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

LIETUVOS PREZIDENTO
VIZITAS PAS JAV
PREZIDENTĄ

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir JAV prezidentas George Bush pasitarimo metu Baltuosiuose
rūmuose sausio 17 d.

LIETUVOS PREZIDENTAS PENTAGONE
Washingtonas, sausio 18
d. Tęsdamas darbo vizitą JAV
Lietuvos Prezidentas Valdas
Adamkus susitiko su Gynybos
sekretoriaus pavaduotoju Paul
W o lfow itz. B uvo a p ta rti
integracijos į NATO klausimai
b ei L ie tu v o s d a ly v a v im a s
antiteroristinėje koalicijoje.
V. Adamkus supažindino
JAV G ynybos sekretoriaus
pavaduotoją su Lietuvos pa
sirengim u n arystei NATO.
Lietuvos vadovas užtikrino,
kad mūsų šalis laikysis įsipa
reigojimo gynybos reikalams
skirti 2 proc. bendro vidinio
produkto atitinkančią biudžeto
dalį. P rezidentas sakė, jo g
Lietuva racionaliai naudoja
šias lėšas kariuomenės moder
nizavimui. “Mūsų tikslas yra

nebūtinai didelė, bet moderni,
gerai paruošta, aprūpinta šiuo
la ik in e g in k lu o te k a riu o 
menė” , - sakė V. Adamkus.
Paul Wolfowitz. teigiamai
įvertino Lietuvos karių daly
vavimą tiek taikos palaikymo
m isijose, tiek rem iant antite ro ris tin ę k o a lic iją . JAV
Gynybos sekretoriaus pava
duotojas pažymėjo, kad Lie
tuva nors ir m aža valstybė,
tačiau įnešė nem ažą indėlį
remdama kovą su tarptautiniu
terorizmu.
P o sėd žio m etu taip p at
aptarti santykiai su kaim y
ninėmis valstybėmis.
Po susitikimo V. Adamkus
padėjo vainiką prie paminklo
rugsėjo 11-osios Pentagono
aukoms.

S ausio 18 d su ren g to je
vaizdo konferencijoje “Washingtonas-Vilnius” Lietuvos
vadovas apibendrino susiti
kim o su JAV Prezidentu G.
Bush rezultatus. V. Adamkus
taip p a t atsakė į L ietu v o s
žurnalistų klausimus apie JAV
požiūrį į NATO plėtrą, santy
kius su Rusija, am erikiečių
investicijas Lietuvoje
Prezidentas iki sausio 22 d.
viešės Cigagoje. Sausio 23 d.
V.Adamkus Amerikos mokslo
plėtros asociacijoje Washingtone skaitys paskaitą aplinko
saugos tema.
Sausio 23 d. Lietuvos vado
vas išvyks pirmojo oficialaus
vizito į Meksiką.
Prezidento spaudos
tarnyba

LIETUVOS RESPUBLIKOS
AMBASADORIAUS VEIKLA
Interviu su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi JAV Vygaudu Ušacku
Kokį įspūdį Jums padare
žinia, kad “Ukmergės žinių”
skaitytojai Jus išrinko po
p u lia r ia u siu 2001 m etų
Ukmergės krašto žmogumi?
B uvau m alo n ia i n u stebintas”Ukmergės žinių” skai
tytojų pasirinkim u. N esiti
kėjau tokio dėmesio. Džiugu,
k a d u k m e rg ie č ia i d o m isi
užsien io p o litik a, kuri, be
ab ejonės, yra n eatsiejam a

m ūsų visų kasdienių darbų
dalis.
L ie tu v o s
p r e z id e n tą
Valdą Adamkų Baltuosiuose
rūmuose Vašingtone priims
JAV prezidentas Džordžas
B u ša s. Tai b us p ern a i
rugsėjo 11-ąją nutrūkusio
Lietuvos prezidento vizito
tę sin y s.
K aip
v y k sta
pasiruošim as abiejų šalių
prezidentų susitikimui?

Pasiruošim as vyksta in
tensyviai, kadangi, apart susi
tikim o su JAV P rezid en tu
G.W.Bush ir politinių disku
sijų, Prezidentas V.Adamkus
daug dėm esio skirs su siti
kimams su JAV verslininkais
ir žurnalistais su tikslu pri
traukti daugiau JAV inves
ticijų į Lietuvą, skatinti pre
kybą tarp JAV ir Lietuvos,
ap lam ai g a rsin ti L ietu v o s

Washingtonas, sausio 18
d. Baltuosiuose rūmuose Lie
tuvos Respublikos Prezidentą
Valdą Adamkų priėmė Jung
tinių Amerikos Valstijų Prezi
dentas George Bush. Pokalbio
m etu ap tarti in te g rac ijo s į
NATO, dvišalių ryšių, san
tykių su kaimyninėmis valsty
bėmis klausimai.
G. Bush sakė, kad Lietuvos
pastangos integruotis į NATO
yra matomos ir vertinam os.
JAV vadovas pakartojo remiąs
Siaurės Atlanto organizacijos
plėtrą ir pavadino L ietuvą
narystės A ljanse siekiančių
šalių lydere. Jis pabrėžė, jog
visos valstybės, siekiančios
tapti NATO narėmis, turėtų ir
toliau aktyviai ruoštis, nes
sprendimus dėl plėtros nulems
tik jų pasirengimas.
V. Adamkus sakė, kad Lie
tuva atsakingai rengiasi pri
siimti narystės NATO įsiparei
gojimus ir tikisi šiais metais
sulaukti kvietim o prisijungti
prie Aljanso.
Pokalbyje Lietuvos vado
vas prisim inė, kad jo ir G.
Bush susitikimas turėjo įvykti
2001 metų rugsėjo 11 d., tačiau
dėl tądien įvykdytų teroro aktų
N iujorke ir V ašingtone jis
buvo atšauktas. V. Adamkus
pakartojo, kad Lietuva remia
JAV suburtos antiteroristinės
koalicijos pastangas įveikti

terorizmą. Prezidentas sakė,
kad Lietuva jau dabar veikia
kaip NATO partnerė.
G eorge B ush p ad ė k o jo
L ietuvai už param ą kovoje
prieš terorizm ą bei aktyvų
dalyvavimą taikos palaikymo
operacijose Balkanuose. JAV
vadovas ragino tęsti narystei
NATO reikalingas reformas.
A ptariant tolesnę JAV ir
L ietuvos dvišalių santykių
plėtrą, G. Bush akcentavo, jog
ypač yra svarbu gerinti inves
ticinį klimatą mūsų šalyje.
Posėdžio dalyviai pasikeitė
nuom onėm is su holokaustu
susijusiais klausimais. G. Bush
teigiam ai įvertino Lietuvos
pastangas užtik rin an t žydų
tiesioginio ir istorinio paveldo
apsaugą.
Susitikime taip pat kalbėta
apie san ty k iu s su k a im y 
ninėmis valstybėmis. Abiejų
valstybių vadovai išreiškė viltį,
kad Rusija ir toliau konstruk
tyviai bendraus tiek su NATO
šalimis narėmis, tiek su na
rystės Aljanse siekiančiomis
valstybėmis.
V ėliau L ie tu v o s P re z i
dentas susitiko su JAV pre
kybos sekretoriaus pavaduo
toju Samuel Bodman, A m e
rikos žydų kom iteto atstovu
Andrew Baker, vakarieniavo
su JAV NATO k o m iteto
nariais.
Prezidento spaudos
tarnyba

vardą, kad būtų daugiau mūsų
kraštu besidominčių, inves
tuojančių ir aplankančių mus
užsieniečių.
Ką tik Prezidento G.W.
Bush prašym u paansktintas
Prezidento V. Adam kaus vi
zitas į Vašingtoną, kuris įvyks
sausio 17d., bus reikšmingas
įv y k is L ietuvos-JA V s a n 
tykiuose bei būsim ų NATO
plėtros sprendimų kontekste.
Pirm a, tai bus paskutiniojo
d ip lo m atin io sezono p rieš
Prahos pasitarimą, Prezidento
G.Bush susitikimas su vienos
iš NATO šalių k an d id ačių
vadovu V.Adamkumi. Lietuva
yra
Vilniaus dešim tuko” 10-ties Vidurio Europos šalių
grupės, kurios siekia NATO
narystės, iniciatorė ir lyderė.
T odėl P re z id e n tų B ush ir
A dam kaus susitikim as bus

sv arb u s ap lam ai visom s
NATO narystės siekiančioms
v a lsty b ė m s, v isam NATO
plėtros procesui. Manau, JAV
ir Lietuvos Prezidentai aptars
tiek principinius NATO plėtros
klausimus ir problemas, tiek
Lietuvos perspektyvas.
A ntra, tai bus isto rin io
pobūdžio susitikimas, kadangi
pirm ą sykį įvyks oficialus
dviejų: JAV ir Lietuvos Prezi
dentų susitikimas Baltuosiuose
rū m u o se , k u rio m etu bus
aptarti NATO plėtros, dvišaliai
ekonominiai, kultūriniai klau
simai . Yra ir anksčiau buvę
susitikimų su JAV Prezidentu
kartu su kitais Baltijos šalių
vadovais ar tarptautinių susi
tikim ų metu. Tačiau dviejų
Prezidentų susitikimas Baltųjų
(Nukelta į 4 p.)
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ SAVANORIŲ PAJĖGOMS - 11 METŲ
Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) sausio 17 d.
minėjo 11-ąsias įkūrimo metines, praneša ELTA.
Nuo 1991 metų sausio 17-osios veikiančiose savanorių
pajėgose dabar yra apie 10 tūkst. karių savanorių ir 2 tūkst.
karininkų bei liktinių. Pajėgas sudaro 10 rinktinių ir 1 aviacijos
batalionas.
Kasmet sausio 17-ąją į Vilnių suvažiuojantys visų savanorių
rinktinių atstovai tradiciškai sustoja iškilm ingoje vėliavų
rikiuotėje Nepriklausomybės aikštėje.
Sausio 17 d. šventiniuose renginiuose dalyvavo ne tik
Lietuvos kašto apsaugos vadovybė, bet ir kaimyninių šalių
analogiškų organizacijų - Latvijos Zem essardze ir Estijos
Kaitseliit - vadai.
Laipsniškas Lietuvos kariuom enės atkūrim as prasidėjo
atstačius šalies valstybingumą 1990 metų kovo 11 dieną. Iki
1991 metų pabaigos visos krašto apsaugos struktūros buvo
form uojam os savanoriškum o principu, tačiau daugiausia
patriotiškai nusiteikusių žmonių susibūrė į savanorių dalinius
miestuose ir rajonuose, kurių organizavimo iniciatyva priklausė
Lietuvos Sąjūdžiui. 1991 metais bręstant sausio įvykiams,
Sąjūdžio savanoriams buvo pavedamos svarbiausios gynybinės
užduotys - saugoti ir ginti Aukščiausiosios Tarybos, spaudos,
radijo, televizijos pastatus, kitus valstybės gyvybiškai svarbius
objektus.
1991 m etų sausio 17-ąją A ukščiausioji Taryba priėm ė
Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos įstatymą, kuriuo
remiantis buvo įkurta Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba.
Nuo 1998 metų vasario 2 dienos ji pertvarkyta į Krašto apsaugos
savanorių pajėgas. Pasak Krašto apsaugos ministerijos, dabar
daugum a pajėgose tarnaujančių karių yra jauni vaikinai ir
merginos, daugiau kaip pusė iš jų tarnauja ne mažiau kaip
penkerius metus. Kyla išsilavinimo lygis. KASP tarnauja patys
įvairiausi žmonės - nuo moksleivio iki mokslų daktaro, nuo
verslininko iki bedarbio, visų visuomenės sluoksnių ir grupių
atstovai. Kariu savanoriu gali tapti 18 metų sulaukęs Lietuvos
Respublikos pilietis, jeigu jo išsilavinimas, fizinis pasirengimas,
sveikatos būklė ir moralė atitinka rikiuotės kario reikalavimus.
Lietuvos savanoriai palaiko gerus ryšius su analogiškomis
Latvijos, Estijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, Jungtinės
Karalystės, JAV struktūromis, vyksta į užsienio šalis mokytis ir
stažuoti, dalyvauja bendrose pratybose.
■ LIETUVOJE ESTIJOS PREZIDENTAS
Į Lietuvą darbo vizito atvykęs Estijos Prezidentas Arnoldas
Riuitelis sausio 17 d. susitiko su Seimo Pirmininku, Ministru
Pirmininku, apžiūrės Vilniaus senamiestį, apsilankys Vilniaus
universitete. Estijos ambasadoje A.Riuitelis susitiks su estų
bendruom enės Lietuvoje atstovais. Tą pačią dieną Estijos
Prezidentas išvyko namo į Taliną.
Po to, kai opozicijos kandidatą 73 metų A.Riuitelį Estijos
parlam entas pernai rugsėjį išrinko šalies Prezidentu, tai jo
pirmoji kelionė į Lietuvą.
Kadangi Prezidentas Valdas Adamkus turėjo išvykti vizito į
JAV, kur jo laukė svarbus pokalbis su Prezidentu George W.Bush,
Lietuvos ir Estijos vadovai sausio 15 d. bendravo Rygoje.
■ A.BRAZAUSKO APSISPRENDIMAS
M inistras Pirm ininkas A lgirdas B razauskas apie savo
dalyvavimą Prezidento rinkimuose ketina paskelbti, kaip jau
ne k a rtą yra m inėjęs, p a v a sa rį, teig iam a išp latin tam e
Vyriausybės spaudos tarnybos pranešime.
K aip praneša ELTA, kalbėdam as vienoje iš L ietuvos
televizijų informacinių laidų, A.Brazauskas tą ir pakartojo,
pabrėždamas, kad anksčiau laiko, t.y. dabar, pranešti apie savo
dalyvavimą ar nedalyvavimą rinkimuose jį galėtų priversti tik
ypatingi įvykiai - “žemės drebėjimas”.
Vyriausybės spaudos tarnybos pastebėjimu, laidos rengėjai
interviu parodė ne visą, todėl susidarė klaidingas įspūdis apie
A.Brazausko dalyvavimą būsimuose Prezidento rinkimuose.
Interviu ištraukoje dabartinis Vyriausybės vadovas teigia, jog
tik žemės drebėjimas galėtų pakeisti jo požiūrį dėl apsisprendimo
dalyvauti Prezidento rinkimuose.
Kaune vėl veiks ješiva - aukštesnioji žydų religinė
m okykla. Prieškariu veikusią vieną garsiausių pasaulyje
Vilijampolės ješivą yra baigę daugelis žinomų ir įtakingų
rabinų. Šiandien daugelis jų gyvena Jungtinėse Valstijose ir
Izraelyje. Lietuvos žydai turi tik vieną rabiną - iš JAV atvykusį
ir Vilniuje apsigyvenusį Šolom Ber Krinskį.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

T A R P T A U T IN IŲ ĮV Y K IŲ A P Ž V A L G A

VĖL KOVOS KAŠMIRE

Algirdas Pužauskas
Pakistano prezidentas Pe
rez M usharaf priėmė sausio 8
d. d e v y n ių JAV se n ato rių
delegaciją ir pažadėjo stengtis
pagerinti santykius su Indija,
su kuria santykiai tiek pagedo,
kad abi kaimynės sutraukė į
1,200 m ylių pasienį dideles
karo jėgas. Dėl Kašmiro te
ritorijos abi šalys turėjo jau du
k a ru s, k u riu o s P a k ista n a s
pralaimėjo. Nauji įtempimai
kilo gruodžio 13, kai ginkluoti
m usulm onai puolė Indijos
p a rla m e n to rūm us. Šiam e
teroristų puolime žuvo penki
užpuolikai ir devyni p a rla 
mento sargybiniai, nors par
lamento nariai liko nepaliesti.
Nors Pakistano valdžia atmetė

In d ijo s k a ltin im u s, kad
P a k ista n a s o rg a n iz a v o šį
užpuolimą, Pakistanas suėmė
dviejų radikalių musulmonų
organizacijų vadus uždarė juos
namų arešte, Indija atšaukė
savo diplomatus iš Pakistano,
suvaržė pakistaniečių diplo
m atų veiklą Indijoje, įtem 
pim ai nesum ažėjo, nes abi
šalys šiuo m etu įsig ijo ir
branduolinių ginklų, kurie gali
pareikalauti milijonų žmonių
gyvybių.
Senatorių delegacija aplan
kė ir Afganistaną. Čia patirta,
k ad la ik in o ji A fg a n ista n o
vyriausybė pati svarsto, ar JAV
gaudomi Taliban vadovai yra
karo nusikaltėliai ir teroristai.
Vyksta slaptos derybos su dar
gyvais Taliban kariuom enės
vadais. A fg an istan o d a b a 
rtiniai vadai tvirtina, kad tik
patys Afganistano piliečiai turi
galią nuspręsti, kas nusikaltėlis
ir kas ne. Tas liečia ir vyriausią
T aliban v adovą m ulą M o 
hammed Omar. Paaiškėjo, kad
septyni aukšti Taliban vadovai,
jų tarpe ir buvęs teisingumo
ministras, buvo paim ti į ne-

Afganistano Laikinosios vyriausybės vadovas Hamid Karzai,
dešinėje, sveikinasi su jį aplankiusiais JAV senatoriais - Joseph
Lieberman, kairėj, Susan Collins, John McCain, centre, ir Sima
Samar, Afganistano ministre moterų reikalams.

