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

Amerikos Lietuvių tarybos 61-ojo suvažiavimo, įvykusio 2001 m. spalio 10 d. Čiakgoje, dalis prezidiumo: Petras Buchas, dr. Jonas 
Valaitis, Simonas Girdzijauskas ir Pranas Jurkus.

NATO PLĖTRA Į BALTIJOS VALSTYBES
Lietuvos Respublikos am

basadorius JAV Vygaudas 
Ušackas Seattle lapkričio 29
30 d.d. vykstančioje saugumo 
konferencijoje perskaitė pra
nešimą, kuriame pristatė Lie
tuvos p ož iū rį dėl NATO 
plėtros bei jos naudą regiono 
saugum ui ir b en d rad ar
biavimui su Rusija. Seattle 
W ashingtono un iv ers ite te  
su reng to je  k on ferenc ijo je  
“NATO plėtra į Baltijos vals
tybes” pranešim us taip pat 
skaitė Estijos ir Latvijos am
basadoriai JAV, politinių ir 
tarptautinių mokslų specia

listai, Rusijos bei JAV ne
vyriausybin ių  organizacijų  
atstovai.

V.Ušackas pažymėjo, kad 
šiandien tiek L ietuvai, tiek 
kitom s V ilniaus-10 grupės 
šalims, kurios siekia prisijungti 
prie laisvę ir saugumą nešančio 
A ljanso- svarbus ir iššūkį 
metantis laikas. “Mes gyve
name didelių galimybių metu, 
įgalinančiame sukurti neda
lom ą ir laisvą E uropą, bei 
paskatinti Europos integraciją. 
Mes tikime, kad šias galimybes 
pavyks paversti nauja tikrove”, 
- sakė jis.

Pasak V.Ušacko, dėl šių 
priežasčių Lietuvos bei kitų 
Vidurio ir Rytų Europos šalių 
vadovai džiaugsmingai svei
kino JAV prezidento George 
W.Bush birželio 15 d. Var
šuvoje išsakytą įsipareigojimą 
tęsti NATO plėtrą. A m ba
sadorius užtikrino, kad Lie
tuva, savo ruožtu , deda ir 
to liau  dės visas prak tines 
pastangas, kad atitiktų narys
tės Siaurės Atlanto Aljanse 
keliam us reikalavim us. Jis 
paragino JAV bei kitas NATO 
nares per sekantį NATO vir
šūnių susitik im ą 2002 m.

Jono Kuprio nuotr.

P rahoje  į Š iaurė A ljansą 
pakviesti tris Baltijos šalis.

R ugsėjo  11 d. trag išk i 
įvykiai išryškino bendromis 
demokratinėmis vertybėmis ir 
įsipareigojimais paremtų są
ju ngų  svarbą. V .U šackas 
konferencijos dalyvius supa
žindino su ryžtingomis prie
monėmis, kurių Vilniaus-10 
grupės narės, drauge ir atskirai, 
ėmėsi ginant bendras vertybes. 
Tuo pačiu jis  pabrėžė, kad 
svarbus atsakas terorui yra 
spartesnė Europos integracija, 
tame tarpe NATO plėtra.

Kalbėdamas apie bendra

darbiavimo su Rusija perspek
tyvas, V.Ušackas akcentavo, 
kad Baltijos šalių narystė ES 
ir NATO sukurs naujas ben
dradarb iav im o galim ybes. 
Savo pranešime, V.Ušackas 
pristatė Lietuvos Prezidento 
V.Adamkaus rugsėjo 10 d. 
S tra teg in ių  ir ta rp tau tin ių  
tyrim ų centre nubrėžtą L i
etuvos ir kitų Baltijos valstybių 
tolesnio bendradarbiavimo su 
Rusija viziją bei strategiją. 
Pirma, remdamiesi sukaupta 
sėkminga bendradarbiavimo 
su Kaliningrado sritim i pa
tirtim i, L ietuva, drauge su 
Estija ir Latvija, pasirengusi 
to liau  p lė to ti b en d ra 
darbiavimą su kaimyniniais 
Rusijos regionais ir suteikti 
šiam darbui prioritetą. Antra, 
Baltijos šalys ir Rusija yra 
suinteresuotos, kad regiono 
ekonomika augtų ir klestėtų. 
Trečia, išsiplėtus NATO ir ES, 
Lietuva yra pasiryžusi skatinti 
bendradarbiavimą tarp Rusijos 
ir euroatlantin ių  struktūrų. 
G aliausiai, kaip pažym ėjo 
V.Ušackas, Rusija turi su
sitaikyti su savo istorine pra
e itim i, ir L ietuva yra p a 
sirengusi ja i  padėti šiam e 
nelengvame darbe.

Užbaigdamas pranešimą, 
jis  pažym ėjo, kad L ietuva 
teigiamai vertina lapkričio 12
14 d.d. įvykusio JAV ir Rusijos 
p rez iden tų  susitik im o  r e 
zultatus, kurie prisidės prie 
naujų NATO-Rusijos santykių 
plėtojimo.

Rolandas Kačinskas

KALININGRADO PLĖTROS LIETUVA - TARP PIRMOSIOS
PERSPEKTYVOS PLĖTROS KANDIDAČIŲ

Seimo nario Alvydo Meda- 
linsko nuom one, Lietuvos 
patyrimas bendradarbiaujant 
su Kaliningrado sritimi kelia 
didžiulį susidom ėjim ą E u
ropos Sąjungos valstybėse ir 
Rusijoje.

Seimo narys tikisi, kad šį 
patyrimą būtų galima perkelti 
ir į kitus kraštus, kurie aiškiai 
nori orientuotis į Europos 
Sąjungą, vykdyti dem okra
tines rinkos reform as. Tai 
akcentavo A. M edalinskas, 
kom entuodamas Briuselyje 
vykusį Europos Parlamento 
narių ir Rusijos Dūmos de
putatų susitikimą. Šiame rim
tam e daug iaša liam e su s i
tikime, pasak jo, pirmą kartą 
buvo išskirtas Kaliningrado 
srities klausim as. Europos 
Parlamente vykusiame pokal

byje  dalyvavęs L ietuvos 
atstovas, Seimo narys A. Me- 
dalinskas išdėstė L ietuvos 
poziciją dėl Kaliningrado sri
ties perspektyvų. “L ietuva 
buvo pakviesta dalyvauti kaip 
neutrali pusė, turinti bendra
darbiavimo su Kaliningrado 
sritimi patirtį, galinti pateikti 
pasiūlymus tiek ES, tiek Ru
sijai”, - sakė A. Medalinskas.

Spaudos konferencijoje, 
kalbėdam as apie regioninę 
politiką, A. Medalinskas pa
brėžė  bū tinybę daugiau 
demėsio skirti santykiams su 
Ukraina. Jo nuomone, Lietuva 
tu rė tų  pad id in ti dėm esį 
Ukrainai, nes ši šalis yra iš 
dalies išnykusi iš pagrindinės 
Europos politikų leksikos, yra 
šešėlyje. “L ietuva su savo 
partneriais, pavyzdžiui, Len

kija, galėtų prisidėti prie to, 
kad tokia situacija baigtųsi”, - 
sakė A. M edalinskas. Jo 
nuomone, nepelnytai pamiršta 
Ukraina turėtų būti grąžinta į 
Lietuvos užsienio politikos 
prioritetus, ypač kalbant apie 
regioninę politiką.

Seimo U žsienio reikalų 
kom iteto  narys A. M eda- 
linskas pridūrė, kad pirm i
ninkaujančiai Europos Tary
boje Lietuvai nebus lengva 
realizuoti vieną iš jos iškeltų 
prioritetų - Baltarusijos ats
kleidimą pasauliui. Tai nebus 
lengva. “Čia yra daug povan
deninių uolų” , - pastebėjo 
parlamentaras. Pasak jo, Eu
ropos valstybės ir pačios nėra 
apsisprendusios, kaip galėtų 
padėti Baltarusijai atsiverti 
pasauliui.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras ir derybų dėl Lie
tuvos narystės Europos Są
jungoje delegacijos vadovas 
Antanas Valionis pažym ėjo 
esąs patenkintas naujais po
slinkiais derybose su ES.

Lapkričio 28 d.Briuselyje 
preliminariai suderinusi dar tris 
derybų skyrius dėl Laisvo 
asmenų judėjimo, Muitų są
jungos ir K onkurencijos 
politikos Lietuva ir ES yra 
prelim inariai baigusios de
rybas dėl 21 derybų skyriaus.

Iš viso yra 29 pagrindiniai 
skyria i ir du pap ildom i - 
Institucijų bei Kitų klausimų - 
kurie bus aptariam i derybų 
pabaigoje. Lietuva, ministro A. 
Valionio teigimu, “įsitvirtino 
tarp tų šalių kandidačių, kurios 
turi galimybių į ES įstoti per 
pirmąją plėtros bangą”.

L ie tuva  siek ia  derybas 
baigti 2002-aisiais, o nuo 2004 
metų sausio 1 dienos - būti 
pasirengusi prisiimti ES narės 
teises ir pare igas. Tokia 
perspektyva, pasak jo, atrodo 
gana reali, - juolab kad tai 
patvirtina ir Europos Komisija, 
prieš porą savaičių paskelb
tam e S trateg in iam e doku
mente pripažinusi, jog 2000
2006 metų ES biudžetas yra 
pakankamas dešimčiai naujų 
narių priimti.

Tačiau diplomatijos vado
vas pabrėžė, kad dar nėra 
galutinių sprendimų dėl plėtros 
scenarijų. Todėl, pasak jo , 
šiame derybų etape turim e 
sutelkti pastangas ir siekti, kad 
p lėtros e iga būtų  palank i 
Lietuvai.

ELTA
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■ SIŪLOMA ATŠAUKTI “MAŽEIKIŲ NAFTOS”
VADOVUS
Liberalų sąjungos pirmasis vicepirmininkas, Seimo narys 

Rolandas Paksas siūlo Vyriausybei kreiptis į amerikiečių 
kompanijos “Williams” vadovybę, kad šioji atšauktų “Mažeikių 
naftos” vadovus, neužtikrinančius pelningos įmonės veiklos, bei 
pasitelkus rimtą tarptautinę finansų instituciją atlikti įmonės 
veiklos auditą, praneša ELTA.

Tokį siūlymą R. Paksas pateikė lapkričio 28 d. spaudos 
konferencijoje, kurioje analizavo “Mažeikių naftos” problemas, 
pradedant avarijomis Būtingės terminale, sprogimais pačioje 
įmonėje ir baigiant įmonės atsisakymu mokėti valstybei daugiau 
kaip 10 milijonų litų palūkanų.

Ekspertų skaičiavimais, kuriuos pateikė R. Paksas, sandoris 
su “Williams” Lietuvai jau atnešė ar dar atneš apie 250 milijonų 
litų nuostolių, o iš viso įmonė Lietuvai skolinga apie 1,5 
milijardo litų. Praėjusiais metais įmonės valdymui buvo išleista 
daugiau kaip 44 milijonai litų, atlyginimai įmonės darbuotojams 
užsieniečiams siekė 17 milijonų litų. 2000 metais įmonė patyrė 
daugiau kaip 89 milijonus litų nuostolių, o per 9 šių metų 
mėnesius - per 162 milijonus litų. “Skaičiai iškalbingi. Patys 
kišame pinigus į maišą, o po to dar ir primokame tam, kas tuos 
pinigus paleidžia vėjais”, - sakė R. Paksas. Jo įsitikinimu, tokio 
nesėkmingo “Mažeikių naftos” ūkininkavimo priežastys ir 
nesiskaitymas su šalies valdžia glūdi pasirašytoje Lietuvos 
sutartyje su JAV kompanija “Williams” dėl “Mažeikių naftos” 
privatizavimo.

1999 metų rudenį tuometinės konservatorių Vyriausybės 
vadovas R. Paksas sutartį su JAV kom panija “W illiams” 
pavadino nenaudinga Lietuvai, atsisakė ją  pasirašy ti ir 
atsistatydino iš Prem jero posto.D abartinė situacija, anot 
parlamentaro, tiktai patvirtina ekspertų spėjimus, jog sutartis 
yra pasirašyta tokia, kad “Williams” gali jaustis tvirtai, o kai 
kada - įžūliai. “Ir turime absurdą - valstybė negali jaustis 
lygiavertė partnerė su jos teritorijoje veikiančia įmone, nes 
sutartyje nebuvo įtvirtinta jokių valstybės interesus ir garbę 
ginančių saugiklių” , - sakė R. Paksas.

Spaudos konferencijoje R. Paksas kritikavo dabartinės 
Vyriausybės, nežinančios, ką daryti su “M ažeikių nafta” , 
poziciją. Anot jo, normalioje valstybėje ūkio subjektai arba 
pasirašo sutartis ir jų laikosi, arba geranoriškai susitaria pakeisti 
sutartį, arba jų  nesilaiko ir viską aiškinasi teismine tvarka.

■ KAS KALTAS DĖL “MAŽEIKIŲ NAFTOS”
Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas kviečia Vyriausybės 

ir “Mažeikių naftą” valdančios kompanijos “Williams” atstovus 
konstruktyviam dialogui. lapkričio 19 d.Lietuvos parlamento 
vadovas lankėsi M ažeikiuose, naftos perdirbim o įmonėje 
dom ėjosi avarijos B ūtingėje likvidavim o eiga, įm onės 
modernizavimo perspektyvomis, žmonių darbo sąlygomis.

“Vyriausybės ir “Mažeikių naftą” valdančios kompanijos 
“Williams” santykiuose turėtų atsirasti daugiau pasitikėjimo”, 
- sakė A .P au lauskas M ažeik iuose su reng to je  spaudos 
konferencijoje. Seimo Pirm ininkas pakvietė abiejų pusių 
atstovus susitikti ir ramiai aptarti susiklosčiusią situaciją, 
nenaudojant drastiškų santykių aiškinimosi formų, kurios 
pirmiausia atneša žalą valstybės biudžetui. “Biudžetas, deja, 
surenkamas ne taip gerai, kaip norėtųsi, todėl kiekvienas milijonas 
valstybei yra labai svarbus. Šiandien mes turime nubrėžti brūkšnį 
ir nustoti aiškintis, kas kaltas. Mūsų bendras siekis, kad gamykla 
pagaliau pradėtų dirbti pelningai”, - sakė jis.

“WILLIAMS” IŠVARYMAS - ANTINATINIO
PLANO DALIS
Seimo narė konservatorė Rasa Juknevičienė yra įsitikinusi, 

kad į antinatinių veiksmų planą Lietuvoje pirmuoju yra įrašytas 
“W illiam s” išvarym as iš Lietuvos. A rtėjant lem iam iem s 
sprendimams dėl NATO plėtros, parlamentarė ragina nedaryti 
galinčių brangiai kainuoti vidaus politikos klaidų, nustoti kariauti 
su “W illiam s” ir kuo skubiau priim ti “M ažeikių naftai” 
reikalingus sprendimus, praneša ELTA.

