudėtį?
Eiliniams piliečiams, galvojantiems apie duonos kąsnį,
suprantama, yra svarbesnis
pirmas aspektas, inteligen
tams — antrasis. Mes turime
ieškoti išeities, kaip suderinti
abu aspektus. Net lenkai, ku
rių dešimt kartų daugiau nei
mūsų, būgštauja dėl savo
identiteto išsaugojimo, įstojus
į ES. Mums, mažiesiems, pa
tekus į ES tautų kunkuliuo
jantį katilą, išlikti bus kur kas
sunkiau. Pvz., Airijoje (jos gy
ventojų skaičius kaip ir mū
sų), kuri garsėja savo pasieki
mais E. Sąjungoje, tik 10 proc.
gyventojų kalba gimtąja airių
kalba, kiti — angliškai. Štai
prie ko gali privesti integraci
ja! Mums anksčiau kilo pavo
jus iš rusų kalbos, dabar — iš
anglų.
Prisiminkim Lietuvos gy
ventojų tautinę sudėtį XX a.
pradžioje. Vilniuje gyvena tik
3 proc. lietuvių, Kaune didelė
gyventojų dalis kalba lenkiš
kai, rusiškai, mažuose mieste
liuose lietuviai sudaro vos pu
sę gyventojų. Dabartinė mūsų
gyventojų tautinė sudėtis kur
kas palankesnė. Bet ji gali

Reikalingi darbuotojai

parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai:

Atlyginimas nuo $1,500 iki
u $1,800. Tel. 615-554-3161.
Advokato raštinei pilnam darbo
laikui reikalinga darbuotoja.
Gerai kalbanti angliškai ir
lietuviškai, gerai dirbanti su
kompiuteriu ir turinti darbo
leidimą. Tel. 773-284-0100.

Alternative Home care looking
for responsible come-and-go, live
in care givers and CNAs. Mušt be
able to speak, read and write
English. Mušt drive and be able to
lift. References and „green card”
reguired. Tel. 630-654-6580.

greit pasikeisti, kai šimtai
tūkstančių lietuvaičių, įstojus
į ES, pakels sparnus į svečias
šalis. Apklausos rodo, kad
daugiau nei pusė jaunimo ruo
šiasi išvykti į užsienį (gyven
tojų surašymo duomenimis
per 10 metų netekome
200,000 gyventojų).
Vietoj išvykusių į Lietuvą
gali plūstelti mažiau reiklūs
Azįjos išeiviai (pvz., Prancū
zijoje musulmonų, daugiausia
arabų, net 6 milijonai, yra
1,400 jų maldos namų, panaši
padėtis Didžiojoje Britanijoje
ir Vokietijoje).
Tad mūsų derybininkams
dėl įstojimo į ES turi visų pir
ma rūpėti nepaprastai svar
bus imigracijos į Lietuvą įsta
tymas, kuris jokiu būdu negali
būti reguliuojamas ES vado
vų, o tik mūsų pačių.
Beje, mūsų derybininkai už
daro derybose dėl įstojimo į
ES vieną skyrių po kito, bet
mes nieko konkretaus apie tas
derybas nežinome, gal jos
baigsis panašiai kaip su „Williams” ar „Telekomu”?
Stojimas į ES sukelia daug
rimtų problemų. Lietuvai la
bai svarbi nusikalstamumo
problema. Mes laikomės ES
pozicijų (panaikinom mirties
bausmę, geriname kalinio są
lygas), o ar mažėja nusikalsta
mumas? Prieita prie to, kad
žmogų gatvėje apipila benzinu
ir padega. Labai rūpi taip pat
žemės pardavimo užsienie
čiams problema, Ignalinos AE
uždarymas ir kitos.

Algimantas Lelešius

Pieno perdirbimo įmonei „Kauno pienas” š.m. vasario 8 d. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje buvo
įteiktas ES veterinarinis pažymėjimas. Šis, Briuselyje patvirtintas, Europos Sąjungos Komisijos nuolatinio v»
terinarijos komiteto dokumentas suteikia nuo šiol įmonėje pagamintą produkciją eksportuoti į ES.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