Keliais sakiniais

• JAV jau

daug metų turi
karinę laivyno bazę Kubos
saloje, vadinamą Guantanam
įlankos laivyno uostu. Šiuo
metu ten vyksta statyba. Ba
zėje bus apgyvendinti A fga
nistane suimti teroristai, ku
riu o s p riž iū rė s JAV k aro
policijos dalinys. Karibų jūros
klimatas kaliniams bus daug
šv eln esn is už A fg an istan o
žiemą, nors šio kalėjimo pa
reig ū n ai sako, kad didelių
patogum ų te ro rista i saloje
neturės, tačiau laikinai teks
gyventi lyg narvuose, kurie
n aktim is bus ap šviečiam i.
Pradžioje laukiam a 100 k a
linių. V ėliau patalpos k ali
niams bus geresnės. Išvežus
Afganistano daugiausia į te
ro ro v e ik sm u s įsiv ė lu siu s
vyrus, jų n ereikės saugoti

laisvę, tačiau buvo paleisti
vietinių afganų valdžios. JAV
kariam s toliau valant kalnų
slėp tu v es B ag h ran m iesto
apylinkėse, mūšyje žuvo pir
mas amerikietis specialių jėgų
narys, žaliųjų berečių dalinio
kareivis. JAV vyriausybė vie
šai a p g a ile sta v o k a rin io
benziną vežiojančio lėktuvo
k a ta stro fą . D ėl nežin o m ų
priežasčių Pakistano pasienyje
į kalną atsim ušė jūrų pėsti
ninkų lėktuvas, žuvo septyni
m arinai. M anom a, kad n e
laim ė įvyko dėl techniškų
gedimų, o ne dėl priešo ugnies.
Lėktuvas buvo netoli oro uosto
į kurį bandė nusileisti. Tarp
žuvusių buvo ir pirma šiame
k are
m o te ris,
se rž a n tė
Jeannette Winters, 25 metų, iš
Du Page, IL. Daug sunkumų
Afganistane sukelia vietiniai
įvairių p rovincijų privačių
kariuomenių vadovai. Tai lyg
atskirų vietovių gubernatoriai,
likę iš senų laikų. Laikinasis
Afganistano premjeras Karzai
įsakė visiem s ginkluotiem s
Afganistano vyrams išvažiuoti
iš sostinės Kabul, tačiau tam
pasipriešino vidaus reikalų
m in istra s, įsa k ę s tik k a 
reiviams nevaikščioti sostinės
gatvėse ginkluotiem s, o vi
siems susirinkti į kariuomenės
barakus. Deja, tų kareivinių
net trys yra pačiame miesto
v id u ry je . K a re iv ių p iln o s
gatvės ir visi rodo savo galią
ir įtaką, dažnai skriausdam i
alkanus m iesto gyventojus.
T arptautinė šalpos param a,
siunčiamas maistas nukeliauja
atskirų apygardų valdovams, o
badaujantiems tenka tik tru
piniai. D uona kepam a k a l
n uose ran d a m ų ž o lių , su 
maišant jas su avižomis.

-

pačiam e A fganistane ir ten
kareiviai turės geresnes są
lygas kitiems uždaviniams.
• K ataro tele v iz ija vėl
parodė didžiausią terorizmo
v eikėją O sam a bin Laden,
kuris ekrane atrodė pavargęs ir
nusivylęs A fganistano karo

rezultatais. Jis ragino visus
islam o išpažinėjus, kad jie
kovotų prieš Ameriką, kol ši
rem s ir p a la ik y s Iz ra e lio
okupaciją Palestinoje.
• D idžiosios B ritanijos
premjeras Tony Blair, grįžęs iš
(Nukelta į 3 p.)

Rusijos Sagger prieštankinės raketos buvo sulaikytos laive, kurios,
kaip rašo spauda, buvo siųstos palestiniečiams .
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KARALIAUČIAUS ATEITIS
Karaliaučiaus srities klausimą Maskva dažnai primena ir
Lietuvos vyriausybei. Rusijos Saugumo taryba tuo klausimu
posėdžiauja, bet savo nutarimų neskelbia, tačiau viena kita
žinia pasirodo žiniasklaidoje. Prez. Putin norįs Karaliaučiaus
srityje sudaryti aštuntąją federalinę apygardą, suteikti
kažkokios, ypač svarbios, ekonominės zonos statusą. Jei jis tą
sritį nori beveik pats tvarkyti, tai rodo, kad Maskva tą užgrobtą
kraštą neišleis iš savo žinios. Ten administracijai vadovauja
gubernatorius V. Jegorov, kuris turėtų plėsti ryšius su Europos
sąjunga arba galėtų būti paskirtas specialus pareigūnas, kaip
to nori Rusijos prezidentas.
Karaliaučiaus srityje, kaip praneša užsienio žinių agentūros,
jaučiamas ekonominis sustingimas, nes gyvenimo lygis esąs
žem esnis negu pačioje Rusijoje. Mums įdomu, jog rusai
prekybos kilimu laiko gintaro gaminius. Karaliaučiaus srities
prekybos plėtim as yra R usijos prekybos ir ekonom ijos
ministerijos žinioje. Rusų vyriausybė mato pavojų, kad į NATO
įstojus Lietuvai, Latvijai ir Estijai, ta jų valdoma žemė bus
apsupta vakarų valstybių ir ne tik ekonominiai, bet ir politiniai.
Jau dabar Lenkijos vyriausybė pasisakė, jog tranzitui tarp
Lenkijos ir Karaliaučiaus srities būtų taikomas palengvintas
vizų išdavimas.
Lietuvos atstovai taip pat yra pasisakę už lengvesnį vizų
išdavimą į tą sritį. Pagaliau to reikalauja įsijungimo į Europos
sąjungą sąlygos. Kokia bus Lietuvai iš to nauda, parodys tik
ateitis. Tikima, kad Karaliaučiaus kraštas bus NATO valstybių
apsuptas. Žinant kokiu būdu ta sritis po Antrojo Pasaulinio
karo sąjungininkų buvo pavesta laikinai valdyti Sovietų
sąjungą, kurios nebėra, šiuo metu nedrįstama šio anklavo
statuso diskutuoti. K araliaučiaus sritis niekada istorijoje
nepriklausė Rusijai. Laukiama, kada pradės didėti tame regione
ir Vokietijos įtaka.
Visi prisimename, kai Vokietija kapituliavo, 1945 metų
vasarą įvyko Potsdam konferencija, kuriame anuomet buvo
Prūsijos karalių rezidencija. Joje dalyvavo JAV prez. Harry
Truman, Britanijos premjeras Winston Churchill ir Sovietų
Sąjungos - Jo sef Stalin. K onferencijoje buvo visa eilė
nutarimų, tarp kurių ir teritoriniai pertvarkymai. Potsdame buvo
patvirtintas Jaltos konferencijos nutarimas perleisti Sovietams
Lenkijos rytinę dalį nuo Curzono linijos. Taip pat pavesta
S o v ietų S ą ju n g ai a d m in istru o ti R y tp rū sių d a lis su
Karaliaučiaus miestu, o kita dalis pavesta Lenkijai valdyti.
Taikos sutartim s paruošti su Suom ija, Bulgarija, Italija,
Rumunija ir Vengrija buvo sudaryta užsienio reikalų ministrų
taryba ir 4 didžiųjų, karą laimėjusių, valstybių atstovų ir dar
Kinijos atstovas. Tačiau būsimai taikos konferencijai jie datos
nenustatė.
Potsdamo konferencija turėjo parodyti tų valstybių vienybės
idėją, kurios praktikoje niekados nebuvo, nes įvykiai parodė,
kad ta vienybė neįgyvendinama. Todėl daugelis Potsdamo
konferencijos nutarimų liko tik popieriaus lakštuose. Taikos
konferencijos nebuvo ir Rusija karo metu užimtomis žemėmis
tebesidžiaugia ir šiandien.
S. Tūbėnas
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MAŽAIS ŽINGSNELIAIS Į
BALANOS GADYNĘ!
Nors dabar šiek tiek aptilo
kalbos apie elektros tiekimo
liniją į Vakarų Europą, bet pati
m in tis dar nėra m iru si. Ji
tebėra gyva! O kad būtų dau
giau tos atliekamos srovės re ik ia p a k e lti L ietu v o s
vartotojam s jo s kainą, kad
mažiau srovės vartotų. Mažiau
srovės vietoje vartojant, bus
daugiau jos eksportui. Dabar
klausimas? Kas iš to eksporto
u ž d irb s? A tsak y m as lab a i
trum pas. Tik ne v alstybė!
Valstybė teuždirbtų tik neap
m okėtas p irkėjų sąskaitas.
Taip, kaip buvo ir tebėra su
Gudija!
Jeigu pirkėjas sąskaitas
laiku apmokėtų tai pirmiausiai
uždirbtų tarpininkai. Lietuvoje
niekas negali įvykti be tar
pininkų. Kadangi už tų tar
pininkų stovi aukštesni p a
reig ū n a i, k u riem s p atiem s
tiesiogiai biznyje dalyvauti
būtų ne tik nepatogu, bet ir
neetiška. Gal tas etiškum as
m inistrų ar kitų aukštesnių
p areig ū n ų nevargintų. B et
bėda yra ta, kad yra ta nelemta
opozicija, k u ri m ielai savo
o p o n en tu s su triu šk in tų . Ir
priedo spauda. Kuri ir iš šiaudo
vežimą priskaldo. Tad tam ir
yra tie tarpininkai, kad tikrieji
sro v e p re k ia u to ja i, lik tų
v ie šu m a i n ežin o m i. Tų
tarpininkų uždarbis, atrodo,
yra nedidelis. Tik keliolika
centų už parduotą kilowat val
srovės. Bet kuom et reikalas
liečia pardavimą keliasdešimt

milijonų kilowat val srovės, tai
galų gale susidaro gana impo
zantiška sumelė, kurios už
tenka ir aukštiesiems parei
gūnams, ir tarpininkams, kad
pilaites statytųsi. V ienam e
rajone, kuriame tokių pilaičių
apstu, teko lankytis ir vienos
pilaitės vidų apžiūrėti. Sa
kyčiau, kad neatsilieka, o gal
net pralenkia Lemonto ar kitų
priemiesčių rezidencijas.
Valdžioms pastoviai kei
čian tis, atsirad o n a u ji ministeriai ir gal keletas naujų
tarpininkų. Turbūt ir jie norėtų
savo pirmtakūnų keliais eiti ir
sau pilaites statyti. Tam reikėtų
papildomų lėšų. O eksportui į
Gudiją sumažėjus, ir buvusių
tarp in in k ų pajam ų šaltinis
gerokai išseko.
ELTA pranešim u, L ietu
voje pakeliam a vartotojam s
elektros kaina. Šiuo metu tik
vieną centą kilowatvalandžiui.
A trodytų, kad tai yra labai
nedaug. Taip, kuris gauna
tūkstantį litų ar daugiau tai,
žinom a, yra la b a i m enkas
pabrangimas. Bet tiems, kurie
į mėnesį tegauna tik 140-2000
lt. (tokių yra labai daug). Tai
ir vienas centas yra pinigas.
Bet tai tik pradžia. Energetikai
norėtų 4-rių centų pakėlimo.
Nors ir prieš pakėlimą elektros
energija Lietuvos gyventojams
nėra pigi. E ilinis L ietuvos
vartotojas moka 22 cnt. už 1
kolowatą. Tuo tarpu Gudijai
tik už pažadus elektros srovė
yra tie k ia m a tik už 4 cnt

Juozas Žygas
kilowat val. Tačiau praėjusių
metų pradžioje buvo rašyta,
kad Gudija norėtų mokėti tik
3.8 cnt už kl w/val. Ir tai tik
pažadais.
Normaliai valstybė turėtų
p irm ia u s ia i p ig ia srove
aprūpinti savo krašto pramonę
ir gyventojus. Ir tik perteklių
užsieniui parduoti. Bet tiktai
ne Lietuvoje! Lietuvoje savais
gyventojais kuo mažiausiai yra
rūpinamasi. Lietuvos kaimas
dar negrįžta prie balanos. Bet
jau neto li to yra. B ritanica
book of the year 1995 skyriuje
energetika nurodo pasaulio
v isų v a lsty b ių e le k tro s
gamybą. Ir iš kokių šaltinių
srovė yra gaunama. Atomine
energija Prancūzija 83.2 % Lietuva 82.2 %. Lietuva stovi
antroje vietoje, tik 1 % žemiau
Prancūzijos, k u ri pasaulyje
atominėje energijoje pirmauja.
Atominių srovės gamyba yra
pigiausia. Tik ne Lietuvoje!
Britanika nurodo, kad Lietuva
daug energijos gamina, tačiau
g y v e n to ja m s j i n ėra pigi.
Lietuvos kaimas prie balanos
dar negrįžo, tačiau ja u yra
pakeliui. Jau dabar kaimuose
yra naudojam os “spingsės” .
Tai yra miniatiūrinė lemputė,
vos dalį stalo teapšviečianti.

T A R P T A U T IN IŲ ĮV Y K IŲ A P Ž V A L G A

Atkelta iš 2 p.

Indijos, Pakistano ir A fga
nistano susilaukė aštrios britų
spaudos kritikos, kad jis vai
dina svarbų pasaulio politiką,
apleisdam as savo valstybės
reikalus, kaip geležinkelių
darbuotojų streiką ir sveikatos
priežiūros reformas.
• Ispanija perėmė Europos
Sąjungos vadovavimą šešiems
mėnesiams. Šis pasikeitimas
sutapo su euro valiutos įve
dimu ir tarptautiniu sutarimu
laikyti Ispanijos vaskų genties
užsispyrimą įsteigti savo ne
priklausomą valstybę teroristų
veikla. Birželio mėn. Europos
prezidentavimą perims Danija,
o po jos-Graikija.
• Jungtinių Tautų Sau
gumo tarybon buvo išrinktos
penkios valstybės: M eksika,
Kamerūnas, Ginėja, Bulgarija
ir Sirija, kuri daugelio šalių
laikoma “piktavale”.
•Kinijos komunistų partija
rugsėjo mėn. šaukia generalinį
partijos suvažiavim ą. L au
kiama, kad pasitrauks gene
ralin is p artijo s sekretorius

Jiang Zemin ir bus išrinktas
naujas politbiuras. Vasario
m ėn. K in ijo je p ra sid ė jo
naujieji Arklio metai.
• Šiais metais parlamento
rinkim ai vyks: Prancūzijoje,
Kolum bijoje, Kosta Rikoje,
Vokietijoje, Ukrainoje, Baha
m as, V engrijoje, B olivijoj,
Čekijoje, Slovakijoje, Moroke,
Ekvadore ir Brazilijoj. Lap
kričio mėn. JAV įvyks naujų
Atstovų Rūmų, trečdalio Se
nato ir 36 valstijų gubernatorių
rinkimai, o Šveicarijoje bus
balsavimai ar reikėtų įsijungti
į Jungtinių Tautų organizaciją.
• In d ijo s d e k re tas u ž 
draudė Pakistano tarptautinių
oro linijų lėktuvų skrydžius
Indijos oro erdvėje.
• Pakistanas paskelbė, kad
jo žvalgybos agentai suėmė
130 islam o aktyvistų, kurių
veikla apsunkino Pakistano
santykius su Indija.
• Izraelis paskelbė, kad
R au d o n o jo je jū ro je buvo
su la ik y ta s p re k in is laiv a s
moderniais ginklais Palestinos
v a d o v y b ei Izra e ly je. PLO

vadas Y. Arafat paneigė žinią,
kad ginklai: uždelsto veikimo
bom bos, m inosvaidžiai, ra 
ketos buvo siunčiamos pales
tiniečiam s, tačiau laivo ka
pitonas prisipažino, kad siunta
apie 50 tonų buvo siunčiama
palestiniečiams. Spėjama, kad
ginklus palestiniečiai pirko iš
Irano.
• Š eši JAV K on greso
nariai planavo su sitik ti su
Palestinos vadovybės galva
A rafatu , tačiau po did elio
ginklų krovinio sulaikym o
netoli Suezo kanalo ir laivo
kapitono p ripažinim o, kad
m odernūs ginklai skirti pa
lestiniečiam s, pasim atym as
buvo atšauktas. Ginklus ap
ž iū rė ti su sirin k o Iz ra e lio
valdžios kviečiamas nemažas
būrys diplom atų. Gazos pa
krašty du arabai prislinko naktį
p rie Iz ra e lio k a riu o m en ė s
stovyklos ir nušovė keturis
izraelitus. Žuvo ir du užpuo
likai.
•Australijos miškų gaisras
kai kuriose vietose Naujoje
Nukelta į 9 p.
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Po pasitarimo NATO klausimais Washingtone. Iš kairės John R. Mankus, Lietuvos Vyčių atstovas,
Algimantas Gečys, JAV LB pirmininkas, Lietuvos Respublikos ambasadorius Vygaudas Ušackas,
Saulius Kuprys, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas ir Jonas Urbonas, JAV lietuvių respublikonų
pirmininkas.
J. Kuprio nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)

rūmų Ovaliniame kambaryje
įvyks pirmą sykį.
Trečia, kas diplomatijoje ir
tarptautiniuose santykiuose
vertinama, šis susitikimas taps
JAV ir Lietuvos Prezidentų
asm en in e p a ž in tim i, k uri
svarbi Lietuvai, siekiant mūsų
užsibrėžtų užsienio politikos
tikslų.
Po rugsėjo 11-osios teroro
aktų praėjo 4 mėnesiai. Kaip
šie tragiški įvykiai įtakojo
NATO p lė tim o si p o litin į
procesą?
Nors tuoj po rugsėjo 11 d.
žiaurių teroristų išpuolių prieš
JAV, buvo nuogąstaujama, kad
JAV gali nesidom ėti kitais
klausimais, o tik antiterorizmu,
taip neatsitiko. Preišingai, mes
ste b im e , jo g g a lin g ia u s ia
pasaulio valstybė- Jungtinės
Amerikos Valstijos - dar di
desnį dėm esį skiria dem o
kratinių valstijų paramai, jos
pačios aktyvum ui ta rp ta u 
tinėse organizacijose. Galima
drąsiai teigti, jog po rugsėjo 11
d. įvykių JAV padidėjo parama
dėl dem okratinių valstybių
politinės-karinės organizacijos
- NATO plėtros.
Ar priims Lietuvą ir kitas
Baltijos šalis į NATO dau
g ia u sia lem s JAV b alsas,
kurio vienas iš pagrindinių
akordų - įstatym ų leidžia
mosios valdžios pritarimas.
Ką Ambasada veikia, kad
L ietu vos šalin in k ų gretos
didėtų tarp kongresmenų ir
senatorių?
Visų pirma, Lietuva net ir
okupacijos laikais turėjo didelę
grupę draugų JAV Kongrese,
kurie nuolatos keldavo L ie
tuvos nepriklausomybes kau
simą.
Š iuo m etu sten g iam ės
savotiškai
cem entuoti” jų
bei plėsti paramą labai konkre
čiam Lietuvos tikslui - užsi
tikrinti JAV senatorių balsus

