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Paminklas iškiliajam lietuviui dr. Jonui Basanavičiui Vilkaviškio mieste.

JAV SENATO 
UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETE 

UŽ PABALTIJO VALSTYBIŲ 
PRIĖMIMĄ Į NATO

x ______ Algis Rimas______

JAV Senato Užsienio 
Reikalų Komitetas, vasario 27 
d. Washingtone svarstė 
bendrus NATO politikos 
klausimus. Buvo ten girdėta 
daug pritarimų, kad Baltijos 
valstybės būtų priimtos i 
NATO.

Komiteto sesijai pirmi
ninkavo senatorius Gordon 
Smith ( Oregon -R), neseniai 
sutikęs eiti Senato Baltijos 
Caucus kopirmininko pa
reigas. Senatorius Joseph 
Biden ( Delaware - D) irgi 
dalyvavo posėdyje ir ap- 
klausinejo liudininkus. Ko
miteto pakvietimu, liudijo 
generolas Wesley Clark, bu
vęs NATO komendantas Briu
selyje; dr.Ronald Asmus, 
buvęs Valstybės Departamento 

pasekretoriaus padėjėjas 
Europos klausimams, dabar 
einąs pareigas JAV Užsienio 
reikalų taryboje ir dr.Jeffrey 
Gedmin, American Enterprise 
Institute mokslininkas ir 
direktorius Naujos Atlanto 
iniciatyvos programos.

Senato komiteto su
sirinkime lankėsi buvusi JAV 
ambasadorė Jungtinėms Tau
toms dr. Jean Kirkpatrick, 
Romunijos Krašto Apsaugos 
ministras ir daug kitų pa
reigūnų, diplomatų bei spe
cialistų. Stebėjo Lietuvos 
ambasados pareigūnai bei 
ALT’o ir JAV Lietuvių Ben
druomenės atstovas.

Pagal nustatytą temą, 
“Dabartinis NATO sąjungos 
stovis”, buvo aptarti trys pa

grindiniai klausimai: JAV 
santykiai su Europos są
jungininkais, priešr'aketinės 
apsaugos sistemos įvedimo 
politika ir NATO plėtra.

Senatorius Smith pasisakė 
kad jis remia tolimesnį NATO 
plėtimą. Siūlė, kad būtų pa
kviestos tapti narėmis visos 
atitinkamai pasiruošusios kan
didatės, kurios pasirašė 
Vilniaus deklaraciją. Sena
torius teigė, kad ypatingai 
svarbu įjungti į plėtimo pro
cesą Baltijos valstybes. Jis 
įspėjo, kad negalima jas 
diskriminuoti, jei jos pasiektų 
atitinkamą pasiruošimo lygį.

Senatorius Biden išreiškė 
susirūpinimą, kad būsią nei
giamų nuotaikų dėl NATO 
plėtros JAV ir europiečių 

politikų tarpe. Teigė, kad dėl 
Rusijos spaudimo Europoje, 
Europoje yra ypač daug pa
sipriešinimo prieš Baltijos 
valstybių įvedimą į šią są
jungą. Sakė, jog nepaisant, kad 
viena iš Baltijos valstybių jau 
yra tinkamai pasiruošusi 
narysteiįneminėjo, kad tai 
Lietuva), reikalui esant vis 
vien jas būtų sunku apginti ir 
jų NATO narystė suteiktų 
Rusijai rimtą akibrokštą.

Generolas Clark aiškino, 
jog šiuo laiku negresia pavojus 
ginkluotai konfrontacijai su 
Rusija. NATO kandidatų ka
rinis pasiruošimas nėra 
vienintelis, ar net būtinas, 
kriterijus dėl jų priėmimo į 
NATO. Baltijos valstybių 
saugumas yra svarbus visai 
transatlantinių valstybių 
bendrijai ir todėl patartina jas 
įtraukti į transatlantines 
struktūras kuo anksčiau. Ru
sija turėtų suprasti, kad ji nieko 
nelaimės, jei Baltijos klau
simas būtų atidėtas. Kaip tik, 
jų įvedimas į NATO padėtų net 
ir Rusijai tapti pastovesnei ir 
integruotis į Europos demo
kratines struktūras.

Dr. Jeffrey Gedmin kal
bėjo panašiai, patardamas kad 
sekantis NATO plėtimo etapas 
įtrauktų kuo daugiau naujų 
narių. Tačiau būtų jam taip pat 
svarbu matyti kad kiekviena 
kandidatė, savo inašu, stiprintų 
šia sąjungą, o ne tik ja nau- 
duotųsi apsiginti.