DRAUGAS, 2002 m. vasario 14 d., ketvirtadienis

OLIMPIADA
Salt Lake City mieste vyks
ta devynioliktoji, nuo 1924
mėtų (pirmoji — Prancūzijos
mieste Chamonx), kas ketveri
metai rengiama, žiemos olim
piada. Šioje olimpiadoje daly
vauja 77 šalių sportininkai.
Paskutinėje vasaros olimpia
doje dalyvavo sportininkai iš
199 šalių. Olimpinių žaidynių
atgaivintojas buvo prancūzas
filantropas baronas Pierre de
Coubertin, 1892 metais ėmę
sis olimpiadų atgaivinimo.
Nuo kada rengiamds olimpia
dos ir kodėl jos buvo nutrauk
tos? Jei norim sužinoti, tu
rime versti istorijos pusla
pius, keletą tūkstančių metų
atgalios...
• Mokslininkai teigia, kad
antikiniame pasaulyje atletų
varžybos vaidino svarbią rolę
žmonių gyvenime. Istorikai ti
ki, kad jau maždaug 1200 me
tų prieš Kristų atletų varžy
bos buvo rengiamos kurio žy
maus žmogaus laidotuvių pro
ga. Vėliau tokios varžybos ta
po religinių švenčių-festivalių'
dalimi, jos buvo skiriamos
dievų garbinimui ir vadina
mas olimpiadomis. Olimpia
dos — atletų varžybos buvo
rengiamos daugelyje Graikijos
miestų kas 2-4 metai ir skiria
mos dievų bei dievo Dzeuso
garbinimui. Jose galėjo daly
vauti tiktai graikai. Užsienie
čiams, moterims ir vergams
dalyvauti nebuvo leista.
Olimpiados nėra aprašytos,
istoriniai šaltiniai siekia tik
776 metų pr. Kr. vykusią
olimpiadą vakarinėje Graiki
jos dalyje Olimpijoje. Žinoma,
kad prieš varžybas visi turė
davo prisiekti, jog varžysis
garbingai, o teisėjai teisėjaus
teisingai. Atletai — kandida
tai ir teisėjai dešimt mėnesių
rengdavosi varžyboms. Olimpftfdcršvnpie kurias yra išliku
sių žinių, buvo rengiamos sta
dionuose su 192 metrų (210 y)
bėgimo taku ir trukdavo tik
vieną dieną, turėjo vieną
rungtį — bėgimą. Pirmasis
ląįmingasis — Koroibos (Coreobus) — virėjas iš Elis mies
to. Vėliau olimpiadų laikas
pailgėjo iki septynių dienų.
Olimpiadų nugalėtojai buvo
garbinami, lyg tautos herojai
— jiems buvo skiriamos dai
nos, poemos, skulptoriai įam
žindavo jų kūno grožį, jėgą
marmuro skulptūrose. Mini
mas Leonidas iš Rhodes salos,
nes net trijose olimpiadose
(164-n 152 p. K) laimėjo bėgi
mus.
Vėliau olimpiados pasipildė
kitomis sporto šakomis. Pa
vyzdžiui, 25-osiose žaidynėse
jau buvo įtrauktas ilgų nuoto
lių bėgimas, imtynės ir bok
sas, sujungtas į vienas varžy
bas, arba, šiandien sakytume,
dvikovę, atsirado penkiakovė
— disko, ieties mėtymas, šuo
lis į tolį, bėgimas ir imtynės.
Taip pat buvo įtrauktos mėgs
tamos Graikijoje važnyčiojimo
lenktynės, kai vežimėliai buvo
traukiami ketvertu arklių.
Šioms varžyboms buvo pasta
tyti specialūs hipodromai.
Kai 393 m. po Kr. romėnai
užkariavo Graikiją, imperato
rius Theodosijus I panaikino
žaidynes. Tai įvyko 293-sios
olimpiados pirmaisiais me
tais.
Iš olimpiadų laikotarpio il
gam išliko vardai tų atletų,
kurie nugalėdavo ne vienoje,
bet keliose olimpiadose. Vie
nas tokių Milo iš Krotono, nu
galėjęs imtynėse net penkiose
olimpiadose 532-516 m. pr.
Kr. Paskutinysis žinomas
olimpiados nugalėtojas — Varastad.
Olimpiadų atgaivinimo idė
ją davė 1875 metais vokiečių
archeologų kasinėjimai Grai
kijoje. Jie atrado stadioną ir
Šventyklą, kuri buvo sugriau
ta žemės drebėjimų, gaisrų ir
potvynių. Šis įvykis, matyt, ir