dėl L ietuvos p ak v ietim o į
NATO. D irbam e įvairiai ir
aktyviai. Ruošiame Lietuvos
valstybės vadovų susitikimus
su K ongreso nariais. Aš ir
m ano kolegos stengiam ės,
k aip g alim a d a ž n ia u ir
įvairiomis progomis susitikti,
bendrauti su Kongreso nariais
ir jų patarėjais. Didelį įspūdį
JAV Kongresmenams padaro
jų pačių apsilankym as L i
etuvoje. K ai jie apsilanko
G e n o c id o aukų m u zie ju je
buvusiuose KGB rūsiuose būna suglum ę ir iki ašarų
susijaudinę, kai pamato, kaip
nekalti Lietuvos piliečiai buvo
kankinami ir tremiami, ką su
laisvais Lietuvos žmonėm is
darė komunistų režimas. Kai
jie palygina Lietuvos padarytą
pažangą, kuriant demokratiją
ir laisvos rinkos emonomikąbūną nustebę ir sužavėti. Šito
m es p aty s sav u o se k a s 
dien in iu o se rū p esčiu o se ir
bėdose nepastebim . Tačiau
amerikietis ar euoropietis būna
sužavėtas, m atydam as tuos
rezultatus, kuriuos Lietuva, jų
supratim u,
tik per 10 neprilausomybės metų” pasiekė
iš esmės pertvarkydama eko
nominius valstybės pagrindus.
Š ia sa v aitę įv a irio se Va
šingtono ekonom istų ir po
litikų auditorijose kalbėjęs
a u to rite tin g a s
S u o m ijo s
Valstybinio Banko Pereina
m osios E konom ikos Šalių
in stitu to d ire k to riu s P eka
Suttela pavadino Lietuvą ir
kitas Baltijos šalis finansinio
stabilumo ir sėkmingų ekono
m inių reform ų paslaptim i” ,
kurią vargu ar kuri kita vals
tybė gali pakartoti.
Šie komplimentai, savaime
suprantam a, neužtušuoja tų
socialinių, ekonom inių pro
blemų, kurias mes visi L ie
tu v o je m atom e ir p e r
gyvenam e. T ačiau, k artais
svarbu p rip a ž in ti ir p a s ie 
k im u s, k u riu o s L ie tu v o s

žmonės padarė per istoriškai
gan trumpus 10 metų.
Atvykęs po paskyrimo į
JAV L ietu vos siek ių p ro
pagavimui Amerikoje sten
gėtės pasitelkti ir netradicinę
d ip lo m a tijo s p r iem o n ę sp o rtą . K ok ių d ar ten ka
taikyti iš pirm o žvilgsnio
n e įp r a stų d arb o m etod ų
tam, kad įgyvendinti mūsų
ša lie s u ž sie n io p o litik o s
tikslus?
Stengiuosi pasitelkti visas
n a tū ra lia s d ip lo m atin es ir
asm enines priem ones p ri
traukti dom ėjim ąsi Lietuvos
valstybe, didinti palaikymą dėl
L ie tu v o s p aram o s NATO,
p ritra u k ia n t in v estic ija s ir
sk a tin a n t p rek y b ą . Sakau
n a tū ra lia s” priem ones, nes
m anau, jog tai, kas darom a
dirbtinai, be savaime suprantos
sąsajos, niekada nebus sėk
minga. Asmeninių ryšių, kurie
remiasi pasitikėjimu, užmez
gim as su p o litik a is ir
diplom atais- labai svarbus
raktas darbo sėkmei.
Lietuva yra žinomas krep
šinio kraštas. Tad stengiamės
ne tik tarpusavyje sportuoti,
bet ir JAV politikus, diplo
matus pritraukti. Vašingtono
laikraščiuose Lietuvos Amba
sada dažnai minima krepš
inio diplomatijos”vardu.
Lietuva- tai ir labai gero
alaus kraštas. Tad kiekviename
Ambasados priėmime ar mano
kuklios rezidencijos kiem e
vykstančiuose vakarėliuose
svečiai
privalom ai” para
gauja Švyturio”, Utenos”
ar
K a ln a p ilio ” alaus, o
išeinant dar ir pranešim ą su
p a rd u o tu v ių a d re sa is, kur
lie tu v išk o alaus n u sip irk ti
Vašingtone, gauna.
Pagaliau, Lietuva - nedi
delis kraštas, apie kurį tikrai ne
visi am erikiečiai žino. Tad
stengiamės surengti Lietuvos
menininkų renginius, susiejant
juos ir su politiniais įvykiais:

vizitais, m inėjim ais. A ntra
vertus, kai pasirodo iškreipti
aprašymai apie Lietuvą, kaip
Franzen knygoje - reaguojame
viešai.
Esate Lietuvos am basa
dorius JAV ir Meksikai. Kiek
dėmesio tenka skirti darbui
susijusiam su Meksika?
Reziduojant Vašingtone bei
vykdant prioritetinius užsienio
politikos uždavinius santy
kiuose su JAV, stengiuosi skirti
atitinkamą dėmesį ryšiams su
Meksika plėtoti.
2001 lapkričio 7d. įteikiau
įgaliojamuosius raštus M ek
sikos Prezidentui V incente
Fox. Turėjau su ju o įdom ų
pokalbį. Meksikoje praleidau
in te n sy v ią d arb o sa v aitę,
kurios metu turėjau apie 30
darbinių susitikimų su M ek
sikos p o litikais, finansinių
institucijų ir verslo atstovais,
turizmo agentūrų vadovais.
K aip tik sek m ad ien į
išvykstu dviem dienom į Mek
siką su tikslu užbaigti derinti
pirm ojo oficialaus Lietuvos
Prezidento vizito M eksikoje
darbotvarkę. Prezidentas V.
Adamkus Meksikoje lan-kysis
sausio 24-25d.d. Kartu su juo
atvyks Užsienio reikalų m i
nistras, 25 verslininkų dele
gacija iš Lietuvos. Esm inis
Prezidento V.Adamkaus vizito
tikslas- ekonominių ir kultū
rinių mainų tarp dviejų šalių
skatinimas, politinių kontaktų
plėtra. Manau, Lietuvai geo
grafiškai tolimoje Meksikoje
yra sričių, kur Lietuvos prekės
galėtų susirasti pirkėjų. Savo
ruožtu, Meksikos didžiausioje
N acio n alin ėje b ib lio tek o je
surengsim e L ietuvos fo to 
g rafijo s darbų parodą. Jos
tikslas yra supažindinti mek
sikiečius su Lietuvos grožiu ir
padėti jiems atrasti Lietuvą būsim ų tu ristin ių k elio n ių
kraštą. M eksikiečiai, m ėgs
tantys keliauti, sako, jog jie
ieško aplankyti jiem s nepa
kankamai žinomų, neatrastų”
Europos šalių. Sieksime, kad
Prezidento vizitas Meksikoje
padėtų užsim egzti naujiems
v e rslo ry šiam s. R uošiam e
bevizio režim o sutartį tarp
M eksikos ir Lietuvos, kuri
prisidės prie dvišalių mainų
vystymo.
Prieš paskyrim ą į JAV
d irb o te L ietu v o s v y r ia u 
siuoju derybininku su ES.
Kuo skiriasi bendravimas
su E u rop os ir A m erik o s
politikais?
Įdomus klausimas. Manau,
kad į jį išsamiau galėsiu atsa
kyti po keletos metų buvimo
JAV. Tuo tarpu, išsk irč ia u
šiuos JAV politikų bruožus:
did elis užim tum as, kruoptumas ir konkretumas; noras
bendrauti, padėti ar patarti, kai
iškyla poreikis ar problema.
A n tra v e rtu s, k o n k retu s
požiūris į gyvenimą ir darbą,

remiasi stipriu moraliniu ir net
e m o c in iu p a g rin d u . T odėl
bendravim o su am erikiečių
politikais sėkmė ir jų parama
labai priklauso nuo to, ar jie
laiko tave
tokiu, kaip jie
p aty s.” Tai yra, ar žm ogus
išpažįsta tas pačias vertybes, ar
jis turi tą patį suvokimą apie
dem okratiją ar laisvą rinką.
Manyčiau, jog tai yra ryškus
amerikiečių politikų bruožas.
Tikėtina, kad rudenį Pra
hos viršūnių susitikime Lie
tuva bus pakviesta į NATO.
Kaip tuomet pasikeistų Jūsų
darbas JAV, kai vienas iš
svarbiausių pastarųjų metų
Lietuvos užsienio politikos
prioritetų būtų pasiektas?
Prahos sprendim ai neuž
b aig s nei NATO p lė tro s
proceso, nei aplamai užsienio
politikos. Kartais su Lietuvos
kolegomis pajuokaujame, jog
po NATO ir ES narystės ga
lėsim e
išeiti į pensiją
Tačiau taip tikrai nebus. Pirma,
jei Lietuva gaus pakvietim ą
įstoti į NATO 2002 lapkričio
mėn Prahoje, dar reikės už
sitikrinti sėkmingą JAV Senato
patvirtinimą - JAV ir NATO
šalių vyriausybių sprendimo
ratifikaciją, kas gali užtrukti iki
2 -jų m etų. A n tra, sulyg
pakvietimu mūsų namų darbai
neužsibaigs. Toliau bus būtina
tę s ti ek o n o m in es, k a rin e s
reform as. Na ir trečia, jau
būnant NATO ir ES nariais,
mes tik tada būsime įtakingi ir
gerbiam i tarp tau tin ės b e n 
d ru o m en ės, je i b ūsim e
a k ty v ia is šių o rg an iz ac ijų
nariais, o ne miegosim e ant
laurų.
Savo ruožtu, apart politinės
darbotvarkės, ypatingą dėmesį
ir toliau skirsime verslo ska
tinim ui, investicijų pritrau 
kim ui į L ietuvą, lietuviškų
prekių paklausos paieškai.
Apie 1-as milijonas iš Lie
tuvos k ilu sių am erikiečiųnatūrali jungianti grandis tarp
L ie tu v o s ir JAV, su k u ria
palaikom e glaudžius ryšius
lie tu v y b e i p u o se lė ti, e k o 
nominių ir politinių kontaktų
vystymui.
-Su kokiais rūpesčiais į
Ambasadą dažniausiai krei
piasi mūsų tautiečiai?
Į ambasadą Vašingtone bei,
ypač, konsulatus Niujorke ir
Čikagoje kreipiamasi dėl įvai
rių klausimų. Vieni lietuviai
domisi, kaip būtų galima lietu
višką prekę parduoti A m e
rikoje, kaip surasti partnerį su
patirtimi ir kapitalu, kad su
kurti bendrą įm onę ir biznį
daryti. Jiem s teikiam e viso
keriopą paramą informacijos
pateikim o prasm e ar tiesiog
ieškodam i asm eninių k o n 
tak tų . K iti lie tu v ia i, ypač
išeivija, siūlosi teikti viso
k e rio p ą p a ra m ą L ie tu v a i
finansiškai, patirtimi, kontaktų
Nukelta į 6 p.
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DEL LIETUVOS
PAKVIETIMO Į NATO
JAV LB VISUOMENINIŲ REIKALŲ TARYBOS
ATSIŠAUKIMAS
2001 m. lapkričio 7d. JAV
Kongreso Atstovų Rūmai di
dele balsų daugum a priėm ė
Gerald H.B. Solomon Free
dom C o n so lid atio n A ct of
2001, H .R . 3167 (L aisvės
sutvirtinimo aktą).
Šis įstatymo projektas pri
ta ria , k ad L ie tu v a , k ito s
B altijos valstybės bei dau
guma valstybių, norinčių tapti
kandidatėmis, būtų pakviestos
į NATO 2002 metais. Taip pat
jom s būtų suteikta finansinė
param a p asiru o šti narystei
NATO.
N orint, kad šis įstatym o
projektas įsigaliotų, rekia, kad
už jį balsuotų dauguma ne tik
Atstovų Rūmuose, bet ir Sen
ate. Tada įstatymas turi būti
patvirtintas Prezidento parašu.
Gruodžio pabaigoje Senato
Užsienio Reikalų komitetas,
v ad o v au jam as se n ato ria u s
Biden, pritarė šiam įstatymui
ir pristatė jį Senato plenariume
p rita rd a m a s, k ad b alsu o tų
teigiam ai. Senate projektas
buvo p av adintas, F reedom
Consolidation Act, S. 1572 ir
buvo p a s iū ly ta p riim ti
vienbalsiai.
Gaila, tačiau Virdžinijos
Respublikonų partijos sena
torius John Warner protestavo,
kad balsavimas vyktų be de
batų. Taigi, balsavimas buvo
atidėtas iki 2002 metų. Sena
torius Warner siūlė, kad šalia
U žsienio R eikalų kom iteto
ivykusių apsvarstymų, Senato
Krašto Apsaugos komitetas,
kuriam vadovauja senatorius
Carl Levin iš M ichigan, irgi
p ra v e stų a p k la u są dėl šio
įstatymo projekto ir kad tik po
tokios apklausos būtų balsuota
Senate.
Tuo
tarp u ,
galim e
pasidžiaugti, kad Pensilvaniją
atstovaujantys senatoriai San
torum ir Specter yra pasirašę
už F reedom C onsolidation
Act.
JAV LB tinklalapyje yra
są ra ša s JAV se n a to rių su
pastabomis ir įvertinimais dėl
jų nusistatymo NATO plėtimo
klausimu. Čia ir kituose in
te rn e to p u sla p iu o se , pvz.
jbanc.org, rasite platesnę in
fo rm a ciją su p a v y z d in iais
laišk a is bei p asisak y m ais,
k o d ėl NATO tu rė tų b ū ti
išplėsta ir kodėl turėtų būti
p riim ta L ie tu v a b ei k ito s
Baltijos valstybės.
JAV LB Vašingtono įstaiga
elektroniniu bei paprastuoju
paštu išplatino apygardoms ir
a p y lin k ėm s p a ta rim u s dėl
laisk ų rašy m o b ei r e p r e 
zentacinių žygių.

Prašome apygardas ir apy
lin k e s kuo p la č ia u ir kuo
skubiau išreikšti savo valstijų
senatoriams savo ir kitų narių
pritarimą dėl Freedom Con
solidation Act, S.1572.
Žemiau rasite panašų atsi
šau k im ą
su p a p ild o m a
informacija anglų kalba.
Sen. John Warner (R-VA)
places hold on Freedom
Consolidation Act
ASK YOUR SENATOR TO
SUPPORT NATO EN
LARGEMENT
BY CO-SPONSORING
S.1572
On D ecem b er 19, Sen.
John Warner (R-VA) placed a
hold on pending consideration
of the Freedom Consolidation
Act, a bill which endorses a
bipartisan vision o f further
NATO e n la rg em e n t. Sen.
W arner’s action effectively
postpones m ovem ent of the
bill until after the New Year,
when a formal debate and vote
are expected. Formal NATO
enlargement ratification is not
foreseen until after invitations
to the Alliance are issued at the
Prague Summit in November
2002.
The Senate Foreign Rela
tions Committee, chaired by
Sen. Joseph B iden (D-DE)
unanimously passed S. 1572
during a December 12 meet
ing. The bill was then sent to
the full Senate.
Your h elp is g rea tly
needed in getting more Sen
ate co-sponsors for S. 1572.
P lease con tact your local
Senate offices. The holiday
recess is an excellent time to
seek meetings with Senators
and their staff in the home
states. Please also consider
fa x in g S en ate o ffic e s in
Washington, DC.
During W ednesday’s floor
session, Sen. Warner stated his
concerns about proceeding
with the bill without the “care
ful consideration” of the Sen
ate. He was the only Senator
to voice objection to the bill
being “hotlined”, which would
have meant quick and unani
mous consent on passing the
legislation.
In April 1998, Sen. Warner
was one of only 19 Senators
who voted against NATO en
largement ratification. At the
time, he also introduced an
am en d m en t, w h ich w ould
have placed a three-year mora
torium on further enlargement.
T h at a m en d m en t w as d e 
feated. Sen. W arner is ex-

Pirmasis dviejų prezidentų žmonų susitikimas Washingtone: kairėje - Lietuvos prezidento žmona
Alma Adamkienė ir JAV prezidento žmona Laura Bush.
D.G. Barysaitės nuotr.

