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LIE TU V A JA U P A K V IE S TA Į NATO!
2002 lapkričio men. 21 d.
11:06 (ELTA, BNS). NATO
pakvietė Lietuvą, Latviją ir
Estiją bei dar keturias Vidurio
Europos valstybes pradėti pri
sijungimo prie Aljanso dery
bas, kurios turėtų pasibaigti
įstojimo protokolų pasirašymu
kitų m etų kovą. Tuo pačiu
sprendimu Aljansas paliko “at
viras duris” - galimybę ateityje
įstoti ir narystės kriterijus ati
tinkančioms Europos valsty
bėms.
Istorinį pareiškimą, kuris
vainikuoja prieš beveik devy
nerius metus Lietuvos pradėtas
pastangas, Prahoje ketvirtadie
nio rytą paskelbė NATO gene
ralinis sekretorius George Ro
bertson.
Prahoje esantis Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus ta
proga pasakė, kad “tai didi die
na Lietuvai” . “Tikiu, kad ja
džiaugiasi visa m ūsų tauta.
Džiaugiuosi ir aš, kad siekis,
kurį aš išsakiau savo inaugu
racinėje kalboje (1998 metaisBNS) išsipildė - dar mano ka
dencijos m etu L ietuva p a 
kviesta į NATO” , - žurnalis
tams sakė V.Adamkus.
“Mes šiandien susitikome,
kad išplėstum e ir sustiprin
tume Aljansą” , - rašoma ko
munikate, kurį NATO vadovai
oficialiai paskelbė ketvirta
d ien į po p ietų , pasib aig u s
Siaurės Atlanto tarybos (North
Atlantic Council) posėdžiui.
“Mes sveikiname šią isto
rinę progą” , - rašoma komuni
kate, kuriame išvardintos sep
tynios pakvietim us į NATO
gavusios šalys - Lietuva, Lat
vija, Estija, Slovėnija, Slova
kija, Bulgarija ir Rumunija.
“Šių naujų šalių prisijun
gimas sustiprins saugumą vioje Euroatlantinėje erdvėje ir
padės pasiekti bendro tikslo vientisos ir laisvos Europos,
kurią vieniją taika ir bendros
vertybės” , - skelbiama komu
nikate. Jame pabrėžiama, kad
“pak v iesto sio s šalys p ad e
monstravo savo pasišventimą
Vašingtono sutarties pagrin
diniams principams ir vertybėms”.“Mes nedelsdami pra
dėsime prisijungimo procesą,
kad galėtume pasirašyti įsto
jim o protokolus iki 2003 metų
kovo p a b a ig o s” , - rašom a
komunikate. NATO vadovai
pabrėžė, kad NATO durys liks
atviros visoms Europos demo
kratinėms valstybėms, norin
čiom s ir galinčiom s įstoti į
Aljansą.

Netrukus po to, kai Prahoje
buvo paskelbta, kad Lietuva ir
dar šešios šalys yra pakviestos
į Šiaurės Atlanto aljansą, Lie
tuvos užsienio reikalų minis
trui Antanui Valioniui buvo
įteiktas svarbus dokumentas NATO generalinio sekreto
riaus lordo George Robertson
laiškas, kuriame Lietuvai siū
loma pradėti derybas dėl stoji
mo į Aljansą. “Lietuva visada
buvo Europos civilizacijoje,
tačiau dabar mūsų šalis padarė
didelį kokybinį šuolį - grįžo į
Vakarų institucijas” , - Eltai
sakė Lietuvos diplomatijos va
dovas, kartu su P rezidentu
Valdu A dam kum i ir k ita is
Lietuvos pareigūnais dalyvau
jantis NATO viršūnių susiti
kime Prahoje. Pasak jo, NATO
yra pirma gynybinis, o po to politinis Aljansas. Narystė ja 
me, ministro teigimu, padidins
ne tik saugumo pajėgumus, bet
ir sukurs stipresnės valstybės
įvaizdį. Taigi Lietuva pritrauks
daugiau užsienio investicijų.
Pasak Lietuvos diplomatų,
šiemet gruodį ir kitų metų sau
sį įvyks nesudėtingos techni
nės derybos tarp Lietuvos už
sienio reikalų, krašto apsaugos
ministerijų bei Valstybės sau
gumo departamento ir NATO
aparato. Lietuvos atstovai ap
tars prisijungimo reikalus su
NATO generalinio sekreto
riaus pavaduotoju politikos
reikalams Guther Altenburg.
Lietuvos užsienio reikalų
ministras vasario mėnesį išsiųs
Aljanso vadovui formalų laiš
ką, kuriame bus patvirtinti Lie
tuvos politiniai ir kariniai įsi
pareigojimai bei pasirengimas
prisijungti prie Aljanso. Lau
kiama, kad kovo mėnesį Lietu
vos misijos prie NATO vado
vas Briuselyje pasirašys Lietu
vos prisijungimo prie NATO
protokolus.
Maždaug per du mėnesius
tikimasi šių dokumentų ratifi
kacijos pradžios NATO šalių
parlamentuose. BNS žiniomis,
esama nuorodų, kad vienas pir
mųjų Lietuvos ir kitų naujų na
rių prisijungimą prie NATO ra
tifikuos JAV Kongresas, nese
niai signalizavęs tvirtą paramą
naujų narių priėmimo ratifika
vimui. Ratifikavimo visų devy
niolikos NATO šalių parlamen
tuose tikimasi iki 2004-ųjų m.
gegužės, kai turėtų įvykti kitas
Aljanso viršūnių susitikimas.
Jame bus paskelbta apie pa
kviestųjų šalių tapimą visaver
čiais Aljanso partneriais.

NATO Generalinis sekretorius George Robertson skelbia, kad Bulgarija, Estija, Latvija, Lietuva,
Rumunija, Slovakija ir Slovėnija kviečiamos įsijungti į NATO, ir kad 19-os valstybių sąjunga atveria
jom s duris būti pilanteisėmis narėmis.
NATO nuotr.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
VALDO ADAMKAUS KALBA
saugum as ir
s ta b ilu m a s
užtikrina mū
sų ateitį ir ge
rovę.
Š ia n d ie n
Jūs pripažinote, kad Lie
tuva tapo at
viros visuo
menės ir rin
LR prezidentas Valdas Adamkus kalba NATO kos ekonomi
viršūnių konferencijoje Prahoje.
NATO nuotr. kos šalim i.
Jūs pasiuntė
V iln iu s, lapkričio 21 d. te aiškią žinią Lietuvos žmo
(ELTA). ELTA perduoda Lie nėms, kurie, įgyvendindam i
tuvos Prezidento V. Adamkaus integracijos uždavinius, daug
kalbą, pasakytą Šiaurės A t ir sunkiai dirbo. Jūs pripalanto Tarybos susitikime Pra žin o te m ūsų šalį p a tik im a
hoje 2002 m. lap k ričio 21 sąju n g in in k e. Šis isto rin is
pripažinim as ne tik įtvirtina
dieną.
mūsų demokratiją, bet ir įkve
Pone Pirmininke,
piam us ir toliau atsakingai
Ekscelencijos,
elgtis, kaip sąjungininkam s
Ponios ir ponai,
pridera,
kad taika įsivyrautų
Pirm iausia norėčiau nuo
širdžiai padėkoti NATO narių Europoje ir visame pasaulyje.
Gerai suvokiame, jog šian
valstybių bei vyriausybių va
dovam s už šiandien priim tą dieninis sprendimas žymi ne
sprendimą pakviesti Lietuvą p a b a ig ą , o g re ič ia u naujo
prisijungti prie Šiaurės Atlanto proceso pradžią. Kad ir kokie
sutarties organizacijos. Šiuo įspūdingi šiandien būtų mūsų
istoriniu sprendim u žengtas laimėjimai, ateityje mūsų lau
dar vienas žingsnis į vieningą kia ypač svarbūs darbai. Už
ir laisvą Europą, vienijam ą tikrinu jus, kad sutelkę visą
tvirto, visaapimančio transat reik alin g ą politin ę valią ir
būtinus išteklius tęsime pra
lantinio ryšio.
Praėjusioji NATO plėtros dėtas reformas.
L ietuva Š iaurės A tlanto
banga patv irtin o , kad nėra
geresnės kaimynės nei stabili aljanse siekia b ūti stipri ir
ir demokratiška Europa. Juk veiksminga narė. Padarysime

viską, kad NATO sėkmingiau
įgyvendintų dabarties ir atei
ties užduotis. Šia nuostata
pagrįsta m ūsų gynybos sis
temos reforma. Esame pasi
ryžę sukurti judrias, mobilias
ir lengvai pritaikomas gink
luotąsias pajėgas, kurios prisi
jungtų prie NATO kuriam ų
greitojo reagavimo pajėgų ir
dalyvautų įvairiose NATO
misijose.
G erai suvokiam e, koks
svarbus Prahoje patvirtintas
Sąjunginių pajėgumų stiprini
mo planas. Remiame šią ini
ciatyvą, kurią įgyvendinus
Aljansas labiau prisitaikytų
spręsti iškylančias naujas sau
gum o problem as, lanksčiau
reaguotų į naujas grėsm es,
kurtų naujus pajėgum us ir
užtikrintų stabilumą ten, kur
būtina. Lietuva yra pasirengu
si kartu su Jumis dirbti, kad šie
uždaviniai būtų įgyvendinti.
Baigdam as norėčiau p a
brėžti po litin ę atvirų durų
politikos svarbą. Saugaus ir
stabilaus euroatlanto regiono
plėtra atitinka m ūsų strate
ginius interesus. Mes ir toliau
aktyviai bendradarbiausime su
narystės siekiančiom is šali
mis. Esame pasirengę dalytis
patirtim i ir stiprinti solida
rumo dvasią, daug padėjusią
Vilniaus grupės šalims.
Ačiū už dėmesį.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ PACIFISTŲ AKCIJAI PRITRUKO DĖMESIO
Vilnius, lapkričio 21 d. (ELTA). Teatralizuotą protesto akciją
prieš NATO ir JAV Prezidento vizitą Lietuvoje Vilniaus sena
miestyje surengė grupelė jaunimo, save įvardijusio radikalių
pacifistų grupe.
Nuo Rotušės aikštės Didžiąja ir Pilies gatvėmis į Katedros
aikštę buvo tempiamas surūdijusio tanko kartoninis muliažas,
kuriame stovėjo, mojavo ir oro bučinius praeiviams siuntė “pre
zidentas” su ausine kepure, veidą prisidengęs iškirptu Bušo port
retu. Už grindinio akmenų kliuvinėjusį “tanką” lydėjo “nėščia”
moteris, “išbalusi” moksleivė su kuprine, šalmuotas darbininkas,
Baltai apsirengusi medikė, akiniuota mokytoja su senoviniais
skaičiuotuvais ir plikagalvis apsauginis.
Nebylios akcijos dalyviai prisistatė kaip įvairių specialybių
ir visuomenės sluoksnių atstovai bei skundėsi jaučią didesnį
policijos dėmesį. “Šia akcija nesitikime apversti pasaulio. Nori
me pasiekti žmonių sąmonę ir parodyti, kad galima galvoti ki
taip, kad yra kitaip manančių. Mes nenorime kariauti. Mes neno
rime būti ten, kur vyksta karas. Mes nenorime remti kažkur vyks
tančio karo”, - tikino pacifistinės akcijos dalyviai.
Pankiškos išvaizdos merginos praeiviams dalijo atsišauki
mus, kuriais buvo raginama pasirašyti už referendumą dėl Lietu
vos stojimo į NATO, tačiau didesnio miestelėnų dėmesio akcijos
rengėjai nesulaukė.
Prie Rotušės aikštės, ruošiamos JAV Prezidento sutikimui,
atėjo ir keturių Vilniaus universiteto studentų, prisistačiusių neut
ralios pozicijos atstovais, irgi turinčiais teisę pareikšti savo nuo
monę, grupelė. Jų plakatuose su daugybe klaustukų ir šauktukų
buvo išreikšta nuostaba dėl Lietuvos pakvietimo į NATO.
Istorinės dienos nuotaikos buvo jaučiamos ir prie Vilniaus
m okytojų namų. Čia vyko interaktyvus renginys “NATO
kiemelis”, kurį organizavo VU Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų instituto studentų korporacija “Republika”. Kiemelyje
buvo demonstruojami Lietuvos karių ginklai ir amunicija, vyko
geriausio NATO oratoriaus konkursas “Nuo bačkos apie
NATO” , buvo dalijamos nemokamos vaišės pagal Aljanso
m eniu, p ristato m a s NATO in fo rm a c in is sten d as, vyko
m oksleivių piešinių paroda “Mes be NATO kaip be batų” ,
viktorina “Ką žinai apie NATO?”. Krašto apsaugos ministerija
surengė fotoparodą, klausytojams koncertavo žinomos muzikos
grupės.
■ JAV PREZIDENTO PROGRAMOJE TRYS OFICIALUS SUSITIKIMAI
Vilnius, lapkričio 21 d. (ELTA). Po NATO valstybių vadovų
susitikim o Prahoje Europos didm iesčius lankanti pirm oji
Jungtinių Amerikos Valstijų pora - Prezidentas George W.Bush
ir ponia Laura Bush - su oficialiu vizitu į Vilnių atvyko penkta
dienio vakare.
Kaip jau skelbta, JAV Prezidentas G.W.Bush ir jį lydinti gausi
delegacija prieš tai dar apsilankė Rusijoje - prie Sankt Peterburgo
esančiame Puškino mieste rengiamas G.W.Bush susitikimas su
šios šalies Prezidentu Vladimiru Putinu.
Pagal vizito Lietuvoje programą penktadienį 18.30 val. buvo
numatytas trumpas aukštųjų svečių pasveikinimas Vilniaus oro
uoste, po kurio JAV Prezidentas su žmona palydėti į sena
miesčio viešbutį “Radisson SAS Astorija” .
Oficialioji vizito programa prasidėjo ir baigėsi šeštadienį.
Rytą buvo surengta sveikinimo ceremonija Prezidentūroje. Ne
trukus po jos Prezidentūros Derybų salėje - JAV Prezidento
G.W.Bush susitikimas su Lietuvos Seimo pirmininku Artūru
Paulausku bei Ministru pirmininku Algirdu Brazausku.
Vėliau Baltojoje salėje G.W.Bush buvo įteiktas Lietuvos
valstybės apdovanojimas - Vytauto Didžiojo ordino didysis
kryžius. Po apdovanojimo ceremonijos aukštasis svečias perėjo
į Mėlynąją salę, kur įvyko dvišalis V.Adamkaus ir G.W.Bush
susitikimas. Netrukus po jos Prezidentūroje surengtas ir bendras
JAV vadovo susitikimas su trijų Baltijos valstybių Prezidentais
- V.Adamkumi, Vaira Vyke-Freiberga ir Arnold Ruutel.
Baigęs oficialius pokalbius, GeorgeW.Bush dar pasveikino
Lietuvos žmones, susirinkusius Vilniaus Rotušės aikštėje. Po
to JAV vadovas apsilankė Amerikos Centre.
Poniai Laura Bush parengta atskira vizito programa. Kol
valstybių vadovai aptarinėjo politikos aktualijas, Lietuvos
Prezidento žmona Alma Adamkienė pakvietė JAV Prezidento
žmoną puodeliui arbatos. Vėliau abi ponios apsilankė Vilniaus
universitete. Oficialiems susitikimams pasibaigus, L. Bush bei
A.Adamkienė vėl prisijungė prie visos delegacijos ir dalyvavo
susitikime su vilniečiais Rotušės aikštėje.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