įkvėpė baroną Pierre de Cou
bertin atnaujinti olimpiadas.
1894 metais suorganizuojama
tarptautinė konferencija, ats
tovaujanti devyniems kraš
tams, o 1896 m. Atėnuose bu
vo iškilmingai atidarytos šiuo
laikinės atgaivintos olimpinės
žaidynės, apėmusios devynias
sporto šakas: fechtavimą, gim
nastiką, šaudymą, plaukymą,
bėgimą, jojimą, sunkumų kil
nojimą, imtynes, dviračių
sportą. 311 vyrų atstovavo 13
šalių. Nustatyta, kad žaidy
nės tęstųsi 16 dienų, kiekvie
nai šaliai atstovautų tik trys
dalyviai (išskyrus porinį spor
tą, kur pora skaičiuojama,
kaip vienas dalyvis). Vėliau
žiemos žaidynėse buvo leista
dalyvauti iki keturių sporti
ninkų. Olimpinėse žaidynėse
kiekvienas sportininkas yra
individualus laimėtojas. Taš
kų sistema čia nepripažįsta
ma.
• James B. Connoly — JAV
sportininkas, laimėjęs trišuolio varžybas pirmosiose atgai
vintose, arba dar vadinamose
šiuolaikinėse, olimpinėse žai
dynėse. Tada trišuolis buvo
vadinamas: „hop, step, jump”.
• 1900 metai — pirmosios
olimpinės žaidynės, kuriose
dalyvavo moterys sportinin
kės. Pirmosios aukso medalip
laimėtojos iš JAV — tenisi
ninkė Charlotte Cooper ir gol
fo žaidėja Margaret Abbott.
• 1912 m. Stokholme (Švedi
ja) olimpiada buvo pirmosios
žaidynės, įvertintos „labai gerai .
• 1913 metais buvo nustaty
tas olimpiados simbolis —
penki žiedai, simbolizuojantys
penkis kontinentus, ir jų spal
vos, iš kairės — mėlynas, gel
tonas, juodas, žalias ir raudo
nas.
• 1992 metais Barcelonos
olimpiadoje pirmą kartą daly
vavo išsilaisvinusios iš SSSR
trys savarankiškos Baltijos
valstybės — Estija, Latvija ir
Lietuva.
• Olimpiadose pripažintos
dvi oficialios kalbos — pran
cūzų ir anglų.
• Olimpinė ugnis, kurią 39
metrų aukščio aukure vasario
8 d., penktadienį, įžiebė 1980
metų Lake Placid olimpiados
čempionai JAV ledo rutulininkai, Salt Lake City liepsnos
iki vasario 24 dienos.
• Atidarymo programoje da
lyvavo vaikai, kurių jauniau
siam — šešeri, o vyriausiajam
— 12 metų. Jų tėvai, jei no
rėjo pamatyti, kaip šoka vai
kai, turėjo įsigyti bilietus, ku
rių oficiali kaina nuo 320 iki
885 dol.
• 820,000 gyventojų turin
čiame mieste surengta olim
piada bus didžiausios žiemos
žaidynės istorijoje — per
2,500 atletų varžysis 15 spor
tų šakų varžybose. Olimpia
dos programoje iš viso yra 78
rungtys.
• Himną „Citius Altius Fortius” — olimpinei ugniai
įžiebti, sukūrė ir simfoniniam
orkestrui dirigavo per 70 me
tų švenčiantis kompozitorius
John Williams.
•Tarpe aštuonių vyrų, ne
šančių olimpinę vėliavą, buvo
ir Lech Walensa — „Solidarnosc” įkūrėjas, buvęs Lenkijos
prezidentas, John Glenn —
astronautas (1962 m. ir 1977
m.) senatorius bei kino filmų
režisierius Steven Spielberg,
kuris pareiškė, kad tai aukš
čiausias apdovanojimas, kokiu
jis buvo kada nors apdovano
tas. Kaip žinome, šis režisie
rius yra daugkartinis Oskaro
prizo laimėtojas.
• Išradingai, įdomiai sukur
tose choreografinėse kompo
zicijose — vaizdai nuo indėnų
iki šiandieninio Amerikos gy
venimo. Dainavo Sting, kurio
dainą skirtą taikai, palydėjo
išraiškinga choreografinė mi-
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
ADOLFAS DIRGĖLA
Minint mūsų mylimo Tėvelio ir Senelio, kurio netekome
2001 m. vasario 12 d. mirties sukaktį, šv. Mišios už
velionį bus aukojamos 2002 m. vasario 17 d., 10:30 v.r.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marųuette
Park, Chicago, IL.
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose Mišiose ir kartu pasimelsti už velionį
Adolfą.
Nuliūdę: duktė Viktorija, žentas Vacys,
anūkai Aras, Linas, Žibutė
bei giminės Lietuvoje.
Po sėkmingo pasirodymo Šiaurės Amerikos valstybinės krepšinio sąjungos (NBA) „Visų žvaigždžių” šventėje į
Vilnių sugrįžusį Lietuvos krepšininką Šarūną Marčiulionį vasario 12 d. pasitiko karinis orkestras.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

niatiūra — taikos balandis. Iš 1928 m. (boksas, lengvoji atle terdamo olimpiadoje startavu
viso programoje dalyvavo per tika ir dviračių sportas). Lie si lietuvaitė Albina Osipavi10,000 dalyvių, kurių tarpe tuviai sportininkai dalyvavo čiūtė iškovojo aukso medalį
tik 39 profesionalūs ledo čiuo daugelyje olimpiadų, iškovo 100 m plaukime.
žėjai.
dami ne vieną medalį, tik ta
• Ugnies nešėjai iš Atėnų
• Viena JAV bendrovė olim da jie atstovavo SSSR. Garsė iki Salt Lake City įveikė
pinių žaidynių arenose pasta jo irkluotojai, boksininkai, 13,500 mylių.
tė kilnojamų tualetų už 3 mi šuolininkai į vandenį, lengva
• JAV prezidentas George
atlečiai, krepšininkai. Žiemos W. Bush kasdien nubėga 3
lijonus dolerių.
• Lietuva pristatoma: 3,7 olimpiadose turime du gar mylias per 21 min.
milijono gyventojų — 8 sporti siausius sportininkus — slidiPasinaudota enciklopedijo
ninkę Vidą Vencienę ir biat- mis bei žiniasklaidos žinio
ninkai.
Kaip mes atrodome, lygi lonininką Joną Šalną (dabar mis.
nant su kitomis šalimis: Airija gyvenantį JAV).
• Už JAV 1928 metais Ams- Paruošė Ligija Tautkuvienė
3.9 mln. — 7, Argentina —
36.9 mln — 11, Armėnija 3,3
mln. — 8, Australija 19,1 mln.
SPORTININKAI TIKISI MOKESČIŲ
— 27, Austrija 8,1 mln. — 97,
LENGVATŲ
Azerbaidžanas 7, 7 mln. — 4,
Lietuvos sporto organizacijų profesionaliais klubais, būtų
Baltarusija 10,4 mln. — 61,
Belgija 10,1 mln. — 5, Brazili vadovai deda visas pastangas, įvardijami kaip individualia
ja 174,4 mln. — 11, Kinija 1,2 kad Vyriausybės rengiamoje veikla užsiimantys žmonės ir
milijardo — 71, Danija 5,3 mokesčių koncepcijoje sporti prilyginami meno bei kultūros
mln. — 11, Suomija 5,3 mln. ninkams būtų padarytos leng žmonėms, taip pat individua
— 103, Prancūzija 59,4 mln. vatos, reglamentuojančios jų lia veikla užsiiminėjantiems
— 116, Graikija 10,7 mln. — gaunamų pajamų ir prizų ap teisėtvarkos atstovams, t.y.
notarams, advokatams. Šiuo
10 atletų, Gruzija 5,1 mln. — mokestinimą.
atveju sportinės sutartys būtų
Šie
klausiipąi
buvo
aptarti
4, Indija 1,1 milijardo — 1,
apmokestinamos ne 29 pro
Lietuvos
kūno
kultūros
ir
Iranas 66,2 mln. — 2, Izraelis
centais,
o 15 procentų. Kitas
sporto
departamento
generali