SUKRUSKIME!
Aurelija M. Balašaitienė
Š.m. sausio 7 dienos vakare
m ano n am uose buvo su 
kviestas posėdis aptarti Lie
tuvos ir kitų dviejų Pabaltijo
respublikų priėmimą į NATO
ir sk atin ti visus A m erikos
lietuvius susikoncentruoti į tos
problemos pozityvaus spren
dimo radimą. Posėdį sušaukė
C le v e la n d o LB a p y lin k ė s
valdybos pirm ininkė M ylita
N a sv y tie n ė , su s ita ru s i su
ALTOs pirmininku Algimantu
Pautieniu. Posėdyje dalyvavo
LB valdybos vicepirmininkas
dr. Viktoras Stankus, Beatričė
Pautienienė, kuri eina ALTOs
ižd in in k ė s p a re ig as ir yra
Clevelando baltiečių komiteto
sekretorė, ir LR garbės konsulė
Ingrida Bublienė. Savo įva
diniame žodyje A. Pautienis
pabrėžė, kad yra būtina į tą
veiklą įtraukti visas lietuvių
organizacijas, jų tarpe “Vy
čius”, Ateitininkų federaciją ir
visas kitas. George Voinovich,
labai populiarus senatorius iš
O hio v alstijo s, kuris labai
energingai pradėjo populiarinti
Baltijos respublikų įstojimą į
NATO, sutelkęs tautybių atsto
vus, prašo talkos ir paramos.
Jo tikslas yra Senate už NATO
praplėtim ą sutelkti bent 67
balsus. Jį remia 70 senatorių,
tačiau nesiima iniciatyvos. Į
NATO įstoti deda pastangas
devynios valstybės. Senatorius

V oinovich n o ri tą v e ik lą
koordinuoti ir jai vadovauti su
tautybių talka. Gruodžio 21
d ienos vak are C lev elan d o
vokiečių namuose Voinovich
sukvietė tautybių atstovus,
skatindam as juos įsijungti į
akciją ir kad visų Amerikos
v a lstijų b a ltie č ių tautybės
kreiptųsi į savo senatorius,
skatindamos juos balsuoti už
Baltijos respublikų įstojimą į
NATO. Po kelių mėnesių yra
numatytas tautybių susitikimas
su senatorium i V oinovich,
kurio m etu jis pareikalaus
in fo rm a c ijo s, ką tau ty b ės
nuveikė: ar skam bino tele
fonais, ar rašė laiškus, ir norės
žinoti tų kontaktų rezultatus.
Įdomu pabrėžti, kad tuo rei
k alu d id elę p aram ą teik ia
Lenkija ir joje esantys žydų
atstovai taip pat pažadėjo tą
reik alą parem ti. V oinovich
pakartotinai pabrėžia, kad visi
Amerikos lietuviai tuo klau
simu privalo kontaktuoti savo
senatorius.
Buvo nepaprastai malonu
skaityti senatoriaus Voinovich
ilgoką laišką JAV prezidentui
G eorge B ush, k u riam e jis
trumpai nupasakoja tragišką
Baltijos respublikų istoriją,
buvusių JAV prezidentų vei
klo s k ritik ą , k u rio je jis
ypatingai iškėlė prezidento
Roosevelto išdavikišką spren-

pected to seek re-election in
November 2002.
Sen. Jesse H elm s in tro 
duced S. 1572 in the Senate on
O ctober 24. There are cur
rently 20 co-sponsor: George
A llen , Sam B ro w n b ack ,
M ich ael D eW ine, R ich ard
Durbin, Michael B. Enzi, Bill
Frist, Charles Grassley, Chuck
Hagel, Orrin G. Hatch, Jon
Kyl, Joseph Lieberman, Trent

L ott, R ich ard L ugar, John
M cCain, M itch M cConnell,
B arbara M ikulski, G ordon
S m ith, and G eorge V.
V oinovich.
Sen.
R ick
Santorum (R-PA) and Sen.
Zell Miller (D-GA) have also
recently endorsed the bill.
The House passed their ver
sion of the legislation, H.R.
3167, on November 7 by the
overwhelming margin of 372-

dim ą Yaltos konferencijoje,
kurios išdavoje Baltijos res
publikos tapo sovietinėm is
aukomis. Jis savo ilgame laiš
ke kreipiasi į prezidentą remti
Baltijos respublikų įstojimą į
NATO.
Į p osėdžio p abaigą visi
dalyviai kreipėsi į mane su
p rašy m u tą re ik a lą išk e lti
spaudoje, kad toji gyvybiška
p ro b le m a b ū tų p o z ity v ia i
išspręsta. Privalom e skatinti
visus Amerikos lietuvius kon
taktuoti savo senatorius su
reik alav im u rem ti B altijos
respublikų priėmimą į NATO.
Tik talka ir bendro intereso
iškėlim as padės išspręsti tą
klausimą pozityvia prasme. Ne
paslaptis, kad Rusija stipriai
protestuoja prieš tą reikalą,
tačiau jau iš senos istorijos
žinom e, kad visais laikais
R usija L ietuvą ir kitas dvi
respublikas laikė kaip v ie 
n in te lį k e lią į A tlan tą ir
Vakarus, tai netenka stebėtis,
kad tas protestas tebesitęsia ir
nuo caro, ir nuo Stalino laikų.
Į skaitytojus kreipiuosi su
paskata kaip galima greičiau
kontaktuoti savo senatorius su
tikslu suteikti konkrečią pa
ram ą L ie tu v a i ir k ito m s
dviems respublikoms, remiant
jų įstojimą į NATO, kad jos
iškentėjusios įvairias žiaurias
okupacijas, galėtų į laisvą
ateitį žvelgti su pasitikėjimu,
d žiau g sm u ir v iltim i. Sukruskime!!!

46. The bill was designated as
the Gerald B. H. Solomon Free
dom Consolidation Act o f2001,
after the late New York Con
gressman, a champion of NATO
enlargement in Congress.
Thank you letters to those
Senators who have already co
sponsored S. 1572 are very im
portant. We need to let our
friends in Congress know we
appreciate their support.
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Klaipėdos centrinio pašto rūmai.

IŠKILMINGAI PAMINĖTOS
DVI SVARBIOS SUKAKTYS
K la ip ė d o s k ra što iš v a 
davim o 79-jų ir K ruvinojo
1991-ją m. Sausio 13 d. sek
madienio Vilniuje vienuolika
m etų sukaktys praėjusį sa
v a itg a lį buvo išk ilm in g a i
pam inėtos D etroito lietuvių
telkinyje.
Sausio 12 d. sukaktys buvo
paminėtos “Lietuviškų melo
dijų” , o sekmadienį, sausio 13
d. “Lietuviško balso” radijo
programose.
Sekmadienį, sausio 13 d.

minėjimas pradėtas iškilmin
gomis šv. Mišiomis Šv. Antano
bažnyčioje, kurias užprašė
šauliai, ramovėnai ir birutietės.
M išias aukojo ir atitinkamą
pam okslą pasakė LŠSI v y 
riausias kapelionas kleb. kun.
A lfonsas Babonas. O rgani
zacijos dalyvavo su savo vėlia
vomis, kurių eisenai bažnyčion
vadovavo Švyturio jūrų šaulių
vadas Mykolas Abarius ir vado
pavaduotojas Juozas Kinčius.
M išių s k a itin iu s sk aitė

Antanas Osteika. Aukojimui
aukas nešė Matas Baukys ir
R egina Jušk aitė-Š v o b ien ė.
Mišių metu didingai skambėjo
parapijos choras vadovaujant
muz. Stasio Sližio.
Po Mišių parapijos salėje
susirinko gražus būrelis da
ly v ių . M in ėjim ą -p ra d ė jo
Ramovėnų Detroito skyriaus
pirmininkas Mykolas Abarius.
Invokaciją sukalbėjo kleb.
kun. Alfonsas Babonas. Buvo
prisim inti ir pagerbti K lai
pėdos vadavim o kovose žu
vusieji, o tai pat ir mirusieji
sa v a n o ria i (jų tarp e L ŠSI
garbės šaulys, buvęs Stasio
Butkaus šaulių k-pos pirm i
n in k as a.a. V incas T am o
šiūnas). Žvakių, kaip šviesos
ir laisvės simbolį, uždegimu
pagerbiant žuvusius Klaipėdos
vadavim e, p a k v ie stas vyr.
kapelionas kun. Alfonsas Babonas. O taip pat 1991 m.
Vilniuje Sausio 13-ją žuvusius,
a n trą ją žvakę u ž d e g ti p a 
kviesta neseniai iš Lietuvos
atvykusi Zita Skučienė.
Mykolas Abarius perskaitė
Sofijos Šviesaitės-Mažeikienės eilėraštį “Sausio tryliktaiamžių žiburėliai” .Toliau jis
išv a rd in o
visus
p rie š
vienuolika metų žuvusiųjų Vil
niuje vardus: Loreta Asana
vičiūtė, 23 m.; Virgilius Druskis, 21 m.; D arius G e rb u 
tav ič iu s, 17 m .; R olandas
Jankauskas, 22 m.; Rimantas
Juknevičius, 24 m.; Alvydas
K anapinskas, 38 m.; A lg i
m antas K avoliukas, 51 m.;
Vidas M aciulevičius, 24 m.;
Titas Masiulis, 28 m.; Alvydas

C H IC A G O ,

Atkelta iš 4 p.

užmezgimo prasme. Amerikos
lietuviai yra ypač gerai orga
n izu o ti ir lab ai e fe k ty v ia i
padeda Lietuvos užsibrėžto
tikslo tapti NATO nare įgy
vendinimui. Yra tokių lietuvių,
kurie kreipiasi į konsulatą ar
ambasadą, tik bėdai ištikus. Tai
irg i m ūsų p a re ig a - p a d ė ti
Lietuvos piliečiams, suteikti
jiems būtiną konsulinę paramą
nelaim ingų atsitikim ų, v a 
gysčių ar kitokiu atveju.
T apti d ip lo m a tu buvo
vaikystes svajone ar šis siekis
nuosekliai subrendo vėles
nėje gyvenimo eigoje?
Apie tai galvojau dar bū
dam as m okiniu, dom ėjausi
teorine, labiau nei praktine
galim y b e tap ti d ip lom atu.
Sąmoningo siekio tapti diplo
matu neturėjau. Tiesiog nema
niau, jog tai realiai pasiekiama.
Eilė aplinkybių nulėmė, jog po
keletos kvietim ų įstoti į d i
plom atinę tarnybą, baigiant
mokslus užsienyje ir draugų
paakintas, nusprendžiau, kodėl
gi n ep ab an d žiu s p rak tin io
politinio-diplomatinio darbo.
Iki tol studijavau Vilniuje ir
Skandinavijoje teisę bei po
litinius mokslus.

M atulka, 30 m.; Apolinaras
P o v ila itis , 54 m .; Ignas
Šimulionis, 17 m.; ir Vytautas
Vaitkus, 47 m. Jų tarpe ir du
17 m. amžiaus šauliai.
Detroitas gali didžiuotis,
nes savo laiku turėjo net ir 7
Klaipėdos krašto vaduotojus.
Visi jau iškeliavę amžinybėn:
A lfo n sa s Ž ie d a s, Ju o zas
Augaitis, Vincas Tamošiūnas,
Bronius Tatarūnas, Kazimieras
Špakauskas, Petras Bliūdžius
ir Stasys Šimoliūnas. Visi buvo
p ris im in ti su sik a u p im u ir
minutės tyla.
Žurnalistas Stasys Garliauskas pareiškė, kad daug kas
rašyta ir kalbėta apie K lai
pėdos krašto atvadavimą. Tad
jis nusprendė tarti žodį apie
Klaipėdos kraštą 1935-40 m.
iš žm onių charakterių p e r
spektyvos. Jis pasakojo apie
lietuvišką kavalerijos pulką
k u ris buvo įste ig ta s p rie š
pirmąjį pasaulinį karą Tilžėje.
Majoras Juozas Šimkus, buvęs
detroitietis, vadovavo šiam
pulkui. Klaipėdiečiai Lietuvos
kariuomenėje buvo geri kariai
ir drausmingi. S. Garliauskas
apibūdino Klaipėdos moterų
charakterį. Jos buvo kuklios,
darbščios, geros šeimininkės,
žmonos ir moterys. Reikalui
esant, jos galėjo būti ir labai
agresyvios. Vyrai buvo darbš
tūs, tu rė jo ū k iu s, d irbo ir
tvarkė žemę. Žemaičių ir klai
pėdiečių santykiai buvo geri.
Kartu bendradarbiavo.
Šis yra 11-sis minėjimas,
kai Lietuva yra laisva ir ne
p rik la u so m a . Su liū d e siu
širdyse prisim en am e 1991

Koks yra Lietuvos amba
sadoriaus JAV laisvalaikis?
Papasakokite apie savo šei
mos gyvenimą JAV?
Aišku, į šį klausimą geriau
atsakytų žmona Loreta ir vai
kai. K artais net ir aš su si
m ąstau , k ai d u k ra P au la
nustebusi paklausia: “Tėveli,
kodėl Tu niekur neišvažiavęs
šiandien?” . JAV didelė vals
tybė, kur daug įvairių politinių
aktorių. Ryšių nustatymas su
jais užima daug laiko, tenka
daug skraidyti, važinėti. Tai
įprasta diplomato veikla. Tad
nedarbo savaitgalių ne tiek ir
daug. O kai jų turiu, tai sma
g ia u sia su šeim a p ab ū ti:
krepšinį su sūnumi Raimundu
ir Paula pažaisti, paplaukioti
baseine, su draugais vakare
išsikepti mėsos ant grotelių.
Ko p alin k ėtu m ėte U k 
mergės krašto žmonėms?
Didžiuotis, ką esame nu
veikę per beveik 11-ka Lie
tuvos valstybingum o atsta
tymo metų. Būti iniciatyviems,
reikliems sau ir kitiems.
Interviu iš “Ukmergės
Žinių” laikraščio persiuntė
Rolandas Kačinskas,
Lietuvos ambasada Washingtone.

sau sio 13-ąją, k ai d rąsū s
lietuviai Vilniuje aukojo savo
gyvybes, gindam i 1990 m.
kovo 11 d. aktą. Tą dieną
L ietuva antrą kartą skelbė
p a sa u liu i
savo
n e p ri
klausomybę. 1990 m. kovo 11
d. dar ir tuo svarbi nes Euro
poje norim a tą datą skaityti
Sovietų Sąjungos griuvim o
pradžia. Todėl šią dieną mes
lenkiame galvas mūsų didvy
riams.
R engėjų vardu E ugenija
Bulotienė ir Regina JuškaitėŠvobienė prisegė gvazdikus
kun. Alfonsui Babonui, žur
nalistui Stasiui Garliauskui ir
muz. Stasiui Sližiui.
M eninėje dalyje -bendras
dainavimas, kurį lydėjo muz.
Stasys Sližys. B uvo sudai
nuota: “ G in taro k ra š ta s ” ,
“Ž em aičių žalias k ra šta s” ,
“Pajūriais, pamariais” ir “Lie
tuva brangi” .
Mykolas Abarius rengėjų
vardu pareiškė padėką kun.
Alfonsui Babonui už šv. M i
šias, pamokslą ir invokaciją,
muz. Stasiui Sližiui ir chorui,
vėliavų tarnybai, žurnalistui
S tasiui G arliauskui už p a 
skaitą, sesei Onutei Abarienei
už vaišes bei visiem s prisidėjusiems prie minėjimo ren
gimo ir jam e dalyvavusiems.
M inėjim as baigtas visiems
sugiedojus Tautos himną.
Po m in ė jim o vyko p a 
bendravimas ir vaišės. M inė
jim ą ruošė ramovėnai, Stasio
Butkaus ir Švyturio jūrų šaulių
kuopos ir Detroito birutietės.
Regina Juškaitė - Švobienė

IL

PASAULINĖS AIDS DIENOS ČIKAGOJE IR KLAIPĖDOJE
Antanas Dundzila
Prieš du dešimtmečius at
pažinta, užkrečiama, dar vis
nepagydoma HIV/Aids liga,
lietuviškai trumpinama ŽIV/
AIDS, rūpi visam pasauliui,
įskaitant ir Lietuvą, ir Am e
riką. Gruodžio 1 d., Pasaulinės
AIDS dienos proga, Čikagos
Tėvų Jėzuitų koplyčioje vyko
tarpreliginės pamaldos už nuo
AIDS mirusiuosius bei su ŽIV/
AIDS gyvenančius asmenis
bei jų artim uosius. O K lai
pėdoje tuo m etu v id urinių
mokyklų moksleiviams buvo
surengtas konkursas “M oks
leiviai prieš AIDS”.
Iše iv ijo s lie tu v ių tarp e
AIDS pagalba L ietuvai rū 
p in a si ja u k ito se param os
srityse efektingai pasireiškusi
Lithuanian Mercy Lift orga
n iza c ija , P ran ės Š lu tien ės
vadovaujam a. Č ikagoje pa
maldas pravedė kun. K. Am
brasas, SJ, diak. E. Brooks,
kun. V. A ušra, jas globojo
Tėvai Jėzuitai, E vangelikų
R eform atų parapija, Ziono

Evangelikų Liuteronų parapija
ir etninė-religinė bendruomenė
Rom uva. K albėtos bendros
maldos, skaitytas šv. Raštas,
giedotos giesmės, perskaitytas
Lietuvoje besidarbuojančios P.
Š lu tien ės p ran ešim as apie
A ID S p a d ė tį L ie tu v o je ir
lietuvio, sergančio ŽIV/AIDS,
anoniminis pranešimas.
Šiuo m etu Lietuvoje yra
žinom i 328 ŽIV ligoniai, iš
kurių 43 serga AIDS. Iki šiol
nuo AIDS mirė jau 30 žmonių.
Tarptautiniai stebėtojai spėja,
kad užsikrėtusių Lietuvoje yra
bent dvigubai daugiau, nes 50čiai nuošimčių žinomų ligonių
iš kart nebuvo nustatyta tei
singa diagnozė, pradžioje jie
gydyti nuo kitų ligų. ŽIV /
AIDS gydymas brangiai at
sieina: Amerikoje jis ligoniui
kainuoja 12,000 per metus.
Lietuva tokių išteklių gydymui
n e tu ri: p rie š m etus tu rė ta
pakankam ai vaistų tik pen
kiems užkrėstiesiem s. Lygi-

nant su visu pasauliu, Lietu
voje užkrėstųjų nuošimtis yra
vienas iš mažiausių. Deja, ši
padėtis gali keistis blogojon
pusėn, nes, kaimystėje esan
čiose Belarusijoje ir Rusijoje,
susirgim ų nuošim čiai savo
didumu yra antroje ir trečioje
vietoje.
“Valstiečių laikraštis” pra
nešė apie Klaipėdoje vykusį
“M o k sle iv ia i p rieš A ID S ”
konkursą. Tai vienas iš būdų,
kuriuo tikėtasi atkreipti jau 
nimo dėmesį, jaunimą saugoti
nuo galimų užsikrėtimų epi
d em ijo s ly g į k ai ku r ja u
p a sie k u sia liga. K onkursą
sudarė įv a irū s e g z am in a i,
klausiant ir atsakant į teo 
retinius - m edicininius, so
c ia lin iu s, p sic h o lo g in iu s reiškinius, spontaninių u ž 
d u o čių įv eik im a s ir kt.
Konkursui Klaipėdos vietovė
buvo parinkta, turbūt, dėl to,
kad ten yra užregistruoti net
47% visų Lietuvos ŽIV atvejų.
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU
LOS A N G E L E S ,