SPAUDIMAS IRAKUI

Algirdas Pužauskas

Rusijos prezidentas Vladi
mir Putin, dalyvaudamas Eu
ropos Sąjungos vadovų suva
žiavime Belgijoje labai piktai
pasm erkė Č ečėnijos laisvės
kovotojus už įsitikinimą, kad
visi pasaulio krikščionys, bu
distai ir kitų tikėjimų žmonės
turi būti išžudyti, kad pasau
lyje liktų vien tik musulmonai.
Putin kvietė visus musulmonų
priešus atvykti į Rusiją. Ten jie
pamatytų, kad Rusijoje klesti
įvairios religijos. Europos Są
jungos vadai svarstė Rusijos

ruosime jokių apgavysčių, jo 
kių melagysčių ar neigimų, pa
sakė prezidentas. Jungtinių Tau
tų gen. sekretorius Kofi Annan
ragino A m erikos vadovybę
kantriai palaukti, ką pamatys
ginklų inspektoriai Irake. Sau
gum o Tarybos nariai, kurie
vienbalsiai pritarė Jungtinių
Tautų įsikišimui Irako ginklų
beieškant, mano, kad karo jė 
gos Irake panaudojimas būtų
pateisinamas tik tokiu atveju,
kada Irakas trukdytų inspek
toriams. Egipte posėdžiavusių
Arabų Lygos ministrų pareiš
kime irgi manoma, kad Sad
dam Hussein šį kartą pasiren
gęs kooperuoti su tarptauti
niais inspektoriais. Jungtinės
Tautos turi palaukti, ką praneš
iš Irako inspektoriai.
Prezidento Bush saugumo
reikalų patarėja Condoleezza
Rice pasakė, kad ji šiek tiek
skeptiškai sutiko Irako dikta
toriaus posėdžiavimą su Irako

taikomas ekonomines sankci
jas, paskelbtas Irakui po Persų
įlankos karo. JAV delegatas
pageidavo įrašyti draudim ą
Irakui šaudyti į JAV lėktuvus,
kurie patruliuoja pietinio ir
šiaurinio Irako draudžiam as
skraidyti zonas.
Irako ambasadorius Jung
tinėse Tautose, kaltinęs JAV
vyriausybę melagystėm įžeidi
nėjimais, kalbėjo, jog jau rug
sėjo mėnesį Irakas sutiko, kad
inspektoriai grįžtų į savo dar
bą. Amerika bijanti, kad jų pra
nešimai pasauliui parodys, kad
Irakas jokių masinio naikini
mo ginklų neturi. Visas pasau
lis pamatys tada, kad Amerikos
vyriausybė melavo. Arabų Ly
gos ministrai Egipte paskelbė
dar savo reikalavimus, kad Iz
raelis sunaikintų savo masinio
naikinimo ginklus. Arabai dar
reikalavo, kad arabų šalių spe
cialistai dalyvautų JT inspek
torių darbe. Nors Jungtinės

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kofi Annan, atvykęs į Baltuosius rūmus, ragino JAV prezidentą
George Bush turėti “daugiau kantrybės” dėl karo su Iraku pradžios.
AP

prašymą sukurti Karaliaučiaus
zonoje koridorių, kad Kara
liaučiaus zonos rusai, kurių yra
apie 900,000, galėtų susisiekti
su Rusija, nes Europos Sąjungon priėmus Lenkiją ir Lietuvą
K araliaučius būtų apsuptas
Europos Sąjungos žemių.
Irako parlamentas po ug
ningų kalbų priėmė Jungtinių
Tautų paskelbtą rezoliuciją.
Irakas vėl paneigė kaltinimus,
kad Irake gaminami masinio
žudymo ginklai. Irakas sutiko
įsileisti Jungtinių Tautų ins
pektorius, kad jie įsitikintų,
kad Irakas tokių ginklų neturi
ir negamina.
JAV prezidentas Bush pa
neigė Amerikos planus tuoj pat
pradėti karinį Irako puolimą,
sakydamas, kad nebus jokių
derybų su Irako diktatorium
Saddam Hussein. Mes netole-

parlamentu. Iraką valdo abso
liuti diktatūra ir Irakas neturi
jokios teisės priimti ar atmesti
Saugumo Tarybos rezoliucijas.
Irakas turi sunaikinti savo ma
sinio žudymo ginklus ir dabar
turi paskutinę progą tai pada
ryti, pasakė patarėja Rice. Pre
zidentas Bush po savo kabine
to posėdžio pagyrė Valstybės
sekretorių Colin Powell, saky
damas, kad jis gerai vadovavo,
sunkiai dirbo ir nepasidavė ne
sėkmei siekiant Jungtinių Tau
tų pritarimo. Sekretorius įtiki
no Saugumo Tarybos delega
tus, kad Irakas sulaužė savo
pažadus po įlankos karo pa
liaubų 1991 metais. Tas su
laužymas dabar turi nešti savo
vaisius. Dabar Irakui gresia
“rimtos pasekmės”. Saugumo
Tarybos rezoliucijoje Kinijos
atstovas siūlė užbaigti Irakui

Tautos neskelbia inspektorių
tautybės ar religijos, yra žino
ma, kad šiame inspektorių pa
rinkimo procese vienas svar
biausių yra Mohammed El Baradei, Tarptautinės Atominės
Energijos Agentūros direkto
rius. Jis yra egiptietis. Arabų
lygos ministrai savo reikalavi
muose pabrėžia, kad inspek
toriai būtų profesionalai, ob
jektyvūs ir negrasintų Irako
valdžios asmenims ir palydo
vams. Naujoji JT rezoliucija rei
kalauja teisės apklausinėti Ira
ko mokslininkus, specialistus
ne tik Irake, bet ir dirbančius už
sienyje. Inspektoriai Irake dir
bo tarp 1991 ir 1998 m. Irakas
juos išprašydamas paskelbė, kad
jie yra JAV šnipai ir tyčia del
sia, vilkina savo darbą pratęs
dami Irakui uždėtas sankcijas.
(Nukelta į 3 p.)
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LIETUVA VERČIA NAUJĄ
ISTORIJOS PUSLAPĮ
Kai skaitytojai gaus šią Dirvos laidą, visi žinosime, kad
Lietuva ir kitos valstybės pakviestos į NATO Prahos viršūnių
konferencijoje ir kad įvyko istorinis žygis - Jungtinių Amerikos
Valstijų prezidentas pirmą kartą mūsų valstybės istorijoje vizi
tavo Lietuvą lapkričio 22 ir 23 dienomis.
Lietuvos valstybei tai istorinės reikšmės įvykis. Ir vėl pa
saulio žiniasklaidoje ilgais straipsniais rašoma apie Lietuvą.
Beveik taip pat, kaip ir Sąjūdžio metais. Vienas įtakingiausių
dienraščių - The New York Times šia proga lapkričio 20 d. lai
doje primena, jog “Vytautas Landsbergis yra laisvos Lietuvos
tėvas, kuris vedė tautą į nepriklausomybę ir buvo jos preziden
tas, kai buvo skelbiamas atsiskyrimas nuo Sovietų sąjungos” .
Kolumnistas Michael Wines Landsbergį vadina “intelektualine
jėga Lietuvos parlamente” ir kad prez. Bush skrenda į Vilnių,
į tą teritoriją, kuri ilgai buvo tarsi riba tarp Rytų ir Vakarų.
NATO - demokratinių valstybių sąjunga bendrai gynybai,
jei iškiltų karo pavojus ir priešas pradėtų karo veiksmus Euro
poje - galėtų apsiginti. Per visą Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo metą žmonės reiškė norą tapti lygiaverte NATO ir
Europos sąjungos nare. Pirmieji Lietuvos ir NATO ryšiai prasi
dėjo dar 1991 m. gruodį, kai Lietuva kartu su kitomis Europos
valstybėmis buvo pakviesta steigti Siaurės Atlanto Bendra
darbiavimo tarybą. Bet dar 1990 m. gruodžio 10 d. su JAV
prezidentu 40 min. kalbėjosi Aukščiausios Tarybos - Atkuria
mojo Seimo pirm. Vytautas Landsbergis, kuris prašė kokios nors
politinės apsaugos iš JAV, jeigu Lietuvai būtų pavojus iš Rytų.
Po šio vizito Baltieji rūmai paskelbė specialų pareiškimą, kad
“JAV nori taikingo Pabaltijo ir Sovietų Sąjungos klausimo
sprendimo” . 1991 m. gegužės 8 d. JAV prez. G. Bush priėmė
tris Baltijos valstybių vadovus, kurio metu buvo kalbama apie
tų kraštų nepriklausomybės atkūrimą ir nuo to prasidėjo palan
kesnis JAV nusiteikimas Pabaltijui. 1994 m. birželio 6 d. Ry
goje su JAV prez. B. Clinton tarėsi visų trijų Baltijos valstybių
vadovai. Ir 1998 m. sausio 16 d. Baltuosiuose rūmuose buvo
pakviesti Baltijos valstybių prezidentai pasirašyti partnerystės
dokumentą, kuriame pareiškiama parama Pabaltijo valstybėms
tapti NATO narėmis ir “tęsti dinamišką partnerystę XXI am
žiuje”. Tų pačių metų spalio 22 d. JAV prez. B. Clinton priėmė
naująjį Lietuvos prez. Valdą Adamkų. Aptarti NATO plėtros
klausimai. Pažadėta karinė parama.
Prieš išvykdamas į NATO viršūnių konferenciją Prahoje,
prez. Valdas Adamkus kalbėjo lietuvių tautai, akcentuodamas,
kad verčiamas naujas Lietuvos istorijos puslapis. “Šio įvykio
reikšmė mūsų tautos ir valstybės likimui yra esminė... Įtvirtinti
Lietuvą saugioje Europoje siekė ištisos lietuvių kartos. Už lais
vą, vakarietišką, europinę Lietuvą guldė galvas praėjusių am
žių sukilėliai, kariai savanoriai, pokario partizanai. Tokios Lie
tuvos siekėme mes, prieš dvylika metų atkūrę savo valstybę.
Siekėme tam, kad jos vėl neprarastume. Kad ji būtų stipri ir
ilgaamžė. Kad užtikrintų lietuvių tautos išlikimą... Lietuvos
pripažinimas Prahoje - tai Jūsų, mieli Lietuvos žmonės, pastan
gų įvertinimas. Tai istorinė visų mūsų pergalė. Už ją iš širdies
visiems dėkoju. Su ja kiekvieną Jūsų sveikinu”, - kalbėjo savo
tautai Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus.
S. Tūbėnas
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AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS
NUEITAS KELIAS
Prieš keturis metus St. Pe
tersburg, FL, man teko kalbėti
ta pačia tema. Nenoriu kartoti,
ką tuomet sakiau, bet bandysiu
iškelti nors kelis Sąjungos nu
eito kelio aspektus.
Tarpukario ir II Pasaulinio
karo metu Amerikoje tautinin
kai buvo išblaškyti po visą
kraštą. Tačiau mokėjo vienin
gai dirbti, siekdami Lietuvai
gerovės, o Lietuvai netekus ne
priklausomybės, siekti jai lais
vės. Jie mokėjo palaikyti tarpu
savio ryšius ir net buvo apsi
jungę į tris organizacijas: Tau
tininkų Centrą Brooklyne, Lie
tuvai vaduoti Sąjungą Clevelande ir Amerikos Lietuvių Mi
siją Chicagoje. Tos grupuotės
rėmėsi pavieniais tautininkais
ir jie buvo: J. K asm auskas
Bostone, Ch. Cheladinas Philadelphijoje, J. Ginkus, Klinga
ir N arvydas B rooklyne, dr.
Colney Waterbury, Trečiokai
Newark, N.J., Abraičiai Rich
mond Hill, N.Y., Nadas Ras
tenis Baltimorėje, Zenkus Eli
zabeth, ponia Waitek Los An
geles, Žilinskas Santa Monica,
Marija Sims Detroite, Žiūrys ir
Karpius Clevelande, J. Bachunas Sodus Michigan, o Chicagoje apie Antana Olį spietėsi
Lapinskai, Linkai, Biežiai, Kazanauskai, Rudokai, Gudas,
Gediminas ir kiti.
1949 m. gegužės mėn. jie
suvažiavo į New Yorką, kad
apsijungtų į vieną organizaciją
- Amerikos Lietuvių Tautinin
kų Sąjungą. Tai įvykus, išrinko
advokatą Antaną Olį S-gos pir
mininku ir į valdybą Linkų iš
Chicagos, V. Rastenį iš Clevelando, J. Tysliavą iš New Yorko ir dr. Colney iš Waterbury,
Connecticut.
Antroji emigracijos banga at
vežė į Ameriką daug tautininkų
iš Europos, kurie greit prisijun
gė prie Amerikoje jau seniau
gyvenančių bendraminčių.
1949 metais ir penktam e
dešimtmetyje įsisteigė daug net devyniolika sąjungos sky
rių įvairiuose Amerikos mies
tuose.
Siekdama S-gos statute nu
statytų tikslų - perfrazuojant A.

Eugenijus Bartkus

(Jo tartas žodis ALTS-gos
konferencijos metu Čikagoje
2002 m. lapkričio 17 d.)

Olio kalbose New Yorko stei
giam ajam e seime pasakytus
žodžius: “Visi mūsų darbai turi
būti skirti Lietuvos išlaisvini
mui. Turime neatidėliodam i
susirūpinti lietuviškumo išlai
kymu šiame krašte”.
S-ga atliko daug darbų.
1953 m. Washingtone surengė
sąskrydį supažindinti Ameri
kos politikus su to meto tragiš
ka padėtimi Lietuvoje. Daly
vaujant 700 žmonių, jų tarpe
160 Kongreso ir valdžios at
stovams, buvo bandoma paro
dyti Lietuvos kultūrines verty
bes ir demonstruoti Maskvos
niekšybes vykdomas tėvynėje.
Panašus sąskrydis Washingtone buvo 1956 m., subūręs 1,000
dalyvių. 1959 m. New Yorke
buvo sukviestas tautinių gru
pių kongresas, kuriame daly
vavo 351 dalyvis.
Visa eilė šeimų Tabor Farm,
Detroite, Clevelande, Bostone,
Philadelphijoje, East St. Louis,
Palm Coast, Los Angeles, St.
Petersburg, Chicagoje sprendė
S-gos vidaus reikalus ir ruošė
planus ateities veiklai. Spaudai
rem ti įsteigė bendrovę “Vil
tis”, išleido visą eilę knygų, su
rengė daug parodų, suruošė vi
są eilę kultūrinių subatvakarių,
literatūrinių vakaronių. Besi
mokančiam jaunimui ir kultū
rinei veiklai remti įsteigė Tau
tinės Kultūros fondą. Sąjunga
buvo ir yra aktyvi Amerikos
Lietuvių Tarybos narė. Ji per
LT Sąjūdį dalyvavo V LIK ’o
darbuose. BALF’ui pradedant
gyvuoti, iki jo sustiprėjimo,
skirdavo savo narius į Tarybą.
Bostone, Los Angeles ir Chicagoje S-gos pastangomis bu
vo įsigyti “tautiniai namai” .
Kas gali pamiršti jų nenuilsta
mus darbuotojus ir steigėjus Bostone J. Kasmauskas, bro
liai Vileniškiai, Izbickai, Veitai, Los Angeles Latvėnas, Dū
da, Valavičius, Aleksandriūnas
ir nepailstantis Jonas Petronis,

Chicagoje J. Jurkūnas, R. Kasakaitis ir daugelis kitų.
Šių institucijų sukauptas
kapitalas ir dabar rem ia lietu
viškus tautiškus poreiškius
Lietuvoje ir čia Amerikoje. Be
to, rem ia daug studijuojančių,
jaunų žmonių.
A tgim us Lietuvai, m ūsų
akys nukrypo į tėvynę. Dar
laisvės varpam nesuskambė
jus, mes sudarėm ryšį su Lie
tuvos tautininkais. Ir iki šiai
dienai finansiniai remiame jų
veiklą. Į savo seim us atsikvietėm eilę tautininkų veikė
jų: nenuilstamą tautinės kultū
ros puoselėtoją, romantiką ir
LTS-gos steigėją Rimantą M a
tulį, Rimantą Smetoną, Leoną
Milčių, Arvydą Balažantį, dr.
Gediminą Sakalniką ir šian
dien savo tarpe turime jaunesnį
svečią - Algimantą Birbilą.
Dabar galime pasididžiuoti
visa eile S-gos darbuotojų garbės nariais, Centro ir skyrių
pirmininkais, valdybos nariais
ir atstovais bendrinėse organi
zacijose.
Didžiuojamės savo moteri
mis - Waitek, M. Sims, O. Biežiene, S. Abraitiene, Paplėniene-Mikliene, E. Cekiene, Van
da Mažeikiene, Lucija Mažei
kiene, O. Daškevičiene, Valiukėniene, o kur mes būtum e
šiandien be Rūtos Sakienės,
Matildos Marcinkienės ir Ire
nos Dirdienės?
Galime džiaugtis praeitimi,
bet žiūrint realiai į ateitį, susi
d u riam e su n e p a la u ž ia m a
gamtos tvarka, kad metai nai
kina jėg a s ir pajėgiuosius.
Prieauglio ir jaunosios kartos
nesugebėjom e prisiauginti,
nors daug buvo kalbėta, dėta
pastangų. Tačiau svetimame
krašte auginant jaunimą, nu
tautėjimo neįmanoma išvengti.
Susirinkę šiandien turime
nuspręsti savo Sąjungos ateitį.
Man atrodo, kad turime gražų
pavyzdį - pamoką iš karo metų
tautininkų veiklos, kur ir pa
vieniai, išbarstyti po didžiąją
Ameriką, jie mokėjo bendrai
dalyvauti lietuviškam e-tautiškame gyvenime.