5.9 mln. — (sportininkų dau
klausimas
— iškovoti sporti
nio
direktoriaus
Vyto
Nėgumą sudaro emigrantai iš
niai
prizai.
Vienkartiniai pri
niaus,
Lietuvos
krepšinio
fe

Rusijos), Jamaika 2,7 mln. —
zai,
skirti
už
pergales sporto
3, Moldavija 4,5 mln. — 5, deracijos prezidento Algiman
varžybose,
neturėtų
būti ap
Monako 32,000 — 5 Norvegija to Pavilionio, Lietuvos krepši
mokestinami.
4,5 mln. — 81, Latvija 2,5 nio lygos prezidento Šarūno
Sporto organizacijos taip pat
mln. — 51, Lenkija 38,7 mln. Marčiulionio bei Lietuvos tau
pageidauja,
kad būtų neapmo
— 30, Rusija 145,4 mln. — tinio olimpinio komiteto Olim
kestinami
sportiniai
piniginiai
pinių rinktinių lektoriaus
162.
Kazio Steponavičiaus susiti prizai, skiriami iš valstybės
• Salt Lake City šiandien kime su Seimo Biudžeto ir fi biudžeto už tarptautinius
yra daugiau apsaugos, nei Af nansų komiteto pirmininko sportininkų pasiekimus, daik
ganistane.
pavaduotoju Gintautu Šivic- tiniai prizai, gauti vidaus ar
• Utah valstijoje gyvena di ku. Sporto organizacijų atsto tarptautinėse varžybose, taip
džiausia mormonų religinė vai pabrėžė šešis dalykus, ku pat piniginiai prizai, kuriuos
bendruomenė. Priskaičiuoja rie turėtų atsispindėti nau mūsų sportininkams išmoka
užsienio sporto organizacijos.
ma 1,722,800 gyventojų (1990 jame įstatyme.
m.)
Sporto visuomenė pageidau Be to, piniginiai prizai ne
• Lietuva olimpiadose. Da ja, jog aukštos klasės sporti turėtų būti apmokestinami so
lyvavo 1924 metais (futbolas), ninkai, pasirašę sutartis su cialinio draudimo mokesčiais.
G. Šivickas, išnagrinėjęs pa
"I

Brangiam Sūnui

A.t A.

ALGIUI
per anksti Amžinybėn išėjus, giliame liūdesyje
pasiliekantiems tėvams DANAI ir dr. PRANUI
JARAMS bei seseriai DAINAI gilią užuojautą reiškia
Ona ir Stasys Budėjai

Dagmara Jurcienė
Alė ir Adolfas Ruibiai
Vitalija ir Alvydas Vasaičiai

teiktus pasiūlymus, sutiko, jog
sportui plėtoti turi būti suda
rytos palankesnės sąlygos ir
būtina suteikti tam tikrų leng
vatų.
Sporto organizacijos savo
prašymus pateiks Finansų mi
nisterijai, kad ši, tęsiant Gy
ventojų pajamų mokesčių įsta
tymo svarstymą Seime, palai
kytų sporto organizacijas ir jų
pageidavimus,
ieiui
* Vykdydami Lietuvos
kariuomenės vado generolo

majoro Jono Kronkaičio įsa
kymą, padėti potvynio regiono
gyventojams penktadienį iš
vyko keturi Lietuvos kariuo
menės šarvuočiai „BTR-60PB”
su įgulomis. Dar du šarvuočiai
yra parengti rezerve. Vakarų
apygardos „Žemaitija” vadui
nurodyta sudaryti operatyvinę
karių grupę, kuri padėtų Klai
pėdos apskrities civilinės sau
gos departamentui kontroliuo
ti situaciją potvynio apsemtoje
teritorijoje. Reikalui esant, iš
oro apžvalgyti vietovę padės
du Karinių oro pajėgų sraigta
sparniai „Mi-8” ir Krašto ap
saugos savanorių pajėgų lėk
tuvas ,,W-35A WILGA”. ibnsi

* Per pusę metų ženkliai
išaugo NATO rėmėjų gretos
Lietuvoje, rodo viešosios nuo
monės tyrimas. Jei dabar
vyktų referendumas dėl Lietu
vos stojimo į NATO, už Lietu
vos narystę balsuotų 52 proc.
Lietuvos gyventojų. Prieš na
rystę balsuotų 25 proc., o 23
proc. gyventojų nėra apsi
sprendę. Nei Lietuvos Konsti
tucija, nei NATO nuostatai
neįpareigoja kandidatės rengti
referendumą dėl narystės
šioje organizacijoje.
• ibnsi
* Kauno medicinos uni
versiteto klinikose (KMŪK)
pirmą kartą Lietuvoje atlikta
sudėtinga kraujo valymo pro
cedūra, kurios i.ietu pacientei
specialiais filtrais iš 9.5 litro
kraujo buvo atskirta 3 litrai
plazmos, kuri išvalyta specia
liu aparatu. Šią sudėtingą ir
gana brangią procedūrą medi
kai ryžosi atlikti šeimynine hi
perlipidemiją sergančiai 46
metų pacientei, kuriai suma
žinti pernelyg didelį ir sveika
tai pavojingą cholesterolio kie
kį kraujyje jau nebepadėjo gy
dymas dieta bei vaistais. (Eitai