CA

DEVYNIOLIKTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ
LOS ANGELES MIESTE
Rūta Sakienė
Atėjo pripažinim ų ir pa
gerbimų amžius. Vis daugiau
ir dažniau išeivijos menininkai
ir veikėjai iškeliam i ir ap
d o v a n o ja m i už jų p en k ių
dešim tm ečių, o kai kuriais
atvejais net ilgiau, trukusį
k ū rybinį arba organizacinį
darbą, už jų nesibaigiančią
kovą išla ik y ti ir p u o se lė ti
lietuvybę išeivijoje. Tai puiku,
nors gal ir gana vėlokai. Bet
štai -JAV L ie tu v ių B e n 
druomenės Kultūros Fondas
jau devynioliktą kartą pagerbia
- prem ijuoja iškiliausius tų
metų kūrėjus, per pastaruosius
kelis m etus pridėdam as net
piniginę dovaną. Šiais metaisd e v y n io lik to sio s p rem ijų
šventės ruošim o garbė teko
Los A ngeles lietuvių v ien 
sėdijai.
Rengimo komitetas, vado
vaujamas rež. Algimanto Že
m a ita ič io , n e tu rė jo p a s i
ruošimui daug laiko, bet šventę
suorganizavo puikiai. Abejingi
neliko ir Los Angeles lietuviai,
sausio penktos dienos popietę
s k lid in a i p rip ild ę Šv. K a
zimiero parapijos žvilgančiai
puošnią salę.
A k ad em iją a tid a rė LB
Vakarų Apygardos pirmininkė
Angelė Nelsienė. Invokaciją
sukalbėjo kun. Stanislovas
Anužis. Iš Čikagos į šventę
a tsk rid u si JAV K u ltū ro s
Tarybos pirm ininkė M arija
Remienė, prieš pristatydama
2001-jų metų laureatus, savo
žodyje Marija Remienė, prieš
pristatydam a 2001-jų m etų
laureatus, savo žodyje pabrėžė,
kad prem ijų tikslas yra at
kreipti visuomenės dėmesį į
kultūros kūrėjus, kurie aukoja
savo laiką ir energiją. “Sve
timas kraštas nepajėgė išrauti
iš mūsų kūrėjų pasišventimą
Tautos m eilei” kalbėjo Kul
tūros T arybos p irm in in k ė,
“k u ltū rin is išeiv ijo s g y v e
nim as apim a b e v e ik visas
kūrybines apraiškas. LB Kul
tūros Taryba jau 19-tą kartą
įvertina lietuvius kūrėjus ir
skiria premijas. M ecenatas Lietuvių Fondas. Suprantama,
kad šios prem ijos nėra a t
lyginim as, o tik paskata ir
ženklas to gėrio, kuris spindi
kūrėjų darbuose ir visa tai
paliks neišdildomus pėdsakus
ateinančioms kartoms.”
Ji perdavė JAV LB Krašto
Valdybos pirm ininko A lgi
manto Gečio sveikinimus lau
reatams ir išeivijos Rašytojų
Draugijos pirmininkės Stasės
P e te rso n ie n ė s sv e ik in im ą
rašytojai A lei Rūtai, kuriai
Rašytojų Draugijos premiją už

rom aną “Vargingos tėvynės
vaikai” įteikė poetas Bernardas
B razdžionis. N uūžus p lo ji
mams, Remienė į sceną su
kvietė salėje esančius Kultūros
Tarybos laureatus - tris losangeliečius ir vieną čikagietį:
Em ą D ovydaitienę - teatro
p rem ija , Igną M ed ziu k ą ž u rn a listo , V iktorą R alį muzikos ir Anatolijų Šlutą radijo. Jadvyga Paukštienė,
gavusi dailės ir Irena Smieliauskienė, už tautinius šokius,
negalėjo šventėje dalyvauti ir
jų žymenis priėm ė Lietuvių
Fondo atstovė Violeta G ed
gaudienė, kuri drauge su Remiene premijas įteikė šventėje
dalyvavusiem s laureatam s.
Marytė Newsom ir Tadas Dabšys kiekvieną prem ijuojam ą
gražiai pristatė, trumpai apibū
dindami jų veiklą ir įnašą lietuvių
išeivijai. Visi apdovanotieji tarė
po gražų padėkos žodį.
Zodžiu sveikino LR garbės
generalinis konsulas Vytautas
Č ekanauskas.” Šių individų
ta le n ta i tai m arg iasp a lv ė s
išeivijos gyvenimo mozaika,
a p im a n ti m u zik ą, tea trą ,
tautinius šokius, žurnalistiką,
dailę, radijo darbą. Tai šešios
skirtingos, bet turinčios vieną
bendrą giją - vaizduotę, mūsų
gyvenimo apraiškos. ...Taigi,
vaizduotė viršija viską ir yra
kūrėjo didžiausias turtas, kurio
šios dienos laureatams tikrai
nestinga. Vieniems plunksna,
kitiem s teptukas, vieniem s
mikrofonas, kitiems scena, dar
kitiems muzikos garsų magija
- visa tai buvo tik priemonės
įgimtiems talentams išreikšti talen tam s, k u rie atk eliav o
(išskyrus vieną) iš už Atlanto
prieš pusę šimto metų. Išeivija
greitai suprato, kad be k u l
tūrinio gyvenim o jos ateitis
bus liūdna, kad ji ilgai, kaip
lietuviškas vienetas, neišsi
laikys, o mirti ji dar nenorėjo.
Reikia tik prisiminti, kokiose
sąlygose dirbo pirm ieji jos
veteranai, kad galėtume pilnai
įvertinti jų pasišventimą tar
nauti savo tautos labui, jos
dalies išlaikymui svetimuose
dirvonuose. Šios dienos lau
reatai ir yra dar anų sunkaus
kultūrinio gyvenim o darbo
dienų pažibos, tautos p asi
didžiavimas. Jiems mūsų pa
dėka ir garbė. Tegul jų p a
vyzdys įkvepia naująją ateivių
b an g ą ju n g tis į lie tu v išk ą
gyvenimą, jį stiprinti ir savo
talentais p risid ėti prie lie 
tuvybės ne tik išlaikymo, bet
ir jos klestėjimo šiame krašte.
Sveikinu Jus garbingi laureatai
šios gražios ir prasm ingos

Iš kairės: pranešėja Marytė Newsom, rašytoja Alė Rūta, premijuotieji - žurnalistas Ignas Medžiukas,
teatralė Ema Dovydaitienė, muzikas Viktoras Ralys, radijos darbuotojas Anatolijus Šlutas, Kultūros
Tarybos pirm. Marija Remienė, Lietuvių fondo atstovė Violeta Gedgaudienė, pranešėjas Tadas Dabšys.
šventės proga ir linkiu Jums
ant laurų neužmigti, nes žinau,
kad dar Jum yse yra pakan
kam ai jėgų ir daugiau kalnų
nuversti” - baigė savo žodį
konsulas Vytautas Čekanauskas.
Meninėje programos dalyje
pasirodė jauna pianistė Eglė
Ja n u le v ič iū tė , m e istrišk a i
atlikusi Rachm aninovo, C o
relli variacijas. Prie saldu
mynų, vyno ir kavos šventiškai

n u siteik ę sv ečiai dar ilgai
užsibuvo, sveikino naujausius
lau reatu s ir įsig ijo p re m i
ju o tą ją A lės R ūtos knygą.
M alonu, kad pusė šių m etų
pagerbtųjų yra savi, m ieli,
g erai žin o m i ir ja u seniai
gerbiam i losangeliečiai. O
anksčiau JAV LB K ultūros
Tarybos premijas gavę mūsų
viensėdijos iškilieji kultūri
ninkai buvo šie: dailės - Ada

Korsakaitė-Sutkuvienė, radijo
- Genė Plukienė, žurnalistoR ūta K leva V idžiūnienė ir
Karolis Milkovaitis, muzikos
- Petras Armonas ir Bronius
Budriūnas, teatro - LA Dramos
Sambūris, Dalila Mackialienė
ir Petras M aželis ir LA Šv.
K azim iero
L itu a n istin ė
mokykla. Per juos jaučiamės
pagerbti ir mes visi Los Ange
les viensėdijos lietuviai.

JAV LB KULTŪROS TARYBOS P R E M IJU O TIE JI
Ema Dovydaitiene - per
paskutinius 49 metus be po
ilsio pašventė savo energiją ir
talentą lietuviško teatro puo
selėjim ui. Pradžioj su savo
vyru V incu ir pask u tin iais
metais viena vadovauja Los
Angeles Dramos sambūriui,
kuris už poros metų švęs savo
5 0 -tą g y v av im o ju b ilie jų .
S a m b ū riu i Em a yra n e p a 
k e ič ia m a v ad o v ė, ak to rė,
globėja - pažįstanti ir dirbusi
visus Sambūrio darbus - nuo
kostium ų, dekoracijų iki di
plom atinio darbo, taikant ir
glostant užgautus sambūriečių
jautrius jausmus. Organizavo
Sam būrio išvykas JAV, Kanadon ir Lietuvon. Nekartą iš
te a tro fe s tiv a lių Č ik ag o je
parsivežė visą eilę žymenų.
Sveikinam e Em ą gavus šią
prem iją ir linkim e ja i daug
m etų būti prie LA Dram os
Sambūrio vairo.
Ignas M edžiukas - te i
sėjas, prokuroras, redaktorius,
paskaitininkas, ekonomistas;
m o k y k lų v e d ė ja s, v ic e d i
rektorius, mokytojas ir inspek
torius; visuomenės veikėjas:
L ie tu v ių B e n d ru o m e n ė je ,
ALT, Lietuvių žurnalistų val
dyboje ir kitur. Lankydamas
“Ziburio” gimnaziją, šis Dzū
kijos ūkininkaitis pradėjo savo
ž u rn a listo k e lią s a v a itra š 
čiuose, Šaltinis ir Žem aičių
prietelis. Baigęs Vyt. Didž.
Universitetą, rašė straipsnius
leid in ia m s: M ūsų V ilnius,
K arys, Trim itas ir kitiem s.
Atvykęs į JAV, rašė laikraš
čiams: Draugas, Darbininkas,

T ėviškės žiburiai, L ietuvių
dienos ir kitiems. Už jo derlų
in d ė lį m ūsų sp au d o je per
praėjusius 76 m etus jam ir
teikiama 19-toji LB Kult. Tar.
Žurnalisto laureato premija.
V iktoras R alys atnešė į
Los Angeles lietuvių muzikinį
gyvenimą naują jėgą ir naujas
v iltis. Jo vedam as šv. K a
zimiero parapijos choras šian
diena nuskamba su anksčiau
n egirdėtais niuansais, h a r
m onija ir energija žavi su
sirinkusius m aldininkus per
V elykas ir K alėd as ja u d i
nančiai paruoštais bažnytiniais
koncertais ir m eistriškai pa
ru o što m is g iesm ė m is, bei
pakviestais svečiais in stru 
m e n ta lista is b a ž n y čio je ir
koncerto salėje. Mokytojauja
še šta d ie n in ė je m o k y k lo je,
dirba su “Spindulio” tautinių
šokių grupe. Su choru d a
lyvavo Čikagoje ir Lietuvoje
dainų šventėse, kur dirigavo
jungtiniams švenčių chorams.
L inkim e V iktorui ir toliau
sėkmingai skinti laurus m u
zikos srityje.
Anatolijus Šlutas 16 metų
vedė v ie n in te lę laisv am e
pasaulyje lietuvių televizijos
programą Čikagoje iš stoties
W CIU. Uždarius televizijos
pro g ram ą, nuo 1980 m etų
Tolis (taip jis buvo vadinamas)
vedė pokalbio su klausytojais
“Radijo forumas” programą.
Perėmęs Sophie Barkus radijo
p ro g ra m ą, p e rk rik štijo ją
“Am erikos lietuvių radijas”
vardu. Ši program a iki šios
dienos transliuoja Čikagoje

sekm adieniais, nuo 7 iki 8
valandos ryto. Per visą tą laiką
jis yra surinkęs nemažą radijo
ir televizijos laidų archyvą. Už
T oliaus nen u ilstam ą darbą
kom unikacijos srityje ir ski
riam a 19-toji LB K ultūros
Tarybos premija.
J a d v y g a P a u k štien ė 1937 m. dailininkė apdovanota
aukso medaliu už kilimo pro
jektą. 1939 m. Pasaulinėje
M eno ir Pramonės parodoje
Paryžiuje apdovanota aukso
medaliu. Šiandiena jos tapyba
ir grafika puošia eilės galerijų,
muziejų, privačių kolekcijų ir
daugelio lietuvių ir am eri
kiečių meno m ėgėjų sienas.
Sveikiname garbingą meninin
kę laim ė ju sią šią prem iją.
Džiugu kad ji pasiliko originali
savo kūryboje, už ką ji yra
gerbiama tų kurie ją pažįsta ir
kurie ją pažins ateityje.
Irena S m ieliau sk ienė 1950 m. Oldenburgo stovy
kloje suorganizavo jos pirmą
tautinių šokių grupę. Atvykus
į JAV, 1952 m. jau mokė Čika
gos jaunim ą tautinių šokių.
1964 m. atgaivino taut. Šokių
grupę “G ra n d is” , su k uria
gastroliavo JAV, Kanadoje,
Pietų Amerikoje, Australijoje
ir Lietuvoje, kur “Grandies”
ansamblis koncertavo Kaune,
Vilniuje, Marijampolėje, Tel
šiuose, Palangoje bei dainų ir
šokių šventėse. Per pirm ąją
pasaulio lietuvių šventę “Gran
d is ” buvo p a k v ie sta šokti
Šokių dienos finale. G arbė
“Grandžiai” ir jų vadovei.
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVA IR KITOS BALTIJOS ŠALYS PAJĖGIOS
FINANSUOTI SAVO STOJIMĄ 0 NATO IR ES
Vašingtonas-Vilnius, sausio 17 d . (BNS). Lietuva, Latvija
ir Estija yra pajėgios finansuoti stojimo į NATO ir Europos
Sąjungą reikm es ir įgyvendinti kitas su naryste m inėtose
organizacijose susijusias bei m akroekonom inį stabilum ą
užtikrinančias priemones.
Tai konstatuojam a T arptautinio valiutos fondo (TVF)
iniciatyva parengtoje studijoje, kurioje buvo nagrinėjama trijų
Baltijos valstybių integracija į NATO ir ES.
Susitikime su TVF Horst Kohler ir kitais TVF pareigūnais
šios studijos išvados buvo pristatytos Lietuvos prezidentui
Valdui Adamkui, BNS pranešė prezidento atstovė spaudai
Violeta Gaižauskaitė.
Prezidentas taip pat buvo informuotas apie TVF valdybos
trečiadienį baigtą pirmąjį Lietuvos ekonomikos įvertinimą, kuris
yra numatytas pernai Lietuvos Vyriausybės ir TVF pasirašytame
ekonom inės politikos m em orandum e, bei jam e esančius
palankius Lietuvos reformų įvertinimus.
“TVF vadovai susitikime pabrėžė, kad Lietuvoje vykstančios
ekonom inės reform os yra labai sėkm ingos, kad vykdom a
teisinga fiskalinė ir monetarinė politika”, - sakė V.Gaižauskaitė.
Pasak jos, TVF pareigūnai taip pat labai teigiamai įvertino
Lietuvos pasirengimą persieti litą nuo JAV dolerio prie euro.
Tuo pat metu buvo atkreiptas dėmesys į besikeičiančią padėtį
ES ir NVS rinkose, kartu rekomenduojant Lietuvai ir toliau
vykdytą subalansuotą konsoliduoto biudžeto pajamų ir išlaidų
politiką.
“TVF pareigūnai konstatavo, kad Lietuvoje sėkmingai
p rad ė ti dujų ir e n erg etik o s sek to rių reo rg a n iz a v im o ir
privatizavimo procesai ir pageidavo, kad šie procesai vyktų
skaidriai. Taip pat buvo pabrėžta, kad labai svarbu yra tobulinti
Lietuvos mokesčių politiką”, - sakė prezidento atstovė spaudai.
V.Adamkus, pasak jos, informavo TVF pareigūnus apie
Lietuvoje vykstančius ekonomikos procesus bei reformas ir
pažymėjo, kad Lietuvai tapus NATO nare, laukiama dar didesnės
ekonom inės pažangos, susijusios su būsim om is užsienio
investicijomis.
P rezid en tas taip p at daly v av o L ietu v o s am basadoje
surengtuose pietuose su JAV verslo atstovais. Siame susitikime
taip pat dalyvavo JAV prekybos departamento sekretoriaus
pavaduotojas Grantas Aldonas bei maždaug 20 žinomų JAV
bendrovių atstovai.
LIETUVA PRIMINĖ RUSIJAI IR DVIŠALES
PROBLEMAS
Maskva, sausio 15 d. (ELTA). Rusija suinteresuota plėtoti
bendradarbiavimą su Europos Taryba, vis labiau įtakoti šios
organizacijos veiklą bei dom isi vieningos teisinės bazės
sukūrim u Europoje. Šiuos siekius M askvoje ET M inistrų
kom itetui pirm ininkaujančiam Lietuvos užsienio reikalų
ministrui Antanui Valioniui išsakė Rusijos užsienio reikalų
ministras Igoris Ivanovas, praneša ELTA.
“Pokalbis buvo konstruktyvus visais klausimais, tikiuosi, kad
Lietuvos pirmininkavimas ET M K ir toliau bus sėkmingas,
p ak ils L ietu v o s a u to rite ta s” , - spaudos k o n fe re n c ijo je
žurnalistams sakė I.Ivanovas. Jam buvo malonu, kad ET MK
pirmininkas kalba rusiškai, tai jis išsakė susitikimo pradžioje,
linkėdamas A.Valioniui sėkmės pirmininkaujant.
Susitikim o metu ypač didelis dėmesys skirtas kovai su
terorizmu bei žmogaus teisių pažeidimais - tai akcentavo abiejų
šalių atstovai. Anot jų, tam reikalinga parengti teisinę bazę.
Rusijai, įstojusiai į ET, dalis įsipareigojimų sutampa su
dvišaliais Lietuvos ir Rusijos santykiais. Tai ambasados pastatų
grąžinim o, grįžtančių trem tinių apgyvendinim o klausimai.
Lietuva, naudodamasi pirmininkavimu 43 Europos valstybes
vienijančioje organizacijoje, priminė kaimynei Rusijai ir kitas
dvišales problemas. Kalbėta sienos bei kitų pasirašytų sutarčių
ratifikavimo, dujų sektoriaus privatizavimo ir kitais klausimais.
Nuodugniau abiejų šalių reikalus užsienio reikalų ministrai
ketina aptarti I.Ivanovui atvykus su vizitu į Lietuvą.
R usijos užsienio reikalų m inistro I.Ivanovo nuom one,
K araliaučiaus (K aliningrado) srities problem os turi būti
sprendžiamos derybų keliu, dalyvaujant ne tik Europos Sąjungai
ir Rusijai, bet ir Lietuvai bei Lenkijai. Šiuo metu, kaip teigia
Rusijos pusė, šis procesas yra dialogo bei kontaktų stadijoje,
deryboms dar tik ruošiamasi.
Lietuvos delegaciją nustebino Rusijos žurnalistės klausimas
apie Lietuvoje esančius Čečėnijos karių rengimo centrus. Tokia
informacija pasirodė viename iš Rusijos laikraščių. A.Valionis
patikino, jog tokių centrų Lietuvoje nėra.