Konservatorė spaudos konferencijoje apgailestavo dėl iš 
naujo sukeltų diskusijų apie “M ažeikių naftą” , kritikavo 
Vyriausybę dėl neveiklumo sprendžiant įmonės klausimus, o 
politikus- dėl “karų”, pradėtų prieš amerikiečių valdomą įmonę. 
“Kuo greičiau socialdemokratai supras, kad jų partnerystė su 
“Mažeikių nafta” ir “Williams-Lietuva” yra ir jų  sėkmės laidas 
ekonominiu, geopolitiniu ir kitais požiūriais, tuo geriau bus visai 
Lietuvai. Socialdemokratai turi pagaliau suvokti, kad jie yra ne 
opozicijoje ir nustoti kariauti, nes jų karas prieš “Mažeikių naftą” 
tampa ir karu prieš Lietuvą”, sakė R. Juknevičienė.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

TERORISTŲ GRETOS 
MAŽĖJA

Lapkričio m ėnesio ame
rikiečių švenčiama Padėkos 
diena pad id ino  v iltis , kad 
naujasis karas A fganistane 
baigsis politinėmis derybomis. 
Amerika ėmėsi gan pavojingo 
piniginio ginklo. Afganistano 
gyventojai skatinami suimti ir 
išduoti teroristų vadą Osama 
bin Laden, kuris spėjama dar 
slapstosi Afganistane. Vietinės 
radijo stotys plačiai skelbia, 
kad už bin Laden suėmimą ar 
už informaciją, kuri padėtų jį 
suimti ar sunaikinti, bus su
mokėta nemaža suma, net 25 
milijonai dolerių. Už teroristų 
vado adjutantus, skyrių va
dovus, k itus al Q aida o r
ganizacijos vadukus bus su
mokama mažiau, tačiau pagal 
Afganistano standartus irgi 
nemažos pinigų sumos.

Šiaurinio Afganistano ka
riuomenės vadai apsupo Kun- 
duz miesto Taliban milicijos 
tvirtovę. Iš perbėgėlių suži
nota, kad Taliban k a riu o 
menėje yra daug užsieniečių, 
ypač daug Pakistano vyrų. Jie 
sudaro nemažą kariuomenės 
dalį, tačiau nemažai jų  yra 
pabėgėlių yra nem ažai Pa
kistano mulų vaikų, kuriems 
jau užteko JAV ir kitų šalių 
aviacijos bom bardavim ų ir

specialių jėgų kariuomenės 
puolimų. Svarbus Šiaurinės 
sąjungos karo vadas gen. Khan 
D aoud paskelbė kad “u ž 
sieniečiai” laikini priešai galės 
lengvai iškeliauti iš kur atvykę 
ir afganai jiem s nekeršys. 
Kunduz mieste gyvena apie 
100,000 žm onių, kuriem s 
nusibodo svečiai iš arabų šalių 
ir kaimyniniai pakistaniečiai. 
Generolas paskelbė kad “sve
čiai iš arabų šalių  ir k a i
myniniai pakistaniečiai. Ge
nerolas paskelbė kad “svečiai 
iš arabų šalių ir kaimyniniai 
pakistaniečiai. Generolas pa
skelbė kad “sv eč ia i” iš 
užsienio Taliban eilėse jau 
nužudė 370 afganų, veikiančių 
Taliban organizacijoje. Net ir 
tie afganų žudikai galės pa
s itrauk ti, je i  j ie  atiduos 
ginklus.

Jungtinės Tautos paskelbė, 
kad kovos Afganistane turės 
baigtis ir bus reikalinga su
daryti šiokią tokią vyriausybę, 
kuri perimtų valstybės tvar
kymą. Šiaurinės sutarties vadai 
yra kviečiami vykti į Vokietiją, 
kaip  paskelbė  koalic ijo s 
užsien io  reikalų  m inistras 
A bdullah. V okietijoje, dar 
nežinia Bonoje ar Berlyne 
įvyktų A fganistano grupių, 
kariuomenės ir politinių va
dovų pasita rim ai. Jau 
skelbiama, kad daugiau 30 to
kių genčių vadų sutiko va
žiuoti į Vokietiją tartis. Jau pats 
toks su tik im as laikom as 
žingsniu į priekį, nes Taliban 
priešai praeityje yra nemažai 
turėję konfliktų. Jau pasigirdo 
kalbos, kad nauji nesutarimai

k ilo , kai p asiū ly ta  į vadų 
kon ferenc iją  pakv iesti ir 
Taliban atstovus, kurie dar 
valdo ketvirtadalį Afganistano 
teritorijos, ypač miestus, kur 
gyvena paštunų genties žmo
nės. Jų centras yra Pešavar, 
Pakistane ir Kandahar Afga
nistano pietuose. Dar neaišku, 
kokią padėtį Afganistane iš
sikovos tos šalies moterys. Jos 
yra svarb ios A fgan istano  
Taliban milicijos priešininkės. 
JAV prezidento Bush žmona 
savo radijo kalboje skatino 
moteris nepasiduoti visiškai 
vergijai ir kovoti už lygias 
teises.

Afganistane jos žodžius 
išgirdo buvusi veikėja Saraya 
Parlika. Ji suorganizavo sos
tinėje Kabule šimtų moterų 
manifestaciją, kuri žygiavo į 
Jungtinių Tautų atstovybės 
pastatą. Eisena reikalavo, kad 
į planuojamą Vokietijoje su
važiavimą būtų pakviestos ir 
moterų atstovės. Eiseną vidury 
m iesto sustabdė ir išvaikė 
Šiaurinės sąjungos policija. 
Eisenos vadovė Parlika pasakė 
reporteriams, kad visi vyrai 
vienodi, nežiūrint jų  politinių 
pažiūrų. Ji bandysianti su
rengti antrą demonstraciją už 
savaitės.

Turtingosios pasaulio vals
tybės, 21 šalies pasitarim e 
susitarė paskubėti su eko-nom- 
ine param a v isiška i nu 
skurdusiam  A fgan istanu i. 
Valstybės sekr. Colin Powell 
savo kalboje pabrėžė, kad 
didelė Afganistano gyventojų 
dalis pabunda iš ryto sušalę, 

(Nukelta į 3 p.)

Keturių afganų grupių atstovai tariasi Bonoje dėl vyriausybių sudarymo,kai visas Afganistanas bus 
išlaisvintas iš talibanų gaujos.

AP
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redakcija neatsako. Nepasirašytų rašinių nespausdiname.

NATO PRAVERIA DURIS RUSIJAI

Jau kurį laiką vyko JAV ir Rusijos pareigūnų pokalbiai 
Washingtone ir Maskvoje. Briuselyje pats Rusijos prezidentas 
pirmą kartą pareiškė, kad Rusija galėtų persvarstyti iki šiol 
savo priešingą poziciją dėl NATO plėtros. Jis norėtų, kad NATO 
taptų politine organizacija ir Maskva galėtų turėti įtakos. Vakarų 
spauda tai pavadino Rusijos nauju požiūriu į NATO. Prieš 
metus rusai beveik vienbalsiai tvirtino, kad jiems ne pakeliui 
su NATO. Dabar jau net jų kariškiai pasisako, jog su NATO 
galima ir reikia bendradarbiauti.

Berlyne Vokietijos kancleris ir Rusijos prezidentas savo 
pokalbiuose tikrai nekalbėjo apie orą. Po to kancleris kalbėjo 
Londone Darbo partijos suvažiavime, pasisakydamas už 
euroatlantinės bendrijos stiprinimą, nes Europos sąjunga esanti 
daugiau negu laisvosios prekybos erdvė. Ji esanti ir politinė 
erdvė, kuri siekia saugumo visiems savo nariams. Bet čia dera 
prisiminti Prancūzijos premjero Lionel Jospin pasakytą kalbą 
gynybos institute, kurioje jis aiškiai pasisakė už Europos 
gynybos sustiprinimą. Jis teigė, jog reikia sudaryti karines 
pajėgas, kurios galėtų apginti visos sąjungos teritoriją. O 
Europos sąjungos viršūnių konferencijoje kancleris Gerhard 
Schroeder pasisakė dėl Europos sąjungos užsienio ryšių su 
Rusija. Joje kancleris teigė, kad “bendras Europos saugumas 
negalimas be Rusijos”.

Spalio mėnesio pabaigoje dvidešimt vienos valstybės 
vadovai buvo suskridę į Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono 
ekonominio bendradarbiavimo konferenciją Šanchajaus mieste 
Kinijoje. Ten pirmą kartą to forumo, kuris buvo įsteigtas 
1989m., šalia ekonominių klausimų, priėmė svarbų politinį 
pareiškimą dėl bendros kovos su teroristais, nes terorizmas - 
visų šalių priešas. Ten buvo pritarta Jungtinių Tautų saugumo 
tarybos rezoliucijai, kuri pateisina JAV apsigynimą nuo 
teroristinių veiksmų. Visos APEC narės įsipareigojo kovoti su 
terorizmu visais būdais. Tačiau nebuvo net užsimintas Osama 
bin Laden, kuris įtariamas dėl rugsėjo 11-sios teroro New Yorke, 
Wsahingtone ir Pennsylvanijos valstijoje. Bet Šanchajuje 
išryškėjo nemažas Rusijos prezidento Putin palankumas JAV 
prezidentui Bush. Dėl karinės paramos Afganistane pritarė 
Rusijos ir Kinijos prezidentai. Anglijos spauda (The Guardian 
ir Financial Times) pastebėjo, nors Šanchajuje nebuvo 
pareiškimų dėl priešbranduolinės gynybos skydo ir NATO 
plėtros, bet buvo galima jausti, kad yra užmegzti ir jų kontūrai. 
Pirmą kartą ir Kinija pritarė JAV karo eigai. Tačiau Šanchajaus 
susitikimas buvo naudingas komunistinei Kinijai ir Rusijai dėl 
ekonominių priežasčių. Ten buvo atstatyti ir politiniai ryšiai su 
Kinija.

Po visų šių pasitarimų, Rusijos prez. Putin atvyko į 
Washingtoną ir ne tik sostinėje, bet ir JAV prez. Bush dvare, 
tarėsi įvairiais politiniais klausimais, nors kokio nors specialaus 
pareiškimo nebuvo, tik abu prezidentai pasisakė, kad jie vienas 
kitą geriau suprato. Ir štai pati naujausia žinia, kurią paskelbė 
iš Maskvos AP žinių agentūra, kad ten lapkričio 27 d. lankėsi 
NATO vyriausias vadovas Lord Robertson ir pasiūlė Rusijai 
lygų statusą su NATO priklausančiom 19 nuolatinių valstybių 
ir veto teisę kai kuriais klausimais. Lordas Robertson pareiškė, 
kad šiam pasiūlymui pritarė JAV prez. George Bush ir 
Britanijos ministras pirmininkas Tony Blair ir kiti NATO nariai. 
Šis pasiū lym as K rem liui pakeistų  v isus 52 m etus 
egzistuojančios NATO organizacijos pagrindus.

S. Tūbėnas

JAV RAŠYTOJO KNYGOJE 
LIETUVA -

atsilikusi nusikaltėlių 
valstybė

L ietuvos am basadorius 
Vašingtone Vygaudas Ušackas 
pakv ie tė  a tvyk ti į V ilnių 
amerikietį rašytoją Jonathan 
Francen, kurio naujausioje 
knygoje pateikiam as suka
rikatūrintas Lietuvos vaizdas 
papiktinęs JAV lietuvių ben
druomenę. J. Franzen romanas 
“The C orrections” (“Patai
sos”) praėjusią savaitę laimėjo 
JAV valstybinį knygos ap
dovanojimą.”

“Lietuvos aprašymas jūsų 
knygoje mane suglum ino”, 
rašoma V. Ušacko laiške ra
šytojui, kurio romane Vilnius 
aprašytas kaip nuolat ken
čiantis m aisto ir energijos 
styg ių  bei valdom as nu 
sikalstamų grupuočių.” M a
nyčiau, kad už tokį Vilniaus ir 
tuo pačiu Lietuvos įžeidimą, 
negalima jo  į Vilnių kviesti. 
Bet jis turi būti paskelbtas 
“persona non grata” - be teisės 
5 ar 10 metų lankytis L ie
tuvoje! Viename iš knygos 
skyrių apie Vilnių yra rašoma, 
kad čia nuolat stinga anglies ir 
e lek tros, šaudom a iš p ra 
važiuojančių automobilių ir iš 
bado valgoma arkliena” . Jis 
aiškiai jokios orientacijos apie 
Vilnių ir Lietuvą neturi. Rei
kėtų  v iešai paskelb ti, kad 
Lietuvai akmens anglis mažai 
reikšmės beturi. Kadangi Lie
tuva jau yra atominės energijos 
va lstybė . S tov in ti an tro je
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alkani ir ligoti. Reikia tokią 
padėtį pakeisti ir tai gali kai
nuoti apie 10 bilijonų dolerių. 
K iti kalbėtojai pritarė, kad 
kovos Afganistane gali pasi
baigti greitai, tačiau skurdas 
liks, nes padėtį pakeisti nebus 
lengva. JAV valstybės pa- 
sekretorius ekonom iniam s 
reikalams Al Larson pabrėžė, 
kad Afganistane reikės laukų 
irigacijos sistemų, reikės dau
gybės naujų mokyklų, kuriose 
žinių siektų ne tik vyrai, bet ir

• Prezidentas G.W. Bush
lapkričio 21 d. aplankė Fort 
Campbell kariuomenės bazėje 
padėkos šventės proga apie 
10,000 kareivių. Tai garsios 
101 parašiutininkų divizijos 
bazė. Ten buvo ir 106-to spe
cia lių  uždavin ių  av iacijos 
pulko kariai. Prezidentas padė
kojo kariams, paragavo su jais 
tradicinio kalakuto ir buvo 
šiltai sutiktas.

vieto je Europoje po P ran
cūzijos. Prancūzijoje atominės 
energijos elektra sudaro 76.5 
%, O Lietuvoje 73.5 %. Anglis 
nebėra naudojama nei elektrai 
gam inti, nei pastatų  apšil
dymui!

“N ew  Yorke leidžiam as 
internetinis laikraštis “Smar- 
tertim es.com ” cituoja pasi
baisėjusią New Yorko Lietuvių 
bendruomenės vadovę Giedrę 
Kumpikas, kuri teigia negir
dėjusi, kad kas nors Lietuvoje 
valgy tų  a rk lien ą .” “Tarp
tautinio valiutos fondo atsto
vas Lietuvoje M ark Horton 
sako, kad Lietuvos aprašymas 
knygoje neatitinka tikrovės. 
“L ietuvos ra idą  la ikyčiau  
sėkmingą. Romane aprašyta 
anarchiją ir gaujų vadeivų 
vyravimas neatitinka tikro
vės”. Kol nebuvo Lietuvos ir 
jos ambasadų, mes panašiai 
laiškų rašymu, bandydavome 
atsakyti į išpuolius prieš lie
tuvius. Kadangi neturėjome 
valstybinių įgaliojimų - tai kito 
kelio  nebuvo. Tačiau 
am basadorius tu ri žym iai 
platesnes teises. M anyčiau, 
kad už šitokį šm eižtą, yra 
rim tas pagrindas kelti bylą 
autoriui ir knygos leidėjui.

Zinau, kad bus sakančių - 
jo g  byla  daug kainuos. 
Advokatai, kurie reikalauja 
pinigų, tai yra tie, kurie nesitiki 
laim ėti. R eik ia  ta rtis  su
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m oterys. A tstatym o planus 
reikia sudaryti jau dabar, nes 
pasibaigus karo veiksmams, 
gali įsigalėti “aukotojų nuo
vargis”, kalbėjo pasekretorius 
Larson. Jo pareiškimų klausėsi 
Vokietijos, Britanijos, Saudo 
Arabijos, Kanados atstovai. 
Param ą prižiūrės Jungtinės 
Tautos ir Pasaulio Bankas.