Dr. Ronald Asmus išsa
miausiai kalbėjo apie Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
kandidatūrą į NATO. Pabrėžė, 
kad tai trys skirtingos vals
tybės ir kad reikia jas įvertinti 
atskirai. Būtina, kad kiekviena 
pasiektų atitinkamus pasi
ruošimo standartus, priva
lomus visoms kandidatėms. 
Tačiau, Asmus gyrė Baltijos 
valstybėse padarytą pažangą 
išvystant efektyvias demo
kratines valdymo sistemas ir 
krašto apsaugos struktūras.

Jis teigė jog, pakeliui į 
NATO narystę, Baltijos vals
tybės neturėtų vėl kentėti, kad 
jas kadaise pavergė Sovietų 
Sąjungą ir kad dabar Rusija 
reiškia pretenzijas, kad Bal
tijos valstybės būtų pripažintos 
kaip esančios Rusijos įtakos 
sferoje. Tokia galvosena apie 
įtakos sferas yra anachro- 

nistinė ir nesuderinama su 
koncepcija, kad Europa turi 
būti laisva ir vieninga. Prez. 
Clinton kaip tik pasirašė JAV 
Baltijos Chartą parodyti, kad 
JAV laiko Lietuvą, Latviją ir 
Estiją tos laisvos ir nepa- 
dalintinos Europos dalimi.

Dr. Asmus manė, kad jei 
kada nors Baltijos valstybėms 
grėstų pavojus, JAV įsiterptų ir 
jas gintų. Jis patarė, kad reikia 
priimti Baltijos valstybes į 
NATO kuo greičiau nes tai 
išryškintų Jungtinių Amerikos 
Valstijų santykius su Rusija ir 
stabilizuotų padėtį regione. 
Dėl priėmimo eigos, siūlė 
pateikti garantiją, kad per 
nustatytą laikotarpį būtų priim
tos visos kandidatuojančios 
demokratinės valstybės. Tada 
būtų sutartas tvarkaraštis kaip 
per nustatytą laiką, palaipsniui 
jas reikėtų paruošti ir įtraukti į 
sąjungą.

Šis Senato komiteto ap
klausinėjimas buvo pirmas 
toks šiais metais. Būdinga, kad 
komentarai buvo labai pa
lankūs Lietuvai ir jos kai
mynams. Komiteto pirmi
ninkas Senatorius Helms 
(North Carolina-R), nors sesi
joje nedalyvavo, jau sausio 
mėnesį yra viešai pareiškęs, 
kad Baltijos valstybės turėtų 
būti priimtos į NATO. Tačiau 
reikalinga bent du trečdaliai 
senatorių, kad NATO plėtimas 
būtų priimtas ir nėra aišku, kad 
šis skaičius yra pasiektas.

Prezidento Bush Vyriau
sybė dar nėra aiškiai pareiškusi 
savo nusistatymo, ar ji kitais 
metais rems NATO plėtimą ir 
jei taip, ką kvies į narystę. 
Tokie sprendimai turėtų būti 
daromi iki šio rudens. Ma
noma, kad Senato nuotaikos 
turės didelės įtakos Jungtinių 
Amerikos Valstijų Vyriau
sybei.

Amerikos lietuviai turi 
retą progą dabar įtaigoti 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
politikos sprendimą per savo 
vietovių politikus. Orga
nizacijų sudėtyje, koalicijose 
su kitų tautų asmenimis, ir 
pavieniai reikia aiškinti, kad 
Lietuva nori ir yra pasiruošusi 
įstoti į NATO ir kad NATO 
plėtra būtų geriausias ir pi
giausias būdas sukurti vie
ningą ir laisvą Europą bei 
išsaugoti JAV interesus.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ SEIMAS SVARSTYS PREZIDENTO PATEIKTUS 

PROJEKTUS
Parlamentarai bendru sutarimu pritarė Prez. Valdo Adamkaus 

pateiktoms Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) pakeitimų ir 
Operatyvinės veiklos įstatymo papildymo projektams, kuriais 
siekiama supaprastinti ir paspartinti teisingumo vykdymą.