BLAIVIOMIS AKIMIS
MAŽIAU ŽODŽIŲ - DAUGIAU
DARBŲ
_______________ Pijus J. Žiūrys,_______________
Chemijos inžinierius, Avon Lake, Ohio
L ie tu v o s la isv ė s ir n e 
priklausomybės atkūrimo ke
turiasdešimt metų sukaktuvių
prisiminimas mumyse sukelia
keistą jausmą. Norisi džiaug
tis, šypsoti, gėrėtis Lietuvos
laisvės m etuose nuveiktais
milžiniškais tautos ir valstybės
kūrybos darbais. Bet m ūsų
džiaugsmą temdo juodas de
besis, besileidžiančios saulės
k raujuotais spinduliais ap
šviestas. Šiltas vaizdas mums
primena Lietuvių Tautos ver
giją, laisvos valstybės teisių
išniekinimą, pasaulio teisin
gum o ja u sm o b ei sąžin ės
visišką atbukim ą, negirdėtą
istorijos vingiuose barbarijos
siautėjim ą. M ūsų skaudžiai
sukrėstą sielą paliečia niūri
realy b ė, b ū ten t, kad m ūsų
laimės dienos jau praėjo ir mes
esame skatinami į dabartinę
savo tau to s p a d ė tį ž iū rė ti
blaiviom is akim is ir ieškoti
išeities.
Tie žm onės, k urie kūrė
laisvą ir nepriklausomą Lituvą,
jie gyveno ryžtu, tikėjimu bei
viltim i. Ir m es gyvendam i
Tautos nelaimių dienomis taip
pat esame nepalaužto tikėjimo,
taip pat ir mes savo viltis bei
lūkesčius grindžiam e tvirtu
tikėjimu į Tautos prisikėlimą
naujam gyvenimui. Tikėjimas
laisvės viltimi mus tikrai nuves
į siekių laimėjimą, jeigu mes
tą viltį paremsime kilniu ryžtu,
ištverm e, rim tais darbais ir
sutarimu.
***
G yvendam i reik šm in g ų
sukaktuvių metus, vertindami
laisvės laikotarpio laimėjimus,

neturėtume praeiti užsimerkę
ir pro savo klaidas. Jų buvo
nem aža ir jo s tu rė tų b ū ti
ryžtingai šalinamos. Prieš save
matome plačius darbo barus,
kuriuos turime rimtai ir ryž
tingai atlikti. Matome ne tik
viešus didelius mūsų tautai bei
lietuvybei pavojus, taip pat ir
n e v ie šu s p a v o ju s, g u d ria i
užmaskuotus, kurie mums gali
būti nuožmesni net ir už rau
donąjį siaubą. Taigi, į gero ir
blogo reiškinius turime žiūrėti
atviromis akimis.
Mūsų esminės klaidos tai
su sisk a ld y m a s, su sm u lk ė 
jim as, susiaurėjimas. Vieton
vieningai su telktinai veikę
svarbiausiuose dienos darbų
b a ru o se , m es p a sim e ta m e
smulkmenose. Tomis smulk
m enom is aš laikau daugelį
kuriamų nereikalingų, nepras
mingų, net kenksmingų sam
būrių, kurių vienintelis tikslas
yra turėti garsiai skambantį
vardą, tikrovėje gi - neryškius
ir neįvykdomus uždavinius.
M um s v isiem s c h a ra k 
teringa yda tai savo siaurų
egoistinių pažiūrų pirmumas
prieš Lietuvos laisvės reikalą.
Mūsų didieji sambūriai į va
dovaujančius vaidmenis iške
lia asmenis ne dėl jų gabumų
ir ne dėl besąlyginės tėvynės
meilės nuopelnų, bet tik dėl to,
kad jie yra p artinių ryškių
spalvų. Tokie partinių stabų
liau p sin im ai v y ksta ne tik
partinėse sueigose, bet taip pat
ir k u ltū rin iu o s e b aru o se.
T riu k šm in g a is p lo jim a is
palydimi ir pagyromis spaudos
puslapiuose apiberiami daini
ninkai vaidilos, rašytojai ir

Pijus J. Žiūrys 1958 metais.
visuomenės veikėjai dažnai ne
dėl jų meninių pajėgų, o tik
dėlto, kad jie yra “mūsų par
tijo s ir m ūsų tik ė jim o ”
žmonės. Tuo pačiu metu mes
pamirštame darbus bei nuo
p e ln u s tų žm o n ių ir tų
sam būrių, k urių nuopelnai
L ietu v ai ar lie tu v y b e i yra
ryškūs ir reikšm ingi. A pie
tokius veikėjus nutylima - jie
“ne mūsų partijos”.
Minėdami Lietuvos laisvės
ir nepriklausomybės atkūrimo
keturiasdešim tm etį, m ėgin
kime save įpareigoti: vengti
kraštutinumų, kuriame pavi
dale jie besireikštų, ir remkime
tuos asmenis, kurie tikrai ir
nuoširdžiai dirba dėl Lietuvos
la isv ė s; rin k im e į v a d o 
vaujančias p areigas tokius
žmones, kurie yra gabūs, pa
tikim i, sum anūs, n ežiū rin t
kurios partijos ar pasaulėžiūros
jie būtų.
***
K enčianti T ėvynė m us,
gyvenančius plataus pasaulio
kraštuose, laisvuosius savo
vaikus įpareigoja atlikti daug
p areigų. Į m ūsų sv arb ių jų
p a re ig ų k o d e k s ą įe in a ir
lietuvių išlaikymas Lietuvai.
Norėdami lietuvius išlaikyti
Lietuvai, rim čiausią dėm esį
turime kreipti į mūsų jaunimą:
jį globoti, lietuviškai auklėti,
Nukelta į 9 p.

VARŠUVOJE ANALIZUOJAMI LIETUVOS
TARPTAUTINIAI SANTYKIAI
V aršu va, sa u sio 17 d.
(ELTA). Lenkijos Rytų studijų
centro kvietimu Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santykių
ir politikos mokslų instituto
delegacija dalyvavo Varšuvoje
apskritojo stalo diskusijoje
“L ietuva ir L enkija bei jų
san ty k iai su B a lta ru sija ir
R u sijo s F e d e ra c ijo s K a li
ningrado sritimi” . Dvi dienas
truksiančioje diskusijoje taip
pat dalyvavo Lenkijos Prezi
dento kanceliarijos ir Užsienio
reikalų ministerijos pareigūnai
bei Lietuvos diplomatai.
Apskritojo stalo diskusijos
dalyviai analizavo Baltarusijos
politinę ir ekonominę situaciją,
Lenkijos santykių su B alta
ru sija p e rsp e k ty v a s bei
Lietuvos ir Baltarusijos santy-

kiu s E u ro p o s S ąju n g o s ir
NATO plėtros kontekstuose,
Lietuvos integracijos į E u
ropos Sąjungą įtaką Lietuvos
ir Rusijos santykiam s Kali
ningrado srities kontekste.

L e n k ijo s R ytų stu d ijų
centras veikia prie Lenkijos
ūkio ministerijos ir yra vienas
rimčiausių Lenkijos analitinių
centrų, turinčių stiprią eks
p e rtų k om andą. E k sp e rta i
vykdo užsakomuosius posovie
tinės erdvės problemų tyrimus.

RAGINIMAS NETAIKOMAS LIETUVAI
V iln iu s, sa u sio 17 d.
(ELTA). Europos Komisijos
p irm in in k o R om an P ro d i
ra g in im a s B a ltijo s šalim s
suteikti rusų kalbai tokį pat
statusą kaip ir vietinių gyven
to jų k a lb o m s, n etaik o m as
Lietuvai.
“E uropos K om isija n ie 
kada mūsų šaliai neturėjo jokių
p rie k a iš tų
dėl
k alb o s,
atvirkščiai, nuo 1997 m etų

L ie tu v a n u ro d o m a p a v y z 
džiu”, - sakė Europos komiteto
gener. direktoriaus pavaduo
tojas Klaudijus Maniokas.
Ragindamas suteikti rusų
kalbai tokį pat statusą kaip
vietinių gyventojų kalboms,
R.Prodi pareiškė, jog žmogaus
te isių u ž tik rin im a s yra
sv a rb ia u sia s n a u jų n arių
priėmimo į Europos Sąjungą
kriterijus.

DIRVA • 2002 m. sausio 22 d.
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remti jųjų kilnius polėkius, jį
taip nuteikti, kad, atėjus le
miamai valandai, mUsų tautos
atžalynas butų pajėgus suprasti
savo pareigas ir butų pasinešęs
kovoti dėl savo tėvų žemės.
O k ad mUsų ja u n im a s,
išaugęs ir išsim okslinęs po
svetim u dangum , savas p a
reigas suprastų, jis turi buti šia
linkme tinkamai paruoštas bei
nuteiktas. Jaunim o tautinis
sąm o n in im as tu rė tų bUti
vykdom as ne žodžiais, bet
realiu budu, butent: visomis
m um s įm an o m o m is p r ie 
monėmis išlaikant lituanistines
m o k y k las, ja u n im o laikrašcius, lietuviškas knygas,
chorus, vaidinimus ir muziką,
rengiant jaunim ui paskaitas,
žodžiu, naudojant visas musų
turimas ar prieinamas kulturines priem ones. Į jaunim o
lietuviškąjį sąmoninimą įeina
ir jo įjungimas į musų politinę,
v isuom eninę bei k u ltu rin ę
veiklą. Skatinti jaunimą kurti
tik lietuviškas šeimas, skatinti,
kad šeimose vyrautų tik lietu
vių kalba, lietuviški papročiai,
savos tautinės tradicijos.
T autinio jaunim o sąmoninim o našta ja u priklauso
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menėm s. B endruom enės be
musų paramos irgi negalės tų
uždavinių atlikti, nes ji tuo
tarpu dar nėra tiek pajėgi.
MUsų Bendruom enės nepa
jėgum as susijęs su daugelio
abejingumu, nesidomėjimu ir
nesupratimu jos paskirties bei
uždavinių. Čia ir yra mUsų
pareiga Bendruom enę rem ti
m orališkai ir m edžiagiškai,
kad ji bUtų pajėgi atlikti tuos
didelius uždavinius, kurie jai
p a v e sti P a sa u lio L ie tu v ių
Statuto nuostatais.
***
E su v y resn ė s k arto s
“am erikietis” . Susidom ėjęs
steb iu nau jų jų ateiv ių kUrimąsi, jų visokeriopą veiklą.
D eja, atvirai pastebiu, kad
naujųjų ateivių ne visa veikla
yra tokia, kokia ji mUsų, “se
nųjų” m anym u turėtų bUti.
Pasigendam a tarp senųjų ir
naujųjų ateivių nuoširdesnio
bendradarbiavim o visuom e
ninio darbo baruose. Naujieji
ateiviai, atvykę į Siaurės Ame
riką, neparodė nei noro, nei
nuoširdesnių pastangų suprasti
viso to, ką senieji lietuviai
šiame krašte yra sukUrę. Vie
ton jungtis į šiame krašte jau
seniai veikiančias ir pajėgias
organizacijas, bet jau prade
dančias silpnėti, kad jas su
stiprintų, naujieji ateiviai išvystė
savotišką, dažnai beprasmingą
veiklą, kuri mUsų bendrą darbą
ne stiprina, bet silpnina.
Stai, Siaurės A m erikoje
mes turime dvi senas turtu ir
nariais organizacijas: A m e
rikos Lietuvių susivienijimą ir

A m erikos L ietuvių Rom os
Katalikų Susivienijimą. Abu
susivienijimai turi per 20.000
narių ir per 10.000.000 dol.
k a p ita lą . B et abu s u s i
vienijimai sparčiai “senėja” :
tie, k u rie savo sunkaus
prakaito darbu sukUrė tuos
susivienijimus vienas po kito
žengia į amžinybę, o jų vaikai
rodo per mažą susidomėjimą
tėvų reikšmingu kUriniu. Daug
vilčių buvo sudėta į naujuosius
a te iv iu s. D eja, tos v ilty s
išsipildė tik dalinai.
Šitos sąmoningos ar nesą
moningos klaidos dar atitai
som os. Aš a sm en išk ai net
pageidaučiau, kad abu susi
vienijimai susijungtų į vieną
tu rtin g ą nariais ir pinigais
susivienijim ą, kuris be tie 
sioginės broliškos pagalbos
teikim o nelaimės atveju pa
skirties turėtų dar ir kitą tikslą
- Šiaurės Am erikos lietuvių
solidarum o ugdym ą bei iš
laikymą.
***
Palietus mUsų kai kuriuos
kultUrinio darbo barus, ne
galime tylomis praeiti ir pro
mUsų spaudos-laikraščių sritį.
Nebus perdaug pasakyta, kad
mUsų laikraštinė spauda pa
m ažu ž e n g ia į m erd ė jim o
padėtį. Neskaitantieji ją kaltina
n eįd o m u m u , n e m o d e rn iš 
kum u, atsilikim u. Ar tokie
kaltinim ai turi pagrindą? Aš
manau, kad be pagrindo. Kal
tin d a m i savo la ik ra štin ę
spaudą, daugumą tų kaltinimų
turėtum e prisiim ti sau. Įsi
sąmoninkime vieną tiesą, kuri,
tarsi šešėlis, visais laikais seka
mUsų iše iv ijo s la ik ra štin ę
spaudą: mUsų spaudos dar
bininkai - redaktoriai ir leidėjai
- amžini elgetos, iš kurių mes
daug re ik a la u ja m e , b et
nesuteikiam e tiek param os,
kiek reikalinga, kad laikraščiai
bUtų ir įdomUs ir turiningi ir
m o d ern išk i. Be p in ig ų , ir
didelių sumų pinigų, gera ir
patraukli spauda nesukuriama.
Reikalaujam tobulos spaudos
- duokime daugiau pinigų!
***
S u k a k tu v in ia is m etais
esame užsimoję sušaukti eilę
seim ų ir su v ažiav im ų , są 
skrydžių bei kongresų. Tie,
kurie šaukia seimus ar kon
gresus, mano, kad tik jo kon
gresas ar seim as re ik a lin 
giausias ir naudingiausias, o
k itų tik b e p ra sm is p a 
sivažinėjim as... Iš esmės aš
nieko neturiu prieš kongresų ar
seimų šaukimą. Kai kada jie ir
reikalingi ir bUtini. Tik ne
reikalingi ir nebUtini tada, kai
kongresai arba seim ai šau
kiam i lygiagrečiai, kai kon
g resų šaukim e p ra sid e d a
lenktynės, išplaukiančios ne iš
v isu o m en ės in te re sų , b et
asmeniškų ambicijų. O tai jau
yra žala ne tik mums, bet ir
Lietuvos laisvinimo baruose.
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Vytauto Jasineviciaus nuotr.