Afganistano Taliban va
dovybė vis dar tvirtina neži
nanti, kur slapstosi teroristų 
veiklos planus sudaranti al - 
Qaida vadovybė. Nemažai bin

Keliais sakiniais -

• Lapkričio 16 d. Pietų 
Afrikoje įvyko Pasaulio gra
žuolės rinkim ai. Pasauline 
gražuole išrink ta  18 m etų 
N igerijos gražuolė A gbani 
Darego. Ji pareiškė norinti tapti 
kompiuterių specialiste. Trečią 
vietą laimėjo Škotijos Miss.

• Derybos dėl artimesnio 
bendradarbiavimo tarp Šiau
rinės ir Pietinės Korėjų baigėsi 
be jokių susitarimų.

Juozas Žygas

žym iais advokata is, kurie  
dirba už 50/50 % nuo priteistos 
sumos. Norint kelti bylą, dar 
reikėtų kreiptis į JAV am 
basadorių Lietuvoje, kad jis tą 
šmeižtą paneigtų. Tuomet su 
“Smartertimes.com” rašinio 
kopija ir “Tarptautinio valiutos 
fondo” atstovo Lietuvoje tei
gimu. Ir dar pridėjus Amerikos 
ambasadoriaus Lietuvai pa
sisakymą. Jeigu jie matys, kad 
bylos negalėtų laim ėti - tai 
bylos nei neims. Nepralai- 
mėjimai kenkia jų  reputacijai. 
Laimėjimo atveju šimtas ar 
keli šimtai tūkstančių - liaudies 
pasakym u - p in iga i kaulų  
nelaužo.

Bet kas dar svarbiau negu 
pinigai. Laimėjimo atveju, tai 
žiniai pasklidus žymiai su
mažės išpuoliai prieš Lietuvą 
ir lietuvius. Kol mes tik savo 
tarpe pakalbame arba į lie
tuvišką spaudą parašome tai 
niekas mūsų negirdi. O ant 
pa linkusio  g luosn io  v isos 
ožkos lipa. Tad nustokime būti 
tuo pa linkusiu  g luosniu! 
Keletą sykių nagus nudegę - 
trejetą sykių pagalvos, prieš 
bandydam i L ie tuvą  ar 
lietuvius teršti!

Laden leitenantų  jau  žuvo 
aviacijos bombardavimuose. 
Taliban eilėse yra ne tik arabų 
šalių, Pakistano, Bengalijos, 
Cečėnijos kareivių, bet ten 
kariauja ir uzbekų vyrai. JAV 
gynybos sekr. paskelbė, kad 
JAV karo laivai bėgančius iš 
Afganistano Taliban veikėjus 
gaudys ir tikrins netoli Pa
kistano plaukiojančius pre
kybos laivus. Jų daug gabena 
ne tik prekes, bet ir žmones, 
daugiausia prie Karachi, Oma- 
ra ir Pasni uostų.

• M yanm ar, buvusio je 
Burmoje, įvyko retas valdžios 
pasikeitimas. Karinės chartos 
svarbus narys buvo pašalintas, 
kartu  su šešia is valdžios 
ministrais.

• Lapkričio 16 d. valstybės 
sek re to rius C olin  Pow ell 
pasakė svarbią kalbą Louis
ville universitete. Sekretorius 
pabrėžė, jog atėjo laikas įvesti
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REFORMOS AR TIK JŲ IMITACIJA?

Iš kairės: Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, Edita Apuokienė, 
LR prez. Valdas Adamkus, LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas, LR garbės konsulas Palm 
Baech, Floridoje Stanley Balzekas, Jr. po garbės daktaro laipsnio suteikimo prez. Valdui Adamkui 
ceremonijos DePaul universitete 2001 m. birželyje.

Pasitinkant Vyriausybės 
šimtadienį galima drąsiai teig
ti, kad nepasiseks premjerui 
Algirdui Brazauskui pasirodyti 
L ietuvos gelbėto ju . O gal 
noras teig iam ai įsirašy ti į 
istoriją visuose aukščiausiuose 
valdžios postuose ir yra tų 
nesėkmių priežastis? Kai turi 
tik  v ien in te lį norą gražiai 
atrodyti, dažnai imi kaltinti 
veidrodį. Todėl ir užkliuvo 
p rem jeru i žu rn a lis ta i, su 
s isp ie tę  kam barėly je  prie  
Vyriausybės posėdžių salės.

A .B razauskas, panoręs 
pasiųsti žurnalistus kuo toliau 
ir a tga iv in ti buvusį kom 
partijos viršūnių poilsio kam
barėlį, vėl pasirodė kaip so
v ietm ečio  atgyvena. Taigi 
anoji kalba užsien io  ve rs
lin inkam s apie sov ie tin io  
plyno lauko statybų pergales 
nebuvo vien atsitiktinai už
plūdę jaunystės sentimentai.

Niekuo kitu tik sovietine 
nostalgija kvepia ir premjero 
atstovės spaudai žodžiai, kad 
aukščiausi valdžios pareigūnai 
turi kalbėti tada, kai patys nori, 
o ne tada, kai juos kamantinėja 
žurnalistai. Vien tokie pa
reiškimai - mirties nuosprendis 
karjerai ir įvaizdžiui.

Vis dėlto  įpyk in ta i ži- 
n iask la ida i irg i nere ikėtų  
persistengti kuriant pasenusio 
ir ligoto A. Brazausko įvaizdį. 
Nelabai garbingai atrodė ir 
jaun iausio  Seimo nario l i
bera lo  E lig ijaus M asiu lio  
pasiū lym as A. B razauskui 
pasitik rin ti sveikatą. Patys 
liberalai tame Seimo posėdyje 
atrodė apgailėtinai - nemoka 
Statuto, nepasiruošę klausinėti 
premjerą.

O A.Brazauskas visai iš
samiai atsakinėjo į klausimus

apie “Lietuvos dujų” priva
tizavimą. Mat buvo iš anksto 
pasiruošęs. Vyriausybės pa
tv irtin tą  “L ietuvos du jų ” 
p riva tizav im o  m odelį bus 
galima įvertinti tik tada, kai 
bus paskelbtas konkursas ir 
rikiuosis potencialūs pirkėjai. 
Va, jeigu dėl įteisintų nuolaidų 
R usijai m ūsų įm onę norės 
pirkti tik ofšorinės “Iteros” 
tiko kompanijos-tarpininkai, o 
ne rim ti investuotojai, tada 
galėsime spausti Vyriausybę 
prie sienos už sugriautą visų 
partijų  susitarim u priim tą 
privatizavimo modelį.

Negalima teigti, kad visas
A. Brazausko nesėkm es są
lygoja jo  amžius. Pažiūrėkit, 
koks jis buvo energingas, kai
B. Lubio pageidavimu reikėjo 
aprėkti Klaipėdos uosto d i
rekciją! A.Brazauskas tiesiog 
pasijuto savo vietoje - lyg 
darbų vykdytojas, puolantis 
darbininką. O valstybė jam  - 
tam sus m iškas be kelių  ir 
takelių.

Jokių reformų nebus. Veltui 
A. Sysas aiškina, kad pensijų 
reform a nestabdom a, o tik 
sugalvotas kitoks jos modelis. 
Kur jau  ten! Savarankiškas 
kaup iam asis draudim as ir 
dabar veikia, jok ia  čia so
cialdemokratų naujovė. Esmė 
tik  ta, kad savanoriškai 
draudžiasi tik tie, kurie turi 
atliekamų litų. O daugumai 
Lietuvos piliečių reikia pa
sakyti: nesitikėkite aprūpintos 
senatvės. Turėsite tenkintis tik 
tokiom kaip dabar elgetiškom 
pensijom.

Reformoms visada reikia 
išm inties, valios ir rizikos. 
Jeigu nei vieno, nei kito, nei 
trečio neturi, geriau taip ir 
prisipažinti, negu aiškinti apie

švelnesnį variantą, kuris į 
reformą nė iš tolo nepanašus. 
Nėra ko tikėtis ir Pasaulinio 
banko paramos. Tikrą reformą 
jis buvo pasiryžęs finansuoti, 
o reformų imitaciją - kažin.

Griūva ir dar vienas visai 
m enkutis socialdem okratų  
geras darbas skurstantiem s 
savo rinkėjams. Neapmokes
tinamojo minimumo padidi-
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taiką Palestinoje ir įsteigti 
Palestinos valstybę šalia Izra
elio valstybės. Jis neminėjo 
palestiniečių noro turėti sos
tinę Jeruzalėje, su kuo ne
sutinka Izraelis. Kalboje buvo 
pabrėžta, kad Izraelis turi 
sutikti su form ule perleisti 
p a lestin ieč iam s “žem ę už 
taiką”, ko reikalauja ir Jung
tinių Tautų Saugumo Taryba. 
Kalboje sekretorius pabrėžė, 
kad Izrae lis  tu rė tų  baig ti 
statybas okupuotose Palestinos 
Žemėse, kaip Vakarų Krante ar 
Gazos pakraštyje. Kaip ž i
noma, panašius reikalavimus 
kėlė ir JAV prezidentas Bush 
savo kalboje lapkričio 10 d. 
Jungtinėse Tautose. Gruodžio 
mėn. pradžioje į Vašingtoną 
rengiasi atvykti Izraelio de
legacija tartis dėl taikos Pa
lestinos žemėje. Sekretorius 
Powell pabrėžė ir palestiniečių 
vadovybės pareigą suim ti, 
teisti ir bausti teroristus prieš 
Izraelį. Arabai turėtų pagaliau 
atsisakyti minties, kad Izraelis 
gali būti sunaikintas ir kad 
Izraelio  valstybė gali būti 
suvary ta  į jū rą . D augelis 
Viduriniųjų Rytų vyriausybių

nimas jau imamas stumti tolyn 
- ne nuo sausio 1 d., o nuo 
liepos 1 d. žadama ši gerovė. 
Jei jau pradedi pažadus stum
dyti, jie  ta ip  ir gali lik ti 
pažadais iki kadencijos 
pabaigos.

Vien tik beviltiškumą at
spindi Vyriausybės ketinimas 
kreiptis į Konstitucinį Teismą 
dėl Seimo priimtų biudžetą 
procentais atskiroms sritims 
išdalijančių įstatymų. Jeigu 
turėtų socialdemokratai valios, 
pats Seimas galėtų juos at
šaukti. Bet ne - slegia didžiulė 
baimė susipykti su savo val
džios partneria is  so c ia lli
beralais. Tiesą sakant, patys 
socialdem okratai kalti, kad 
R.Pakso vyriausybės laikais 
šitaip neatsakingai bendrojo 
vidaus produkto procentais 
buvo išdalintas biudžetas.

Jie patys tada balsavo už 
Rolando Pavilionio projektus. 
Jei ne socialdemokratų balsai, 
“nepagauto briedžio” dalybos 
būtų neįvykusios. Socialde
mokratai balsavo todėl, kad 
būtų blogiau R.Pakso vyriau
sybei. Tuom et so c ia ld e 
mokratai smagiai kikeno, kad 
nemokšos socialliberalai už
siverč ia  sau nepakeliam ą 
nesusirinktų, bet jau išdalytų 
pinigų naštą, ir savo balsais 
padėjo jiem s tą padaryti. O 
atsitiko pagal liaudies išmintį: 
“N ekask duobės k itam ...” .
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išreiškė pritarimą sekretoriaus 
kalbai.

• Bulgarijos naujasis pre
zidentas G eorgi Parvanov, 
socialistų partijos vadas pa
sakė darysiąs viską, kad Bul
garija taptų Europos Sąjungos 
ir NATO narė. Buvęs komu
nistas gavo 53.5 procentus visų 
balsų ir nustebino bal-suotojus 
savo pažadais jungtis į Europą.

• Balsuotojai Kosovo pro
v incijo je , buvusio je  J u 
goslavijoje, išrinko savo va
dovų nuosaikų Demokratinės 
lygos vadovą Ibrahim Rugova, 
tač iau  pasisakė  ir už 
nepriklausomą Kosovo vals
tybę, kuriai nepritaria ne tik 
provinciją ilgai tvarkę serbai, 
bet ir Jungtinės Tautos bei 
Europos Sąjunga. Tai pabrėžė 
B elg ijos užsien io  re ika lų  
ministras. Balsavimuose Ko
sovo serbai gavo vos 11%.

• Afganistane nežinomi 
banditai sustabdė kelis žur-

Įkrito patys su savo nemoralia 
politika.

A .Brazauskui prieš akis 
tik rai kebli problem a. Kai 
neturi reformų plano, kai su 
m alonum u žvilgčio ji į so
v ietinę  p rae itį, o dabartis 
atrodo be kelių  ir takelių , 
pradedi iš nevilties stumdyti 
žurnalistus į atokesnius kam
barius. Gali būti, kad vakarais 
A. B razauskas pam ąsto: 
“Velnias mane nešė į tą ga
lerą” . Būtų likęs istorijoj kaip 
visai neblogas Lietuvos Pre
zidentas. O dabar... Dabar jam 
irgi tik viena išeitis - palikti 
“galerą” - balotiruotis į Pre
ziden tus. Bet ju k  kalbėjo  
A.Brazauskas, kad tik prem
jeras  L ietuvoje  tu ri rea lią  
valdžią, P reziden tu i galių  
neužtenka. Nelogiška, atro
dytų, po tokių išvedžiojimų 
mesti dabartinį postą ir vėl 
bandyti ištaisyti įvaizdį pre
zidentūroje.

Lyg tyčia  išk ilo  ir a s
meninio godumo kontrastai. 
Prezidentas Valdas Adamkus 
atsisakė už valstybės pinigus 
statomo jam  namo, o štai A. 
Brazauskas prie tokio savojo 
nam o panoro  dar šim tus 
tūkstančių litų kainuojančio 
žiemos sodo. A.Brazauskas 
pralošinėja kiekvieną dieną.

Lina Pečeliūnienė
“Valstiečių laikraštis”

nalistų automobilius ir ten pat 
sušaudė australų televizijos 
reporterį, afganietį fotografą, 
vertėją, italą ir ispaną reporterį. 
Jie ke liavo  iš Ja la lab ad  į 
Kabulą.

• P rancūzijos katalikų  
vyskupai savo suvažiavime 
paskelbė reikalavimą baigti 
Afganistano bombardavimą, 
nes jam e nukenčia nekalti 
civiliai žmonės, kurie bėga į 
kalnus ir kitus miestus.

• Iš Kabulo miesto Afga
nistane paskelbta žinia, kad 
vienoje miesto laboratorijoje 
buvo dirbam a su juodligės 
bacilomis. Tą įstaigą dažnai 
lankydavo teroristų al-Quida 
organizacijos pareigūnai. Ta
liban  vadai skelb ia , kad 
įstaigoje buvo gaminami skie
pai galvijam s. Rasti doku
mentai rodo, kad laboratorija 
gavo paramą iš Jungtinių Tautų 
m aisto  ir žem ės ūkio 
agentūros.
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Western Union

Mes išdaliname 
daugiau kaip

PINIGINIAMS
LAIMĖJIMAMS!

Tai lengva.