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA
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JAV prez. Bush Veteranų
dienos proga pasakė kelias ka
ringas kalbas veteranų suva
žiavimuose. Jis pabrėžė, kad jo
kiam Amerikos priešui nebus
leista naudoti Amerikos kant
rybę ir teisingą atkirtį gaus vi
si, kurie gresia valstybės sau
gum ui ir am erikiečių gyvy
bėms. Gynybai mes panaudo
sime neįveikiamą Amerikos ka
rinę galią, pasakė jis. O pasiprie
šinimas grėsmei būtinas ne die
ną po puolimo, bet dieną prieš.

---------------

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

• Afganistane buvo atida
rytas vieškelio ruožas iš sosti
nės Kabul iki Kandahar. Šį ke
lią bombardavo pasitraukdama
Sovietų Sąjungos kariuomenė,
jį daužė bėgdami Taliban arti
leristai. Nors tarpas tarp minė
tų miestų yra 450 mylių, sunk
vežimiai kelyje užtrunka 14 va
landų. Afganistano prezidentas
Ham id Karzai specialiai at
vyko malūnsparniu iš sostinės

atidaryti dar menką suremon
tuoto kelio ruožą. Lėšų vieške
lio statybai davė JAV (80 mil.
dol.), Japonija ir Saudo Arabija
(po 50). Prezidentas Karzai pa
brėžė savo kalboje, kad geri
keliai labai svarbūs šalies at
statymui. Jis išreiškė viltį, kad
ateityje niekas naujo vieškelio
nebedaužys, nors dar vyksta
mūšiai tarp įvairių genčių
(Nukelta į 4 p.)
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G.W. BUSH: NAUJOSIOS NARES
ATŠVIEŽINS NATO DVASIĄ
P rah a, la p k rič io 21 d.
(Reuters-ELTA). Šiaurės A t
lanto sutarties organizacijai pa
kvietus septynias valstybes kan
didates, tarp jų ir Lietuvą, pra
dėti stojimo derybas, JAV pre
zidentas George W.Bush pa
reiškė, jog naujosios narės ne
tik pagerins sąjungininkių ka
rinius pajėgumus, bet ir atšvie
žins “šio didžio demokratinio
Aljanso” dvasią.
Per Čekijos sostinėje Pra
hoje vykstantį NATO viršūnių
susitikimą organizacijos gene
ralinis sekretorius George Ro
bertson iškilmingai paskelbė,
kad į Vakarų aljansą kviečia
mos stoti Bulgarija, Estija, Lat
vija, Lietuva, Rumunija, Slo
vėnija ir Slovakija.
Naujokės visavertėmis na
rėmis taps 2004 metais, prisi
jungdam os prie kaim ynių ir
likimo seserų Čekijos, Lenki
jos ir Vengrijos, kurios į NATO
buvo priimtos 1999 metais.
Kaip pažymėjo G. Robert
son, ateityje 26 nares vieny
sianti ir sausumos sieną su Ru
sija turėsianti organizacija pa
lieka savo duris atviras kitoms
kandidatėms iš Balkanų.
Anot JAV prez. G.W.Bush,
plėtra “sustiprins mūsų svar
biausią aljansą”. Naujųjų narių
pakvietim as dar kartą pade-

monstravo, jog NATO siekia
“laisvos, vieningos ir taikoje
gyvenančios E uropos” . D i
džiosios Britanijos premjeras
Tony Blair per trumpus visų
NATO vadų pasisakymus pa
stebėjo, kad Prahoje paskelb
tas sprendimas dėl naujo plėt
ros etapo sustiprins transatlan
tinę sąjungą ir padidins sau
gumą Europoje. Vokietijos fe
deralinis kancleris G erhard
Schroeder pasidžiaugė, jog ren
giantis naujųjų narių priėm i
mui buvo “draugiškai ir garbin
gai” diskutuojama su Rusija.
Rusijos prezidentas Vladi
miras Putinas, siekdamas la
biau atgręžti savo šalį į Vaka
rus, pastaruoju metu pastebi
mai sušvelnino prieštaravimus
p rieš NATO p lėtrą. T iesa,
Maskvoje daugelis vis dar ne
pritaria NATO ekspansijai į
buvusios Sovietų Sąjungos te
ritoriją.
“Rusija nedramatizuos su
jos santykiais su NATO susiju
sios situacijos, - šią savaitę
laikraštyje “Rosijskaja Gazeta” rašė Rusijos URM infor
macijos ir spaudos departamen
to direktorius Aleksandras Jakovenka. - Mes gerbiame kiek
vienos valstybės teisę pačiai
spręsti, kokioms organizaci
joms ji nori priklausyti” .

“Vilties” draugijos narių dalis susirinkimo metu Čikagoje lapkričio 17 d. Priekyje Antanas Juodvalkis,
žurn. Algimantas Birbilas, Vilniaus Naujamiesčio skyriaus pirm., Liucija M ažeikienė ir Antanas
Mažeika iš Los Angeles.
I. Dirdienės nuotr.

Aukšto pareigūno teigimu,
grėsmių, su kuriom is galėtų
kovoti karinis gynybinis aljan
sas, jau seniai neliko, tad plėt
ros procesas iš esmės vyksta iš
inercijos. “M askva kaip ir
anksčiau mano, kad jis nepadi
dins nei NATO, nei šalių-kan
didačių, nei Rusijos saugu
mo”. Pasak A.Jakovenkos, Ru
sijai kelia nerimą NATO kari
nio potencialo priartėjim as
prie Rusijos sienų “tik kelių
dešimčių kilometrų nuo Sankt
Peterburgo atstumu”.

A. PAULAUSKAS:
LAPKRIČIO 21-OJI - ISTORINE DIENA
Vilnius, lapkričio 21 d. (ELTA). “Istorine diena” naujausių
laikų Lietuvos istorijoje, “faktu, kurį sunku su kuo nors lyginti”,
- taip Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas pavadino lapkričio
21-ąją, dieną, kai Prahoje NATO viršūnių susitikime paskelbtas
oficialus kvietimas Lietuvai į Aljansą. Pasak A. Paulausko, tai
reali integracija į Vakarų struktūras.
“Apima pasididžiavimas, kad per 12 metų mes sukūrėme
demokratinę valstybę, laisvos rinkos ekonomiką, sugebėjom net
tik deklaruoti, bet ir ginti žmogaus teises.
Mus pripažįsta pasaulio bendruomenė kaip demokratišką,
gal dar ne viską padariusią, bet turinčią puikiausių perspektyvų
šalį”, sakė Eltos korespondentei A. Paulauskas.

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

LIETUVOS KELIAS Į NATO NUO PRAŠYMO IKI KVIETIMO
Vilnius, lapkričio 21 d. (ELTA). Daugiau nei aštuonerius
metus truko Lietuvos kelias į Šiaurės Atlanto aljansą - nuo
pirmojo oficialaus žingsnio iki Prahos viršūnių susitikimo, kur
oficialiai paskelbta apie naują plėtros etapą, pakviečiant sep
tynias naujas nares, tarp jų ir Lietuvą.
ELTA primena svarbiausius Lietuvos kelio, siekiant narys
tės NATO įvykius, datas.
Devynioms svarbiausioms šalies politinėms partijos pasiekus
sutarimą dėl Lietuvos narystės NATO, 1994 sausio 4 d. Pre
zidentas Algirdas Brazauskas NATO generaliniam sekretoriui
siunčia laišką, kuriame pareiškia Lietuvos pageidavimą tapti
NATO nare.
1994 m. sausio 27 d. Lietuva prisijungia prie programos
“Bendradarbiavimas taikos labui” ir tais pačiais metais pirmą
kartą dalyvauja NATO vadovaujam ose taikos palaikym o
pajėgose Kroatijoje.
1996 m. gruodžio 19 d. Seimo priim tam e Nacionalinio
saugumo pagrindų įstatyme nurodoma, kad Lietuvos narystė
NATO - vienas iš nacionalinį saugumą užtikrinančių veiksmų.
1997 m. rugpjūčio 1 d. įsteigta Lietuvos misija prie NATO.
1998 m. sausio 16 d. pasirašyta Lietuvos, Latvijos, Estijos ir
JAV bendradarbiavimo chartija.
1999 m. sausio 14 d. Seimo priimtame “Krašto apsaugos
sistemos finansavimo strategijos” įstatyme numatoma gynybai
skiriamų lėšų dalį iki 2001 metų padidinti iki 2 procentų BVP.
1999 m. balan d žio 23 d. NATO viršū n ių susitikim e
Vašingtone patvirtintas Lietuvos narystės veiksmų planas.
2001 m. gegužės 23 d. vienuolikos parlamentinių partijų
susitarime dėl gynybos politikos įsipareigojama 2001-2004
metais krašto apsaugai skirti 2 proc. BVP.
2001 m. gegužės 19 d. Vilniuje narystės NATO siekiančių
šalių užsienio reikalų ministrai pasirašo “Vilniaus pareiškimą” .
2001 m. gegužės 27 d. Vilniuje surengta NATO Parlamentinė
Asamblėja - pirmoji buvusio Rytų bloko erdvėje.
2002 m. lapkričio 21 d. Prahoje NATO viršūnių susitikime
Lietuva pakviečiama prisijungti prie NATO.

Atkelta iš 3 p.

Keliais sakiniais

• Indonezijos valdžios ge
nerolas, kuris bando sugauti
Bali salos naktinių klubų sprog
dintojus, paskelbė, kad įtaria
mieji planavo išžudyti kiek ga
lima daugiau amerikiečių tu
ristų, bet kurorte žuvo apie 200
žmonių, daugiausia australų.
• Britanijoje bandoma su
griežtinti baudžiamąjį kodek
są, nes labai seni įstatymai daž
nai būna palankūs nusikaltė
liams.
• Siauriniame Izraelyje į
neseniai pastatytą kolūkį įsi
brovė fanatikai palestiniečiai ir
nušovė 5 gyventojus. Vietinės
policijos vadas Yaakov Borovski paskelbė, kad užpuoli
kai buvo iš al-Aksa Brigados.
• F ilip in u o se , M anilos
įlankoje nukrito keleivinis lėk
tuvas. Audringoje jūroj žve
jams pavyko išgelbėti 17 žmo
nių, tačiau 11 dingo.
• Turkija jau daug metų
bando patekti į Europos Sąjun
gą, tačiau vis atsiranda stiprių
priešininkų. Paskutiniu metu
labai pakenkė buvęs Prancū
zijos prezidentas Giscard d’Estaing, kuris laikrašty Le Monde
pasakė, kad Turkijos priėmi
mas būtų “Europos pabaiga” .
Ją priimti siekia tik Europos
priešai. Turkijos sostinė visai

nėra Europoje ir 95 nuošimčiai
gyventojų gyvena ne Europo
je, pasakė buvęs prezidentas.
• B ritanijos opozicijos,
konservatorių partijos vadas
Iain Duncan Smith apeliavo į
partijos suvažiavimą, siekda
mas vienybės, nes esąs są
mokslas pašalinti jį iš partijos
vado pareigų.
• Gibraltaro gyventojų re
ferendumas atmetė įvairius is
panų-anglų planus įvesti jung
tinį suverenitetą dabartinei bri
tų kolonijai. Referendumas pa
rodė, kad nuolatiniai iškyšulio
gyventojai jo k ių pakeitim ų
nenori.
• Izraelyje paskelbti parla
mento rinkimai sausio mėnesį.
Prieš tai reikės išrinkti Likud
partijos dešiniųjų vadą. Kan
didatais yra dabartinis premje
ras Ariel Sharon ir buvęs prem
jeras B. Nethanyahu. Kairioji
darbiečių partija irgi turės pasi
rinkti naują vadą.
• M adagaskaro futbolo
ekipa, protestuodama prieš ne
teisingą teisėjavimą, pralošė
rungtynes 149-0. Žaidėjai, vie
tinei publikai smarkiai plojant,
spyrė vienas po kito į savo ko
mandos vartus.
• Deimantais prekiaujan
čios bendrovės susitarė nebe