Pam ėginkim e aptarti nu
m atom ų kongresų ir seim ų
spėjamą naudą ir išlaidas su
jais susijusias. Įsivaizduokime,
kad visuose šių m etų k o n 
gresuose ar seimuose dalyvaus
per 5000 asm enų. K adangi
visuose suvažiavim uose da
ly v au s iš d a lie s tie p aty s
žmonės, reiškia, turės keliauti
ne vieną, bet po kelis kartus,
ta ig i jų išla id o s v ien am
asmeniui susidarys apytikriai
po 200 d o l., o v isų su 
važiavim ų bendros išlaidos
sieks apie 1000 sumą. O tai jau
d id elis p in ig as, ypač šiais
nedarbo metais.
BUkime nuoširdUs ir atviri.
Sutikime, kad mažiausia pusė
tų seim ų ar kongresų p ro 
gramos bei darbai bus panašUs.
Tad ar nebUtų g e ria u ir
naudingiau pusės kongresų ir
seimų atsisakyti, o jų vieton
savanoriškai sumesti 50.000
dol. Lietuvos laisvinim o ir
lietuviškos kultUros garsinimo
tarp svetimųjų reikalams. Už
tą pinigą galėtum e išplėsti

veiksm ingą propagandą per
am erikiečių radiją bei tele
vizijos tran sliacijas. Už tą
pinigą galėtume vykdyti kontra propagandą prieš kom u
nistų melą, liečiantį Lietuvos
pavergimą bei lietuvių tautos
barbarišką naikinimą. Už tą
pinigą galėtum e pasikviesti
įtakingus JAV politikus, lai
kraštininkus ir radijo bei te
le v iz ijo s v e ik ė ju s, k u rie
am erikiečių m ilijonam s by
lotų, kad L ietuva turi bUti
laisva ir nepriklausoma, kad jai
tu ri bUti a tita is y ta ne tik
m oralinė, bet ir m aterialinė
skriauda - sugrąžinti Lietuvos
valstybei bei jos piliečiam s
padaryti karų ir okupacijos
metais nuostoliai.
Tų pinigų užtektų ir savo
meno kultUros vertybių - literatUros, m uzikos, dainos,
vaidybos, dailės kUrybos palaikymui bei ugdymui, kad
ji bUtų veiksminga priemonė
lietuvybės išlaikyme, o taip pat
ir vertinga priemonė lietuvių
dvasinės kultUros vertybėms

T A R P T A U T IN IŲ

Atkelta iš 4 p.

Valijoje aprimo po iškritusio
lietaus. Gaisrai sunaikino daug
e u k a lip to m edžių, k u rio se
m ėgsta gyventi koala m eš
kėnai. Ugnyje žuvo daug kengUrų, papUgų. Spauda skelbia,
kad 40 gaistų kilo iš padegimų,
suimta apie 30 piktadarių.
• JAV pašto valdyba pa
skelbė, kad nuo birželio 30
pirmos klasės laiško ženklelis
kainuos ne 34 centai, bet 37
centai. Tas pakėlim as daug
kainuos žurnalų ir laikraščių
siuntėjams.
• B u vęs p rez. C lin ton
paskelbė liUdną žinią, kad jo
“geriausias draugas” šuo “Bu
d d y ” buvo m irtin a i s u v a 
žinėtas autom obilio, kai jis

ĮV Y K IŲ

skleisti tarp amerikiečių. BU
kime tikri, kad šiuo bUdu daug
daugiau patarnautume Lietu
vos laisvinimui bei lietuvybės
išlaikym ui, negu abejotinos
vertės kongresais ar seimais.
***
Ir p a b a ig a i - atv iras
pasiaiškinim as. Rašau šiuos
žodžius ne užgauti ar ko nors
gerus norus suniekinti norė
dam as, b e t tik v ien u v ie 
ninteliu tikslu: atvirai pareikšti
savo nuomonę mums visiems
rUpimais reikalais. Ieškojimas
naujų kelių bei naujų veiklos
m eto d ų , k aip L ie tu v ą iš
sunkios vergijos išlaisvinti,
neturėtų bUti suprastas suktu
noru ką nors užgauti ar jo
p a sta n g a s su n ie k in ti. V isi
esam e ne to b u ly b ė s, tik
p a p ra sti žm o n ės, k u riem s
dažnai pasitaiko suklysti, bet,
pastebėjus savas klaidas, reikia
m ėg in ti ja s ta isy ti. T okia
prasme prašau suprasti šiuos
mano pasisakymus.
“Lietuvių dienos” (1958,
gegužė)

APŽVALGA

bandė pagauti kiem e p a si
rodžiusį katiną.
• Naujoji Argentinos vy
riausybė paskelbė piniginio
vieneto pezo nuvertinimą net
29 procentais. Iki šiol pezas
buvo lygus doleriui, dabar už
dolerį teks duoti 1.4 pezo.
Toliau taupytojai negalės lais
vai išsiimti iš bankų sutaupų.
Sutaupas galės lengviau at
gauti tik kovo mėn. Argentinos
katalikų vyskupų konferencija
paskelbė, kad skolas grąžinti
yra moralinė pareiga, tačiau
dar svarbiau yra pasirUpinti
žmogaus teise išlikti, pasakė
P arana apygardos a rk iv y s
kupas E sta n isla v K arlic,
vyskupų konferencijos pirmi
ninkas.
• S lo v ė n ijo s u ž sie n io
re ik a lų m in istras D im itrij

R upel ir Vatikano arkivys
kupas Je a n -L u o is T auran
pasirašė abiejų valstybių san
tykių konkordatą. Slovėnai
garantuoja žmonėms religinę
laisvę.
• K inijos valdžia įspėjo
užsienio verslininkus nesikišti
į K in ijo s v id au s re ik a lu s.
Paskelbta, kad biznierius, pats
kinų kilmės, įvežė be leidimo
į K iniją tUkstančius Švento
Rašto knygų, kurių išplatino
apie 35,000. Už tai jis bus
teisiamas Kinijos teisme.
• Senato daugumos vadas
demokratas Tom Daschle kri
tik a v o JAV p rez. B ush,
sakydamas, kad ekonominis
nuosm ukis ir krizė atsirado
daugiausia dėl pajam ų m o
kesčių sumažinimo.
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Aukštaitijos sodyba Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse.
J. Polio nuotr.

TARPTAUTINE KONFERENCIJA
“EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO PASAULIS IR JO REIKŠMĖ
EKOLOGINIO ŪKIO PLĖTRAI LIETUVOJE”

2001 m etais ja u 6 kartą
Ž em ės ū k io u n iv e rs ite ta s
sukvietė visus į žemės ir miškų
ūkio parodą - mugę “Lietuvos
ag ro p o n o ram a 2 0 0 1 ” . B e 
sidomintys ekologiniu ūkinin
kavimu liko patenkinti - jau
tradicinė ekologinio žemės
ūkio dekada šiemet išsiskyrė
ypatinga renginių gausa ir
tarptautiniu mastu.
Į tarptautinės dekados ren
ginius Žemės ūkio universitete
susirinko gausus svečių būrys
iš daugelio pasaulio šalių. Tai
kom p eten tin g i žem ės ūkio
sp ecialistai, savo žinias ir
p a tirtį p e rd u o d a n ty s e k o 
loginės žem dirbystės plėto
jim u i visuose pasau lio re 
gionuose. Turime pripažinti,
kad IFO A M (T arptautinės
ekologinio žemės ūkio fede
racijos) posėdžio pravedimas
L ietuvoje - tai šios srities
specialistų Lietuvoje pripa
žinimas ir jų sunkaus darbo
įvertinimas.
Svarbiausias ekologinės
dekados renginys - tarptautinė
konferencija “Ekologinio Že
mės ūkio pasaulis ir jo reikšmė
ekologinio ūkio plėtrai Lie
tu v o je ” . P a b rėž d a m i šio
renginio svarbą ekologinio
žemės ūkio plėtrai Lietuvoje,
jam e d alyvavo P rezid en to
patarėjas žem ės ūkio k lau 
sim ais R. D užinskas, ŽŪM
vicem inistras, kiti svečiai.

Šiltais sveikinim o žodžiais
svečius sutiko U niversiteto
rektorius A. Kusta. Visi buvo
maloniai nustebinti išskirtiniu
LR Prezidento V.Adamkaus,
atsiuntusio iš anksto įrašytą
šiam ren g in iu i sveikinim o
kalbą, dėmesiu.
Savo pasisakymuose kon
ferencijos metu IFOAM Pa
saulinės Tarybos nariai iš 
sam iai apžvelgė šiandienos
ekologinio žem ės ūkio lai
mėjimus bei problemas.
Plenarinių sesijų metu bu
vo plačiai nagrinėjama būti
nybė gaminti paklausius rinkai
produktus, siekti, kad ekolo
ginio ūkininkavimo būdai būtų
ekonom iškai naudingi tiek
visuomenei, tiek šiuo verslu
užsiim ančiui ūkininkui. Šie
klausimai ypač aktualūs šiuo
metu, Lietuvai integruojantis į
Europos Sąjungą, kuomet yra
visos sąlygos ekologiškų pro
duktų gamybai. Tai savo kal
boje akcentavo žem ės ūkio
viceministras V. Grušauskas.
LŽŪU Aplinkos instituto
direktorė V. Rutkovienė gau
siai susirinkusiems konferen
cijos dalyviams pateikė duo
m enis
apie
ek o lo g in io
ju d ėjim o p lėtrą L ietuvoje.
Pažymėjimus turinčios plotas,
palyginus 2001 m. su 1997 m.,
padidėjo 4 kartus, ekologinių
ū k ių sk a ič iu s sie k ia 290,
vidutinio ūkio dydis 20 ha, tas

žem ės p lo tas sudaro 0,2%
bendrojo Lietuvos žemės ūkio
naudm enų p lo to . V alstybė
teik ia p aram ą e k o lo g išk a i
ūkininkaujantiems nuo 1997
m., m okėdam a ūkininkam s
tie sio g in e s išm o k as už to
žemės ploto pasėlių hektarą.
K ie k v ie n a is m etais ū k i
ninkaujančių ekologiškai skai
čius išauga vidutiniškai 20
30% ir, ekologinio judėjim o
entuziastų nuomone, 2006 m.
ekologiškai ūkininkaujam ų
nau d m en ų p lo ta s tu rė tų
pasiekti 5%. Tai būtų didelis
visų šioje srityje dirbančių
bendro darbo laimėjimas.
Konferencijoje savo pra
nešimą skaitė IFOAM direk
to riu s T hom as C ie rp k a
(V o k ietija). Jo p ran e šim o
pagrindinės tezės paaiškino
IFO A M -T arptautinės e k o l
oginio žemės ūkio federacijostik slu s ir u ž d a v in iu s. P a 
g rin d in ę jo s v e ik lą k o o r
d in u o ja P a sa u lin ė Taryba,
besivadovaujanti demokratijos
ir atvirumo principais. Trys
Lietuvos organizacijos yra jos
narės, sėkmingai vykdančios
keliamus uždavinius. Konfe
ren c ijo je kalb ėjęs IFO A M
prezidentas Gunnar Rungren
pristatė ekologiškų produktų
kokybės užtikrinimo sistemą,
kurią sudaro IFO A M stan
dartai, akreditacijos kriterijai,
programa, akredituotų įstaigų

tarpusavio pripažinimas. Šiuos
k rite riju s sė k m in g a i įg y 
v e n d in u si d arb e, įsta ig a
“E k o a g ro s” tap o IFO A M
a k re d itu o ta ir p rip a ž in ta
akredituotų organizacijų.
IFOAM Tarybos nariai iš
įvairių pasaulio regionų pri
statė ekologinio ūkio plėtrą
savo regionuose. Apie eko
lo g in į žem ės ūkį L otynų
Amerikoje pasakojo Alberto
(Pipo) Lernaoud (Argentina).
Ši šalis pasauliui tiekia eko
logišką kavą, kokoso riešutus,
kukurūzus, m edvilnę, egzo
tiškus vaisius ir daržoves.
Labai įdomiai apie ekologinį
judėjim ą savo šalyje kalbėjo
Liz Clay, IFOAM (Australija).
Šioje šalyje dėl dirvožem io
savybių ir bioįvairovės su
sidaro ypatingos ū k in in k a
vim o sąly g o s, to d ėl r e i
kalingas glaudus ūkininkų,
mokslininkų bei vyriausybės
bendradarbiavimas.
Ekologinis žemės ūkis Va
karų Afrikos Seišelių šalyseapie jį p a sak o jo Ei H ad ji
Hamath Hane (Senegalas)-ne
tik alternatyva, bet ir būtinybė,
gelbstinti gam tos išteklius,
tausojanti žm onių sveikatą.
P rab h a M ahale iš In d ijo s
supažindino su ekologinio
ūkininkavimo ypatumais Azi
jos šalyse. Tai ypač didelis ir
senas regionas, kur taikomi
ekologinio ūkininkavimo prin
cipai ir labiausiai išplėtotas
ekologiškų produktų ekspor
tas.
Iš Europos šalių, kuriose
ūkininkaujam a ekologiškai,
atstovų pranešimų, pvz., An
tonio Compagnoti iš Italijos,
buvo galim a su p rasti, kad
Europos ekologiškų produktų
rinkoje laisvą nišą realizacijai
rasti galima nesunkiai, ir toks
ūkininkavimo būdas domina
tiek ūkininkus, tiek prekybos
k o m p an ijas. Ita lijo je e k o 
lo g išk a i ū k in in k a u ja n č ių
sk a ič iu s sie k ia 5 0 ,0 0 0 , o
pažymėtos žemės plotas artėja
prie m ilijono hektarų. D au
gelis ek ologinių ūkio p ro 
blem ų vyriausybiniu m astu
sp ren d žiam o s V o kietijoje,
kurioje paskutiniais m etais
pasikeitė šalies vyriausybės
p o ž iū ris į e k o lo g in į ū k i
ninkavim ą. Ten
sukurtas
Vokietijos Federalinės vyriau

sybės ekologinio žemės ūkio
plėtros planas, finansuojamas
iš valstybės biudžeto.
Antroji konferencija buvo
skirta ekologinio žemės ūkio
analizei C entrinėje ir Rytų
Europoje. Šioje Europos da
lyje ekologinis ūkininkavimas
suklestėjo subyrėjus kom u
nizmo režimui, 9-ame dešimt
m etyje. Sunku v ie n a re ik š
m iškai apibūdinti šių šalių
ekologinį judėjim ą, nes jos
labai skiriasi savo geografija,
e k o n o m ik a ir p a p ro č ia is.
Gavusios paramą iš ES, šios
šalys galėtų sėkmingai plėtoti
e k o lo g in į žem ės ū k į, a ti
tinkantį tiek E uropos, tiek
pasaulinius reikalavimus. Kar
tu tai leistų visapusiškai plėsti
prekybą ekologiškais produk
tais, numatant gaires Europos
Sąjungos plėtrai. Apie tai savo
pranešimuose kalbėjo Martien
Lankester (Avalono fondas,
N yderlandai) Ferenc Gruhw ald, IFO A M C entrinės ir
Rytų grupės koordinatorius
(Vengrija).
Svarbi Tarptautinės konfe
rencijos dalis - 24 stendiniai
pranešimai. Juos parengė Lie
tuvos žemės ūkio universiteto,
Lietuvos vandens ūkio, Lie
tuvos žem dirbystės institutų
m o k slin in k a i. Su k o n fe 
rencijos tezėmis galima susi
pažinti U niversiteto b iblio
tekoje.
Apibendrinant galima teig
ti, kad ekologinis judėjimas ir
pasaulyje, ir Lietuvoje įgauna
vis didesnį pagreitį, įtrauk
damas platesnius visuomenės
sluoksnius. Tikimasi, kad jis,
pritariant valstybių vyriau
sybėm s, taps m o d ern ia ir
patrauklia ekonomikos žemės
ūkio sritimi.
Manome, kad šis renginys
p a d ė jo v isiem s b e s id o 
m in tiem s ir ja m e d a ly v a 
vusiems geriau susipažinti su
p a sa u lin iu e k o lo g in iu j u 
dėjimu ir ateityje taps svertas
ekologinio ūkio plėtrai Lie
tuvoje.
Daiva Šileikienė
Ekologijos katedros
Aplinkotyros laboratorijos
vedėja.
Šis straipsnis iš Lietuvos
Ž em ės Ū kio U n iv e rsite to
laikraščio “ŽEMYNA”

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:30-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32
Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718)
479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba amberwings@mac.com
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SPORTAS

KREPŠINIO PIRMENYBĖS

RENGINIŲ KALENDORIUS
VASARIO 17 d. 4:00 v.p.p. Dievo Motinos parapijos salėje
Lietuvos Nepriklausomybės švenčių Vasario 16-tos ir Kovo 11tos minėjimas. Meninę programą atliks “Grandinėlė” ir kanklių
vienetas “Gintarinės stygos”. Organizacijos prašomos dalyvauti
mišiose ir minėjime su vėliavomis. Rengia ALT ir JAV LB
Clevelando Apylinkės valdyba.
KOVO 2 ir 3 d. įvyksta Ateitininkų šventė ir Dainavos
stovyklai paremti koncertas, kurį atliks “Dainavos” oktetas iš
Chicagos.
KOVO 17 d., sekmadienį: Clevelando Skautijos ruošiama
tradicinė “Kaziuko Mugė” , DMNP parapijos salėse. Pradžia
11:00 v.r.