„Yra ir pareigų.”
Dr. P. Kisielius

Vasario 16-tos dienos proga, užsakykite
DRAUGĄ savo draugams, vaikams,
anūkams, giminėms
ir pažįstamiems
(pirmą kartą pre
numeruojant tik
$65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime
gražų pranešimą
kad Jūs
užprenumeravote
DRAUGĄ jų vardu.
Siųskite:
Vardas, pavardė--------------------------- —------------------------------------------------

Adresas -------------------------------------------- --------------------------------------- ------- |
Miestas, valstija, zip code ——------------------------- ----------------------------

,

Dovanoja:
Vardas, pavardė --------------------------------------------------------------------- —

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
with a hassle free connection through our
Copenhagen Airport. And when returning, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
t
Find out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, when you
travel with SAS, you can earn miieage credit
with United’s Miieage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ freųuent flyer program.
For information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

I

Adresas ------------- —--------------------- —------------------------------------------------ ■

Miestas, valstija, zip code

_______ ___________________________

I

It’s Scandinavian

SfS
Scandinavian Airlines
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i ČIKAGOJE
IR APYLINKĖSE
HQB
■— —»
___
,

■f

Dm*

Lietuvos nepriklausomy
bės dienos proga vasario 16

d., šeštadienį, nuo 9 val.r. iki
1 val.p.p. First Personai Ban
ko Čikagos (6162 S. Archer
Avė) ir Orland Parko (15014
S. LaGrange Road) skyriuose
galėsite pasivaišinti kava ir
bandelėmis su lašinukais. Visi
nuoširdžiai kviečiami apsilan
kyti. Platesnė informacija
skambinant Rūtai Staniulie
nei arba Editai Žiurinskienei
tel. 773-767-5188.
SKAUTIŠKA
KAZIUKO MUGĖ

Čikagos skautų ir skaučių

Vidas Zimkus. „Mirties angelas”. Dailininko V. Zimkaus ir dar aštuonių dailininkų iš Lietuvos bei JAV darbų paroda bus atidaroma šį penk
tadienį, vasario 15 d., 7:30 val.v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. Į
parodos atidarymą žada atvykti ir Ramūnas Astrauskas, Lietuvos konsu
lato Čikagoje atašė administracijai. Visi kviečiami!

; Dr. Petras Kisielius kal

„Sietuvos”

skautininkių

bės per Vasario 16-osios minė ir vyr. skaučių draugovės
jimą, vyksiantį vasario 16 d., sueiga šeštadienį, vasario 23
šeštadienį, 5 val.p.p. Jaunimo d., 2 vai. p.p. vyks PLC posė
centro kavinėje. Programą at džių kmb., Lemonte. Visos se
liks Meno mokyklėlės, vado sės kviečiamos.
vaujamos Ligijos TautkuvieČikagos moksleivių atei
nėe, mokiniai. Vaišes paruoš tininkų susirinkimas šešta
JG moterų klubas. Maloniai dienį, vasario 23 d., Ateitinin
kviečiame lietuvių visuomenę kų namuose, Lemonte, vyks
gausiai dalyvauti.
nuo 7-10 vai. vak. Diskutuo
Lemonto LB Vasario 16- sime bio-etikos klausimais. Vi
’ąją minės vasario 16 d., šešta si kviečiami. Informaciją tei
dienį. 6:30 val.v. Pasaulio lie kia Živilė Bielskutė, tel. 708tuvių centro didžiojoje salėje . 788-6208.
prasidės iškilmingas Lietuvos
Kviečiami atsiliepti visi
nepriklausomybės šventės mi Amerikoje Montessori auklėji
nėjimas, kuriame dalyvaus mo metodą baigę lietuviai pe
daug garbingų svečių - Gintė dagogai. Yra renkama Ameri
Damušytė, Lietuvos ambasa kos lietuvių Montessori drau
dorė prie NATO, garbės sve gijos veiklos medžiaga, ruošia
čiais taip pat yra pakviesti mas leidinys, ieškomi asme
JAV senatorius Richard Dur- nys, kurie šia sistema dirbo.
bin, JAV Kongreso narys John Rašykite: Marytė Kucinas,
Shimkus, Lietuvos ambasado 2030 Warren Avė., Dovvners
rius Vašingtone Vygaudas Grove, IL 60515; ei. paštas
Ušackas ir kiti. Meninėje pro EKucinas@juno.com
gramoje dainuos Lijana Ko-*
Šį šeštadieni, vasario 16
būStaįtė-Pauletti, gros Bro d., po 5 vai. v. šv. Mišių Švč.
niaus Mūro orkestras. Aldona M. Marijos Gimimo (Mar
Šoliūnienė gamins skanius ųuette Parko) parapijos salėje
valgius. Užsisakykite vietas, yra ruošiama vakaronė Vasa
skambindami Genei Stasiulie- rio 16 dienos proga. Vakaro
nei tel. 708-301-6679.
nės metu programą atliks mo
*5. Solistė Dalia Eidukaitė- kyklos lietuviai vaikai, ku
Fanelli ir Čikagos Lietuvių riems vadovauja Giedrė Ned
operos moterų choras, va veckienė. Vakaronėje daly
dovaujamas Gitanos Snap- vaus muzikas Ričardas Šokas
kauskaitės, atliks programą ir prisidės prie programos.
Lietuvos
nepriklausomybės Bus galima pasivaišinti lietu
šventėje vasario 17 d. Brigh višku maistu. Įėjimas - nemo
ton Parke, Švč. M. Marijos Ne kamas. Visi parapijiečiai ir
kalto Prasidėjimo parapijos svečiai yra kviečiami dalyvau
salėje, 2745 W. 44 Str. Šventė ti ir praleisti vakarą su savo
prasidės šv. Mišiomis 10:30 draugais. Taip pat laukiamos
val.r. Mišias aukos ir šventei jaunos šeimos su vaikais.
skirtą pamokslą sakys kun.
Stasė Petersonienė, Peda
Jaunius Kelpšas. Giedos Algi goginio lituanistikos instituto
manto Barniškio vadovauja direktorė, skaitys paskaitą
mas parapijos choras. Su savo Vasario 16-osios minėjime,
vėliavomis dalyvaus Gen. T. kurį vasario 17 d. 12 vai. (tuoj
Daukanto jūrų šaulių kuopa ir po pamaldų) Pasaulio lietuvių
Vytauto Didžiojo šaulių rink centro didžiojoje salėje rengia
tinė. Po Mišių salėje bus ren JAV LB Vidurio vakarų apy
kamos aukos JAV LB Krašto garda. Be Lemonto Bendruo
valdybos veiklai - siekiant menės atstovų dar dalyvaus ir
Lietuvos įstojimo į NATO. Pietvakarių apylinkės nariai
Programa prasidės maždaug iš įvairių priemiesčių: Mar
12:15 val.p.p. Kalbą sakys ad ųuette Park, Evergreen Park,
vokatas Saulius Kuprys. Mi Oak Lawn, Palos Hights, Chi
nėjimą rengia Brighton Parko cago Ridge, Palos Hills, Palos
apylinkės LB valdyba. Daly- Park, Hickory Hills, Orland
vaukime!
Park, Tinley Park ir kt.