Kiekvieną kartą, kai tu siunti piniginę perlaidą JAV ar 

į kitas valstybes per Western Union Money Transfer* 

arba padarai Quick Collect* ar Swift Pay* piniginę 

operaciją, tu automatiškai esi įtraukiamas į losimą ir

gali laimėti $25,000 vertės Didįjį Prizą
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

LOS ANGELES, CA

LIETUVOS VALSTYBINGUMO  
IŠSAUGOJIMAS

Vytautas Čekanauskas

Šią vasarą turėjau progą 
stebėti du renginius, kuriuose 
dalyvavo vieni jau buvę, kiti 
tik  dabar ak tyvią  tarnybą 
atliekantys kariai. Vienas iš 
tokių renginių  vyko R um 
šiškėse, kitas - Šiluvoje. Į 
Rumšiškes atvyko gražus bū
relis pražilusių, visko gyve
nime m ačiusių ir patyrusių 
buvusių partizanų - Lietuvos 
Laisvės Kovotųjų Sąjungos 
narių bei politinių kalinių ir 
tremtinių. Tarpe jų  matėsi ir 
keli valdžios pareigūnai, kaip 
tai Krašto apsaugos ministeris 
Linas L inkevičius bei K a
riuomenės vadas gen. majoras 
Jonas Kronkaitis. Apsilankė ir 
gražų žodį tarė daug Lietuvai 
nusipelnęs prof. V ytautas 
Landsbergis. Religines apeigas 
atliko ir uždegantį patriotinį 
pamokslą pasakė monsinjoras 
Alfonsas Svarinskas. Proga

šiam suėjimui - tai taip va
dinamos partizanų žieminės - 
slėptuvės šventinim as. Tai 
vieta, kuri ilgus laikus primins 
lankytojui kokiose sąlygose 
gyveno ir kovą p rieš k o 
munistinį okupantą vedė Lie
tuvos partizanai - buvę ne
priklausomos Lietuvos kariai, 
iki mirties pasiryžę tarnauti 
tėvynei vyrai ir moterys. Jų 
atminimą pagerbė savo da
lyvavimu ir reprezentacinis šių 
laikų Lietuvos kariuomenės 
vienetas.

Jeigu dalyvavusių Rum 
šiškėse nuo taika  ir buvo 
daugiau  p ris lėg ta , į a te itį 
žiūrėta vis dar su didesniu 
susirūpinimu, tai Šiluvoje jau 
dvelkė šių d ienų dvasia. 
D idžių jų  jo s  a tla idų  m etu 
rugsėjo 8-toji buvo paskirta 
Lietuvos kariuomenei pagerbti 
diena. Susirinko daliniai iš

visų Lietuvos vietovių kur tik 
bebūtų įsikūrusios karinės 
įgulos. Viso gal 3,000 gražaus 
Lietuvos jaunimo. Nors diena 
ir buvo apsiniaukus, kartais po 
truputį ir palynodavo, bet tai 
nesudrėkino šventiškos nuo
taikos, kuria gyveno visi - 
karišk iai ir c iv iliai, aukšti 
valdžios ir Bažnyčios atstovai, 
ir beveik visi kariuom enės 
kapelionai. Pamaldoms pasi
baigus ir v isiem s g iedan t 
Lietuvos himną, tamsiais de
besim is apdengtas Šiluvos 
dangus, tartum  išgirdęs iš 
minios lūpų garsiai ir nuo
širdžiai tariamus žodžius “Te
gul saulė Lietuvoj tamsumus 
prašalina” , atsiliepė, ir bent 
trumpai minutėlei pažėrė sau
lės spindulėlius ant gausiai 
susirinkusių bei nuostabingą 
šypsnį į dangų nukreiptuose 
veiduose parodžiusių šio įvy
kio liudininkų.

Koks kontrastas. Du ren
giniai - prisiminimas ir pa
gerbimas Lietuvos kariškių, 
kurie  stovėjo  savo k rašto  
sargyboje, atliko pareigą tė
vynei, k iti, kurie  dar tik

ruošiasi tam darbui. Viena ir ta 
pati tema, tačiau dvi skirtingos 
nuotaikos. Vienoje buvo pa
s itenk in ta  savo a tneštais 
sum uštiniais bei lietuviška 
gira, kitoje buvo vaišinama 
tradicine grikių koše. Vienoje 
grojo kaimo kapela, kitoje - 
kariškas dūdų orkestras. 
V ienoje pagrindinė m intis 
buvo praeitis, jos nepam ir
šimas, jos branginimas; kitoje 
- a te itis , L ietuvos v a ls ty 
bingumo bei tautos gyvybin
gumo išsaugojimas.

Ne vienas sugrįžtantis į 
tėvynę, kad ir trumpam pa
s isvečiav im ui, lie tuva itis , 
dažnai tos tėvynės neatpažįsta. 
Tai rea lu , nes gyvenim as 
vietoje nestovi, nuolat keičiasi 
ir nuo jo  atsilikti negalima, 
nesvarbu kaip ta kaita mums 
atrodytų. Aišku, būtų gerai, 
kad pasikeitim ai atspindėtų 
vien tik gerasias gyvenimo 
savybes. Deja, taip nėra. Ir čia 
kariuomenė, kaip ir pirmame 
nepriklausomo gyvenimo lai
kotarpyje, turi prisiimti vado
vaujantį vaidm enį jaunim o 
auklėjime. Tai ypač svarbu

šiandien, kai yra ženklų jog 
plinta narkotikų naudojimas 
kariuomenėje. Vien tik įdie
gimas karo mokslo žinių tautai 
lemiamą valandą nedaug ką 
reikš, jeigu nebus meilės ir 
pasišventim o kraštu i, kokį 
parodė praeityje tūkstančiai už 
Lietuvos laisvę žuvusių. Ka
riuomenė ne tik gali, bet ir 
privalo ugdyti ir sveiką kūną 
ir sveiką dvasią. Tik taip tauta 
ir valstybė galės drąsiai žiūrėti 
į a teitį, p ilna pasitikėjim o 
savimi, tvirtai žengdama kitų 
laisvų ir nepriklausomų vals
tybių eilėse.

Šios šventės proga nuo
širdžiai sveikinu visus buvu
sius Lietuvos kariuom enės 
karius, savanorius, partizanus 
ir šaulius už ištikimybę savo 
kraštui. Jūs buvote, esate ir 
liksite švyturiu Lietuvos kelyje 
į šviesesnę jos ateitį.

LR garbes generalinio kon
sulo žodis, pasakytas Los An- 
geles,CA Kariuomenes šventės 
83-jų metinių minėjimo proga 
2001 m.lapkricio 25 d.

C L E V E L A N D , OH

DAINAVOME SU “AINIAIS”
Aurelija M. Balašaitienė

Lapkričio 23 dienos vakare 
į D ievo M otinos parapijos 
didžiąją salę susirinko didokas 
pub likos būrys išk lausy ti 
BALFo iškviesto Kauno mu
zikos ansamblio “Ainiai” kon
certo. Patyrėme, kad “Ainiai” 
jau  m ini savo įkūrim o de
šimties metų jubiliejų ir yra 
gastroliavę Europoje, Kana
doje ir JAV. Publikai susėdus į 
vietas, Clevelandeo BALFo 
skyriaus pirmininkas Vincas 
Apanius program ą pradėjo 
trumpu žodžiu ir publiką pa
skatino  iš to li a tvykusius 
svečius pasveikinti plojimais. 
Scenon įžengė šešį grakštūs
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Kauno Muzikos Ansamblis “Ainiai” atituoda pagarbą a.a.prezidentui Antanui Smetonai ir jo žmonai 
Sofijai. Priekyje iš dešinės ansamblio vadovas Jonas Urbonas.

Dr.V.Stankaus nuotraukos.

vyrai, nešin i trim ita is , ir 
triukšmingai, bet ir originaliai 
pasveikino publiką. Scenon 
įėjęs “Ainių” vadovas Jonas 
U rbonas pasveik ino  su s i
rinkusius ir pakvietė akompa
nuojančius muzikus scenon. 
Programos metu buvo sunku 
atsistebėti smuiku, kanklėmis, 
akordeonu ir liaudies instru
mentais grojančiais virtuozais. 
Jų tarpe, šalia visiems pažįs
tamų muzikos instrumentų, 
buvo lum zdeliai, birbynės, 
skudučiai ir senoviškas 
skrabalas, publikos daugumai 
negirdėtas, bet labai originalus 
instrumentas.

Pirmos programos vidury, 
sugrojus “Sm uiko po lką” , 
meno vadovas pasveikino LR 
garbės konsulę Ingridą Bu
blienę jos gimtadienio proga. 
Toliau pakartotinai girdėjome 
tris solistus: Nausėdą, Janušaitį 
ir žavia Rasą Juzukonytę. Visi 
trys skamba kaip profesionalūs 
operos dainininkai ir vėliau 
patyriau, kad jie iš tikro yra. 
Pirmoji koncerto dalis buvo 
baig ta trim s solistam s su 
dainuojant sentimentalią dainą 
“Oi tu L ie tuva  T ėvyne” 
(“tėviškėle tu žalia”), skatinant 
publiką įsitraukti į dainavimą. 
Skam bėjo  ir d id ingai, ir 
sentimentaliai.

Po ilgokos pertraukos pra
sidėjo antroji programos dalis, 
kurioje buvo atliekamos senos 
kaimiškos liaudies dainos su

Ansamblis “Ainiai” Clevelande.

p ro ta rp ia is  da inuo jančia is 
solistais. Užtraukus “Dainą 
apie klumpes”, publika buvo 
vėl įtraukta į dainavimą. Pa
našiai buvo daroma ir toliau, 
kol į pabaigą visi trys solistai 
sudainavo “Baltų dainos”. Tai 
įspūdinga daina, nepaprastai 
gražiai palydėta visais m u
zikos instrumentais. Progra
mai pasibaigus, publika ilgais 
plojimais neišleido “Ainių” iš 
scenos. Kelios mergaitės so
listę ir vadovus apdovanojo 
gėlių puokštėmis, o visiems 
prie krūtinių prisegė po baltą 
rožę. Po to visi buvo pakviesti 
į parapijos svetainę, kurioje 
buvo paruoštos puikios vaišės.

Grįžtant prie koncerto įver
tinim o, deja, tenka apgai
lestauti, kad repertuarą sudarė 
vien kaimiškos, polkas pri
menančios liaudies dainos, o 
buvo pasigesta Lietuvos kom
pozitorių veikalų. Savaime 
suprantama, kad tai nė kiek 
nesumenkino programos atli
kėjų, tačiau modernaus gy
venim o publikai reik ia d i
desnio repertuaro įvairumo,

neskęstant senovinio kaimo 
gan prim ityvioje aplinkoje. 
“B aronkėlės” ir k lum pės, 
vakaruškos ir “skrabalinė” 
savo tiškai nu teik ia  k la 
usytojus, kurie tikėjosi išgirsią 
L ietuvos kom pozito rių  ar 
populiarias liaudies dainas. 
Tačiau, nežiūrint repertuaro 
parinkim o, koncertas buvo 
puikiai atliktas, susipažinta su 
seniai pamirštais ar negirdėtais 
instrum entais, išgirstos ne
pažįstamos ir gražios dainos. 
Ne veltui tas muzikinis an
samblis vadinasi “Ainiai” , nes 
tik mūsų protėvių ainiai gali 
pa jėg ti a tku rti senovišką 
dainos ir muzikos dvasią.

Reikia pasidžiaugti BALFo 
pastangom is iš L ietuvos 
iškv iesti m uzikos v ienetą, 
kuriame viešpatauja gilus ir 
beveik  sen tim en talus p a 
triotizmas. Padėka priklauso 
Clevelando BALFo skyriui už 
tikrai originalų koncertą, o 
“Ainiams” tenka palinkėti toli
m esnės sėkm ės lankan tis 
A m erikos lie tuv ių  v isu o 
menėje.
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St.Petersburge Lietuvių klubo šventėje programą atliko sol.Praurimė Ragienė, 
Rima Kilbauskienė, gėles įteikia Aldona Cėsnaitė ir Aurelijus Kilbauskas.

Lietuvių klubo 40 m.minėjime: iš k. Albinas ir Angelė Karniai, buv. pirm.Antanas 
Gudonis, dabartinė pirm. Loreta Kynienė ir buv. pirm.Mečys Silkaitis.

ST. PETERSBURG, FL

LIETUVIŲ KLUBO 40 METŲ VEIKLOS SUKAKTIS

Juozas Šulaitis

Pirm. L. Kynienė padėkojo 
visiems dalyvavusiems 3-jų 
dienų sukaktuviniuose rengi
niuose. Dėkojo programų atli
kėjams bei prisidėjusiems prie

šventės rengimo. Kvietė visus 
ir toliau lietuvybę ir tautybę 
puoselėjanti Lietuvių klubą 
remti tokiu pačiu užsidegimu, 
žengiant į auksinį jubiliejų.

Prieš 40 metų, 1961 m. 
lapkr. mėn. 11 d. lietuviai 
rinkosi į Domicelės ir Kazi
miero Štaupų namus, Gulf- 
porte, su mintimi apsvarstyti 
galimybes pastatyti nuosavą 
pastogę St. Petersburge. Su
sirinkime dalyvavusieji tam 
pritarė ir 40 lietuvių įstojo į 
Lietuvių klubą. Tuo pat metu 
buvo išrin k ta  valdyba ir 
revizijos komisija. Po 2 metų 
ir 3 mėn. išsipildė svajonės ir 
klubo pastatas buvo pastatytas.

2001 m. lapkr. mėn. 9-11 d. 
įvyko Lietuvių klubo 40 m. 
veiklos jubiliejinė šventė.

Penktadienį lapkr. mėn. 9 d. 
3 v.p.p. Lietuvių klubo salėje 
įvyko išk ilm ingas p am i
nėjimas. Lietuvių klubo pirm. 
Loreta Kynienė pasveikino 
gausiai susirinkusius tautiečius 
ir svečius. Paminėjo, kad prieš 
40 metų buvo pasėta gaji sėkla, 
kuri išaugino mūsų klubą. Mes 
renkamės čia sekmadieniais 
p ie tu m s, pasik lausom  kas 
įvyko mūsų telkinyje, kokios 
žinios L ietuvoje. Cia mus 
ju n g ia  artim as bend radar
biavimas lietuvių organizacijų. 
Lankome kultūrinio būrelio 
renginius. Veikia klubo mišrus 
choras, tautinių šokių ir dainų 
vienetai bei mūsų turtinga 
biblioteka. Todėl mes galime 
didžiuotis, kad iš pirmųjų 40- 
ties pasisekė arti 500 narių 
skaičių.

Perskaičiusi St. Peters- 
burgo m iesto proklam aciją, 
kvietė muz. dr. Bronių Kazėną 
pravesti Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Invokaciją sukalbėjo 
kun. A ntanas G rabnickas
O.F.N. Tylos m inute buvo 
prisiminti visi mirusieji nariai.