JAU GALIMA GAUTI
LF PARAMOS FORMAS
Asmenys ar organizacijos, suinteresuotos kreiptis į LF raštinę
ir pasiim ti form as, o jas užildžius grąžinti paštu ar įteikti
asmeniškai iki kovo 15 d. 2002 m. Studentai stipendijų gavimo
reikalu užpildę formas, jas turi grąžinti iki balandžio 15 d. 2002
metų.
Paramos formas galima užsisakyti ir per internetą:
WWWLithFund. org
Lietuvių Fondo tel. 630-257-1616. Adresas: Lithuanian
Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

AUŠRININKO DR. JONO ŠLIUPO ARCHYVAS
Vytautas Šiūpas, P. E.
2 0 0 1 -ji m etai buvo ak 
ty v io s a rc h y v in ės v e ik lo s
metai.
2000 m etais Š iauliuose
“Aušros” muziejus išleido ir
“Titnagas” išspausdino Vy
tauto Šliūpo knygą “Tėvas,
kokį aš prisimenu”, dedikuotą
dr. Jono Šliūpo 140-jų metinių
progai. 600 kopijų išdalinta
b ib lio te k o m s, p a v ie n iam s
asmenims ir minėjimų daly
viam s. 2003-aisiais m etais
tikim asi išleisti tos knygos,
antrąją dalį.
M etų p rad žio je su o rg a
nizuoti dr. Jono Šliūpo 140-jų
gim im o m etinių m inėjim ai
Lietuvoje: Vilniuje, Lietuvos
m okslų akadem ijos biblio
tekoje vasario mėn. pradžioje
buvo suruošta dr. Jono Šliūpo
knygų raštų parodėlė, trukusi
visą mėnesį.
Minėjimai prasidėjo kovo
mėn. 5 d. Palangoje, kurioje
J. Šliūpas ne tik ilgus metus
burmistravo, bet ir Palangai
iškovojo miesto teises. Pradėta
jo buvusiam e name esančio
muziejaus aplankymu. Po to
viešojoje bibliotekoje vyko
p a sk a ito s
ir
m u zik in ė
programa. Pranešimus skaitė:
b ib lio te k in in k ė A udra Lu-

kauskaitė “Dr. Jonas Šliūpas ir
P alanga” , m iesto m eras dr.
Egidijus Rimkus akcentavo jo
reikšmę miesto istorijai; vil
n ie tis ž u rn a lis ta s D om as
Šniukas apibudino jo politinę
ir publicistinę veiklą; K lai
pėdos univ. doktorantė Irma
Algėnaitė kalbėjo apie švie
tė jišk ą d a k ta ro v eik lą,
advokatas Feliksas Užpelkis
iškėlė daugelį mažai žinomų
faktų. Sūnus Vyt. Šliūpas,
atvykęs iš Kalifornijos, pri
statė knygą “Tėvas, kokį aš
p risim e n u ” . Po kalbų Vyt.
Š liū p ą sv eik in o ir tau tin ę
juostą užrišo Klaipėdos miesto
katalikiškojo labdaros p ili
grimų klubo “Paguoda” pirm.
Bronislava Žukauskienė. Pa
baigai koncertavo folklorinis
ansam blis “M ėguva” bei S.
Vainiūno muzikos mokyklos
mokiniai ir mokytojai. Išleisti
atitinkam i pašto vokai “Dr.
Jonas Šliūpas - 140” , kurie
greitai tapo filateline retenybe.
Palangos konferenciją rengė
m iesto S a v iv ald y b ė , Liet.
T eisininkų dr-jos Palangos
skyrius, Kultūros centras ir
Viešoji biblioteka, padedant
K a lifo rn ijo je
esan č iam
Archyvui.

2002 m. vyrų senjorų (35 m. ir vyresnių) krep šin io
pirmenybės įvyks 2002 m. kovo 23-24 d.d., Clevelande, Ohio.
Vykdo - Clevelando LSK Žaibas.
Senjorų klasei priklauso 35 metų ir vyresni vyrai, pagal 2002
m. gruodžio 31 d., kitaip tariant, gimusieji 1967 metais ir vyresni.
Pradinė komandų registracija privalo būti atlikta iki 2002
m. vasario 1 d. pas turnyro vadovą Vidą Tatarūną, šiuo adresu:
Tel. 440-209-0440; Faksas: 216-481-6064;
E-mail: tatarunas@ameritech.net
Po pradinės registracijos bus pranešta varžybų formatas ir
kitos tolimesnės detalės. Turnyras vyks tradiciniu “Žaibo dienų
2002” apimtyje.
Dalyvavimas atviras visiems ŠALFASS-gos klubams bei
kitokiems vienetams, atlikusiems 2002 m. ŠALFASS-gos metinę
registraciją.
ŠALFASS-gos krepšinio komitetas ŠALFASS-gos Centro
valdyba
JAUNUČIŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
2002 m. Š. Amerikos lietuvių jaunučių krepšinio pirmenybės
įvyks 2002 m. gegužės 4 ir 5 d.d., Detroite, Mich. Vykdo Detroito LSK “Kovas”.
Varžybas numatoma vykdyti šiose berniukų ir mergaičių
klasėse: B (1986-87 m. gimimo), C (1988-89 m.), D (1990-91
m.), E (1992-93 m.) ir F “m olekulių” (1994 m. gimimo ir
jaunesnių). F (M olekulių) ir, gal būt, E klasėje kom andos
greičiausia bus mišrios (Co-Ed).
Dalyvavimas yra atviras visiems lietuvių sporto klubams bei
kitokiems sporto vienetams, atlikusiems 2002 metų ŠALFASSgos narių registraciją. Komandų skaičius neapribotas visose
klasėse. Principiniai, jaunesnių klasių žaidėjams yra leidžiama
kartu žaisti ir vyresnėse klasėse, kiek laiko ir vietos aplinkybės
leidžia. Mergaitėms yra leidžiama žaisti berniukų komandose,
tačiau neatvirkščiai.
Pradinė (Preliminarinė) komandų registracija privalo būti
atlikta iki 2002 m. vasario 28 d. imtinai, šiuo adresu:
Mykolas Abarius, PO . Box 250309, Franklin, MI 48025
0309, USA Tel. 248-865-0243; Fax: 248-338-2625; E-mail:
michaelgcpa@ameritech.net
Papildomas ryšys: Vytas Polteraitis, tel. 734-420-3137
Po pradinės reg istracijo s bus p ask elb ta varžybų
programa, formatas, mokesčiai, galutinės registracijos data ir
kitos tolimesnės detalės
P iln e sn ę in fo rm a c iją gau n a ŠA L F A S S -gos k lu b ai.
ŠALFASS-gai nepriklausantieji vienetai prašomi kreiptis į M.
Abarių ar V. Polteraitį.
Šios varžybos yra dalis 52-jų Š. Amerikos lietuvių sporto
žaidynių, kurių pagrindinė dalis vyks Čikagoje š.m. gegužės
mėn.
SALFASS krepšinio komitetas SALFASS Centro valdyba
Vilniuje, Lietuvos mokslų
akademijoje kovo mėn. 7 d. dr.
Jono Šliūpo nuopelnus lietuvių
tautos atgimimui, lietuviškos
spaudos leidybai ir M ažajai
L ietuvai apžvelgę Lietuvos
istorikai. Iškilmingo minėjimo
įž a n g in į žo d į tarė LM A
prezidentas akad. Benediktas
Juodka.
Pranešim us skaitė: LMA
leidyklos pirm. dr. Algimantas
Liekis “Dr.J. Šliūpas - laisvės
šauklys”, LMA narys prof. dr.
A n tan as Tyla “Dr. Jonas
Šliūpas - lietuviškos spaudos
gynėjas” , doc. dr. Romas Ba
tū ra “Dr. Jonas Š liūpas ir
lietuvių tautos atgim im as” .
Vyt. Šliūpas prisiminė tėvą iš
ja u n y s tė s d ien ų ir k la u 
sytojam s padalino savo iš 
leistąją knygą bei Šiauliuose
neseniai perspausdintą prof.
Juozo Jakšto knygą “Dr. Jonas
Šliūpas - Jo raštai ir tautinė

veikla”. Pabaigoje, koncertavo
Lietuvos mokslų akademijos
mišrus choras vadovaujamas
d irig en to Vyt. V ersecko ir
koncertmeisterės Juditos Taučiūtės. Klausytojų tarpe buvo
dr. Vyt. Landsbergis, dr. K.
Bobelis, prof. L. Kadžiulis, dr
V. Šiūdikas, Virg. Paplaus
kienė, dir. T. M ekas, dr. A.
P iročkinas, dir. J. M arcin 
kevičius, Vanda Šliūpienė,
spaudos ir TV fotografai.
Š ia u liu o se m ie sto sa 
vivaldybės salėje, “A ušros”
m u zie ja u s kovo 14 d. su 
ruoštas minėjimas prasidėjo
Šiaulių konservatorijos forte
p ijo n o ir sm uiko m uzikos
koncertais; atlikėjai R. Lu
košius, L. Mameniškytė ir M.
Minciunienė. “Minėjimas sa
vivaldybės pastate surengtas
ne atsitiktinai - jame yra gy
venęs pats Jonas Šliūpas” rašė “ Š ia u lių N a u jie n o s” ,

DIRVAI
AUKOJO
K. Trečiokas, Union, NJ ........ 200
Č.Satkas, Kirtland, OH ....... 100
L. Jurkūnas, La Grange, IL .... 25
J.Šiaučiūnas, Cicero, IL ........ 25
B. Balčiūnas, Annapolis, MD . 25
R. Strimaitis, Los Altos H., CA 20
A.Dačys, Burbank, CA .......... 15
D.Gutauskas, C anada............. 15
F.Peleckas, Chicago, IL ...........15
A.Puteris, Canada .....................15
L.Venckus, Fennville, MI ........15
P.Ambraziejus, N. Falmth.,MA 10
S. Bražionis, Oak Lawn, IL .... 10
V.Labanauskas, Twisp, WA .. 10
H.Stasas, Cleveland, OH ....... 10
J.Užupis, Worth, IL .................. 10
C. Žitkus, Baltimore, MD ...... 10
V.Juška, C anada....................... 5
O.Paulius, Lemont, IL ............. 5

Visiems aukotojams
Nuoširdžiai dėkojame

DVI MOTERYS GALI
SLAUGYTI
pagyvenusius žmones, gali
tvarkyti namus, turi
mašiną.
Tel.: 216 289-0222

P “ ———————n
HOUSE FOR
SALE
Brick Bungalow
Good Area - Excellent
Condition $ 89,900
George Knaus
Real Estate Inc.
216 481-9300

kurias (kartu su “T itnagas”
spaustuve) prieš 80 metų irgi
įsteigė Jonas Šliūpas. Svei
kinim o žodžius tarė Šiaulių
miesto vicemeras Vac. Vingras
ir “Aušros” muziejaus dir. R.
Balza. Paskaitas skaitė: vil
n ietė isto rik ė dr. D. M a r
cinkevičienė “A ušros” le i
dybos v adovė V irg in ija
Šiukščienė viešai pristatė Vyt.
Šliūpo parašytąją knygą. Kal
bėjo ir Vyt. Šliūpas, padalino
bei autografavo knygas, už tai
šiauliečiai ir gruzdiečiai ap
dovanojo jį ir jo žmoną Vandą
tautine juosta, keramine vaza
ir gėlėmis.
K aune buvo norėta su 
ruošti minėjimą, bet neatsirado
rengėjų. Stebėtina, kad Vy
tauto Didžiojo universitetas,
savo laiku suteikęs Šliūpui net
tris Garbės daktaratus - garbę
Nukelta į 12 p.
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Atkelta iš 11 p.
kurios negavo nei vienas kitas
Lietuvos veikėjas - šį kartą
nesiteik ė sukaktį tinkam ai
paminėti.
Prieš metus suteiktoji vien
kartinė stipendija Klaipėdos
universiteto studentei Irm ai
Angėnaitei atnešė gražių re
z u lta tų . Jos stu d ijų tem a:
“ Š v ie tė jišk a d a k ta ro Jono
Šliūpo veikla”, buvo išspaus
dinta u n iv ersiteto hu m an i
tarinių ir socialinių m okslų
žurnale “Tiltai” .
Texas Univ. prof. G ery
H artm an dak taratą apgynė
teze: “A m erik o s lie tu v ia i
1880-1940”. Daktarato studi
joms vartotą medžiagą apie dr.
J. Šliūpą prof. G. H artm an
rado m ūsų archyve. R eikia
pam inėti kad prof. Hartman
parašė išsamų straipsnį “Dr.
Jonas Šliūpas ir lietuvių tau
tiškas judėjimas Amerikoje” ,
Lietuvos m okslo redakcijos
“Lietuvių Tauta” IV knygai, o
140-tojo gim tadienio m inė
jimo proga ir straipsnį atspaus
dintą lietuviškoje spaudoje.
Archyvas išsiuntė į Šiaulių
universitetą 30 dėžių turėtų
lietuviškų bei angliškų knygų.
A rch y v o v ad o v as Vyt. J.
Šliūpas tris kartu s lankėsi
L ietuvoje ir nem ažai laiko
pašventė tenai archyvo rei

kalam s. R yšiai išlaikyti su
LMA ir jos biblioteka, Vilniaus
univ. biblioteka, keliais Lietu
vos valstybiniais archyvais,
Nacionaline M. Mažvydo bi
blioteka, Palangos biblioteka,
Kauno, Vilniaus, Klaipėdos ir
Š ia u lių u n iv e rs ite ta is, M.
M aironio m uziejum i, Liet.
Medicinos ir Farmacijos mu
ziejumi Kaune, ir ypač artimai
bendrauta su Šiaulių “Aušros”
m u zieju m i. A m e rik o je Lituanistinių Tyrimų ir Studijų
centru, Balzeko m uziejum i,
Hooverio institutu ir pavieniais
lietuviais.
Esame dėkingi “Lietuvos
A id u i” už dr. A. L iek io
straipsnį. Dėkojame Lietuvos
la ik ra šč ia m s ta lp in u sie m s
straipsnius ir žinias apie dr. J.
Š liūpą: “ Š ia u lių K ra štu i” ,
Šiaulių N aujienom s” , “Vei
dui” , “Respublikai”, “Vakari
nei P alangai” , “K laipėdosPalangos T iltu i” , “M okslo
L ie tu v a i” , “ L ie tu v o s Ž i
niom s” ; A m erikos la ik ra š
čiams: “Schuylkill Living” ,
“Lithuanian Heritage” , “La
bas”, “Dirvai” , “Lietuvių Bal
sui”, “Draugui”, “Sandarai”.
“A u šrin in k o dr. Jono
Š liū p o A rc h y v o ” ad resas:
2907
F ro n te ra
Way,
Burlingame, CA 94010 USA
Tel.:
6 5 0 /6 9 2 -6 8 5 6
E:
sliupas vy t @earthlink.net
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Čikaga-Vilnius, sausio 15
d. (BNS). JAV Teisingum o
d ep artam en tas, b e n d ra d a r
biavęs su Lietuvos generaline
prokuratūra, pradėjo teisines
procedūras, kuriomis siekiama
atimti Amerikos pilietybę iš
lietuvio Petro Bernotavičiaus,
įtariamo dalyvavus žydų ir kitų
civilių gyventojų žudynėse per
nacių o k u p aciją L ietu v o je
A n tro jo p a sa u lin io k aro
metais.
K aip BNS pranešė T ei
singumo departam entas, Č i
kagos teisme iškeltame kalti
nime teigiama, kad P.Bernotavičius, JAV pasivadinęs Pe
ter John B ernes 1941-ųjų
vasarą tarnavo nacių paskirto
Kupiškio karinio komendanto
Werner Loew padėjėju.
79 m etų P.Bernotavičius
d ab ar g y v e n a L o k p o rte ,
Illinoois Valstijoje.
Teisingumo departamento
k altin im e teigiam a, kad P.
Bernotavičius tiesiogiai da
lyvavo suvarant pasm erktus
belaisvius iš kalėjimo į egze
kucijos vietas. Teisingum o
departamento žiniomis, 1941ųjų v a sarą buvo n u žudyta
daugiau nei 1000 Kupiškyje
gyvenusių žydų vyrų, moterų
ir vaikų.
Lietuvos generalinė pro
k u ra tū ra P .B ern o tav ič ia u s
veiklai ištirti 1999 metų liepą
iškėlė baudžiam ąją bylą dėl
genocido ir karo nusikaltimų.
Tačiau pernai balandį proku
ratūra parengtinį tardymą šioje
byloje sustabdė, nes iš užsienio
šalių, į k u ria s k re ip ė si su
teisinės pagalbos prašymais,
b ei Iz ra e ly je įsik ū ru sio s
h o lo k au sto tyrim o o rg a n i
zacijos “Yad Vashem” negavo

JAV NACIŲ MEDŽIOTOJAI SIEKIA DEPORTUOTI
KARO NUSIKALTIMAIS ĮTARIAMĄ LIETUVĮ

medžiagos, kuri turėtų esminės
reikšmės bylai.
K aip BN S sakė G e n e 
ralinės prokuratūros Specia
liųjų tyrimų skyriaus vyriau
siasis prokuroras Rim vydas
V a le n tu k e v ič iu s, teisin ė s
pagalbos prašymai apklausti
galimus P.Bernotavičiaus nusi
kalstamos veiklos liudytojus
bei surasti dokumentus buvo
išsiųsti į Vokietiją, Kanadą,
Prancūziją, Australiją, Rusiją
ir Ukrainą. Gautuose atsaky
muose P. Bernotavičiaus kaltės
įrodymų nebuvo.
Lietuva taip pat prašė JAV
T eisin g u m o d e p a rtam e n to
S p e c ia lių jų ty rim ų sk y rių
ap k la u sti įta ria m u o ju p atį
R.Bernotavičių pagal Genera
linės prokuratūros pateiktus
klausimus, bet gavo neigiamą
atsakymą, motyvuojant, kad jo
byla netrukus bus perduota
JAV teismui.
A m e rik ie č ia i p e rd a v ė
Lietuvai 1999 metais vykusio
JAV pareigūnų pokalbio su
P.Bernotavičiumi stenogramą,
ku rio je užfik su o ta, kur jis

neigia savo darbą nacių ka
rinėje kom endantūroje K u
piškyje. Lietuvos generalinės
prokuratūros iškeltoje byloje iš
v iso buvo a p k la u sti 193
liudytojai. Dauguma apklaus
tųjų negalėjo nieko papasakoti
apie konkrečius P.Bernotavi
čiaus nusikalstamus veiksmus,
nors dalis iš jų žinojo, kad jis
dirbo nacių komendanto pa
dėjėju. P.Bernotavičiaus kaltės
įrodymų nesėkmingai ieškota
L ietu v o s ir u ž sie n io šalių
archyvuose.
Lietuvos generalinės pro
kuratūros specialiųjų tyrimų
skyriaus prokurorai per trejus
pastaruosius m etus suteikė
visapusišką pagalbą JAV Tei
singumo departam ento Spe
cialiųjų tyrimų skyriaus parei
gūnam s, renkant įrodom ąją
medžiagą apie P.Bernotavičių
Lietuvoje, bei dalijosi su jais
informacija iš Lietuvoje tirtos
bylos. Prokuroras R. Valen
tukevičius interviu BNS vylė
si, kad tiesa apie R.Bernotavičiaus veiklą per karą bus
nustatyta.

EUROPA TRAVEL 692-1700
LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL
TO EAST EUROPE
paupūtu *

prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY
for oVer ss Years

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

Paul Stefanac

S AVI

PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS 0 TAUPĄ
Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119
DARBO VALANDOS:
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