JEI AŠ GYVENČIAU
LIETUVOJE

VASARIO 16-OJI

Ši diena yra labai svarbi
Lietuvos istorijoje, nes tauta,
iškentėjusi 120-ties metų rusų
carų okupaciją, iškentėjusi
uždraustos kalbos laikus, stai
ga prisikėlė. Lietuva stebuk
lingai prisikėlė po to, kai ji
buvo užritinta akmeniu. Lie
tuva prisikėlė, ir kai komunis
tai pusę amžiaus ją kankino.
Dabar Lietuva yra laisva,
žmonės eina į. bažnyčią ir
meldžia Dievą sunkiame gy
venimo kelyje.
Aš didžiuojuos būdama dali
mi tos tautos, džiaugiuosi ži
nodama kalbą, istoriją ir tra
dicijas.

Kaziuko mugė kovo 3 d. ruo
šiama Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Atidarymas 10
val.r.
Clevelando skautijos Kaziidto mugė kovo 17 d. vyks
Dioto Motinos parapijos salė
je. Atidarymas 11 vai. ryto.
Detroito „Gabijos” ir „Bal
tijos” skautų ir skaučių tuntų
Kaziuko mugė sekmadienį,
kovo 3 d., vyks Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros centre.
Hartford, CT, skautų ir
skaučių ruošiama Kaziuko
Vaiva Lagunavičiūtė,
mugė sekmadienį, kovo 3 d„
Lemonto Maironio lit. m-los
vyks Švč. Trejybės parapijos
3 skyrius
salėje, 53 Capitol Avė., Hart
forde. Atidarymas 9:45 vai. r.
Alenos Pranskevičiūtės, Lemonto
„LIETUVA, TU KAIP
skyriaus mokinės, piešinėlis.
SAULĖ
GYVA
”
Los Angeles, CA, Ramiojo
„GRAŽI TU, MANO
Vandenyno rajono skautų ir
Per šios savaitės dienas
skaučių Kaziuko mugė kovo 3 mes, visi lietuviai, prisiminsi
BRANGI TĖVYNE”
i
me
Lietuvą,
jos
skausmingą
d. ruošiama LA Šv. Kazimiero
praeitį ir jos prisikėlimus į
parapijoje.
Lietuva yra graži šalis, ku
džiaugsmingą
ateitį.
Visi
lie

rioje
yra daug senovės didvy
New Yorko vyr. skaučių
tuviai,
kuriems
yra
garbė
jais
rių.
Jie
paaukojo savas gyvy
Židinys „Vilija” kovo 3 d.,
būti,
turi
didelę
pareigą
ko

bes,
kad
Lietuva būtų laisva ir
sekmadienį, po 10 vai. r. šv.
voti
už
Lietuvą
ir
didžiuotis
savarankiška.
Mišių rengia Kaziuko mugę
jais būdami. Praeityje dauge
Didvyriais
buvo
suki
Apreiškimo parapijos salėje.
lis žmonių kovojo už Lietuvos limų vadai, knygnešiai, par
Toronto skautiškų viene laisvę, kovojo už neteisybę ir tizanai, komunizmo aukos, Si
tų Kaziuko mugė sekmadie daromas skriaudas. Šie didvy biro
kankiniai, televizįjos
nį, kovo 3 d., rengiama Prisi riai atliko tautos pareigą, o bokšto gynėjai ir visi tie, ku
kėlimo parapijos salėje.
dabar laikas' mums palikti rie šiandien miega amžinu
pėdsakus
Lietuvos istorijoje.
miegu po gražia Lietuvos že
Washington, D.C. skautai
Vasario
16-oji
nėra
tik
data,
me.
vyčiai, akademikai ir židiniekurią
mes
prisimename
links