------------------pirkti deimantų iš karo apimtų
regionų, nes patirta, kad ten
taikos niekad nebus, kol bus iš
kasam i ir parduodam i d e i
mantai.
• Komunistinėje Kinijoje
įvyko suvažiavimas ir Liau
dies Kongresas, kuris išsirinko
naują partijos vadovybę. Ki
nijos nauju vadovu patvirtintas
mažai žinomas Hu Jintao. Sa
koma, kad jį parinko dar gyvas
būdamas Deng. Naujasis va
das yra 59 metų amžiaus. Kini
jos spauda tvirtina, kad jis pa
keis dabartinį 76 metų amžiaus
prezidentą H. Jiang Zemin.
Partijos spauda tvirtina, kad
16-tas Kinijos komunistų par
tijos Kongresas pakeis kai ku
rias partijos veiklos taisykles.
Į Centro kom itetą bus kvie
čiami ne tik partiečiai ideolo
gai, bet ir biznieriai ekonomis
tai, nes Kinija įsisavina laisvo
sios rinkos bruožus.
• Afganistane, kaip ir ki
tuose kraštuose prasidėjo mu
sulmonų švenčiamas Ramadan
mėnuo. Kabul nerimauti pra
dėjo universiteto studentai, nes
mieste dažnai pritrūksta elekt
ros ir vandens, kas labai apsun
kina vakarienės gaminimą, o
žmonės valgo tik vieną kartą
per dieną.
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gėdą. Štai kokiu rakursu atsi daujančiais namuose, tai viešai mi olimpiadose, menininkai suko šeimos ir pilietybės pa palapinėje mirštančiais.
festivaliuose ir nėra buvę, kad
Tokia akivaizdi neteisybė. “oskaras” būtų įteiktas politi
grindų suardymas. Ir tai tik
Dr. Rūta Gajauskaitė
Bet ar tai ne logiška pasekmė kui, olimpinis auksas - aktoriui
pradžia.
Tik Romos pilietis galėjo tu to, kad pilietybę gavo okupan ar valstybinis apdovanojimas
Galinga Romos imperija, gy
Negalėjo būti piliečiu ir ne rėti turtą. Taigi, romėnų teisė sau tai, kolaborantai ir negarbingi - sportininkui. Bet pas mus vis
vavusi ir klestėjusi kelis tūks garbingų profesijų romėnai. gojo ir tarpusavy tvirtino ne tik žmonės? Todėl neverta net ti kas atvirkščiai, nes pilietybę ga
tančius metų, paliko žmonijai Tokiais buvo laikomi prostitu valdžią, jos moralę per šeimą, kėtis sąžiningumo, teisybės ar vo okupantai, kolaborantai ir ne
ne tik šventovių ar teatrų griu tės ir artistai.
bet ir ekonominę valstybės galią. atjautimo iš valdžios, todėl ir garbingi žmonės. Ir rauda Lie
Tuo tarpu Lietuvos Seime
vėsius, bet paliko ir laiko nesu
O pas mus? Maža to, kad mūsų įstatymai ne mūsų, o jų tuva, nuo bado neatsigindama,
griaunamus kultūros pamink pilna ir šiaip aktorių ir nusipel- lietuviai jau 10 metų neatgau interesus gina. Ne iš darbinių ir bėga jaunimas, svetur duo
lus. Tai išminties aruodus, vals nusių sąjungos artistų ar net na nei žemės, nei išlikusio tur pajamų, o naudojantis tarnybi nos ieškodamas, ir žudosi se
tybės valdymo įrankį - įstaty šios srities profesorių. Nuo re to, - prievartiniai emigrantai ne padėtimi daugelis tapo mili neliai, vilties netekę.
mus. Jie veikė ne tik Romoje, žisieriaus iki dirigento: pilnai neatgauna net teisės į jį. Visai jonieriais. Už tai turėtų atsaky
Startuoja rinkiminė kampa
bet ir visose aplinkinėse valsty sukomplektuotas teatro kolek kas kita okupantai: ir Lietuvos ti baudžiamąja tvarka. Tačiau nija. Tai vienintelis atvejis, kai
bėse dar kelis tūkstantmečius net tyvas. Atrodo ir pjesė yra “Lie turto dalį investiciniais čekiais yra atvirkščiai: okupantai ir skaitomasi su paprastais žmo
po imperijos žlugimo. Iki šiolei tuvos nepriklausomybė” , kuri gavo ir “susiprichvatizavo” ga kolaborantai bei jų prievartinių nėmis, kad gautų jų balsus. Pa
romėnų teisė yra civilinės tei jau 10 metų sėkmingai (teatra myklas, nes okupacijos metais struktūrų atstovai apdovano sinaudokite juo: išsiaiškinkime
sės pagrindas visame pasau lams) vaidinama. Pagal šią pje jom s vadovavo. To dar negana jam i ordinais ir medaliais. Pa kandidatų kilmę bei nebalsuoki
lyje. Tad labai svarbu žinoti sę visiems Lietuvoje gerai - - valdžia pardavinėja svetimša saulyje - jie teisiami. O mūsuo me nei už okupantus, nei už jų
okupantams, kolaborantams, liams (užsienio investitoriai!?) se atvirkščiai. Prieita iki tokių kolaborantus nei už negarbin
kur slypi romėnų galybė.
Svarbiausia romėnams bu nelegaliams, nusikaltėliams, - mūsų kruvinai uždirbtą turtą kuriozų, kad valstybiniais ap gus. Tik taip galime išsirinkti są
vo pilietybė, nes su ja siejosi rin bet tik ne lietuviams.
(Telekomas, Mažeikių nafta ir dovanojimais pagerbiami net žiningą valdžią ir tikėtis stip
Apie prostitučių įteisinimą t.t.) ir paverčia mus pigia darbo aktoriai ir sportininkai, bet ne rios valstybės, ginančios lietu
kimų teisė (valstybės valdžia),
teisėta šeima (tautos moralės (legalizavimą), o tuo pačiu jų jėga arba metų metais neapmo laisvės kovų partizanai! Pasau vių gyvybinius poreikius, o ne
pagrindas) ir galimybė įsigyti teisių ir pareigų sunorminimą, kamais vergais, tai tyliai ba- lyje sportininkai apdovanoja- viso svieto perėjūnus.
turtą (valstybės ekonominis po taigi jų išjungim ą iš įtakos
tencialas). Šios nuostatos ir šian valstybinei valdžiai, kol kas
dien aktualios! Ypač atsikurian Lietuvoje tik diskutuojama...
čiai Lietuvai, todėl lyginkim Todėl dar ilgai turėsime pa
romėnus su lietuviais...
grindo skaityti spaudoje apie
Romos piliečiu galėjo būti seim ūnų “p a išd y k a v im o ”
tik romėnas: nei svetimšaliai, skandalėlius ar apie “roman
nei vergai, nei užkariautos tau tiškas” tarpusavio vedybų ban
tos pilietybės neturėjo. Tai gas... Nors jos faktinai kuria
reiškė - negalėjo turėti teisėtos mos ant išskirtų šeimų vaikų
šeimos ir turto. Svetimi ne pi ašarų. Ar dar ilgai valdžios pir
liečiai, negalėjo, jokiu būdu m uose p o stu o se puik u o sis
negalėjo rinkti ar būti renkami. žydrieji, narkomanai ar dvipa
Taigi - jokios įtakos valdžiai.
tystėje nuodėmiaujantys - pri
O tuo tarpu pas mus - sutei klausys tik nuo pilietybės pali
kėme pilietybę 700,000 oku kimo ar atėmimo iš negarbingų
pantų (!!!) bet neatstatėme jos profesijų žmonių. Akivaizdu,
800,000 lietuvių emigrantų 1,5 kad jie, būdami Seime, jokiu
milijono skirtumas rinkimuose būdu neapribos savo teisių
ne Lietuvos, o svetimšalių nau įstatym iškai. B elieka viena
dai. Tad kaip gali būti tvirta išeitis - tik rinkėjams patiems
valstybė, jei savo betvarkę ir atsijoti ir už juos nebalsuoti.
Teisėtą šeimą Romoje ga
toliau Lietuvoje vykdo sveti
mi? Pradedant lietuvių kalbos lėjo turėti tik pilietis. Todėl ji
ignoravimu, autonomijų kūri buvo tvirta savo teisėmis ir pa
reigomis. Tuo tarpu Lietuvoje
mu ir baigiant puču...
Vaizdas iš Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų Teologijos fakultete vykusio iškilmingo fakulteto
Kai tuo metu Estija - nesu - internacionalinės politikos
naujų rūmų atidarymo šventės. VDU Retorių teatro nariai savo teatralizuotu vaidinimu sveikina
teikė okupantams pilietybės, pasėkoje, turime pilnus vaikų
Didžiojoje auloje susirinkusius minėjimo dalyvius.
nesitaikstė su valstybinės kal namus pamestinukų, kalėjimus
bos ignoravimu, todėl ir rezul - didžiaja dalim i rusakalbių
TEOLOGIJOS FAKULTETO RŪMAI PAPUOŠĖ KAUNO SENAMIESTĮ
tatus jau turi, į Europos Sąjun nusikaltėlių. Pastarieji su Lie
gą derybom s pakviesta, kai tuvos pilietybe paplito po visą
Spalio 23 dieną Vytauto
auditorijom is, kom piuterių
Nijolė Kreimerienė
Lietuva dar ne.
pasaulį ir daro mūsų valstybei Didžiojo universitetui buvo iš
klasės, kuriose vienu metu gali

AR TEISUS ROMĖNAI?

A. BRAZAUSKAS: SPRENDIMAS STOTI Į NATO
BUVO RYŽTINGAS, DRĄSUS, REIKALINGAS
Vilnius, lapkričio 21 d. (ELTA). Kaip didelį valstybės poli
tinės brandos, jos solidumo pripažinimą Lietuvos pakvietimą
tapti NATO nare vertina Lietuvos Ministras pirmininkas Algir
das Brazauskas. Anot Premjero, Lietuva gauna ilgalaikio valsty
bės saugumo garantijas, stabilios valstybės autoritetą, kuris pasi
tarnaus ekonomikos plėtrai, didins partnerių pasitikėjimą. Jis
taip pat garantuoja, jog po Prahoje gauto pakvietimo į NATO
Vyriausybė ir toliau išlaikys politinių partijų susitarime numatytą
krašto apsaugos finansavimo lygį - 2 procentus nuo BVP.
Po NATO viršūnių susitikime paskelbto sprendimo pakviesti
Lietuvą į sąjungą, įvyko trumpas valstybės vadovų susitikimas,
kuriame dalyvavo Seimo nariai, URM atstovai.
A. Brazauskas susitikime prisiminė 1994 m. sausio 4 d. laišką
NATO Generaliniam sekretoriui, kuriame buvo pareikštas Lie
tuvos pageidavimas tapti NATO nare. “Mūsų tuometinis spren
dimas buvo ryžtingas, drąsus ir reikalingas”, sakė A. Brazauskas,
prisimindamas pirmuosius oficialius žingsnius NATO narystės
link. Prem jeras taip pat pažymėjo, kad visos to meto par
lamentinės jėgos - ir kairiosios, ir dešiniosios - buvo už šį
ryžtingą žingsnį, nors išorinės aplinkybės nebuvo itin palankios.

kilmingai perduoti naujai atrestauruoti Katalikų teologijos
fakulteto rūmai. Šis pastatų
kom pleksas buvo pastatytas
1925 m. pagal inž. Felikso Viz
b aro p ro jek tą. K om plekso
pasididžiavim as - Šv. Zitos
draugijos Centriniai rūmai stilizuotas renesanso ir klasi
cizmo formų pastatas tuo metu
buvo vienas gražiausių Kaune
ir įrengtas pagal paskutinius to
meto technikos reikalavimus.
Puošni susirinkimų salė, da
bartinė Didžioji aula, tuometi
nės spaudos tvirtinimu, netgi
pranoko Rotušės “Baltosios
gulbės” salę.
Į rūmų atidarymo šventę at
vyko Švietimo ir mokslo m i
nistras Algirdas Monkevičius,
Kauno arkivyskupas metropo
litas Sigitas Tamkevičius, Lat
vijos ambasadorė Maira Mora,
Austrijos ambasadorius dr. Mi-

chael Schwarzinger, universi
tetų rektoriai, Kauno savival
dybės atstovai, daug svečių.
Kreipdamasis į susirinku
sius, Vytauto Didžiojo univer
siteto rektorius profesorius Vy
tautas Kaminskas priminė šių
pastatų istoriją. Prasidėjus pir
majai sovietų okupacijai 1940
m. žiemą Šv. Zitos draugijos
pastatai buvo nacionalizuoti, o
vėliau viename iš šių pastatų
buvo įrengta skalbykla. 1991
m. gruodžio 21 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nuta
rimu nugyventi pastatai grą
žinti Kauno Arkivyskupijos
kurijai, kuri 1997 m. juos per
davė Universitetui.
Naujai atstatytame pastatų
komplekse dabar yra 170 vietų
Didžioji aula, viena puošniau
sių Kaune ir Lietuvoje, deka
nato pastatas su labai gražia
koplyčia, Didžiąja ir kitomis

mokytis 460 studentų, gražiai
sutvarkyta aplinka. Šio kom p
lekso atstatymui ir įrangai iš
leista per 8 mln. litų.
Universitetas gražina mies
tui jau antrąjį Lietuvos Laiki
nosios sostinės architektūrinįistorinį paminklą - 2000 m. ba
landžio 28-tąją taip pat iš griu
vėsių prikelta buvusi tarpuka
rio Lietuvos Ministrų Pirmi
ninkų rezidencija - dabartiniai
Universiteto Rektorato rūmai.
Priėmęs iš statybininkų sim
bolinį Teologijos fakulteto rū
mų raktą, dekanas monsinjoras
V.S.Vaičiūnas, “atrakino” res
tauruotą šio fakulteto dekanato
pastatą ir pakvietė susirinku
sius į vidų. Apžiūrėję dar da
žais kvepiančius jo kabinetus,
pastovėję susikaupti kviečian
čioje koplyčioje, visi susirinko
į Didžiąją aulą, kurioje įvyko
šiai progai skirtas minėjimas.
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“VILTIES” DRAUGIJOS
SUSIRINKIMAS
Lapkričio 17 d. Čikagoje,
B alzek o M u z ie ju je įvyko
Vilties d raugijos narių su 
sirinkimas, kurį pradėjo drau
gijos pirm ininkas A lgirdas
Matulionis. Tylos minute pa
gerbti išėję amžinybėn. Pir
m ininkas į prezidium ą p a 
kvietė J. Petronį, J. Veitą ir E.
Bartkų, kuris pirm ininkavo
suvažiavimui. Perskaityta dar
botvarkės program a priim ta
vienbalsiai. Po to praeito suva
žiavim o protokolą perskaitė
Rūta Šakienė.
A. Matulionio kalba dau
giausia lietė savaitraščio Dirva
reikalus. Nors Vilties draugija
patyrė daug žalingų veiksmų,
tačiau ir nepalankiom is są
ly g o m is D irv o s leid y b a

nebuvo nutraukta. A. M atu
lionis pateikė eilę įvykių. Jų
sąrašas labai ilgas, bet p a
grindinė priežastis - tai bu
vusio redaktoriaus bandymai
pažeisti Vilties draugijos ir
pirmininko autoritetą. Po 2000
m. suvažiavimo buvo nutarta
dirbti kartu korporacijos nuo
statų rėmuose. Tačiau redak
toriaus veiksm ai peržengė
veiklos ribas ir buvo parei
kalauta skubaus įvertinimo.
A. Matulionis apgailestavo,
k ad m a ž ė ja n t sk a ity to jų
skaičiui, dėl to labai nukenčia
finansinė padėtis. Jai atsigauti
būtina param a. “Padėkim e
D irva i p ad id in d am i aukas
šiandieną” - baigė kalbą A.
Matulionis.

Rūta Sakienė iš Los Angeles, kalba Čikagoje “Vilties” draugijos
narių susirinkime

______________________________________________________

Irenos Kriaučeliūnienės pokalbis su Jonu Variakoju ir Romu Veitu iš Bostono, MA, pertraukos metu
“Vilties” draugijos susirinkime Čikagoje.
I. Dirdienės nuotraukos

D ra u g ijo s p irm in in k a s
perskaitė Revizijos komisijos
pranešimą. Finansinis stovis
nėra geras, dar ne bankrotas,
bet... Didžiausias trūkumas prenumerata, didelės išlaidos p a šta s, p a ta lp o s. P ajam ų
12,000.00 dol. atnešė loterija.
Visiems esame labai dėkingi.
ALT Šąjungos pirmininkas
P. Buchas padėkojo A. M a
tulioniui, nes jo dėka mes tu
rime Dirvą.
Buvo daug pasisakym ų,
k aip b ū tų g a lim a p a d ė ti
Dirvai: gal reikėtų po kon
kurso prem ijų įteikim ą su
organizuoti L ietuvoje, p ri
statyti laikraščius į lietuviškas
krautuvėles, kur lankosi naujai
atvykę.
J. Veitas padėkojo A. M a
tu lio n iu i ir štab u i už visą

pagalbą. Visi nariai pasisakė
padėsią Dirvos leidimo dar
buose, kad savaitraštis būtų ir
toliau įdomus ne tik Sąjungos
nariam s, bet ir visiem s lie 
tuviams.
E. Bartkus pasiūlė naują
valdybos sąrašą: Rūtą Sakienę,
Antaną Mažeiką, dr. Viktorą
Stonkų, Algimantą Pautienį ir
Algirdą Matulionį. Balsavimu
nauja valdyba buvo patvirtinta.

Antanas Juodvalkis pasiūlė
Revizijos komisiją rinkti, o ne
skirti. Kadangi sąrašo nebuvo,
palikta spręsti Vilties draugijai.
T uo su sirin k im a s buvo
baigtas.
Labai nuoširdžiai dar pa
bendravę prie kavos puoduko,
palinkėję vienas kitam gero
darbo su gera nuotaika visi
išsiskirstė.
I.D.

2003 m.
KELIONĖS I DAINŲ / ŠOKIŲ
ŠVENTĘ VILNIUJE
Finnair ir kitomis oro linijomis
Išvyksta
birželio men.

Sugrįžta
liepos men.

Boston

29 d.

14 d.

Chicago
Cleveland
Detroit

29
27

13
11

27

Los Angeles
Newark

28

11
11

28
29

13
14

26
28

11

San Francisco

2. Sveikiname ALTo dedamas pastangas, kad Lietuva būtų priimta į NATO ir tolimesnį Lietuvos
Respublikos įtvirtinimą Europos Šąjungoje.

Tampa
Toronto

29
29

13
12
14

3. Sveikiname ALTo valdybą su sėkmingai organizuojama visuomenine veikla, jungiant
išeivijos pajėgas bendram ir vieningam darbui.

Washington

29

13

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
62-OJO SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS
Amerikos Lietuvių Tarybos 62-asis suvažiavimas,
įvykęs 2002 m. lapkričio 8-9 d. Balzeko Lietuvių Kultūros muziejuje Čikagoje,
vienbalsiai priėm ė ir paskelbė šias rezoliucijas:
1. Pritariame ir remiame JAV Prezidento George W. Bush pastangas kovoje su pasauliniu
teroru, bei ginant Jungtinių Amerikos Valstijų laisvę ir demokratiją.

4. Pritariame ir raginame ALTo valdybą toliau plėsti ALTo skyrių ir įgaliotinių tinklą.

New York
Philadelphia

Galima užsisakyti vietas ir kitomis dienomis.