Toliau pakv ie tė  A lbiną 
Karnių, klubo steigėją ir dau
gelį metų buvusį pirmininką, 
padaryti 40 m. veiklos apy
braižą. A. Karnius, pasveikino 
susirinkusius, minėjo, kad jam 
ir žmonai Angelei teko būti 
pirmųjų steigėjų eilėse. Tuoj

po klubo įsteigimo, ėmė spar
čiai augti narių skaičius. 1964 
m. vasario mėn. 1 d. klubo 
pastatas buvo atidarytas. Klu
bo salė buvo perp ildy ta  
vietinių lietuvių klubo narių 
bei svečių. Klubo pirm. Liud
vikas Cepelis prašė Albiną 
Karnių vadovauti programai, o 
pagrindiniu kalbėtoju buvo 
pakviestas dr. D. Jasaitis. Visi 
džiaugėsi pasiektais vaisiais ir 
lietuvių parodytu vieningumu. 
Per tą trumpą laiką buvo su
telkta 40,000 dol. Tas įrodė, 
kad buvo noras įsigyti lie 
tuvybės židinį už Lietuvos ribų 
patekusių tautiečių tarpe. Kad 
nuosavose pa ta lpose  būtų 
puoselėjamas lietuviškos tra
dicijos bei kultūra, rengiant 
kultūrinius renginius, m inė
jim us, koncertus, kuriuose 
būtume lyg viena graži didelė 
šeim a. B aigdam as klubo 
veiklos apybraižą A. Karnius 
linkėjo  nepavarg ti l ie tu 
viškuose darbuose, kad klubas 
galėtų klestėti ir sulaukti dar 
didesnės šventės mūsų klubo 
auksinio jubiliejaus.

Lietuvių klubo valdybos 
narės p risegė po rožę b u 
vusiem s p irm in inkam s: A. 
Karniui, M. Silkaičiui ir A. 
Gudoniui. Klubo steigėjams ir 
ilg iausiai dirbusiem s jam e 
Albinui ir Angelei Karniams 
buvo įteikta simbolinė dovana.

P irm ininkė L. K ynienė 
perskaitė gautus sveikinimus 
organizacijų, kurių tarpe buvo 
ALTautinės sąjungos pirm. P. 
Bucho sveikinimas. L.R. Gar
bės konsulo A. Karnavičiaus. 
Zodžiu sveikino pasaulio LB 
pirm. V. Kamantas ir vietinių 
vienetų vadovai.

M eninę program ą atliko 
taut. šokių grupė “Audra”, vad. 
D alios A dom aitienės , pa- 
šokdamos 2 naujus šokius. 
K lubo m išrus choras, vad. 
muz. dr. B. Kazėno, akomp. 
muz. A. Jurgučio , pu ik ia i 
atliko 5 dainas, už ką susilaukė

gražaus įvertin im o  iš su 
sirinkusių. Pabaigai visi dai
navo Lietuva brangi. Pirmi
ninkė L. Kynienė, padėkojo 
visiems programų atlikėjams ir 
kvietė į mažąją salę M. Sil- 
kaičio paruoštą 40 m. veiklos 
parodą fotografijose, bei kvie
tė vaišintis ponių paruoštomis 
vaišėmis bei šampanu.

Kitą dieną, šeštadienį lapkr. 
mėn. 10 d. 5 v.v. visi rinkosi į 
d idžią ją  k lubo  salę išk il
m ingam  pokyliui. Pirm. L. 
Kynienė pasveikinusi susirin
kusius ir pristatė “Tėviškės” 
kapelą, vad. Stasės Jagmi- 
nienės, atvykusius iš Chicagos 
pravesti program ai bei šo
kiams. Kapela su savo skam
biomis dainom is ir muzika 
prisidėjo prie šventės minė
jimo . Po pietų M. Silkaičio 
“jumoristiniai apdūmojimai” 
sukėlė malonaus juoko.

Šokiu metu, Europoje pa
garsėję lietuviai šokėjai Rima 
ir A ureliju s K ilbauskai - 
pašoko keletą klasikinių šokių. 
Publika juos palydėjo gausiais 
plojimais. O svečiai prisipildę 
jaunatviškos nuotaikos dar 
ilgai šoko, lietuviškam orkes
trui grojant.

Sekmadienį, lapkričio 11 d. 
1:00 v.p.p. Šv. Vardo baž
nyčioje, Gulfporte buvo atna
šaujamos šv. Mišios už visus 
m irusius klubo steigėjus ir 
narius. M išias aukojo kun. 
Antanas Grabnickas ir kun. dr. 
Matas Cyvas. Bažnyčioje gie
dojo klubo vyrų vienetas “Ai
das” vad. muz. L. Sodeikos.

Po to rinkomės į Lietuvių 
klubą sukaktuviniams pietums 
bei šventės užbaigimui. “Tė
viškės” kapela atliko trumpą 
programą. Vėliau pakvietė visą 
auditoriją kartu padainuoti. 
Skambios, mums brangios 
lietuviškos dainos, nukėlė visus 
į jaunų dienų prisiminimus. 
Pabaigai buvo sugiedota “il
giausių, darbingiausių” metų 
mūsų klubui.

40 m. veiklos minėjime programą atliko taut.šokių grupė “Audra”, 
kuriai vadovauja Dalia Adomaitienė.

Juozo Sulaičio nuotraukos.

C H IC A G O ,IL

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 61-OJO SUVAŽIAVIMO 

R E Z O L IU C IJ O S

Amerikos Lietuvių Tarybos 61-asis Suvažiavimas, įvykęs 
2001 m. lapkričio 9-10 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
Čikagoje, vienbalsiai priėmė šias rezoliucijas:

1. Pritariame ir remiame JAV Prezidento George W. Bush 
pastangas kovojant su pasauliniu teroru, ginant Amerikos 
valstybės laisvę ir nepriklausomybę, jos žmonių pagrindines 
teises ir demokratiją.

2. Pilnai pritariame ALTo pastangom, kad Lietuva būtų 
priimta į NATO.

3. Pritariam e ir didžiuojam ės Lietuvos kariuom enės 
pasiekim ais, kuriuos lankydam asis Cikagoje pateikė LR 
kariuomenės vadas generolas majoras J. Kronkaitis.

4. Kreipiamės į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kad 
Lietuvos mokyklose būtų dėstoma apie Lietuvoje Sovietų 
vykdytą genocidą.

5. K reipiam ės į L ietuvos R espublikos P rezidentą ir 
Vyriausybę prašydami, kad buvusių KGB rūmų dalis Vilniuje 
nebūtų perduodama LR Teisingumo ministerijai, kad ten nevyktų 
teismai ir nebūtų pažeistas Lietuvos kančių memorialas.

6. Raginame LR vyriausybę Lietuvos mokyklose įvesti 
tautinį ir patriotinį auklėjimą bei ugdymą.

7. Sveikinam e ALTo C entro  Valdybą su sėkm ingai 
organizuojama veikla, pagrindinių Amerikos lietuvių orga
nizacijų subūrimu bendram ir vieningam darbui.

8. Sveikiname JAV Kongreso atstovus priėmus “Laisvės 
sutvirtinimo” aktą S. 1572, tuo pasisakant už tolimesnę NATO plėtrą.

9. Raginame ALTo skyrius į savo darbą įtraukti jaunimą ir 
naujai atvykusius tautiečius.

2001 m. lapkričio 9-10 d.
Rezoliucijų komisija: Pranas Jurkus

Vytautas Bildušas 
Povilas Vaičekauskas
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Adomas Jasas
Gruodžio 15, 2001 sueis metai nuo poeto mirties. Adomo Jaso 

eilės dažnai buvo galima rasti šio laikraščio puslapiuose. 
Prisimindami Adoma Jasą spausdiname jo gyvenimo 
apibūdinimą, parašytą Romualdo Beniušio, Vilniuje, 

praeitą vasarą.

NUO MISISIPĖS IR AŠVOS 
IKI MIČIGANO

Pro memoria

Neseniai Lietuvą pasiekė 
žin ia, kad Č ikagoje m irė 
lietuvių bendruomenės narys, 
egzodo poetas Adomas Jasas 
(Aušrūnas). M irtis vėl pra
retino Antrojo pasaulinio karo 
em igracinės bangos kūrėjų 
gretas.

“Gimiau 1908 m. sausio 28 
d. E. Saint Louis, Jungtinėse 
A m erikos Valstybėse, prie 
M ississippi upės (o būčiau 
norėjęs - prie Nemuno...), - 
rašė savo au tobiografijo je  
Adomas Jasas. - Tėvai jau 
buvo gerokai pakeliavę lais
vais, bet skaudžiais šio krašto 
anų dienų ateivių keliais, todėl 
netrukus, nostalgijos šaukiami, 
grįžo į Žemaitiją, į tėviškę, 
kartu parsiveždami ir mane. 
Čia, Kerbedžių kaime (Kvė
darnos valsčius) žaismingai 
praskardeno mano vaikystė - 
dabar jau tolima pasaka...”

Taigi Adomui Jasui buvo 
lem ta gyventi beveik  visą 
audringą XX amžių, du pa
saulinius karus, du Lietuvos 
valstybės a tkūrim o la ik o 
tarpius. Po Pirmojo pasaulinio 
karo, m otinos pram okytas 
skaityti iš tėvų namuose bu
vusių knygų M. Valančiaus 
“Palangos Juzės” ir Vienužio 
“D ainų” , anot jo , pradėjęs 
žiūrėti į nuostabiai spalvingą 
minties ir jausmų pasaulį. O tai 
paskatino siekti mokslo.

Keletą vasarų papiem e- 
navęs, karta is sunkiai p a 
dirbėjęs tėvų ūkyje, žiemomis 
palankęs pradžios mokyklą, 
1924 m. įsto jo  į Švėkšnos 
progimnaziją. Jai plečiantis į 
gimnaziją, kopdamas iš klasės 
į klasę, jis pasižym ėjo m a
tem atikos gabum ais. Bet

netrukus susidomėjo grožine 
lite ra tū ra , p radėjo  rašy ti 
eilėraščius, bendradarbiauti 
žurnaluose “Jaunoji Lietuva”, 
“Jaunoji karta”, vėliau - “Švie
sos keliuose” , “Akademike” , 
“Trimite”.

Baigęs gimnaziją, 1931 m. 
studijavo lietuvių  kalbą ir 
literatūrą Kauno Vytauto Di
džio jo  un iv ers ite te . Dar 
studijuodamas pradėjo dėstyti 
lie tuvių  kalbą ir literatūrą  
Kaišiadorių gimnazijoje. 1934 
m. pasirodo A. Jaso eilėraščių 
rinkinys “Širdis žody” , kurį 
lietuvių literatūros seminare 
p a lank ia i vertino  V. M y
kolaitis-Putinas. Su didele 
pagarba poetas prisimena jį, 
kaip ir kitas mūsų tautos in
telekto viršūnes - V. Krėvę, M. 
Biržišką, B. Sruogą, jų  lite
ratūrines apžvalgas ir nuoširdų 
paprastumą.

1943 m. pas V.Mykolaitį- 
Pu tiną jau  V iln iaus u n i
versiteto humanitarinių moks
lų fakultete gavęs diplomuoto 
lituanisto krikštą, persikėlė į 
Švėkšnos gimnaziją, tą pačią, 
kurią prieš keletą metų buvo 
baigęs. Deja, okupacija ir karo 
audra ne tik  nutraukė p e 
dagogo darbą, bet ir atplėšė 
nuo Tėvynės.

“...Žvarbų, 1944 m. spalio 
9 d. vakarą , pasik inkęs į 
išklerusį vežimuką iš draugų 
paskolintą kuiną, su žmona ir 
mažamete dukra patraukiau į 
nežinią - į nesvetingą ir dar 
kariaujančią Vokietiją”, - rašė 
A.Jasas.

Kaip ir daugelis jo likimo 
tremtinių, Vokietijoje patyrė 
visus stovyklų  sunkum us, 
Liubeke ir kitose vietose mo

kytojavo lietuviškose moky
klose, vienu kitu eilėraščiu 
reiškėsi ten ėjusioje perio 
dikoje. Ir pagaliau, sudužus 
viltims grįžti į Tėvynę, anot 
poeto, “skurdžių  stovyklų 
įnamiai ėmė sklisti po pasaulį. 
V ienur juos p asitik o  kaip  
nepataisomus idealistus, kitur
- kaip p igią darbo jėgą: ir 
generolui, ir profesoriui įteikė 
šluotą...”

Ir A.Jasas 1948 m. p ra
džioje išvyko į JAV, apsi
gyveno Čikagoje, dirbo įvai
rius darbus, daugiausia metalo 
fabrikuose, kartais sudainuo
damas:

Pliene,
kietasai pliene, 
tave kaip vandenį, pilu, 
kad auksu pirkčiau būtį 
ar laimę vienadienę, 
pavargęs prie žaizdro, 
prie raustančią katilą. 
D irbdam as sunkų fizinį

darbą, bendradarbiavo lietu
viškoje spaudoje - “Naujie
nose” , “D irvoje” . 1963 m. 
buvo išleistas jo  eilėraščių 
rinkinys “Būk palaimintas” . 
P asku tin ia isia is poeto  gy 
venimo metais - 2000-aisiais - 
Č ikagoje išėjo  to rink in io  
antroji laida. Į pastarąją knygą 
poetas sudėjo beveik visą savo 
gyvenimo literatūrinį palikimą
- e ilė rašč iu s, pa tekusius į 
ankstesnius leidinius: “Širdis 
žody” , kurį okupantai dar 
neišplatintą sunaikino kartu su 
“Dirvos” bendrovės knygynu 
K aune, r in k in į “Būk p a 
laimintas”, o taip pat papildė 
šį rinkinį nauju skyriumi “Bū
ties m ozaika” - apim ančiu 
paskutiniųjų gyvenimo metų 
Adomo Jaso kūrybą. Ši knyga 
išleista poeto lėšomis Čikagos 
“Draugo” leidyklos, praėjusių 
metų rudenį pasiekė taip pat ir 
Lietuvos skaitytoją. Ją dabar 
galima rasti “Vagos” ir “Mūsų 
knygos” knygynuose.

Rinkinio pabaigoje A. Jasas 
rašė: “Tokia lemtis: gimiau 
prie Misisipės, augau ir bren
dau prie Ašvos, o num irti, 
atrodo, gal teks prie Mičigano 
ežero su paskutiniuoju linkė
jimu Tėvynei prie Nemuno:

Tenai, kur mano kraujo rytą 
berželią vygėj supavai, 
tegu vis skamba laisvės 
dainos,
nors lūžtą vėtrose klevai!
Rinkiniui pasirodžius, Či

kagos lie tu v ia i savo “Se
klyčioje” surengė popietę, per 
kurią, dalyvaujant autoriui, 
buvo pristatyta jo knyga. Anot 
Čikagos lietuvių laikraščio 
“Draugas”, kuris išspausdino 
p latų  repo rtažą  apie šią 
popietę, “ši diena buvo tikra 
lietuviško žodžio ir poezijos 
šventė” . Popietėje dalyvavo 
būrys poeto bičiulių ir gerbėjų, 
tarp jų  rašytojai A. Šešplaukis- 
Tyruolis, E. Juodvalkė. Poetą 
sveikino Lietuvių rašytojų 
d raug ijos p irm in inkė  S.

V a n a g a itė -P e te rs o n ie n ė , 
renginių vadovė E. Sirutienė, 
buvo skaitomi eilėraščiai iš 
pristatomo rinkinio.

Popietės dalyvius sujau
dino eilėraštis “Be Tavęs” , 
parašytas 1946 m. Vokietijoje, 
kuris nuskam bėjo  tarsi 
tremtinių ir išeivių himnas ar 
credo:

-Per naktis Tavo veidą 
matau.
Šlama žodžiai kaip vėjas 
kleve:
-Be Tavęs mes gyvename
Tau,
be Tavęs mes dainuojam
Tave!