Mes lenkiame galvas prieš
tės Kaziuko mugę rengia kovo
mai,
tą
dieną
mūsų
kova
nėra
jus,
nes jūs buvote išrinktieji.
17 d. St. Elizabeth mokyklo
baigta.
Lietuva
yra
nu

Kristina Vaznelytė,
je, Rockville, Maryland.
skriausta sava geografine pa
Lemonto Maironio lit.
dėtimi, ji yra tarp didžiųjų ir
Sko/bimai
m-los 9 klasės mokinė
galingųjų, kurių akys visa
*•*
• Namams pirkti pasko dos nukreiptos į mūsų žemę.
Jeigu aš gyvenčiau Lietuvo
los duodamos mažais mėnesi Lietuva yra nuskriausta ir
niais įmokėjimais ir prieina dėl to, kad per ypatingus įvy je, aš būčiau apsupta draugų.
mais nuošimčiais. Kreipkitės į kius, kai mes, lietuviai, ne Mokykloje man būtų truputį
Mutual Federal Savings, kantriai
norėtume išvysti sunku, nes reiktų daug dirbti.
2212 West Cermak Road. savo tautiečius žygiuojant gar Aš gyvenčiau Palangoje, nes
Tel. (773) 847-7747.
binguose olimpiados paraduo man patinka jūra ir jos oši
• Alaska. Septynių dienų se, staiga pamatome, kad ne mas, aš klausyčiau bangų,
kelionė liuksusiniu laivu. Išp same svarbūs. Laikraščiuose vaikščiočiau pakrante ir rink
laukiame 2002 m. rugsėjo 5 d. rašomi straipsniai, kuriuose čiau gintarėlius. Norėčiau gy
iš Vancouver, British Columbia. minima, kad Lietuva nėra tin venti name prie didelio miš
Kaina nuo $873. Informacija kamai pasiruošusi stoti į NA ko, kuriame yra daug paukš
skambinant Ritai, First Class TO, jaučiame, kad turime čių — paukštelių. Aš aplan
Travel, tel. 847-392-6320 priešų, kova nebaigta. Tad kyčiau savo pusbrolius ir pus
arba 800-470-3358.
„vardan tos Lietuvos” visi į seseres, važiuočiau stovyklau
ti, plaukčiau laivu Nemunu,
• 27 centai skambinant į kovą!
gaudyčiau žuvis ir dainuočiau
Adomas Daugirdas,
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
dainas. Norėčiau
Lemonto Maironio lit. lietuviškas
per parą, 7 dienas per savai
ne vien tik vasarą būti Lietu
m-los 8 klasės mokinys voje, bet ir žiemą, kur aš leistę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
***
čiaus slidėmis nuo kalnų ir
Tikslus apskaičiavimas. Koky
Garbė tiems, kurie mirė už eičiau čiuožti.
biškiausias ryšys. Paslauga be Lietuvą, garbė, kurie kentėjo
Elvyna Vidugirytė,
apgaulės. Kreipkitės vakarais ir mirė. Garbė tiems, kurie
Lemonto Maironio Lit.
lietuviškai į TRANSPOINT iškovojote Lietuviai laisvę, jūs
m-los 4 skyriaus mokinė
atstovą su 8 metų patirtimi esate žvaigždės Lietuvos.
**♦
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. Ačiū, jums, nes mes galime
708-386-0556. TRANSPOINT didžiuotis būdami lietuviai.
Mano mažutė šalis man yra
— patikimiausias ryšys su
mieliausia, ji nėra turtinga
Lina Poskočimaitė,
Lietuva bei visu pasauliu!
Lemonto Maironio lit. m-los savo lobiais ar dideliais rū
10 klasės mokinė mais, tačiau ji graži savo kal
nuotais slėniais, ežerais ir
KRYŽIAŽODIS
upėmis. Ji yra graži savo
„Vasario 16-osios akto
žmonių gerumu ir pasiauko
. signatarai”
jimu. Lietuva yra graži savo
Įrašykite Lietuvos Valstybės kilnia istorija.
Gediminas
Tarybos narių, 1918 m. vasa
Janušauskas,
rio 16 d. pasirašiusių Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo
Lemonto Maironio lit.
aktą, pavardes.
m-los 10 klasės mokinys
rn

LT

a»aa
Čikagos Lietuvių operos moterų choras atliko programą ALTo surengtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
minėjime, vykusiame vasario 10 d. Maria gimnazijoje. Šis moterų choras taip pat dainuos Brighton Parko lietu
vių ruošiamame vasario 16-osios minėjime, kuris vyks šį sekmadienį, vasario 17 d., Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos bažnyčioje ir mokyklos salėje.
Jono Kuprio nuotr.