Skambinkite

5. Džiaugiamės ALTo ir JAV LB narių dalyvavimu Midwest Baltic Koalicijoje bendrai derinant
pabaltiečių pastangas vienam tikslui - pilnateisei Baltijos šalių narystei NATO.
6. Sveikiname JAV Kongreso atstovus, ypatingai John Shimkus ir Elton Gallegly, priėmusius
jų pasiūlytas rezoliucijas, kuriose pasisakoma už Estijos, Latvijos ir Lietuvos įstojimą į NATO.
7. Raginame ALTo valdybą skirti reikiamą dėmesį jaunimo ir neseniai atvykusių tautiečių
įtraukimui į ALTo veiklą.
8. Ypatingai dėkojame Tautos Fondui už nuolatinę ir dosnią ALTo veiklos paramą.
9. Dėkojame Lietuvos Seimui, priėmusiam dvigubos pilietybės įstatymą, ir jį pasirašiusiam
Lietuvos Prezidentui, laiduojant, kad Lietuvos pilietis, kur jis begyventų, turi teisę į Lietuvos
pilietybę.
10. Džiaugiamės ALTo valdybos iniciatyva palaikyti tamprius ryšius su Lietuvos Respublikos
diplomatinėmis tarnybomis.
11. Remiame ir kviečiame visas lietuviškas tautines, religines ir kultūrines organizacijas burtis
į bendrą darbą lietuvių tautos labui.
12. Kviečiame ir raginame visus geros valios tautiečius paremti Amerikos Lietuvių Tarybos
tolimesnę veiklą.
Rezoliucijų komisija: Pranas Jurkus, Jonas Krutulis, Anatolijus Milūnas

40-24 235th St.
Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-mail vyttours@earthlink.net
Web site www.vytistours.com
Atstovybe Čikagoje: Rita Penčylienė E-mail pencylar@aol.com
Brone Barakauskienė E-mail broneb@aol.com
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NEEILINĖ LIETUVIŲ FONDO
RUDENS ŠVENTĖ
PAMINĖTAS ŠIOS ORGANIZACIJOS 40-METIS
Edvardas Šulaitis

Nors Lietuvių fondo rude
niniai pokyliai ruošiam i jau
daugelį metų, tačiau tokio, ko
kį matėme lapkričio 9 d. va
kare PL Centre Lemonte, dar
neteko regėti.
Prie šventės įspūdingumo
prisidėjo LF 40-mečio minėji
mas bei žymiojo Vilniaus kvar
teto dalyvavimas joje. Ne be
reikalo į tai atkreipė dėmesį ir
pats Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, kuris vakaro da
lyviams atsiųstame sveikinimo
laiške, šalia kitų dalykų, taip
teigė:
“Sveikinu visus, kam ši
šventė-brangi ir artima ir tikiu,
kad j i tradiciškai vyks bran
giausių tautinių vertybių, šilto
b e n d ra vim o ir lie tu v y b ė s
dvasia.

Šventė pradėta koncertu
Šeštadienio šventė buvo
pradėta ne pasivaišinimu kok
teiliais, bet patiekalu dvasiai Valstybinio Vilniaus kvarteto
pasirodymu. Kadangi šis žy
musis Lietuvos muzikinis vie
netas šiem et gavo Lietuvių
fondo dr. Antano Razmos var
do prem iją, jis sutiko duoti
tru m p ą k o n c e rtą šv en tės
dalyviams.
Šio Europoje plačiai žino
mo kvarteto nariai: Audronė
Vainiūnaitė, Girdutis Jakaitis,
Artūras Šilalė, Augustinas Va
siliauskas Lietuvių fondo var
du pavadintoje PL Centro apa
tinėje salėje savo pasirodymą
pradėjo Juozo Naujalio kūriniu
“Svajonė”.
Vėliau - šiek tiek “apšilę”,

Dr. A. Razmos vardo prem ijos laureato Valstybinio Vilniaus
kvarteto narė A.Vainiūnaitė po koncerto apdovanojama gėlėmis.

Turiu pagrindo taip teigti,
nes šios nuostatos buvo ir tebė
ra svarbi ir neatskiriama Lie
tuvių fondo veiklos dalis. Jūsų
geros valios bei ilgamečių p a 
stangų dėka buvo [gyvendintas
ne vienas lietuviškosios kultū
ros, mokslo ir švietimo suma
nymas, ne vienas išeivijos žmo
gus sunkiu metu pasijuto tvir
čiau ir drąsiau, ne vienam bu
vo sustiprinta viltis ir pasiti
kėjimas tiek savo jėgomis, tiek
tautiečių bendruomene. Tai - ir
materialinė, ir moralinė p a 
rama lietuvybei, jo s tradicijų
tąsai, perdavim ui ja u n a ja i
išeivijos lietuvių kartai.”
Lietuvos vadovo žodžius
p e rsk a itę s L ie tu v o s G en.
Konsulas Čikagoje Giedrius
Apuokas ir pats pasakė daug
svarių linkėjimų Lietuvių fon
dui, jo steigėjams, darbuoto
jam s bei nariams.

atlikėjai griebėsi sunkių užda
vinių - Ludvig van Beethoven
“kvarteto Nr. 11, f-moll, op.
95” ir Wolfgang Amadeus Mo
zart - “Mažoji nakties muzika,
KV 525, G-dur” kūrinių.
Svečių iš Vilniaus pasiro
dymas pavyko gerai: jie susi
laukė gausių plojim ų, na ir
gėlių.
Po pertraukos, jau didžiojo
je pokylių salėje su Vilniaus
kvarteto dalyviais susitikimas
tęsėsi toliau kiek skirtingoje
atmosferoje. Vilniečiams pre
m ijos (25,000 dol. sumoje)
įteikimo dalį pradėjo Stasys
Baras su žodžiais “Mano sieloj
šiandien šventė” .
Scenon buvo iškviesti pre
mijai skirti komiteto nariai Čikagoje gyvenantieji muzikai
Alvydas Vasaitis ir Darius Polikaitis. Buvo perskaitytas nuta
rimas, teigiantis, kad šių metų

Įteikiant dr. A.Razmos vardo 25 tūkst. dolerių premiją Vilniaus Valstybiniam kvartetui: A.Vasiliauskas,
D. Polikaitis, St. Baras, dr. J. Valaitis, A. Vainiūnaitė, G. Jakaitis, A. Vasaitis.
E.Šulaičio nuotraukos

dr. A. Razmos vardo premija
m uzikos srityje paskiriam a
Valstybiniam Vilniaus kvar
tetui, kurio nariai taip pat buvo
iškviesti į sceną.
Priėmus premiją, kvarteto
vardu prabilo A. Vasiliauskas,
kuris teigė “esame labai su
jaudinti Lietuvių fondo veik
la” . Kalbėtojas pabrėžė, jog
nėra lengva Lietuvoje gyventi.
Ten ypatingai vargsta intelek
tualūs menai, yra daug kičo ir
pramogoje paskęsta kultūriniai
užsim ojim ai. “M ūsų tikslas
yra turtinti žmonių dvasią” , akcentavo kalbėtojas, nurodęs,
kad per 6 metus kvartetas yra
davęs 70 koncertų 13-je pa
saulio valstybių.
Taip pat šioje dalyje kabėjo
ir dr. A. Razmos vardo premijų
koordinatorius dr. J. Valaitis.
Įteikti stipendijų čekiai
studentams
V ėliau dar nemaža laiko
buvo skirta 2002-jų metų Lie
tuvių Fondo stipendijų studen
tams čekių įteikimui. Juos čia
gavo 21 Čikagoje ir jos apylin
kėse gyvenantis studentas.
Šią programos dalį atliko

pelno skirstymo komisijos ir
stipendijų pakom isės pirm .
Kęstutis Jėčius ir dr. A. Razma.
Pranešta, kad šiemet studen
tam s iš L ie tu v o s p a s k irta
113,239 dol., o išeivijos stu
dentams 58,350 dol.
Asmeniškai stipendijų če
kius atsiėmė: Virginija Alek
sandravičiūtė, Aušra Ąžuolaitytė, Dalia Ąžuolaitytė, Živilė
Bielskutė, Ramutė Budvytytė,
S andra G edrim aitė, N ijolė
Grėblikaitė, M ilda Grigaitė,
Simona Jakubauskaitė, Rasa
Karbauskaitė, Mileta Klimavi
čiūtė, Tadas Kubilius, Ramona
Lukauskaitė, Vytis Nivinskas,
Ju lija R em eikaitė, D žiugas
Reneckis, M artynas Sadaus
kas, Silvia Skripkauskaitė, Ne
rijus Šmerauskas, Jurgita Staniulytė, Laura Vaičekauskaitė,
Eimantas Viršila. Stipendinin
kų vardu gražų padėkos žodį
tarė M. Grigaitė.
Lietuvių fondo pokylio di
džiojoje salėje, dalyvaujant arti
400 svečių, programą pradėjo
bei toliau ją vedė R am ona
Steponavičiūtė-Ž em aitienė,
p a m in ė ju si, kad 4 0-m ečio
sukaktis yra rubininė.

Kiek plačiau apie LF kal
bėjo vienas iš organizacijos
steigėjų - dr. A. Razma, kuris
pasidžiaugė LF sukauptu 15
milijonų turtu ir 11 milijonų
sum a, k u ri buvo išd a lin ta
lietuviškiems reikalams. Kal
bėtojas taip pat akcentavo, jog
per paskutinius trejus metus
kasm et yra išdalinam a po 1
m ilijoną dolerių. Dr. Razma
pareiškė, kad pritariantis siū
lymui sutelkti 20 mil. kapitalą
ir tada lietuviškiems reikalams
kas metai skirti po 2 milijonus.
Įspūdingas buvo LF su
kaktuvinio torto žvakučių pū
timas (jį atliko LF pradinukai).
Oficialiosios dalies pabaigoje
į susirinkusius prabilo Lietuvių
fondo valdybos pirm ininkas
Povilas Kilius, kuris pakartojo
g ražiu s šios o rg an iz ac ijo s
tikslus, padėkojo visiems, prisidėjusiems prie šios šventės
surengimo.
Č ia reik ėtų pažym ėti ir
skanias šventės vaišes, sma
gius šokius bei kitus links
mesnius punktus, tačiau neno
rint varginti skaitytojus šioje
vietoje statome tašką.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $40,
PUSEI METU - $25,
PIRMA KLASE - $63,
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ
METAMS - $115.00

Lietuvių fondo steigėjai: dr. K. Ambrozaitis, dr. F. Kaunas, dr. G. Balukas, dr. J. Valaitis ir dr. A.
Razma prie sukaktuvinio torto šios organizacijos pobūvyje.
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LIETUVA IR PASAULIS
PRIMINĖ ATSKOMYBĘ
Praha, lapkričio 21 d. (ELTA). NATO generalinis sekretorius
lordas George Robertson pabrėžia busimųjų NATO šalių atsako
mybę. “Pakvietimas į NATO - ne garbės dalykas, ne papuošimas
ar dovana - tai didžiulė atsakomybė”, pabrėžė jis, išreiškęs viltį,
kad šito nepamirš septynios pakviestosios į NATO šalys, tarp
kurių ir Lietuva. “Mažos šalys, tokios, kaip jūsų valstybė, turi
veikti išvien bei specializuotis tam tikrose srityse”, - teigė NATO
vadovas, atsakydamas į Lietuvos žurnalisto klausimą Prahoje
surengtoje spaudos konferencijoje.
NATO viršūnių susitikimo metu surengtame susitikime su
žiniasklaida G.Robertson dar kartą paminėjo Lietuvą ir Rumu
niją kaip pavyzdį, kurios savo iniciatyva siunčia savo karius į
NATO vadovaujamas operacijas. NATO generalinis sekretorius
priminė, kad nei kandidatės, nei pakviestosios valstybės iki
tikrosios narystės Aljanse, to daryti neprivalo, tačiau jų rodoma
iniciatyva labai sveikintina.
JAV PREZIDENTO DĖMESYS
LIETUVOS KARININKUI
Vilnius, lapkričio 21 d. (ELTA). Prahoje vykstančioje Atlanto
sutarties jaunim o asociacijos konferencijoje JAV prezidentą
George Bush pristatęs Gedrimas Jaglinskas susilaukė išskirtinio
Amerikos vadovo dėmesio.
Kaip sužinojo ELTA, busimasis Lietuvos karininkas buvo
pristatytas G. Bush prieš oficialiąją dalį. JAV prezidentas labai
draugiškai paspaudė G.Jaglinskui ranką ir, pakvietęs JAV Vals
tybės sekretorių Colin Powel bei kitus savo delegacijos narius,
supažindino. Po to G. Bush pridūrė, kad jie įsidėmėtų šį vaikiną
iš Lietuvos, studijuojantį Amerikos karinėje mokykloje. G.Jaglinskas šiuo metu mokosi JAV karinės aukštosios mokyklos West
Pointe ketvirtame kurse.
Po oficialios G. Jaglinsko kalbos apie West Pointą, kurio
studentai iš įvairių kraštų tarsi sujungia Amerikos ir Europos
žemynus, lietuvis konferencijos auditorijai pristatė JAV prezi
dentą. Pradėdamas savo kalbą prezidentas G. Bush kreipėsi į
G. Jaglinską vardu, prašydamas perduoti West Pointo kariūnams
linkėjimus ir prezidento pagarbą. O busimajam Lietuvos karinin
kui G. Jaglinskui prezidentas pasakė: “West Pointui yra garbė,
kad jūs ten mokotės, o Lietuva gali jum is didžiuotis”.
Lietuvos kariuomenės vadovybės atstovei spaudai G. Jaglinskas telefonu papasakojo, kad jis jau seniai žinojo, jog jam teks
kalbėti Atlanto sutarties jaunimo konferencijoje pristatant JAV
prezidentą. Tačiau ši užduotis ėjo per Amerikos slaptąsias tarny
bas, todėl apie tai niekas daugiau nežinojo. Vaikinas sakė, kad
jis pats turėjo parengti trumpą, 1,5 minutės, kalbą ir jautė, kad
jam parodytas didelis pasitikėjimas. G. Jaglinskas mano, kad
tai atspindi ir Amerikos gerą Lietuvos karinių pajėgų vertinimą
bei pasitikėjimą.
G. Jaglinskas gimė 1979 m.Kaune. Baigęs gimnaziją jis įstojo
į Kauno technologijos universiteto vadybos fakultetą. Puikiai
mokėsi anglų kalbą, jam sekėsi tikslieji mokslai. Po pirmo kurso
Gedrimas, pamatęs skelbimą apie priėmimą į West Pointą, nutarė
išbandyti laimę ir jam pasisekė. Jau ketvirtus metus mokyda
masis Amerikoje vaikinas sakė nesigailįs dėl tokio kariško spren
dimo ir ruošiasi grįžti tarnauti Lietuvos kariuomenėje.
Konferencijoje dalyvaujanti jaunimo delegacija iš Lietuvos
į Čekiją atvyko su kitų Baltijos šalių atstovais BALTBUS-u.
R. PAVILIONIS ABEJOJA NATO REIKALINGUMU
Vilnius, lapkričio 21 d. (ELTA). Nuosekliai “už kūrybą, o ne
karybą” pasisakantis Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komite
to pirmininkas Rolandas Pavilionis skeptiškai vertina Lietuvos
pakvietimą į NATO. Vienas iš referendumo dėl Lietuvos narystės
Šiaurės Atlanto aljanse iniciatorių R. Pavilionis pranašauja, kad
pakvietimą nuo tikrosios narystės skiriantis maždaug pusantrų
metų laikotarpis bus pažymėtas reikšmingais įvykiais pasaulyje,
kurie galbūt privers atsitokėti ir Lietuvos politikus.
“Pasaulis keisis, jam e įvyks labai daug reikšmingų įvykių.
Greitai kai kas prasidės Irake, bus kiti sukrėtimai. Tuomet galbūt
kai kurie mūsų politikai šiek tiek labiau atsitokės ir supras, kur
jie veda šalį”, sakė Eltos korespondentei R. Pavilionis.
Anot ŠMKK pirmininko, nauji JAV Prezidento G. Bush pa
reiškimai, kad Rusija yra geriausia partnerė, o grėsmę pasauliui
keliąs tik terorizmas, dar ryškiau rodo, jog Lietuvos politikai
nežino, kur eina, tačiau yra pasiruošę išmesti kelis milijardus
litų vardan to, “kas yra absurdas”. R. Pavilionis neabejojo, kad
krašto apsaugos sistemai finansuoti ir toliau bus skiriami 2
procentai bendrojo vidaus produkto, skriaudžiant mokyklas,
ligonines. Anot jo, Seimas net nespręs, kam skirti pinigus, nes
nurodymai bus duoti iš Briuselio.