Tavo meilėj, Tėvyne, 
budžiu!
Tu man duona ir kraujas 
buvai,
Tu būsi palaimos žodžiu,
Nors namop ir negrįžta 
laivai!
Adomo Jaso laivas negrįžo 

į Tėvynę. Praėjęs ilgą gyve
nimo kelią nuo Misisipės, per 
Ašvos pakrantes, penkis de
šimtmečius praleidęs Č ika
goje, prie Mičigano, ten poetas 
ir atgu lė am žino po ils io , 
Tėvynei palikdamas nors ir 
kuklų, bet nuoširdų poetinį 
žodį.

Romualdas Beniušis

ATSISVEIKINIMAS SU 
PETRU VĖBRA

Vaclovas Mažeika

Susirinkome šiandien čia 
atsisveikinti su Petru Vėbra, 
kurį Aukščiausias prieš porą 
dienų pašaukė į savo karalystę 
sulaukus brandaus amžiaus - 
93 su puse metų. Petras Vėbra 
ne eilinis žmogus, bet m o
kytojas, menininkas - medžio 
drožėjas, gilus patriotas, visą 
savo amžių paskyręs kovai už 
Lietuvos laisvę, jos gerovę, 
nepasitenkinęs vien tik duonos 
šeim ai uždirbim u, bet įs i
jungęs į visuomeninę veiklą, 
aktyviai dalyvaudamas orga- 
n izac ijo se-T au tinė je  S ą
jungoje, Korporacijoje Neo- 
Lithuania, Lietuvių bendruo
menėje ir Amerikos lietuvių 
taryboje.

Petras Vėbra gimė 1908 m. 
Radžionių kaime, Kamajų vls., 
R okišk io  aps. B aigęs P a 
nevėžio mokytojų seminariją 
1929 m. buvo paskirtas mo
kytojauti Kaune, čia pradėjo 
stud ijas V ytauto D idžio jo  
universite te . Švietim o m i
nisterija, pastebėjusi Petro 
meninius gabumus, paskyrė 
stipendiją  į Č ekoslovakiją  
studijuoti medžio drožybą. 
Šios studijos tesėsi 4 metus. 
Baigęs studijas buvo paskirtas

Adomas P. Jasas

AMŽINASIS STUDENTAS
Profesoriui

Sakai, kad šviesios žvaigždės šąla, 
kad žemė sukasi lėčiau.- 
Tikrai-pro džiaugsmo idealą 
Seniai jaunystę bemačiau...

Tiktai nakčia, tiktai dar kartais 
ties seno parko vario vartais... 
takais, kur žiburiai prigesę, 
jinai praeina lyg princesė, 
ir aš į graudulį krintu- 
lyg tas pirklys, lobius pražaidęs, 
regiu, kaip šoka aukso raidės 
ant neparduotąją karstą.

Kad po gyvenimą kaip puotą 
mylėta, gerta ir dainuota, 
galėtą Dievas man paskirti 
kvailią karaliaus šviesią mirtį, 
ak, lyg pažįstamą seniai: 
kur mano džiugesy gyventa, 
kitą pavasarią studentą 
šokdins alučio apyniai...

Tikrai-ir mano kraujas šąla, 
į širdį grįždamas lėčiau.- 
Tegu tos žvaigždės gauna galą- 
aš joms jau kryžią pastačiau.

(Eilėraštis iš paskutinės knygos, 
“Būk P a la im in ta s” , iš le is to s  
2000 m. Čikagoje. Atsiuntė 
Lilija Jasaitė.)

medžio drožybos mokytoju 
M arijam polės am atų m o
kykloje. 1936 m. buvo pa
sk irtas U km ergės am atu 
mokyklos direktorium ir 1939 
m. perkeltas į Kauno 3-čiąją 
amatų mokyklą.

K aras nubloškė V ėbrų 
šeim ą visų p irm a į Vieną, 
Austriją, kur Petras neužleido 
savo medžio drožybos paga
mindamas Kristaus galvas ir 
jas parduodam as ar išm ai
nydamas į m aisto atsargas. 
Vienoje sulaukė karo pabaigos 
ir įsisteigus Vokietijoje pa
bėgėlių  stovyklom s Vėbrų 
šeima persikėlė į Augsburgo 
stovyklą , kur lie tuv iško je  
mokykloje buvo meno m o
kytojas.

Amerikoje Petras su šeima 
apsigyveno Č ikagoje. P ir
miausia dirbo Gas and Coke 
kompanijoje kaipo baldų at
naujintojas, čia įvyko didelė 
nelaim ė - Petras, išsiliejus 
chemikalams, buvo smarkiai 
apdegęs. Išgijęs perėjo toliau 
dirbti į rėmų fabriką, kur ir 
išbuvo iki pensijos.

Petras nepasitenkino vien 
tik darbu fabrike, bet laisvu 

(Nukelta į 9 p.)
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PASAKYTI IR NEPASAKYTI 
ŽODŽIAI

PETRĄ VĖBRĄ PALYDINT!

Eugenijus A. Bartkus

Aš buvau dar nedidelis 
vyras, kai Petrą Vėbrą - jauną 
ir žvalų, atkėlė į Ukmergę 
A m atų m okyklos d ire k 
toriumi. Mokykla buvo labai 
skurdžiame stovyje, išmėtyta 
po visą m iestą, klasės p ri
vačiuose namuose, palėpėse, o 
dirbtuvės sandėliuose, m al
kinėse ir kituose, dažniausiai 
nekūrenamose patalpose.

Jaunam direktoriui reikėjo 
kur nors prisig lausti. Mes 
turėjome gan didelį namą su 
dviem kambariais palėpėje. 
Kas tai patarė Vėbrai pakalbėti 
su mano tėvais. Mama sutiko 
įsileisti direktorių, tik labai 
trumpam - kol susiras butą. Tas 
trumpas laikas užtruko 4 metus 
ir pats V ėbra tapo artim u 
šeimos draugu. Si draugystė 
tęsėsi virš 70 metų.

Įsileidusi Vėbrą į namus, 
mama nustatė griežtas ta i
sykles. Laiku valgyti, laiku 
ke ltis , nenaudo ti p rastos 
kalbos ir nešvankių  temų. 
Mama palaikė griežtą tvarką 
namuose ir labai “išprosytą” 
žodyną. Petras greit tą pakeitė 
- savo linksmu būdu ir įdomiu 
įvykių interpretacija pakeitė 
fo rm alią  nam ų nuo taiką  į 
linksmą ir nuotaikingą. Kas 
daugiausia juokdavosi - tai 
mano mama.

Petras V ėbra - gabus 
skulptorius atkreipė Antano 
Sm etonos dėm esį ir šis 
pasikvietė jį apsilankyti. Po

(Atkelta iš 8 p.)

laiku kūrė įvairius daugiausia 
m edžio drožinius, lėkštes, 
herbus, pagamino korporacijos 
N eo-L ithuan ia  herbą  kurį 
daugelis korporantų turi savo 
nam uose, atnaujino, puošė 
bažnyčių altorius lietuviškais 
motyvais, pažymėtinas Gary 
Indiana bažnyčios altorius, 
sukūrė ir pastatė lietuviškų 
kryžių, vienas - tai Jurkūnų 
sodyboje B everly  Shores, 
dabartiniu metu perkeltas prie 
Vytelės Girdvainienės namo 
Lemonte. Taigi Petras buvo 
kūrybingas žmogus.

Petras buvo m alonaus 
draugiško būdo, visad pilnas 
nuosaikaus hum oro, nieko 
neužgaunantis, nieko neįžei
džiantis. Su juo buvo malonu 
drauge būti ir bendrauti ir buvo 
visų mėgiamas.

Organizacijos, kurios ar
čiausia prie jo širdies buvo, tai

ke lių  pasim atym ų V ėbra 
paprašė P rezidento  p inigų 
nau jai am atų m okyklai. 
Smetonai parėmus, ministerija 
paskyrė 175,000 Lt. Už 
kuriuos Vėbra pastatė gražią - 
dviejų aukštų mūrinę mokyklą. 
Jo p a tir tis  Č ek ijo je  buvo 
labai reikšm inga įrengian t 
klases, dirbtuves ir pratimų 
patalpas.

V ėbra g reit įs ijung ia  į 
m iesto gyvenim ą ir tam pa 
Jau n a lie tu v ių  vadu. Čia 
suorganizuoja sporto būrelius, 
orkestrėlį, įsigyja patalpas su 
skaitykla, radijo, stalo tenisu. 
Jaunalietuvių rajonas tampa 
pavyzdingiausiu Lietuvoje ir 
yra apdovanotas pinigine pre
mija. Visi jaunalietuviai buvo 
gražiai uniformuoti ir tiem, 
kurie negalėjo įsigyti - Vėbra 
savo lėšom is parūp ina  
“Drobėje” medžiagos ir padėjo 
pasisiūdinti uniformas.

A rtėjan t 1939 m etų 
pasaulio parodai Paryžiuje, 
Petras Vėbra buvo paprašytas 
iškalti iš medžio Rūpintojėlį. 
Teko ieško ti atitinkam o 
medžio kamieno. Mano tėvas 
buvo U km ergės apskrities 
gydytojas ir nuolatos važinėjo 
po apsk ritį tarnyb in ia is  
reikalais. K aišiadorių g iri
n ink ijo je  užtiko  ąžuolo  
kamieną 2,6 metrų skersmens 
ir 8 metrų aukštumo. Sis buvo 
atgabentas į Ukmergę ir pa
talpintas pašiūrėje, kur Vėbra

korporacija Neo-Lithuania ir 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
sąjunga. Korporacijoje beveik 
nebuvo tos stovyklos, išvykos 
ar subuvimo, kur jis  neda
lyvautų, visur jis buvo, mokėjo 
bendrauti su jaunimu, jis buvo 
populiarus jaunimo tarpe, jo 
mėgiama daina - tai “Ant kalno 
mūrai, joja lietuviai” , jis ją  
pravesdavo su užsidegimu ir 
įsijautimu ir visi jam  griaus
mingai pritardavo. Tautinėje 
Sąjungoje jis buvo tas, kuris 
būdam as Čikagos skyriaus 
valdyboje buvo pritraukęs 
didelį būrį jaunimo į Tautinę 
sąjungą, tik vėliau, nerasdami 
tinkamo užsiėmimo jie išsi
barstė. Taigi Petras buvo toks, 
tokį mes jį ir prisiminsime.

Tebūnie lengva Tau Petrai 
Amerikos žemė. Tu mylėjai 
Lietuvą, ją  lankei beveik kas
met kol jėgos leido, Lietuva 
Tavęs neužmirš.

Sol. Audronė Gaižiunienė, neseniai miręs skulptorius Antanas Vėbra ir Ramona Vėbraitė -Karlove 
turbūt Neolituanų šventėje Balzeko muziejuje.

su pagalba savo mokinių iš 
Marijampolės paruošė didelę 
statulą. Ji buvo apvirta alyvoje 
Kauno geležinkelio dirbtuvėse 
- įgavo tamsią gintarinę spalvą. 
Tokia j i  buvo nuvežta  į 
Paryžiaus parodą, kur buvo 
apdovanota sidabriniu m e
daliu. Dabar tas Rūpintojėlis 
yra pa ta lp in tas  K aune - 
Vytauto Didžiojo muziejuje - 
pagrindinėje menėje. Vėbros, 
kaip skulptoriaus - dievdirbio 
meno šakos buvo dvi - religinė 
ir jo  darbus galime matyti St. 
Louis, MO, Custer, MI, Gary, 
IN, Transtein, Bavaria, Punsk, 
Lenkijoje, bažnyčiose - o jo 
p a trio tin ia i liaud ies m eno 
darbai puošia daugelį lietuvių 
namų; tai lėkštės, šokančios 
poros, g rėbėjos, vestuvių  
ba re lije fa i, Korp. Neo- 
Lituania herbas ir kiti.

Turbūt žmogus retai galėtų 
turėti geresnį draugą kaip Petrą 
V ėbrą. A tsim enu - b o lše 
vikams veržiantis į Lietuvą, 40 
metais, aš buvau jau paauglys. 
Susirgau visokiomis plaučių 
negerovėm is. M ano tėvas, 
buvęs karininkas, pulko gy
dytojas, turėjo teisę naudotis 
karo ligonine Kaune. Mes 
tuomet gyvenome Šiauliuose. 
Mane gydyti paguldė Kaune, 
kur dirbo jo kariškiai draugai 
gydy to ja i. M an dar ne- 
pasveikus, sovietai pradėjo 
žyg iuo ti į L ietuvą. Tėvai 
nutarė mane parsivežti namo. 
Jok io  gatvės susisiek im o 
sovietam žygiuojant į Kauną 
nebuvo. Vėbra susivyniojo 
mane į paklodę ir nunešė iš 
karo ligoninės į geležinkelio 
stotį ir pasodino į vagoną. Man 
atrodo, kad tai bent kilometro 
atstumas o gal ir toliau. Tėvui 
sunegalavus senatvėje pasku
tin ia i 7 m etai buvo gana 
sunkūs. Buvo pririštas prie 
namų. Per tuos metus nebuvo 
nei vieno antradienio, kad 
Petras neaplankytų tėvo. Visad 
su gera nuotaika ir būtom ar 
nebūtom istorijom. Mano tėvui

savaitė  p rasidėdavo  ir 
ba igdavosi an trad ien iais . 
Petras mokėjo sugyventi - toks 
buvo jo  būdas, su v isais. 
Nežinau nei vieno žmogaus, 
kuris butų priešas, tačiau žinau 
labai daug žm onių, kurie  
skaito jį savo draugu.

Jisai labai m ylėjo ir d i
džiavosi savo dukra Ramona 
(vaikystė je  - P upa) ir jo s  
šeimą. Turėjo du vaikaičius ir 
5 provaikaičius. Labai įdomiai 
pasakodavo  apie juos  - 
ypatingai apie m ažiukus. 
Bendrai, Vėbra labai mokėjo 
sugyventi su vaikais ir jau 
nimu. Net ir gilioje senatvėje 
pats nepaseno. Mėgdavo šokti 
ir progai esant pašokdindavo 
visas ponias, paneles ir jaunas 
mergaites.

Petras turėjo daug jumoro 
ir mėgdavo pasakoti juokingus 
įvykius dažniausiai apie save 
ir neužgaudamas kitų. Iš blogų 
situacijų irgi mokėjo išsisukti 
su jum oru . P risim enu  jo  
dukrelė buvo dar nedidelė 
mergytė. Apvilkta su gražia 
suknyte j i  sukaliojosi apie 
balą. Petras kelis kartus ją  
draudė, bet bala buvo tokia 
patraukli, kad ji slydo ir įkrito 
į ją. Petras pakėlė Pupą ir 
sudavė porą kart per 
užpakaliuką. Pupa papūtusi 
akutes sako “Tėvai, ar Tau 
negėda - aš įkritau ir man 
skaudėjo , o Tu dar m ane 
primušei” . Žinoma, susidarė 
gan sunki padėtis į kurią Petras 
reagavo paaiškindamas Pupai, 
kad jos nemušė, tik pavalė 
suknytę. Tuo konflik tas ir 
pasibaigė.