Kaip sakė Prez. patarėjas - Teisės departamento direktorius 
Armanas Abramavičius, esant aiškiems ir akivaizdiems 
nusikaltimams, nusikaltėlį sugavus nusikaltimo vietoje, esant 
kaltės įrodymams, bylos nagrinėjimas nuo nusikaltimo 
padarymo iki teismo sprendimo turėtų tęstis apie 7 dienas. Tokia 
praktika yra plačiai taikoma Vakarų valstybėse. Pasak jo, 
panašios nuostatos yra rengiamame naujame Baudžiamojo 
proceso kodekse, o iki jo priėmimo atsirastų galimybė patikrinti 
jas praktikoje, tardytojus, prokurorus, teisėjus pratinti prie naujo 
civilizuoto BPK. Taip pat siūloma įvesti Europos valstybėse 
taikomą praktiką - tardymo metu liudytoją apklausti teisėjo 
akivaizdoje, suteikti teisę teismui sankcionuoti kai kuriuos 
tardymo veiksmus, kuriuos dabar sankcionuoja tik prokuroras.

Operatyvinės veiklos įstatymas papildomas sąvokomis 
“pasala” ir “slaptoji operacija” bei numatomas privalomas 
įpareigojimas pagrįsti turto ir pajamų teisėtumą asmenims, 
įtariamiems dalyvavimu nusikalstamuose susivienijimuose bei 
ekonominiuose nusikaltimuose.

■ LIETUVA RUOŠIASI NATO PARLAMENTINĖS 
ASAMBLĖJOS SESIJAI

NATO Parlamentinės Asamblėjos sesija vyks Vilniuje 
gegužės 27-31 dienomis. Tai didžiausias tarptautinis renginys 
mūsų šalyje, organizuojamas Lietuvos parlamento. Numatoma, 
kad užsienio NATO valstybių ir asocijuotų šalių parlamentarų 
bei svečių turėtų būti ne mažiau kaip aštuoni šimtai.

Šiuolaikinio meno centro rekonstrukcijos darbai buvo pradėti 
pernai rugpjūčio mėn. Per tą laikotarpį atlikta 509.253 Lt vertės 
darbų: visiškai suremontuoti pastato stogai, fasadas ir viduje 
buvusi kino salė. Šiuo metu vyksta vidaus remonto ir 
rekonstrukcijos darbai. Pagal sesijai keliamus reikalavimus 
patalpose turės būti įrengti ir dalyvių darbui pritaikyti kabinetai 
(laikini) bei salės. Darbus atlieka statybos ir remonto UAB 
“Alsa”. Darbai turi būti baigti iki 2001 gegužės 20 d. Juos prižiūri 
Seimo kanceliarijos Bendrųjų reikalų departamentas.

■ PRIVALOMAS MOKESTIS UŽ AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ 
PRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI

Lietuvos krikščionių demokratų partijos valdyba protestuoja 
prieš naujosios politikos atstovų ketinimus įvesti Lietuvoje 
naują, visiems studentams privalomą registracijos mokestį už 
aukštąjį mokslą. Spaudos konferencijoje šios partijos valdybos 
pirmininko pavaduotojas, Seimo narys Petras Gražulis sakė, kad 
tai prieštarauja šalies Konstitucijai ir socialiniam teisingumui. 
Jeigu būtų įvesti studijų mokesčiai, Krikščionių demokratų 
partijos valdyba žada imtis visų priemonių tiems mokesčiams 
panaikinti. Partijos valdybos nario Arimanto Raškinio nuomone, 
privalomas registracijos mokestis neskatintų moksleivių ir 
studentų gerai mokytis. Krikdemai kviečia Seimą ir Vyriausybę 
skubiai imtis priemonių, užtikrinančių efektyvesnį aukštajam 
mokslui skiriamų lėšų panaudojimą. Partijos valdybos nuomone, 
reikėtų peržiūrėti ir griežčiau reglamentuoti priėmimo į 
aukštąsias universitetines mokyklas sąlygas ir reikalavimus, 
skatinti aukštųjų mokyklų konkurenciją studijų kokybės srityje, 
atlikti jų programų kokybės vertinimą.

■ SUDARYTA LIETUVOS ŽINIŲ TARYBA

Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė dekretą dėl Lietuvos 
žinių visuomenės tarybos prie Lietuvos Respublikos Prezidento 
sudarymo.Kaip rašoma Eltai perduotame Prezidento spaudos 
tarnybos pranešime spaudai, taryba įsteigta siekiant paspartinti 
žinių visuomenės plėtrą Lietuvoje. Jos nariai teiks Prezidentui 
pasiūlymus dėl valstybinės žinių politikos formavimo ir 
įgyvendinimo. Tarybai taip pat pavesta plėtoti visuomenės ir 
valstybės institucijų dialogą, kuriant žinių visuomenę Lietuvoje. 
Jos nariai yra Lietuvos Respublikos Seimo nariai Gintautas 
Babravičius ir Andrius Kubilius, vidaus reikalų ministras 
Vytautas Markevičius, švietimo ir mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius, Prezidento konsultantas Remigijus Gaška, Atviros 
Lietuvos fondo Interneto programos direktorius Kęstutis 
Juškevičius, Seimo Informacijos technologijos departamento 
direktorius Jonas Milierius, Kauno technologijos universiteto 
Kauno regioninio distancinio mokymo centro direktorė 
Danguolė Rutkauskienė, Matematikos ir informatikos instituto 
profesorius Laimutis Telksnys, “Omnitel” prezidentas Antanas 
Zabulis, “Infobalt” viceprezidentas Juozas Zalatorius.