Lapkričio 21 d. JAV LB ir Seimo atstovų komisijos kopirmininkė Liuda Ruginienė kėlė taures su
PLB atstovu G abrieliu Landsbergiu sveikindam i vienas kitą su pakvietim u į NATO Prahos
konferencijoje.
Z. Beliausko nuotr.

JAV PREZIDENTAS: “MAN DIDELĖ GARBĖ
BŪTI PAKVIESTAM Į LIETUVĄ”
V iln iu s, lapkričio 21 d.
(ELTA). Lietuva įneš į NATO
neapsakomo atkaklumo ir tvir
tybės dvasios, interviu LNK
televizijai pareiškė JAV prezi
dentas George W.Bush.
“Aš sakau pasauliui, kad
Baltijos valstybės žino, ką reiš
kia gyventi baimėje, neturint
laisvės. A m erikai ir kitom s
valstybėms svarbu turėti tokius
sąjungininkus. Laisvės, stipry
bės šaltinis - tai yra labai svar
bu”, - pabrėžė Jungtinių Vals
tijų Prezidentas.
G. Bush įsitikinęs, jog Lie
tuva, pakviesta į Šiaurės At
lanto aljansą, drauge su Ameri
ka kovos prieš naują grėsmę terorizmą.
“Geriausia tai daryti kartu.
Todėl NATO misija - kovoti už
laisvę ginantis nuo tų, kas nori
ją griauti. Mes turime dalytis
žvalgybine informacija, bend
radarbiauti karinėje srityje, at
imti iš teroristų pinigus. Yra ką
veikti” , - bendradarbiavim o
gaires nubrėžė G.Bush.
A not A m erikos vadovo,
Rusija jau nekelia pavojaus, ir
jis ketinąs paraginti Rusijos
žmones nebijoti NATO plėtros
Rusijos sienų link.
“Rusija yra svarbi šalis. Ji
gali tapti šalimi, pagrįsta verty
bėmis, kuriomis mes tikime,
nes tai yra vertybės, kurios lei
džia žmogui jaustis geriausiai.
Aš mėgstu sakyti žmonėms laisvė nėra Amerikos dovana,
laisvė - visagalio dovana. Aš
tuo tikiu. Laisvė svarbi bet ku
riai valstybei”, - atsakydamas
į klausimą apie požiūrį į Ru
sijos prez. Vladimirą Putiną ak
centavo JAV Prezidentas. G.Bush
teigė, jog jam didelė garbė būti
pakviestam į Lietuvą.
Ką reiškia Lietuvai artė-

jantis kvietimas į NATO, ko
kias saugumo garantijas ir eko
nominę naudą atneš šis įvykis,
kiek reikšm ingas ir svarbus
JAV Prezidento G.W.Bush vi
zitas į Lietuvą, LNK studijoje
kalbėjo Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas, M inistras
pirmininkas Algirdas Brazaus
kas, Lietuvos am basadorius
JAV Vygaudas Ušackas ir kiti
politikai.
“NATO narystė visų pirma
reišk ia šalies saugum o g a 
rantijas, politinės aplinkos pa
gerėjimą ir daug kokybiškesnę
ekonomine terpę. Ypač svarbu,
kad Lietuva ateina į NATO be
didesnių neišspręstų vidaus ir
išorės problemų” , - sakė Vy
riausybės vadovas.
Seimo Pirmininko A.Paulausko nuomone, sunku per
vertinti šį žingsnį, kuriam in
tensyviai buvo ruoštasi ilgus
metus. “Tai reiškia didesnio

saugumo garantijas - mes tap
sim e galingiausių pasaulio
valstybių partneriais. Tai ir pa
reigos, ir teisės, ir didelė atsa
komybė”, - teigė A.Paulauskas.
Ambasadorius V.Ušackas
atkreipė dėmesį į tai, kad Lie
tuva eina į NATO kaip eko
nomiškai ir politiškai stabili
valstybė, ir, kas labai svarbu,
ji atsineša ne tik kalbos mo
kėjimą, bet ir verslo bei kultū
ros žinias apie Rusiją, ryšius
su demokratinėmis Rusijos ir
Baltarusijos struktūromis.
Buvo pabrėžta, kad ypač
svarbu efektyviai išnaudoti li
kusį laikotarpį, per kurį būtų
ratifikuotos sutartys ir Lietuva
taptų NATO nare. Per šį laiko
tarpį, kurį bus siekiama maksi
maliai sutrumpinti, mūsų šaliai
teks ne tik suformuluoti naujus
prioritetus, bet ir aktyviai daly
vauti ES ir NATO priim ant
svarbiausius sprendimus.

LIETUVOS SEIME LIEJOSI ŠAMPANAS
Opozicinės Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) frak
cijos ir partijos nariai Lietuvos pakvietimą į NATO laistė šampa
nu. Seimo restorane įrengtame ekrane tiesioginę transliaciją iš
Prahos viršūnių susitikimo žiūrėję keliasdešimt konservatorių
partijos ir frakcijos narių, jų padėjėjų, rezistentų, politinių kalinių
ir tremtinių organizacijų atstovų pakėlė šampano taures nuskam
bėjus pakvietimui į NATO.
“Ėjome, ėjome ir pagaliau atėjome. Šios minutės svarba ne
gali būti pervertinta ir džiaugsmo negali būti per daug”, - fone
skambant pakiliai muzikai sakė Tėvynės sąjungos - konserva
torių frakcijos Seime seniūnas Andrius Kubilius. “Ši šventė įpa
reigoja mus tolesniam darbui. Pakvietimas - tai tik kelio pradžia.
Mes turime išlaikyti tą tempą, turime išlaikyti įsipareigojimus”,
- pažymėjo jis.
Lietuva dar turės pasirašyti stojimo į NATO sutartį ir sulaukti
jos ratifikavimo Aljanso valstybių parlamentuose.
Savo džiaugsmu telefonu tiesiogiai iš Prahos dalijosi Lietuvos
užsienio reikalų viceministras, atsakingas už integraciją į NATO
Giedrius Čekuolis, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas
Gediminas Kirkilas, parlamentinės NATO komisijos vadovas
Vaclovas Stankevičius.
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KULTŪROS PUSLAPIS

Čia šauni “Dirvos” novelės konkurso komisija. Iš kairės: Antanas Dundzila, Ramutė Bartuškienė,
Stasys Tamulionis.

Šviesus giesmes žibintas
Vytautas Matulionis
Sukaktuvinis, dvidešimties
metų (1982-2002) veiklą žy
mintis, Clevelando Exultate
choro religinės muzikos kon
certas, Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos šventovėje, Cle
veland, Ohio, 2002.11.09., 6 v.v.
Vadovė ir dirigentė Rita Cyvaitė-K liorienė. Vargonai James Robinson. Dešimties as
menų styginis orkestras. Du
trim itai. Solistai: Virginija
Bruožytė-Muliolienė, Rita Ba
lytė, Edas Kijauskas. Choro
sąstate 37 nariai. Nustebino
tiksliai pradėto koncerto vie
nos valandos trukmė ir... p il
nutėlė šventovė klausytojų.
Įžanginiame, bet jau apšilu
sių balsų giedamame kūrinyje
Ave M aria (S. Rachmaninoff),
dėmesį iškart atkreipė ne tik
švelnus piano, bet ir geras su
tartinis giesmininkų kvėpavi
mas, leidžiantis ilgom frazėm
“gimti ir mirti” palaimintoj ra
mybėj. Felikso Bajoro N esi
baigianti auka iš kompozicijos
Paslaptis (eilės kun. Jono Gu
tausko) - tai nuolankaus žmo
gaus padėka Dievui už žmoni
ją išgelbėjusią auką, paklusnu
mas jo valiai ir tvirtas tikėjimas
iš Dievo rankos besiliejančia
ateitimi. Šioje giesm ėje žo
džiai, giliai asmeniškas jų iš
gyvenimas, bei jų muzikinis
įkūnijimas yra labai svarbūs.
Nors nuoširdžiame pokalbyje
su Kūrėju choristų pastangos
ne visada pasiekė tą tikslą, bet
jų dėmesys dirigentės m os
tams buvo neabejotinas. Šio
mažo nesklandumo priežastis
greičiausia glūdi tarties ryš
kume, jos dramatiškume.
Su orkestru atlikta Jėzau,
tyra s sie lo s d žia u g sm e
(J.S.Bach, labai vykusios ses.
Onutės Mikailaitės eilės) daž
nai giedamas ir grojamas kūri
nys. Jis yra perdirbtas orkest
rui, fortepijonui, dviem forte
pijonam, vargonams, balsui ir
fortepijonui ir ... chorui. Tai

kantatos Herz und M und und
Tat und Leben (1716), parašy
tos Weimare ketvirtam Adven
to sekmadieniui, dalis, tikrai
dieviškai įkvėptas, angeliškos
melodijos kūrinys. Choristai jį
atliko, lyg dirigentė lengvučiu
judesiu būtų juos užbūrusi. Jis
skambėjo grynai, lyg pleventų
virš klausytojų galvų, bet pa
taikė į jų širdis. Sodri ir jautri
orkestro palyda kartu buvo ir
tvirta balsų atrama.
Devynių skirtingų nuotaikų
dalių M a g n ific a t (A ntonio
Vivaldi, žodž. iš Evangelijos
pagal Luką, 1:46-55), buvo šio
koncerto muzikinis, nors ne
kiekvienoje dalyje vienodai
vaizdžiai atsiskleidžiantis, žie
das. Tai M ergelės M arijos
giesmė prasidedanti žodžiais
Magnificat anima mea Dominum - Mano siela šlovina Vieš
patį. Iš kitų kompozitorių ra
šiusių muziką tiems patiems
žodžiams pažymėtini Palestri
na, Johann Sebastian Bach ir
Karl Philipp Emanuel Bach.
Ar galima būtų rasti tinkames
nę vietą šiai giesmei kaip M a
rijai skirtoje šventovėje? An
tonio Vivaldi - labai svarbus,
nuostabiai darbštus ir talentin
gas kompozitorius, smuikinin
kas ir kunigas, kuris kunigys
tės metu buvo įsigijęs pravardę
“raudonasis kunigas” (il prete
rosso), greičiausia dėl plaukų
spalvos ar dėl jo nešiojam o
ryškios spalvos pusiau kuni
giško rūbo. Ši pravardė netu
rėjo nieko bendra su jo politi
niais įsitikinim ais. Bendrai,
choro, solistų ir orkestro pa
stangos savitai išryškinti kiek
vieną kom pozitoriaus vaiz
duotėje gimusią ir Ritos Kliorienės gairių ribose atkurtą
giesmės dalį buvo sėkmingos.
Nuo nuolankiai skambančios
Magnificat iki iškilmingos ir
didingos Gloria. Et exultavit
dalyje iš solistų Ritos Balytės

ir Edo Kijausko norėjosi dau
giau, drąsesnio ir lankstesnio
balso. Et misericordia išsisky
rė gražia užbaiga, o iš Fecit potentiam tryško jėga. Deposuit
buvo patraukli ilgais melodijos
lankais. Esurientes dalyje Ri
tos Balytės ir Virginijos Bruož y tė s-M u lio lie n ė s d u etas
skambėjo darniai, tačiau Ba
lytei dar reik ia pasisten g ti
aukštesnėse gaidose. Suscepit
Israel suteikė chorui gerą pro
gą išsiveržti pilna jėga, o Sicut
locutus panašėjo į...Handelį.
Greit besikeičiančių nuotaikų
srovėje, orkestras vaidino di
džiulę ir lygiateisią rolę, o cho
ras, savo nuolankumu ir ne
dvejojančiu paklusnumu diri
gentei, priartėjo prie giesmės
žodžių įkvėptos nuotaikos.
Smagu buvo stebėti jų užtik
rintus įstojimus ir susikaupimą
bendro tikslo siekiant ir jų ne
slepiamą džiaugsmą tą tikslą
pasiekus.
A ts iž v e lg ia n t į žo d žių
reikšmę, Agnus Dei (August
Soderman), nuskambėjo neti
kėtai giedriai, nors čia pasitai
kė ir sudėtingesnių uždavinių.
Deja, čia išryškėjo ir tenorų
stoka. Visi aukščiau minėti kū
riniai buvo atlikti prie alto
riaus, o antrajai koncerto da
liai, muzikos lydimas choras
grįžo prie vargonų.
Prie moterų balsų pradėto
Ave verum (Edvard Elgar, eilės
popiežiaus Innocento III-IV)
reikėjo iš naujo prisitaikyti ir
giesm ininkam s ir klausyto
jam s. G arsas buvo kitoks:
pirmiausia atsimušė į klausyto
jų nugaras ir tik atšokęs nuo
šventovės skliautų, kiek iš
sklaidytas, malonino klausyto
jų ausis. Vytauto M iškinio
Cantate Domino (eilės iš 95
p sa lm ė s) buvo g a lin g a s,
džiaugsmingas, vienam balsui
besivejant kitą sunkių, tirštų
sąskambiu voratinkly. Jubilate
Deo (Johan Helmich Roman,
eilės iš 100 psalmės) su tvirta
trimitų įžanga ir balsus papil

dančia palyda, buvo ypač dė
kingas sopranams. Jie lengvai
pakilo į skaidrias viršūnes.
Koncertas turėjo ir premje
rą. Tai buvo Lietuvos kompo
zitorės Kristinos Vasiliauskai
tės šiai sukaktuvinei progai su
kurta giesmė Džiugesio gies
m ininkai (jausm ingos eilės,
pirmame posme nuotaika kiek
primenančios švelnią giesmę
Shall we gather by the river...,
sukurtos Nijolės Kersnauskaitės). Šios giesmės muzika taip
pat švelniai ir giliai jausminga,
džiaugsminga (džiaugsmo šia
me koncerte buvo tikrai daug),
tam priai suaugusi su tekstu,
nesunkiai Exultate choro įvei
kiama. Atrodė, kad šiam kū
riniui giesmininkai buvo skir
tingai ir įspūdingai atidūs - ir
muzikai ir žodžiams. Kad jų
atidumas nebuvo bevaisis, įro
dė ir klausytojų šiltas šios gies
mės priėmimas. Šiai giesmei
netikėtą liturginį šokį sukūrė ir
paruošė Bridget Biliūnienė. Jį
atliko penkios mergaitės vil
kinčios baltą ir mėlyną rūbą,
nešdamos ilgą mėlyną šydą ir
du žibintus. Jei žibintų paskirtį
nebuvo sunku atspėti (“Iškėlę
aukštai mes atnešim žibin
tą...”), tai su mėlynu šydu buvo
kiek painiau. Ar tai upė (“Mes
giesmes giedosim prie tekan
čios upės...”), ar Marijai bū
dinga spalva?
Paskutinės dvi koncerto
giesmės (abi su gražiai skam
bančiais trimitais) - greita Glo
ria in Excelsis Deo (Eleanor
Daley) ir Aleliuja choras iš
George Frideric Handel orato
rijos Mesijas (liet. žodž. Dalios
Staniškienės) šį koncertą už
baigė ankstyvoj kalėdinėj nuo
taikoj. Įsismaginęs choras, gal
atsigaunantis nuo vakaro įtam
pos, “atleido varžtus” ir balso
netausojo. Šiam Aleliuja cho
rui (ir bendrai Exultate chorui)
labai trūksta vyrų balsų, bet
moterų balsai šiuose kūriniuo
se skambėjo tvirtai. Už tokį pa
kilų koncertą klausytojai atsi
dėkojo labai šiltais ir ilgais plo
jim ais ir atsistojimu, nuošir

džiai pagerbdami ir chorą ir jo
vadovę Ritą Čyvaitę-Kliorienę.
Skoningai ir kruopščiai iš
leista šio sukaktuvinio koncerto/pokylio programa: gra
žus apipavidalinimas, enciklopediškai suglaustos kompozi
torių biografijos, giedamų kū
rinių žodžiai ar jų vertimai,
gausios ir ryškios iliustracijos,
apžvalgų ištraukos, ilga eilė
sveikinimų ir linkėjimų.
Kiekvienam menininkui ar
meno vienetui yra labai svar
bu, prieš išeinant į sceną, susi
kaupti. Panašus susikaupimas
yra naudingas ir klausytojui.
Prieš koncertą, tokioj susikau
pimo ir laukimo būsenoj buvo
ir choristai ir klausytojai. Ta
čiau tą būseną išsklaidė foto
grafai, kurie, vos nuskambėjus
pirmiesiems garsams, suskato
tarp klauptų statyti foto kame
rų barškančius metalinius pa
stovus ir pradėjo foto blykstė
mis akinti choristus ir klausy
tojus. Panašiai atsitiko ir antro
je koncerto dalyje, klausantis
muzikos nugara į vargonus.
Tuo tarpu filmuotojai, tako vi
dury pasistatę kam eras a t
kreiptas į chorą ir klausytojų
veidus, pradėjo filmuoti. Rim
tuose koncertuose, o toks kaip
tik ir buvo šis koncertas, tokie
veiksmai neleidžiami. Trūko
tik to, kad pradėtų burgzti be
vieliai telefonai! Nors ir gera
noriškai, bet kartais gal kiek
persistengiama.
Nežiūrint aukščiau išvar
dintų “šešėlių”, šiuo koncertu
Exultate patvirtino, kad jis yra
rimtas, ryžtingas, drąsus, su
manios dirigentės vedamas ir
globojamas, muzikinis viene
tas nevengiantis sudėtingesnių
repertuarinių iššūkių kaupiant
muzikinius įgūdžius, pasiau
kojančiai siekiąs tobulybės ži
binto. Žodžiu, jis turi tikslą ir
nuo jo nenukrypsta. Šios ypa
tybės žada derlingą ir darnią
ateitį, bet tų pažadų išsipildy
mui būtina ir išeivijos lietu
viškosios visuomenės nuolati
nė param a. Supraskim e, ką
savo tarpe turime.