Vėbros žmona Irena, mo
kytoja, irgi mokslus baigusi 
Prahoje, gyveno Kaune, kur 
dėstė namų ruošą. Mano mama 
laikė sau už pareigą prižiūrėti 
Petrą ir vis drausdavo dėl 
vėlyvo  grįž im o nam o, 
baliavojimo ir t.t. Vienąkart 
pagrasino  apskųsti Irenai, 
tačiau Vėbra ir vėl nepasirodė 
iki vėlyvos nakties. Kitą dieną

mamai barant Vėbrą, šis pa
aiškino “Ž inai ėjau namo, 
p raė jau  k lubelį net nep a
sižiūrėjau į tą pusę. Praėjęs 
Vytauto gatvę sustojau ir sakau 
sau - bravo Petrai, išlaikei 
charakterį - vyras, dabar už tai 
gali grįžti ir užeiti į klubelį - 
taip ir atsitiko” Mano mama 
pamojo ranka ir sako “iš Tavęs 
vistiek žmogaus nebus”.

Po lenkų ultimatumo Lie
tuvai, į sudarytą koalicinę 
vyriausybę Švietim o Mini- 
sterijon atėjo Leonas Bistras. 
Jis tuojau iškelia  Vėbra iš 
Ukmergės direktoriaus pareigų 
m okytoju į Telšius. Vėbra 
vyksta pas ministerį aiškintis. 
Bistras jam  ir aiškina, kad jis 
dar labai jaunas direktoriaus 
pareigom, kad tai labai ats- 
akomingos pareigos, kad tai 
jaunam  žmogui per sunkus 
įsipareigojimas ir t.t. ir t.t. Jis 
dar turi palaukti kelis metus, 
kol pribręs prie direktoriaus 
pareigų. Todėl jį iškelia mo
kytoju į Telšių amatų mokyklą. 
Į tai V ėbra atsako: “Pone 
ministeri, aš esu tautininkas, 
Jaunlietuvių  vadas - mane 
jaunimas mėgsta ir seka mane. 
Suprantam a Jum s tai n e 
patinka. Iškelkite mane į Kau
ną, kur m ano žm ona m o
kytojauja”. “Taigi, jeigu Jūs to 
pageidaujate, tai perkelsiu į 
Kauno trečiąją am atų m o
kyklą” . Taip Vėbra atsidūrė 
Kaune prieš pat bolševikmetį 
ir gal būt tuo išvengė su 
naikinimo Ukmergėje.

Dar labai neseniai la i
dotuvių metu susitikom  su 
Petru. Jis man ir aiškina, kad 
neina arti p rie  a lto riaus - 
užsislepia už pilioriaus, kad 
Dievas nepamatytų ir nepa
sišauktų. Tačiau taip nebuvo. 
Savo namuose Vėbra suvalgė 
priešpiečius, išgėrė stiklelį 
kon jako , kaip  sakydavo 
“straight ahead” ir prigulė 
pailsėti. Daugiau ir neatsikėlė, 
ramiai ir tyliai išvyko susitikti 
su savo Rūpintojėliu.
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LIETUVA IR PASAULIS
VOKIETIJOS KOMPENSACIJAS GALI
GAUTI IKI200 ASMENŲ
Ateinantį mėnesį dviem  šimtams buvusių priverstinių 

darbininkų iš Vokietijos fondo “Atmintis, atsakomybė ir ateitis” 
gali būti išmokėtos pirmosios kompensacijos.

“Į Berlyną išsiuntėme dviejų šimtų pretendentų dokumentus, 
kurie Vokietijoje dar bus tikrinami. Tikiuosi, jog iki Naujųjų 
metų pirmoji žmonių grupė gaus kompensacijas, tačiau kiek jų 
bus atsirinkta, kokiais atrankos kriterijais bus vadovaujamasi - 
dar nežinoma”, - Eltai teigė Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro vadovė Dalia Kuodytė.

Kompensacijoms gauti paraiškas yra pateikę maždaug 20 
tūkstančių asmenų, dirbusių priverstinius darbus nacistinio 
režimo laikotarpiu. Paraiškas dar galima pateikti iki metų 
pabaigos.

Lietuvoje gyvenantys pretendentai turi galimybę pateikti 
prašymus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centrui arba Rusijos savitarpio supratimo ir santarvės fondui. 
Žmonėms yra sudaryta galimybė pasirinkti, kokiu būdu gauti 
kompensaciją - per banką Lietuvoje, ar per banką Rusijoje. 
L ietuvoje kom pensacijos bus persiunčiam os į Lietuvos 
taupomajame banke atidarytas sąskaitas.

Vokietijos Vyriausybė tikisi iki 2003 metų pabaigos išmokėti 
visas kom pensacijas. Nacizm o aukoms bus išm okėta 10 
milijardų markių, surinktų Vokietijos fonde “Atminimas, 
atsakomybė ir ateitis”. Kompensacijų gali pareikalauti patys 
nukentėjusieji arba, jeigu jie mirė po 1999 metų vasario 15- 
osios, nukentėjusiojo sutuoktinis, vaikai, vaikaičiai, broliai ir 
seserys bei testamente nurodyti asmenys.

DIDŽIOJI BRITANIJA SIŪLO PAGALBĄ LIETUVAI
D idžioji B ritanija norėtų bendradarbiauti su Lietuva 

sveikatos apsaugos srityje. Tai susitikime su Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministerijos atstovais pareiškė Didžiosios Britanijos 
ambasados trečiasis sekretorius politikai ir ekonomikai Nicho
las Collier. Pasak jo, Didžioji Britanija rems Lietuvą, padės jai 
spręsti sveikatos apsaugos sistemos problemas ruošiantis stoti į 
Europos Sąjungą (ES).

Susitikim o metu D idžiosios Britanijos atstovas buvo 
supažindintas su Lietuvoje vykdom a sveikatos apsaugos 
sistemos reform a, pabrėžiant aktualiausias jos grandis - 
visuom enės sveikatos bei pirm inės sveikatos priežiūros 
pertvarkymą. Pareikšta nuomonė, kad kolegos iš Didžiosios 
Britanijos galėtų mūsų šalį paremti kuriant integruotą sveikatos 
institucijų informacinę sistemą.

SEATTLE ATIDARYTAS LR GARBĖS KONSULATAS
Dalyvaujant Lietuvos ambasadoriui JAV Vygaudui Ušackui, 

Seattle oficialiai atidarytas Lietuvos garbės konsulatas. Lietuvos 
garbės konsulato atidarymo iškilmes surengė Lietuvos garbės 
konsulas Vytautas Lapatinskas. Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija garbės konsulo postą šiame Washingtono valstijos 
m ieste  įste igė  2001 m. p radžio je . C erem onijos m etu 
ambasadorius V.Ušackas garbės konsului V.Lapatinskui įteikė 
Lietuvos garbės konsulato iškabą. V.Ušackas pažymėjo, kad 
Lietuva suinteresuota plėsti įvairius ryšius su šiuo svarbiu JAV 
šiaurės vakarų verslo, kultūros ir mokslo centru. Pasak jo, garbės 
konsulatas ypatingai didelį dėmesį turėtų skirti JAV investicijų 
į Lietuvą skatinimui bei rinkų lietuviškoms prekėms paieškai.

LIETUVOS AMBASADORIUS ĮKALBĖJO
NESIŽUDYTI
Neseniai Lietuvos ambasadoriumi Italijoje paskirtas Edminas 

Bagdonas lapkričio 29 d. įkalbėjo atvykėlį iš Lietuvos nešokti 
nuo bažnyčios varpinės Neapolyje. Tai BNS pranešė Lietuvos 
URM Informacijos ir kultūros departamento direktorius Petras 
Zapolskas.

E .Bagdonui rytą paskam binę Italijos teisėsaugininkai 
pranešė, kad Lietuvos piliečiu prisistatantis, peiliu ginkluotas 
vyras grasina nušokti nuo varpinės stogo Neapolio centrinėje 
aikštėje. Savižudybe grasinantis vyras, pareigūnų teigimu, 
varpinės viršūnėje išbuvo nuo vakaro iki ryto , tačiau kėlė 
vienintelį reikalavimą - “sujungti jį su Lietuvos ambasadoriumi 
arba konsulu”.

Policijos pareigūnai perdavė žmogui mobiliojo ryšio telefoną. 
“Kalbėjomės rusiškai. Iš pradžių jis prisistatė Nikolajumi, vėliau 
- Fedia iš Visagino”, - pasakojo ambasadorius.

“Nikolajus - Fedia” pasiteiravo ambasadoriaus apie orus 
Lietuvoje, kas šiuo metu yra Lietuvos ministras pirmininkas, 
sužinojo Visagino telefono kodą. Vyras teigė, jog Italijoje 
“ilsėjosi” , ir baiminosi būsiąs policininkų nušautas.

Po pokalbio su ambasadoriumi, kitą popietę vyras policijos 
buvo įkalbėtas nulipti nuo varpinės. Jis nugabentas į ligoninę, 
nustatinėjama jo  asmens tapatybė.

Zavadzkių šeima 2001 m.

ARTIMO MEILĖS VARDAN
Aurelija M. Balasaitienė

Artėja Kalėdos, tai visa 
ž in iask la ida  yra perkrauta  
dovanų reklamomis, o mes visi 
pradedame ruoštis Kūdikėlio 
gimimo šventei. Salia kas
dieninių reikalų sudarinėjame 
dovanų sąrašus ir tikriname 
savo biudžetą. Kitaip sakant, 
ruošiam ės dž iaugsm ingai 
šven-tei. Bet ar visur taip yra? 
Štai iš Lietuvos spaudos pa
tyriau, kad iškilus Lietuvos 
alpinistas, Kūno kultūros aka
dem ijos abso lven tas, ir 
V ilniaus un iversite to  d ės
ty to jas, 36 m etų G in taras 
Zavadskis išgyveno didžiausią 
savo gyvenimo tragediją. Nuo 
1980 metų jis po kelis kartus 
metuose vykdavo į kalnus ir 
dalyvavo penkiasdešim tyje 
įvairių kategorijų žygių, o šių 
metų gegužės mėnesį ruošėsi 
į a lp in izm o sem inarą  D i
džiojoje B ritanijo je. Deja, 
nelaim ingas įvykis jo  gy-

ČIKAGOS LIETUVIŲ VEIKLA BUS RODOMA 
PER AMERIKIEČIŲ TELEVIZIJĄ 

Edvardas Šulaitis

Daug kas mūsų tautiečių 
žiūri Čikagos 11-jį televizijos 
kanalą, kuris priklauso PBS 
(Public Broadcasting Service) 
televizijos tinklui. Čia ro 
domos programos neturi ko
mercinių skelbimų, o taip pat 
jos yra aukšto lygio.

Gruodžio mėn. 10 d., pir
madienį, 7 valandą vakaro per 
šią stotį matysime specialiai 
šios stoties produserės Rise 
Sanders paruoštą vienos va
landos programą apie Čikagos 
lietuvius, pavadintą - “The 
Lithuanians in Chicago”. Tai 
bus lyg ir tęsinys kitų Čikagoje 
gyvenančių tautinių grupių 
(vokiečių, lenkų, italų) veiklą 
atžym inčių jau  šiem et p a 
rodytų apžvalgų.

Kaip pasakojo  žinom as 
Čikagos lietuvis filmuotojas

venimą pakreipė tragiška link
me. Ž odžiu , G in taras Z a 
vadskis išgyveno pačią siau
b ing iausią  savo gyvenim o 
tragediją, kuri jį padarė inva
lido vežimėlyje sėdinčiu, kojų 
nevaldančiu invalidu.

Š.m. kovo 28 dieną Gin
taras su draugais buvo 
paprašytas Jurbarko kapinėse 
apgenėti medžius. Alpinistui 
tai vieni juokai... Ruošiantis 
apgenėjimo darbams, reikia 
tinkamai susitvarkyti, nes yra 
bū tina  m edžius apsaugoti 
v irvėm is. Kai j is  įlipo  į 
aukštoką medį pririšti virvę, 
staiga nulūžo medžio šaka ir to 
išdavo je  G in taras nukrito  
žem ėn iš penkerių  m etrų 
aukščio ir nugara atsitrenkė į 
v ieno kapo ge lžbe ton in į 
kraštą, ko išdavoje lūžo trys 
stuburo slanksteliai ir buvo 
sužalotas nervas. Jis tuoj buvo 
nuvežtas į Jurbarko ligoninę,

Aleksandras Plenys, nuo jo  
p rasidė jo  šio film o apie 
lietuvius kūrimas. 11-jo kanalo 
(WTTW) produserė R. Sand
ers jau anksčiau buvo su juo 
susisiekusi filmo apie lietuvius 
kūrim o reikalu. Šis planas 
gerokai pa judėjo  į p riek į, 
kuomet A. Plenys amerikietei 
davė daug nufilmuotos me
džiagos apie Čikagos lietuvius. 
Tada į jo  namus produserė 
atsivežė filmavimo ir garso 
darbuotojus ir šie įrašė pokalbį 
su pačiu  A. P len iu , u ž 
fiksuojant ir jo  pabėgimą iš 
Lietuvos ir pan. Buvo kalbėtasi 
ir su L ietuvių  Operos k o 
lektyvo pirmininku Vaclovu 
Momkumi ir kitais Čikagos 
lietuviais. Ji susisiekė ir su 
Amerikos Lietuvių Televizijos 
vadovu Arvydu Reneckiu, iš

paskui buvo perkeltas į Kauno 
universiteto klinikas ir pa
galiau į Vilnių, o į namus grįžo 
spalio 12 dieną, kur jo laukė 
žmona Rita, sūnelis Linas ir 
dukrelė Gabija. Siaubinga, jog 
jis net du mėnesius nežinojo, 
kad negalės vaikščioti ir kad 
nejaus savo kūno apatinės 
dalies. Gintaras su savo šeima 
gyvena trečio aukšto dviejų 
kam barių bute. Sunku įs i
va izduo ti, kaip  jis  tam e 
“n a rv e ly je” gali judėti. 
Vyriausybė mažai prisideda 
prie jo  šeimos gyvenimo pa
ramos, tai lengva įsivaizduoti, 
kokios Kalėdos laukia jo  ir jo 
vaikučių. Kadangi jis dėstė 
Vilniaus universitete, tai jis 
gauna kulią 350 litų invalido 
pensiją , tač iau  jo  draugai 
alpinistai bando prisidėti prie 
jo  šeim os gerbūvio . M es 
gyvename visko pertekusiame 
krašte, planuojame dovanas 
Kalėdoms, tai artimo meilės 
vardan turėtume prisidėti prie 
Zavadzkių šeimos gyvenimo 
palengvin im o ir kalėd in io  
džiaugsm o atnešim o. Tuo 
tikslu  C levelando lietuvių  
p restiž ingo je  finansinėje  
in stitu c ijo je  “Taupa” yra 
a tidary ta  sąskaita , kuri 
vadinasi “Gintaro Fondu” ir 
jos numeris yra 2300. Aukas 
galima siųsti paštu: “Taupa” , 
747 East 185-th St. Cleveland, 
OH, 44119

Reikia tikėtis, kad atsiras 
geraširdžių, kurie artėjančių 
Kalėdų proga padarys įnašą į 
tą sąskaitą. Nors ir mažiausias 
įnašas palengvins to kadaise 
buvusio žymaus alpinisto, o 
dabar visiškai suparaližuoto 
invalido gyvenimą ir tuo pačiu 
jo  vaikučiam s padovanos 
Kalėdų džiaugsm ą. Artim o 
m eilė skatina  mus padėti 
nelaimės ištiktam ir sužalotam 
asmeniui.

kurio irgi gavo archyvinės 
medžiagos apie Čikagos lie
tuvių veiklą.