Žinias siunčia Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

T A R P TAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

JAV PREZIDENTAS BIRŽELI PIRMĄ KARTĄ 
LANKYSIS EUROPOJE

JAV prezidentas George 
Bush birželio mėnesį pirmą 
kartą lankysis Europoje, ofi
cialiai informavo Baltieji 
rūmai. Prezidentas dalyvaus 
reguliariame Europos Są
jungos ir JAV viršūnių su
sitikime Švedijos Geteborgo 
mieste. “Ši kelionė pabrėžia 
reikšmę, kurią mes skiriame

JAV prezidentas George Bush. transatlantiniam bendradar

biavimui”, - sakė Baltųjų rūmų 
atstovas Ari Fleischer. Tiks
lios vizito datos jis ne
paminėjo. JAV valstybės de
partamento sąraše nurodyta, 
kad du kartus per metus or
ganizuojama Europos Są
jungos ir JAV viršūnių kon
ferencija įvyks birželio 14-15 
dienomis. Šiuo metu Europos 
Sąjungos pirmininkauja Šve
dija. Jos pirmininkavimas tęsis 
iki liepos 1-osios.. Paskutinį 
kartą toks viršūnių susitikimas 
vyko JAV.

RUSIJOS ARMIJA ČEČĖNIJOJE,ŽUDĖ CIVILIUS IR VYKDĖ 
EGZEKUCIJAS BE TEISMO

Viena pagrindinių Rusijos 
žmogaus teisių gynimo orga
nizacijų pademonstravo'Vaiz
dajuostę, įrodančią, kad 
Rusijos federalinės pajėgos 
Čečėnijoje žudė civilius gy
ventojus ir be teismo vykdė 
mirties bausmes.

Rusijos atstovas įvykiams 
Čečėnijoje nušviesti Sergejus 
Jastržembskis ir kiti pareigūnai 
nekomentavo kaltinimų, pa
sigirdusių vasario mėnesį 
Čečėnijos -sostinės Grozno 
priemiestyje aptikus masinę 
kapavietę su dešimtimis 
lavonų. Už Čečėniją atsakingas 
Rusijos prokuroras tvirtina, jog 
kapavietėje yra daugiausia per 
karines operacijas sunaikinti 
čečėnų maištininkai.

Tačiau “Memorial” žmo
gaus teisių grupės vadovas 
Oleg Orlov pareiškė matęs, o 
jo organizacija nufilmavusi 
aiškius įrodymus, kad kai kurie 
iš negyvėlių buvo sušaudyti. 
Anot O.Orlov, jis tiksliai žinąs, 
kad kapavietėje yra žmonių, 
kurie nekariavo ir nelaikė 
rankose jokio ginklo, palaikų. 
Nes4 abejonių, kad tai - Ru

sijos federalinių pajėgų 
nusikaltimų pėdsakas.

Jis sakė matęs 23 iš kapa
vietės iškeltus kūnus. Vėliau 
kitas “Memorial” atstovas 
matęs, kaip giminaičiams 
atsiimti yra paguldyti 50-ies 
žmonių palaikai.

“Memorial” vaizdajuos
tėje, kuri buvo perduota 
Reuters, nufilmuota dešimtys 
į eilę suguldytų ir daugiausia 
vyrų civiliais drabužiais 
lavonų. Daugelio rankos ir 
kojos buvo surištos virve, o 
kelių lavonų kaktose matėsi 
mažos kulkų skylutės. Fil
muotoje medžiagoje taip pat 
matyti, kaip čečėnų civiliai, 
prisidengdami nosis nuo kva
po, bando tarp lavonų atpažinti 
savo artimuosius. Tuo pat 
metu vyrai su dujokaukėmis iš 
sunkvežimio krauna dar dau
giau lavonų.