P O E Z IJ O S K O N K U R S A S
JAV LB Švietimo tarybai pageidaujant, išeivijos jaunimo
lie tu v išk o s p a tr io tin e s p o e z ijo s k o n k u rso term in a s
pratęsiamas iki 2003 m. sausio 10 d.
S lapyvardžiu pasirašytus eilėraščius siųsti vertinim o
komisijos pirmininkei dr. Jolitai Kavaliūnaitei, 3332 Boyne Rd.,
Barberton, Ohio 44203.
JAV LB Clevelando apylinkės valdyba

PRIES VIZITĄ - NAUJA KNYGA
A.Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje Vilniuje buvo pristaty
ta per rekordiškai trumpą laiką lietuviškai išleista knyga “Rugsė
jo 11-oji. Vieno teroro akto istorija”. Ir plačiąją, ir akademinę
visuomenę sudominsiančią knygą skubėta išleisti prieš JAV
prezidento George W. Bush vizitą į Lietuvą.
Knyga turėtų sudominti žmogų pilietį ir akademiką, bandantį
susivokti politikos moksluose bei tarptautiniuose santykiuose
apskritai, per leidinio pristatymą kalbėjo Tarptautinių santykių
ir politikos mokslų instituto direktorius Raimundas Lopata.
www.Delfi.lt inf.
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GOBŠUM AS
Buvo vasaros pradžia.
Ežerai mėlynavo, žuvys vei
sėsi, gyvybė knibždėjo ir kūrė
savo gyvenimus. Vieną vėlyvą
birželio sekmadienio vakarą
dvi seserys, Roma ir Pranė, su
sėdusios prabangioje Romos
svetainėje, svarstė, kaip atsi
imti iš dėdės Jurgio joms pri
klausančią žemę. (Tėvas, Jurgio
brolis, jau keleri metai miręs.)
- Gal, sakau, nepradėkim, dar abejojo švelnesnio charak
terio Pranė. - Yra tavo vyro tė
viškė. Teta Leokadija ten neil
gai begyvens, žemės užteks
per akis... Man kokį gabaliuką
duosi bulvėms, ir gana.
- Prane, aš tau sakau! - su
sinervinusi, įsakmiu, ryžtingu
tonu drėbė Roma. - Ne žemės
reikia, o pinigo! Parduosim
mafijozams, vilas pasistatys!
Vieta tokia! Oho! Supranti?
- Bet kaip dėdė Jurgis? 50
metų ten gyvena. Tą žemę dir
ba. O mudvi nė kojos nekėlėm.
Ir dėdė Stasys dar yra Ame
rikoj. Jam irgi priklauso.
- Stasys jau viena koja gra
be. Vaikų neturi. Pretenzijų ne
bus. Tik mudvi, kaip Jurgio
brolio dukros, turime teisę, Roma išraudo, kaklą išmušė
dėmės, vis šluostėsi servetėle
prakaitą nuo kaktos.
- Bet jau tu viską daryk, sutiko Pranė. - Aš tų reikalų
nesuprantu. Zenius tau padės.
Jis pats man sakė, kai pabuvo
pas Jurgį, pažvejojo, kad rei
kėtų gal žemę atsiimti. Sako,
vieta - rojus. Tegu jis.
- Va, va. Aš ir sakau, - vėl
prapliupo Roma, - ant kalniuko
dar šią vasarą pamatus išpilsiu,
lyg namą statyčiausi. Ir par
duosiu.
Po dviejų savaičių atburzgė mašina ir dėdei Jurgiui buvo
pareikšta, kad dalys jo žemę.
Roma žiūrėjo Jurgiui ir Ancelei, jo moteriškei, tiesiai į akis.
Tėškė be skrupulų:
- Tiek metų naudojotės. Už
teks. Atsiimam, kas mūsų tėvui
priklausė. Ten, prie beržyno,

bus mano dalis, o prie raistelio
ir didžiosios liepos - Pranės.
Pranė tylėjo nudelbusi akis.
O jos Zenius aktyviai rėmė Ro
mą. Tuo tarpu Romos antroji
pusė atsisakė kištis. Juozo nuo
monė šiuo klausimu buvo to
kia: “Bobas apsėdo judošius.
Juk yra m ano tėvo sodyba.
Leokadija, teta, prie mirties. Ar
dar negana?” Ir burbtelėjęs,
kad išvažiuoja į komandiruotę,
trenkė durimis.
Taigi matininkai lauką prie
beržynėlio ir ežero, kur buvo
dobiliena, atmatavo Romai. Ir
beržynėlis, žinoma, - Romai.
O prie raistelio ir liepos žemė
- Pranei. Prie liepos buvo paso
dintos Staselės bulvės. Jurgio
kaimynės. Daug metų ji ten so
dindavosi tai šį, tai tą. Jurgis
beveik ir užmiršo, kad tas plo
telis jo, o ne Stasės. Juk Stasė
- našlė. Turi 5 vaikus.
- Kaip bus su Stasės bul
vėm? - bandė išsiaiškinti.
Nespėjus prasižioti Romai,
aktyviai įsijungė Zenius:
- Kaip bus? Ogi taip, kaip
priklauso: tegul moka nuomą.
- Iš ko ji mokės, - šyptelėjo
Jurgis, - ar nežinai, kad penkis
vaikus turi.
- O kas mums darbo? - ne
kantriai įsiterpė Roma. - Turi
savo ūkį, badu nemirs. Kodėl
mes turime viską veltui? Kas
mums ką duoda? Aš pati jai pa
sakysiu. Nemokės - bulvės mūsų.
Pranė tylėjo ir vis vyniojo
kažkokią virvelę ant pirštų.
Pirštai virpėjo.
Jurgis, daugiau nė žodžio ne
ištaręs, apsisuko ir nuėjo keliu
ku namo. Įėjo į savo mažą va
saros virtuvėlę ir uždarė duris.
Visas miškas pokšėjo nuo
kalamų kuoliukų. Paskui, lei
džiantis saulei į miškų gelmę,
pragydus lakštingaloms, mati
ninkai, Zenius ir Roma su Pra
ne turškėsi ir klykavo besimaudydami ežere, kūreno laužą jau
savo žemėje, prie beržynėlio, ir
kepė riebią kiaulieną. Vaišinosi
alučiu, o gal ir kuo stipriau.

Jurgis ir Ancelė sėdėjo prie
sena klijuote apdengto stalelio
virtuvėlėje, žiūrėjo pro langelį
į ežerą ir tylėjo. Visą vakarą
taip sėdėjo.
O kai Ancelė parėjo iš tvar
to pamelžusi karvutę, su kibi
rėliu pieno, Jurgis ištarė:
- Nesigraužk. Mudviem už
teks tos žemės. Vaikai, anūkai
turės kur atvažiuoti. O ar ta že
melė mūsų, ar ne - vis tiek esa
me vargšai.
Po kurio laiko Roma išliejo
pamatus ten, kur žydėjo lubinai.
Vasara praėjo. Atėjo ruduo. Ziema. Pamatai pasislėpė po snie
gu. Svarus, baltas buvo kalne
lis. Tarsi jokių pamatų nebūta.
O prieš Kalėdas “atlėkė” per so
dybas žinia, kad Roma miršta
nuo vėžio. Taip ir buvo. Jurgis
ir Ancelė į laidotuves nevažia
vo: keliai užpustyti.
Atėjo vėl pavasaris. Ir vėl
“lekia” žinia: Pranė guli po in
sulto ligoninėje. Kažin ar atsi
gaus. Oi, kažin, kažin... kužda
si moterys vienkiemiuose prie
ežerų. Neatsigavo. Palaidojo
šalia sesers. Mažo bažnytkai
mio kapinaitėse, prie Jurgio
brolio. Jųdviejų tėvo.
O vasara vėl dovanos žem
uoges, mėlynes. Svaigins rais
tų gailiai, tyvuliuos ežerai...
Ant perlūžusio per pusę beržo,
prie pat virtuvėlės, gandrai su
sirentė lizdą.
Juozas, Romos vyras, vieną
dieną atvažiavo pas Jurgį, pa
statė ant stalo puslitrį, nuleido
galvą ir tarė:
- Gobšumas pražudė. Galė
jo dar gyventi. Visos ligos nuo
gobšumo. Aš jai sakiau.
Jurgis įpylė taurelę.
- Išgerk. Palengvės. Judošius gundo. Ne kožnas atlaiko.
Reikia stipriai gintis.
- Be Dievo neapsiginsi, - ty
liai ištarė Ancelė. - Žmogus yra
per silpnas. Vienas neatlaikys.
Ilgai visi tylėjo. Juozas iš
gėrė dar taurelę. Pakilo.
- Pasakyk Stasei - tegul vėl
pavasarį sodina ką nori. Aš
tuos dokumentus suplėšysiu.
Ir išėjo.
Saulė nusileido. Sužibo pir
moji žvaigždė virš ežero. Kaip
ramu, kai žmonės užmiega.
Iš knygos “Kasdienybės rožinis”,
Kaunas, 1999

REMKITE DR. KAZĮ BOBELĮ Į LIETUVOS PREZIDENTO,
O PROF. VYTAUTĄ LANDSBERGĮ Į SEIMO PIRMININKO VIETĄ!
Jie abu patriotai, gerai žino Lietuvos istoriją. Jie netūpčios dėl Karaliaučiaus
atgavimo - Karaliaučiaus kraštas yra Lietuvos eliksyras. Visi, kurie ten važiuos, taps
milijonieriais. Jūsų Vyriausybė pavertė visus ubagais ir toliau nori tokiais laikyti. Jie
rūpinasi tik savo pilvais, o ne Lietuvos reikalais. Pasakykite ponui Putinui, kad Lietuva
yra senoji slavų motina. Įsiverždami j Karaliaučiaus kraštą, jūs išžudėte 2,000,000
lietuvių protestantų ir 4,000,000 austrų protestantų. Dabar yra Jums laikas atitaisyti
padarytą klaidą. Ištraukite visą atominj laivyną ir padarykite Lietuvą ir Baltijos jūrą
beatomine zona. Jūs būsite triskart garsesnis už Petrą Didjjj - tarptautinio masto. O
mes suruošime Trakuose iškilmingus pietus, pakviesdami prezidentą Bushą ir Jus
dalyvauti toje puotoje.
Lai Dievas duoda Jums drąsos ir tapti garbingais žmonėmis.
Ben Norkūnas
Politinis apmokėtas skelbimas

Dviejų menininkų - R. Laniausko ir J. Degučio parodos, įvykusios
spalio 19-20 dienom is D ievo M otinos parapijos auditorijoje
momentas. Menininkas Jonas Degutis ir Henrikas Stasas diskutuoja
eksponuotą stiklo darbą.
Antano Kalvaičio nuotr.

PRATĘSIAMAS
DIRVOSNOVELĖS KONKURSAS
Negavus pakankamo skaičiaus novelių iki
originalaus konkurso termino lapkričio 1 d.,
Dirvos novelės konkurso rankraščių įteikimo data
nukeliama iki 2003 m. vasario 1 d.
Kviečiame visus rašytojus pasinaudoti šia proga ir
dalyvauti konkurse.

Korp. Neo-Lithuania vyr. valdyba

KETURIASDEŠIMTASIS
“Dirvos” novelės konkursas
Skiriam os DVI PREMIJOS:

Pirmoji - 500 dolerių,
Antroji - 300 dolerių
Iš A .A . SIM O KAŠELIONIO
palikim o , kurį tvarko “ Korp! N eo -L ith u an ia”
Vyr. valdyba
Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė

patiems pasirinkti novelės temą
ir meninės išraiškos formas.
Paskutinė rankraščių įteikimo data - 2003 metų
vasario 1 d. (pagal pašto antspaudą).
Rankraščius siųsti šiuo adresu:
D irva, N ovelės konkursas,
P.O. B o x 19191
Cleveland, O hio 4 4 1 1 9 -0 1 9 1
Konkurse kviečiame dalyvauti visus lietuvių
rašytojus, gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet
kurioje kitoje valstybėje.
Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai
būtinai privalo būti perrašyti rašomąja mašinėle
arba kompiuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą
patį slapyvardį užrašykite ant pridedamo
užklijuoto vokelio, kuriame įdėta autoriaus
tikroji pavardė, adresas ir telefono numeris. Tik
laimėjusių vokeliai bus atidaryti. Nepremijuoti
rankraščiai grąžinami tik autoriams prašant jų
nurodytu adresu.
Vertinimo komisija paprasta balsų dauguma
sprendžia ką premijuoti.
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LAIŠKAI REDAK CIJAI

RENGINIŲ KALENDORIUS
2003 m.

GERB. REDAKCIJA!
Ponas V. Šeštokas iš Los Angeles, CA, tikriausiai, yra labai
įsimylėjęs į savo parašytus laiškus, nes tokio pat turinio laiškai
spausdinami ir “Akiračiuose” , ir “Dirvoje” , ir dar gal kai kur!
Štai viename iš jų, “Stoka tolerancijos”, jis tarp kitko puola
dr. Oną Voverienę už jos išsamius, puikiai paruoštus ir kruopščiai
dokumentuotus straipsnius. Pono V. Šeštoko žiniai, jos straips
niai yra plačiai spausdinami Lietuvoje, kaip “Valstiečių laik
raštyje”, “XXI amžiuje” , “Lietuvos Aide” ir kitur.
Be to, kalbant apie Penktąją koloną, tai ji šiuo metu puikiai
valdo ne tik Seimą, bet ir visą Lietuvą. Ir kas ji tokia yra gali
suprasti tik tas, kas ją išbandė savo kailiumi!
Norėčiau patarti autoriui skaitant dr. O. Voverienės straips
nius nei pykti, nei keiktis, o tik gailėtis savęs!
Nijolė Bagdžiūnienė, Lapkr. 13, 2002 Montrealis

VASARIO 16 d. Nepriklausomybės Šventės Minėjimas
Dievo Motinos parapijos auditorijoje.
BALANDŽIO 5 d., šeštadienį, “Trys panteros”.
RUGSĖJO 28 d. Lietuvių diena, Lietuvių Meno Ansamblio
“Dainava” koncertas Dievo Motinos parapijos auditorijoje.
Rengia JAV LB Clevelando Apylinkės Valdyba.
ĮVAIRENYBĖS

Lietuvos kačiukas britui
kainavo 2,800 svarų
Gyvūnų mylėtojas, atsive
žęs į Didžiąją Britaniją Lietu
voje rastą kačiuką, buvo nu
baustas 2,800 svarų bauda už
tai, kad nesilaikė įstatymų dėl
kovos su gyvūnų pasiutlige,
praneša ELTA.
Kaip pranešė laikraštis
The Mirror, 42 metų Robert
Prins Ipsvičo teisme prisipa
žino esąs kaltas. Teismas iš
klausė pasakojimą, kaip jis ra
do kačiuką Lietuvoje ir auto
stopu per visą Europą nuke
liavo 1,500 mylių, kol pasiekė
namus. Teisiamasis, komen
tuodamas teismo sprendimą,
pareiškė, kad nuosprendis
jam atrodo juokingas. “Man
nekilo jokių problemų gabe
nant kačiuką per visą Euro
pą” , - sakė jis.