_ a

a

m

1x0

„Kregždutė” (2001 m. vasario 14 d., Nr. 6)

Lietuvoje aš gyvenčiau pas
savo močiutę, nes ji mane la
bai myli. Per dienas aš žais
čiau su šuniuku ir gaudyčiau
vištas, nes vakare jas reikia
suvaryti į tvartą. Po to aš tu
rėčiau prižiūrėti ir duoti pa
šaro močiutės gyvuliams. Kai
mo gyvenimas yra labai skir
tingas ir įdomus, tačiau sun
kus.
Bet jei aš gyvenčiau pas sa
vo pusseserę, tai per dienas
žaisčiau, žiūrėčiau televizorių
ir valgyčiau ledus.
Aš labai noriu vėl važiuoti į
Lietuvą, nes ten visi manęs
laukia, laukia manęs ir Lietu
va, aš žinau.
Edgaras Dzeventkauskas,
Maironio lituanistinės mokyklos 2

„AŠ ČIA — GYVA”

Aš esu lietuvis, gimiau lie
tuviu, mano vardas lietuviš
kas — Vytas, mano pavardė
lietuviška — Karalius. Lietu
voje aš niekad nebuvau, bet
sapnuose aš ją dažnai lankiau,
aš mokaus lituanistinėje mo
kykloje, žinau kalbą ir labai
mėgstu Lietuvos istoriją. Man
labai patinka žinoti, kad pra
eityje Lietuva buvo viena iš
didžiausių Europos valstybių,
ji turėjo garbingus kunigaikš
čius, kurie visa širdimi gynė
kraštą. Aš žinau, kad Lietuva
daug kentėjo, buvo dingusi iš
pasaulio tautų žemėlapio, bet
svarbiausia ji prisikėlė. Aš ži
nau, kad ji gyva, o taip pat ji
yra gyva ir mano širdyje.
Jei aš važiuosiu į Lietuvą,
žinau, kad ji bus dar daugiau
gyva, nes visa, ką aš išmokau
iš vadovėlių ir mokytojų, aš
galėčiau paliesti ranka, ir ji
tikrai bus gyva.

Lemonto Maironio lit.
m-los 4 skyriaus mokinys
♦♦♦

Aš norėčiau gyventi Vilniu
je, nes ten yra Gedimino pi
lis. Aš norėčiau matyti Balti
jos jūrą, Kryžių kalną ir
plaukti Nemunų.
Lietuvoje aš norėčiau turėti
daug draugų, nes aš pats esu
draugiškas. Norėčiau žaisti
krepšinį, norėčiau lakstyti po
pievas, gaudyti drugelius, no
rėčiau eiti grybauti ir rasti
didelį baravyką, norėčiau lipti
į Gedimino kalną ir ieškoti
Geležinio vilko.
Aš manau, kad man labai
patiktų gyventi Lietuvoje.
Tomas Kleiza,

Lemonto Maironio lit. m-los
4 skyriaus mokinys

Vytas Karalius,

Lemonto Maironio lit. m-los
9 klasės mokinys
***
Lietuva yra šalis, kuri man
yra labai brangi. Sukilimų va
dai, knygnešiai, patizanai ir
Sausio 13-osios kovotojai mi
rė dėl Lietuvos laisvės. Lietu
va išliko gyva ir stipri tik dė
ka tų, kurie pasiaukojo už Tė
vynę.
Lietuvos gatvės ir laukai
man primena gilią Lietuvos
senovę, jos didvyrius ir pa
prastus žmones. Lietuva yra
ir visados bus mano „gimti
namai”.

Luko Gūžio, Čikagos lituanistinės
mokyklos 2 skyriaus moksleivio,
piešinys.

„GRAŽI TU SAVO
DANGAUS MĖLYNE”

Lietuva yra labai graži, ten
yra daug ežerų, upių, miestų,
miestelių, paukščių paukšte
lių, pilių ir miškų, kuriuose
yra pilna grožio. Rudenį me
Viktorija Biskytė, džių lapai nusidažo gražiau
siomis spalvomis, o kai vėjas
Lemonto Maironio
lit. m-los 8 klasės mokinė pakyla, tada lapai lengvai
skraido ore ir krenta ant že
, AŠ ČIA - GYVA”
mės. Žiemą sniegas padengia
žemę baltu patalu ir, kai eini,
Daug kartų mūsų brangi sniegas traška po kojomis.
tėvynė buvo prislėgta ir oku Pavasarį nutirpsta sniegas ir
puota. Daug kartų mes sakė pasirodo pirmosios gėlytės —
me — gana, nebekovosime, žibutės, miškai vėl prisipildo
pasiduosime, neturime dau paukštelių giesmininkų. O kai
giau jėgų gintis. Bet mūsų ateina vasara, saulutė paky
didvyriai dažnai be ginklų iki la aukštai ir vaikai žaidžia
paskutinio lašo gynė Lietuvą. smagiai.
Jie nebuvo turtingi ar galingi
Lietuva yra graži per visus
žmonės kaip mes, tačiau mei
metų laikus, aš tai gerai ži
lė Lietuvai buvo stipresnė už nau, nes aš ten gyvenau —
baimę. Ačiū ir garbė jums, „O, dangaus mėlyne, tu mano
nes tik dėl jūsų drąsos ir kovų širdyje visada!”
mes galime drąsiai sakyti:
Živilė Gedrimaitė,
„aš čia — gyva” .
Lemonto Maironio Lit.
Nida Masiulytė,
m-los 8 klasės mokinė
Lemonto Maironio lit.
MĮSLĖ
m-los 10 klasės mokinė
Turi
kojas
—
neina,
PATARLĖ
Turi šiaudų — neėda,
Katė iš namų, pelės ant sta Turi plunksnas — nelekia,
Dieną naktį šildo.
(Dao’j)
lų (arba pelės iš kampų).