Be to, WTTW stoties fil- 
m uoto jų  grupė lankėsi 
“Draugo” dienraščio redak
cijoje, “Seklyčioje” - Čikagos 
Marquette parko apylinkėje, 
“Racine” lietuvių kepykloje, 
“Healthy Food” lietuvių resto
rane, veikiančiame senajame 
Čikagos Bridgeporto rajone, 
Lituanistinėje mokykloje Pa
saulio lietuvių centre Lemonte, 
Lietuvos žydų klube Čikagos 
šiaurinėje dalyje ir kitur.

Am erikiečiai filmuotojai 
užsuko ir į Čikagos Jaunimo 
centrą ir čia įrašė JAV Lietuvių 
B endruom enės 50 m etų 
sukakties minėjimo meninę 
programą spalio 13 dieną.

Amerikiečių produserės R. 
Sanders teigimu, tos medžia
gos susidarė tiek daug, kad 
būtų galima sukurti mažiausia 
4 valandų filmą. Tuo tarpu, 

(Nukelta į 11 p.)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GRUODŽIO 15-16 d. Šv. Jurgio parapijos kalėdinių kepinių 

pardavimas.
GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. Bendros Kūčios Šv. Jurgio 

parapijos salėje.

“Dirvos” skaitytojams ir rėmėjams 
primename,

kad kalėdinius ir naujametinius sveikinimus 
pradedame spausdinti nuo gruodžio 4 d. 

laidos ir tęsime kitose laidose. 
Dėkojame, kad sveikindami 
savo gimines bei draugus, 

paremsite ir “Dirvą”.
Linksmų švenčių Jums linki 

“Vilties” draugija , “Dirvos” leidėjai.

(Atkelta iš 10 p.)

visa tai re ik ia  su ta lp in ti į 
valandos rėmus ir tą, žinoma, 
nelengva atlikti. Tačiau vis 
redaguojant, nubyra ne taip 
re ikšm ing i kadra i, kurie , 
žinoma, am erikiečiam s yra 
sk irtingo  ak tualum o negu 
lietuviui žiūrovui.

Reikia pasakyti, kad pra
džio je šią p rogram ą buvo 
planuota parodyti per visas 
PBS tinklo stotis visoje Siau
rės Amerikoje. Tačiau vėliau 
produserė nutarė ją  demon
struoti tik per Čikagoje esančią 
WTTW stotį, o kitose vieto
vėse ją  galės matyti tik tie, 
kurių kabelinės stotys WTTW 
perduoda savuose translia
vimo rėmuose.

Demonstruojant šią juostą 
apie Čikagos lietuvius, veiks 
te le tonas, kurio  m etu bus 
renkam os aukos šios te le 
vizijos stoties išlaikymui, (ji 
vien tik iš aukų išgyvena). Šios 
stoties darbuotoja Annie Por
ter (tel. 773-509-5559) krei
piasi į lietuvius, kurie galėtų 
atsakinėti telefonus programos 
metu ir po jos, renkant aukas 
šios stoties reikalams. Tokie 
turėtų atvykti į stotį prieš 6:30 
valandą ir ten išbūti iki 10:30 
valandos. Kadangi šie rinkėjai 
per pertraukas irgi yra rodomi 
televizijoje, tai yra gera proga 
ir tokiu  būdu savo 
“įsiam žinti” . Yra kviečiami 
visi, kurie moka lietuvių ir 
anglų kalbas.

Tai bus p irm ieji tokio 
pobūdžio  p rogram a apie 
Čikagos lietuvius bet kokioje 
amerikiečių televizijos pro
gramoje.

DVI MOTERYS GALI 
SLAUGYTI 

pagyvenusius žmones, gali 
tvarkyti namus, turi 

mašiną.
Tel.: 216 289-0222

KRAŠTO APSAUGOS 
VICEMINISTRO 

VIZITAS JAV
Lapkričio 26 d.Krašto ap

saugos viceministras Povilas 
M alakauskas bei jį  lydintis 
NATO departamento direk
torius pulkininkas leitenantas 
Romualdas Petkevičius Va
šingtone susitiko su JAV Gy
nybos pasekretorium i Tarp
tau tinei saugum o politikai 
J.D.Crouch. Susitikimo metu
P.Malakauskas padėkojo JAV 
administracijai už NATO plė
tros pa la ikym ą bei su 
pažind ino  J .D .C rouch su 
Lietuvos pasirengimu narystei 
NATO, ginkluotųjų pajėgų 
refo rm a bei L ietuvos k a 
riuomenės struktūrų peržiūra. 
J.D.Crouch teigiamai įvertino 
Lietuvos pažangą bei paragino 
tęsti pasiruošim o  NATO 
narystei darbus. Susitikime 
taip  pat buvo ap ta rti k iti 
konkretūs Lietuvos ir JAV 
karin io  bendradarb iav im o  
klausimai.

P.Malakauskas apie L ie
tuvos pažangą integracijos į 
NATO struktūras procese taip 
pat supažind ino  k itų  JAV 
Gynybos departam ento pa
dalin ių  pare igūnus, JAV 
Kongreso patarėjus bei ne-

JAV LB KULTŪROS TARYBA SKELBIA 
RUGSĖJIS - SPAUDOS MĖNUO

Papiginta metinė prenumerata naujiems skaitytojams

DIRVA .......................................
P.O. Box 19191
Cleveland, OH 44119-0191

....  $25.00 (vietoje $35.)

DRAUGAS ...............................
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

........ $65 (vietoje $100.)

DARBININKAS .....................
341 Highland Blvd
Brooklyn, NY 11207

.... $25.00 (vietoje $35.)

EGLUTĖ ..................................
13648 Kickapoo Trail
Lockport, IL 60441

..... $10.00 (vietoje $15.)

LIETUVIŲ BALSAS ............
2624 W. 71 st. St.
Chicago, IL 60629

.......$25.00 (vietoje $35.)

PASAULIO LIETUVIS .........
14911 127th St.
Lemont, IL 60439

.... $15.00 (vietoje $25.)

PENSININKAS ......................
2711 W. 71 st. St.
Chicago, IL 60629

......$10.00 (vietoje $15.)

BRIDGES .................................
1927 W. Boulevard
Racine, WI 53403

..... $15.00 (vietoje $18.)

LITUANUS ..............................
1501 - So. Indiana Ave
Chicago, IL 60605

........$8.00 (vietoje $10.)

LITHUANIAN HERITAGE
P.O.Box 225
Lemont, IL 60439

. $20.00 (vietoje $29.95.)

AMERIKOS LIETUVIS .....
7349 W. 55th Palce
Summit, IL 60501

.... $30.00 (vietoje $39.)

LR A M B A SA D O S JAV P R A N EŠIM A I

vyriausybinių organizacijų 
atstovus. Vakare P. M ala
kauskas dalyvavo LR am 
basadoje JAV surengtam e 
priėmime, skirtame pažymėti 
Lietuvos karių dieną.

Jo vizito Vašingtone dar
bo tvarkė je  dar num aty ti 
susitikimai su JAV Valstybės 
sekretoriaus padėjėjo pava
duotojais Heather A. Conley, 
Robert A. Bradtke bei grupe

Valstybės departam ento 
pareigūnų, Nacionalinio Gy
nybos universiteto, nevyriau
sybinės

RAND korporacijos bei 
kitų nevyriausybinių orga
nizacijų atstovais. Jis dalyvaus 
bendram e Lenkijos ir L ie
tuvos am basadų JAV ren 
giam am e kalėd in iam e 
draugystės vakare.

LR AMBASADOJE JAV 
SURENGTAS PRIĖMIMAS 

JAV KONGRESO 
PATARĖJAMS

Lapkričio 19 d. LR am
basadoje JAV buvo surengtas 
priėm im as JAV K ongreso 
patarėjų asociacijos nariams, 
kurio  m etu am basadorius 
Vygaudas Ušackas perskaitė 
pranešimą apie “Vilniaus-10”

grupės šalių bendradar-biavimą 
artė jan t NATO susitik im ui 
Prahoje bei išreiškė viltį, kad 
Senatas p rita rs  “Laisvės 
su tv irtin im o  aktui 2001” . 
Priėm im e, kuriam e taip pat 
dalyvavo “Vilniaus-10” šalių 
ambasadoriai, apsilankė per 50 
patarėjų. V.Ušackas paprašė 
K ongreso patarėjų  A tstovų 
rūm ų nariam s perduo ti 
Lietuvos padėką už lapkričio 7 
d. d idele  balsų  daugum a 
priimtą “Laisvės sutvirtinimo 
aktą 2001” . V .Ušackas pa
žymėjo, kad Senato parama 
tap tų  svarb iu  papildom u 
indėliu  NATO p lėtros bei 
laisvos ir vieningos Europos 
sukūrimo link. Savo kalboje, jis 
patarėjus taip pat supažindino 
su L ietuvos pažanga įg y 
vend inan t NATO narystės 
veiksmų planą bei su aktyvia 
konstruk tyvaus bend radar
biavimo su Rusija politika.

JAV K ongreso pa ta rė jų  
asociacijai priklauso daugiau 
kaip 600 narių. Asociacijos 
tikslas - plėsti patarėjų pro
fesinių galim ybių ratą. Pa
tarėjai JAV Kongrese atlieką 
svarbų vaidmenį rengiant įsta
tymus bei form uojant Kon
greso narių nuomonę.

Rolandas Kačinskas

DIRVAI
AUKOJO

Dr.N.Noges, C anada............ 100
Dr.V.Stankus, Lyndhurst, OH 50
K.Kaspariūnas, Elizabeth NJ . 20
G.Leonas, Bradford, NH ........ 20
E.Brazauskas, Wickliffe, OH 15
J.Černius, Glendale, CA ......... 15
S.Dalius, C anada ..................... 15
G.Karsokas, Cleveland, OH .. 15 
S.Juodvalkis, Cleveland, OH 15 
S.Butrimas, Cleveland, OH ... 10
E.Dovydaitis, Los Angeles, CA 10
L. Jasas, Burbank, I L ................10
P.Kuras, Waterbury, C T ........ 10
R.Valaitis, Brecksville, OH ... 10
M. Brakas, Jamaica, NY ............5

Visiems aukotojams 
Nuoširdžiai dėkojame

HAVING A PARTY ?
T T l'r u r 'T .  r r p  w in .  

M T O K IW P  J *  m u

Wi ijn  do 1 ftv v tj Hi Ihq 
■‘■arm almwcrere-nf 

LITHUANIAN CLUB'S 
GINTARAS H e rta u m l

CAtarlngfer upk> 130 
F or h tanu I -a nd-a - >i ki c4a d*i w <41 u ■

GI[fTARAS IteBtUIHDt OpĖlI
Sundays. :'rcm l l : 3 0 -  3:UlJ 

ic rr t. rimtai

KOLDŪNAI
MĖSOS, VARŠKĖS, GRYBŲ

Skambinkite:
Jodi arba Dana Apanavičius 

Tel.: (216) 531-6995  
(440) 354-4029

Susitarus pristatom į namus 
Gift certificates available

r  — — — — — — — — n
HOUSEKEEPER

WANTED
Pepper Pike area 

Laundry, ironing, cleaning 
|  25 hours per week |

must have references 
and transportation

To apply write:
PO Box 101

30799 Pinetree Rd.
Pepper Pike, OH 44124

L — — — — — — — — J

Patikslinimas

“Dirvos” 2001 m lapkričio 
20 d. 7 pusl. s tra ipsny je  
“Campbell,Polensek, Gudėnas 
laim ėjo” buvo rašyta: “Ed
m undas G udėnas E uclid  
miesto valdžioje buvo išrinktas 
to m iesto  tarybos n a riu ” . 
Tūrėtų būti: “Edmundas Gu- 
dėnas išrinktas Euclid miesto 
tarybos pirmininku (Council 
President).

Atsiprašome už klaidą.
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Į ĮVAIRIOS ŽIN IO S ""Į

MODERNIEJI
KRIKŠČIONYS PAS 

PREZIDENTĄ
Lietuvos Respublikos Pre

ziden tas Valdas A dam kus 
pritarė moderniųjų krikščionių 
demokratų iniciatyvai pasiekti, 
kad visos parlamentinės par
tijos susitartų dėl Valstybės 
tarnybos įstatymo, galinčio 
užtikrinti valstybės valdymo 
stabilum ą. Šalies vadovas, 
tęsdam as konsu ltac ijas  su 
parlamentinių partijų atstovais, 
susitiko su Moderniųjų krikš
čionių dem okratų sąjungos 
vadovais ir šios partijos atsto
vais Seime Vytautu Bogušiu, 
Egidijum i Vareikiu, Artūru 
Vazbiu ir Algiu Kašėta.

Pasak M oderniųjų k rik 
demų sąjungos pirmininko V. 
Bogušio, pritariant šalies va
dovui, są junga sieks, kad 
pozicija  ir opozicija  kartu 
suderintų Valstybės tarnybos 
įstatymo principus. Tai, kaip 
sakė V. Bogušis, reikštų iš 
esm ės su tarti, koks šalies 
valdininkų sluoksnis keičiasi ir 
koks išlieka po rinkimų.

“Valstybės tarnybos pa
reigūnai turi jausti stabilumą, 
žinoti, kokiais pagrindais ir 
kiek laiko jie dirba”, - sakė V. 
Bogušis.

M odern ieji k rikščionys

dem okratai inform avo Pre
zidentą apie praėjusį mėnesį 
įkurtos opozicin ių  v idurio 
dešin ių jų  partijų  Po litin io  
bendradarb iav im o tarybos 
veiklą ir įteikė šalies vadovui 
memorandumą. Jame, be kita 
ko, rašom a, kad P o litin io  
bendradarbiavimo taryba “yra 
racionalus ir veikiantis instru
mentas konstruktyviai opo
zicijai konsoliduoti”. Pokalbio 
dalyviai pasikeitė  nuom o
nėmis dėl valdančiosios Seimo 
daugum os siek io  su jung ti 
prezidento  ir savivaldybių 
tarybų rinkimus.

ELTA

LINKSMAS ŽVILGSNIS Į 
NATO

Lietuvos dailininkai kari
katūristai vėl kviečia šalies 
p ilieč iu s nuo taik ingai p a 
žvelgti į aktualią euroatlan- 
tinės integracijos temą. Dai
lin inkų  sąjungos M edalių  
galerijoje atidaroma jau antroji 
karikatūrų konkurso “Apie 
NATO - linksmai” darbų paroda.

Parodoje savo darbus pri
stato mūsų šalies karikatūros 
žanro meistrai, dalyvavę Lie
tuvos užsienio reikalų  m i
nisterijos surengtam e kon
kurse apie NATO ir Lietuvos 
stojimą į šią politinę struktūrą.

EGROPA TRAVEL 692-1700

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

piiiptitts * prepaid tickets

SERVING OUR COMM UNITY  
for oVer  ss Years

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’
□ C L  L  m C 3 B .IE .tt. <  L  L  L I C J  C. S. =.