Vaikai prašosi būti vaikais
Kaune Seimo pirmininkas
Artūras Paulauskas įteikė atmi
nimo dovanas konkurso “Laiš
kas Seimo Pirmininkui” laurea
tams. Konkurse dalyvavo 46
(5-12 klasių) Kauno mokyklų
moksleiviai. Vaikai Seimo Pir
mininko paprašė išleisti įstaty
mą, suteikiantį teisę vaikams
būti vaikais. “Suaugusiems at
rodo, kad turėtume tyliai kaip
seneliai sėdėti ant suoliuko, ne
triukšmauti, bet juk mes vai
kai” , - įtikinėjo A. Paulauską
moksleiviai. Jis padėkojo vai
kams už gausius rašinius ir drą
siai reiškiamas mintis. “Politi
kui vaikų rašiniai daro didesnį
poveikį nei mitingai ar demons
tracijos. Vaikų mintys parodo, kuo
iš tikrųjų gyvena visuomenė,
nes vaikai - suaugusiųjų veidro
dis”, - pabrėžė A. Paulauskas.

Surf the Lithuanian Internet like never before
Are you wondering if your emails written in Lithuanian can
be deciphered at the other end? Enjoy reading Lithuanian
online newspapers, participate in online discussion forums
and surf Lithuanian Web pages without the gobbledygook.
Software works with all versions of Windows and Macintosh
and comes with free lifetime technical support.
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Quote “ dirvas2” to receive a 10% discount

27 Gissing St, Blackburn, VIC 3130 AUSTRALIA
info@deksoft.com
Fax +61 419 247 678

'T te g e n c y
Luxury Apartments

The Best Address in PARMA!
1st M onth FREE
on 1 and 2 Bedroom s
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440-845-4841
Owner's Management Company

DIRVAI
AUKOJO
A.Lukas, Dearborn, M I ....... 100
R.Dovydaitis, Dalton, P A ..... 75
Z.Juškevičius, Oak Lawn, IL ... 30
L.Beržinskas, Juno B., F L ..... 20
K.Kaspariūnas, Elizabeth, NJ 20
G.Breichmanas, C anada....... 16
J.Daniliauskas, Gulfport, FL ... 15

GRAŽU MŪSŲ LIETUVOJE...
Lietuvos laikraščiai rašo, kad Seimo narys socialdemokratas
J. Karosas apie Prezidento rinkimus sako: “Iš tiesų tai, kas
šiandien vyksta Lietuvoje kandidatavimo į Prezidentus prasme,
vertas tam tikro pasijuokimo. Dvidešimt kandidatų nori būti
Lietuvos Prezidentu tarp jų - du broliai. Įdomu, kaip jų tėvai
balsuos.”
Lietuvos liberalų sąjungos pirmininkas E. Gentvilas apie
valstybės teikiamą socialinę paramą: “Kiek mes turime atvejų
ir pavyzdžių, kai pasiimti socialinės pašalpos damos atvažiuoja
su kailinukais ir juodomis mersedomis” ?
“Kauno grūdų” bendrovės vadovas, vienas turtingiausių
Kauno verslininkų T. Barštys, nutaręs siekti ir politikos karjeros:
“Esu gerai žinomas žmogus. Partijos man turi mokėti, kad
sutinku tapti jų kandidatu į miesto tarybą, o ne atvirkščiai.”
Vytautas Šeštokas
\
w

Natalia Chernetzky, O H ........ 10
D.Kižys, Cleveland, OH ....... 10
A.Tumas, Simi Valley, CA .... 10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

“Vilties” draugijos valdyba
reiškia nuoširdžiausią padėką
Amerikos Lietuvių Tautinės
sąjungos centro valdybai už
10,500.00 dol. paramą Dirvos
leid im o išla id o m s ir A L T
sąjungos Bostono skyriui už
2,500.00 dol. čekį, kurį su
važiavim o m etu įteikė sky
riaus pirmininkas Romas Veitas.
Ypač šiuo metu ta finansinė
parama (dėl padidėjusių išlai
dų) labai reikalinga, kad šis
tautinės minties laikraštis ga
lėtų būti ir toliau leidžiamas.

TAUTA JIEMS NERŪPI
Kaip rašo Dirvos savaitraštis spalio 29 d. laidoje, Lietuvos
Prezidentūroje buvo (laikas nenurodytas) didelis ir reikšmingas
įvykis. Ten buvo susirinkę prezidentas Valdas Adamkus, Seimo
pirmininkas Artūras Paulauskas, ministras pirmininkas Algirdas
Brazauskas, keli ministrai, grupė Seimo narių, žymieji švietimo
bei kultūros darbuotojai ir žiniasklaidos atstovai. Viso virš dviejų
šimtų asmenų. Tame gausiame žymūnų susirinkime prezidentas
V. Adamkus pristatė visuomenei jo iniciatyva parengtą “Lietuvos
švietimo plėtoties strateginių nuostatų projektą” Dėmesin krito
jo kalbos pradžia, kur kalbėjo apie projekto esmę. Juos čia cituo
ju: “Šiandien visuomenei pristatomas Švietimo strategijos pro
jektas mums primena paprastą, bet dažnai pamirštamą tiesą:
švietimas nėra valdžios nuosavybė. Tai bendras mūsų, Lietuvos
žmonių turtas. Ir mes, Lietuvos žmonės, turime tartis, diskutuoti
ir nuspręsti, kaip šį didelį savo turtą tvarkyti, kad jis kuo geriau
tarnautų mūsų ir mūsų vaikų gerovei” , - sakė Prezidentas Balto
joje salėj susirinkusiems daugiau kaip dviem šimtam įvairių sri
čių visuomenės veikėjų bei valdžios atstovų.
COOK / Light
Dėmesio verti įžanginiai pristatymo žodžiai, kuriuos čia cituo
Housekeeping:
ju: “Šiandien visuomenei pristatomas švietimo strategijos projek
Looking for healthy
experienced
mature person to
tas mėgina atsakyti į klausimus, kaip švietimas galėtų šiandien ma
prepare / serve Dinner weekly
žinti skurdą ir žmonių socialinę atskirtį, stiprinti visuomenės soli
on Tues., Thur. & Fri. evenings
darumą, daugiau prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, kaip
in the Shaker area.
galėtų paspartinti žinių visuomenės ir žinių ekonomikos raidai.
Car required for shopping
purposes. Health Food knowl
Švietimo strategijos projekte išdėstyta Lietuvos švietimo plė
edge a must. For interview,
totė per ateinančius dešimt metų strategija, su švietimo bendruo
call 216-861-1500
mene ir visuomene projektas bus iki šių metų gruodžio 15 dienos.
Atsižvelgiant į pasiūlymus, projektas bus koreguojamas; po to
prezidentas pateiks jį tvirtinti Seimui. Valstybės vadovas pareiš
kė viltį, kad visos politinės jėgos pasieks nacionalinį susitarimą dėl švietimo ateities”.
Perskaitęs to valstybinio akto prezidentūroje, ypač liūdną pristatymo kalbos dalį, nudžiugau
radęs reportažo pabaigoje red. prierašą. Juo ir dalinuosi su skaitytojais: “Šiame pranešime kal
bama tik apie pilietinės visuomenės kūrimą, bet kodėl niekas nemini, kad Lietuvos švietimo
sistemoje būtų įvestas tautinis auklėjimas?” Valio “Dirvos” redakcijai!
Tai tiesa, prezidento kalboje mūsų tauta lyg ir neegzistuoja. Apie tautą, kuri 1918 m. Vasario
16 aktu kuria nepriklausomą Lietuvos valstybę ir apie tautą, kuri 1990 m. aktu ją po ilgos
okupacijos atsteigė, čia nėra nei žodelio, lyg ir nebūtų ką apie tai kalbėti. Gi visos Lietuvos
konstitucijos pabrėžia, jog Lietuva yra tautinė valstybė. Tautos vieta valstybėje ypač ryškiai
iškelta 1920 metų Steigiamojo Seimo konstitucijoje. Modernistas, žinoma, nenusileistų ir sakytų
kad tai istorinė atgyvena.
Jei jau taip, tai argumentu imkime 1990 m. kovo 11-osios Akto nuostatą. Ją čia cituoju: “Lietu
vos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo
Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės
galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas.” (“Lietuvos Žinios” 1990 m. kovas, nr. 4).
Tat rūpindamiesi mūsų tautos likimu, tikėkim ir veikim, kad Seimas atmestų Prezidento
peršamą kosmopolitinio švietimo projektą.
Antanas Kucys
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CHICAGOS “LITUANICOS” FUTBOLININKAI
BAIGĖ BE PRALAIMĖJIMO.
“LITUANICA” - “EAGLES” 2-2
“Lituanicos” futbolo vienuolikė, žaisdama “Metropolitan”
lygos “Major” divizijoje baigė rudens ratą nepatyrusi pralaimė
jimo. Lapkričio 10 d. Lemonte įvykusiame paskutiniame susiti
kime lietuviai sužaidė lygiomis (2-2) su buvusia lygos čempione
bei JAV mėgėjų taurės laimėtoja - lenkų “Eagles” ekipa ir dar
labiau įsitvirtino pirmoje vietoje.
Dabar po 9 rungtynių mūsiškiai turi 7 pergales ir dvi lygiąsias,
ir su 23 taškais stovi pirmenybinės lentelės viršūnėje. “Eagles”
rudens ratą baigė su 17 taškų ir turi pasitenkinti antrąja vieta.
Rungtynių pradžioje “Lituanica” neišnaudojusi dviejų mirti
nų progų, vėliau praleido du įvarčius, kurie gerokai numušė ne
tik žaidėjų bet ir žiūrovų nuotaiką. Kai kas galvojo, kad sunku
bus pasivyti. Tačiau po pertraukos vėl įsižiebė viltis, kai Mindau
gas Palaima gražiu įvarčiu priartėjo 1-2. Tuomet atgimė ir gausūs
žiūrovai (o jų buvo gal 300), kurie skandavo “Lie-tu-va” bei
kitais šūkiais ragino mūsiškius. Laimingas momentas atėjo ant
rojo kėlinio 30-je minutėje, kai komandą išgelbėjo vartininkas
Virgis Zuromskas. Sis jau spėjęs iš savo povestuvinės kelionės
sugrįžti vyras, iš maždaug 25 metrų į lenkų vartus pasiuntė ne
laikomą kamuolį. Beje, tai buvo jo trečiasis panašus įvartis šį
sezoną. Nežiūrint, kad lenkai demonstravo geresnį komandinį
žaidimą, tokia pasekmė išsilaikė iki rungtynių pabaigos. O mū
siškiams - žaidėjams ir publikai buvo proga ilgai džiūgauti ir
kalbėti apie šias lygiąsias.

EUROPA TRAVEL 692-1700
LOWEST A(R FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL
TO EAST EUROPE
p a u p o m - vt$a$- prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY
for oVer s 5 Y ears

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

BAIGĖSI LIETUVOS FUTBOLO ČEMPIONATAS
Lapkričio antrąjį savaitgalį
baigėsi Lietuvos futbolo A ly
gos čempionatas, išaiškinęs vi
sus jo prizininkus. Pirmąjį kar
tą nuo 1991-jų metų į jų tarpą
nepateko Vilniaus “Zalgirio”
ekipa, kuri liko ketvirtoje vie
toje iš 9 komandų.
P irm ą ją v ie tą išk o v o jo
Kauno “Kauno” futbolininkai,
surinkę 78 taškus. Sidabro me
dalius pasiglemžė Klaipėdos
“Atlantas” - 67 taškai, o bron
za atiteko Panevėžio “Ekra-

nui” su 55 taškais. Netikėtai
aukštai - šeštoje vietoje atsi
stojo A lygos čempionato nau
jokai - Marijampolės “Sūdu
vos” atstovai, kurių sąskaitoje
buvo 41 taškas. Penktąją užė
mė Kauno “Inkaras” , kuris
paskutiniame ture namuose 1
0 rezultatu įveikė V ilniaus
“Geležinį Vilką” . Si vilniečių
komanda turėjo pasitenkinti 8ja vieta ir dėl teisės ir kita se
zoną žaisti A lygoje lapkričio
14 ir 17 dienomis turės rung-

tyniauti su ketvirtąją I lygos
ekipa - Vilniaus “Šviesa” .
Paskutiniame ture Vilniaus
“Zalgiris” savo aikštėje, kuri
buvo padengta sniegu, 3-0 su
triuškino (3-0 rezultatu) Šiau
lių “Sakalą”, lentelėje likusį 7je vietoje.
Rezultatyviausiu Lietuvos
A lygos čempionato futbolinin
ku tapo “Kauno” futbolininkas
Audrius Šlekys, kuris pelnė 19
įvarčių.

VILNIETĖS KREPŠININKĖS LAIMĖJO 116 TAŠKŲ SKIRTUMU
“Vilniaus telekomo” komanda, kuri rungtyniauja “Eurolygoje” o taip pat ir Lietuvos moterų
krepšinio lygoje, penktadienį Vilniuje įvykusiose pirmenybių rungtynėse įveikė Klaipėdos
“Žuvėdros” krepšininkes net 116 taškų skirtumu - 164-48.
Čempionių titulą ginančiai vilniečių komandai daugiausia taškų pelnė vidurio puolėja, vie
nerius metus žaidusi Amerikoje Illinois universiteto rinktinėje, Iveta Marčauskaitė. Ji tik per 25
aikštelėje praleistas minutes sugebėjo pelnyti net 46 taškus: ji pataikė 19 dvitaškių iš 22, o taip
pat atkovojo 13 kamuolių. “Lietuvos telekomas” iš 5 rungtynių turi tiek pat pergalių, o klaipėdietės
yra pralaimėjusios visus susitikimus.

LIETUVOJE PRADĖTAS LEISTI “SPORTO EKSPRESAS”
Ir vėl Lietuvoje bandoma leisti leidinį skirtą tik futbolui. Neseniai Vilniuje pasirodė savaitinis
laikraštis, pavadintas “Futbolo ekspreso” vardu, kurio leidėju pasirašo UAB “Sporto komunik
acijos”. Šio 16 puslapių turinčio savaitraščio redaktorius Dalius Matvetevas, o komercijos direkto
rius - Juozas Girdauskas. Apžvalgininkų tarpe matome Ingvarą Butautą, Kęstutį Gimbutą, Modestą
Kuodį ir kt.
Leidinyje plačiai rašoma ne vien tik apie Lietuvos futbolo pirmenybių rungtynes, bet ir apie
užsienio futbolą, o taip pat ir apie užsienyje rungtyniaujančius lietuvius futbolininkus. Dedama
aprašymų ir apie žymiuosius pasaulio futbolininkus.
“Futbolo eksprese” randame ir skyrelį “Juokai, juokeliai” Štai, pora tų juokelių:
- Mes kuriame mėgėjišką futbolo komandą. Gal norėtum prisijungti?
- Kad aš futbolą visai nesuprantu.
- Nieko baisaus. Mums reikės ir teisėjo.
Kalbasi du Airijos futbolo aistruoliai:
- A š vakar nespėjau į rungtynes. Kokiu rezultatu jo s baigėsi?
- Lygiomis - 0-0.
- O koks rezultatas buvo po pirmo kėlinio?
Tačiau mūsų nuomone ir šis leidinys vargu ar sugebės atšvęsti bent pirmąjį gimtadienį. Šiuo
metu įstengia rodytis tik vienintelis sporto laikraštis, kuris vadinasi “Lietuvos sportu”. Tačiau ir
šis tegali egzistuoti gana kukliai, trimis laidomis per savaitę. Buvo bandoma jį spausdinti
dienraščiu, tačiau tokie planai greitai sužlugo. Greitai užsidarė ir kurį laiką ėję Lietuvos sporto
žurnalai.
Ed. Šulaitis

S AVI

PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ
Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119
DARBO VALA N D O S:
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)