Kapavietėje, oficialiais 
duomenimis, rasti 48 lavonai, 
tačiau O.Orlov tvirtina, kad 
tikrasis prieš metus nužudytų 
aukų skaičius turėtų būti 54- 
55. Pasak jo, tarp negyvėlių 
buvo keturios moterys, o kai

Rusijos prezidentas Vladimir
Putin. 

kurių akys buvo užrištos. Kiti 
buvo sužaloti, pavyzdžiui, su 
nupjautomis ausimis.

“Memorial” yra aukštą 
reputaciją turinti organizacija, 
kuri nuo įkūrimo 9-o dešim
tmečio viduryje fiksavo sta
linizmo eros nusikaltimus.

Rusija yra ne kartą pa
neigusi, kad jos pajėgos 
Čečėnijoje nuolat pamina 
žmogaus teises, o per internetą 
gyvai atsakinėdamas į 
klausimus, prezidentas Vla
dimir Putin vėl atmetė kalti
nimus, kad Rusijos pajėgoms 
tenka atsakomybė už žiau
rumus Čečėnijoje.

Izraelio ministras pirmininkas 
Ariel Scharon.

Izraelio parlamentas pa
tvirtino 73 metų Ariel Scharon 
11-uoju šalies premjeru. 72 
koalicijos partijų deputatai 
pritarėjo paskyrimui ir prieš tai 
pristatytai didelei vy
riausybinei koalicijai. Iš karto 
po to Kneset pirmininkas 
Avraham Burg prisaikdino 
Ariel Scharon ir jo kabinetą. 
Dešiniosios pakraipos Ariel 
Scharon vasario 6-ąją triuš
kinančiai laimėjo pirmalaikius

PRISAIKDINTA NAUJOJI IZRAELIO 
VYRIAUSYBĖ

Izraelio ministro pirmininko 
rinkimus.

Pristatydamas savo sep
tynių partijų koalicinę 
vyriausybę, Ariel Scharon dar 
kartą patvirtino, kad kruvino 
konflikto su palestiniečiais 
nutraukimas bus pirmaeilis jo 
politikos tikslas. Kreipdamasis 
į palestiniečius politiniu 
sakalu vadinamas jis sakė: 
“Mūsų ranka ištiesta taikai”. 
Tačiau prieš tai palestiniečiai 
turi atsisakyti smurto. “Aš 
darysiu viską, kad pateisinčiau 
rinkėjų pasitikėjimą ir 
įveikčiau didelius iššūkius”, - 
kalbėjo naujasis vyriausybės 
vadovas. Jis padėkojo- savo 
pirmtakui Ehud Barak, kurį jis 
pavadino “drąsiu kovotoju ir 
vadu”.

Tą patį vakarą palestiniečių 
vadovybė paragino Ariel 
Scharon priimti “greitus ir 
aiškius sprendimus” dėl Ar
timųjų Rytų taikos proceso 
ateities. “Atėjo laikas kuo 
greičiau rasti išeitį iš pa
vojingos padėties”, - sakė 
palestiniečių prezidento Yassir 
Arafat patarėjas Nabilas Nabil 
Abu Rudeineh. Ariel Scharon 
turi nuspręsti, ar jis nori tai
kaus dialogo, ar tęsti 
palestiniečių teritorijų blo
kadą.

P.S. Algirdas Pužauskas 
laikinai negali rašyti įdomių 
apžvalgų, kurių labai pasi
gendame. Laukiam jo kuo grei
čiau sugrįžtant.

Red.
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PRIEŠ VIENUOLIKA METŲ 
IR ŠIANDIEN

Prieš vienuolika metų dienomis ir naktimis žmonės 
ėjo ir bėgo prie Parlamento rūmų, prie Televizijos bokšto, 
prie Kauno radijo, o tie, kurie negalėjo ten būti, sekė 
kiekvieną žodį iš Baškauskaitės lūpų, daugelis Lietuvos 
žmonių nuoširdžiai jaudinosi, norėdami, bet negalėdami 
būti Vilniuje. Mintimis jie buvo ten su tais, kurie degino 
sovietinius pasus, karinius ženklus, kurie prie degančių 
laužų dainavo tautines dainas, giedojo “Marija, Marija”, 
“Lietuva brangi”... Didžioji tautos dauguma buvo su tais, 
kurie su menkais ginklais, ar be jų, buvo užsibarikadavę 
Parlamente ginti Lietuvą, kartu gėrėdamiesi 
Aukščiausiosios tarybos Pirmininko Vytauto Landsbergio 
pasiryžimu likti Parlamente iki paskutinio atodūsio... tarsi 
Pilėnų pilyje. Greta Baltijos kelio, Sausio 13-oji liks viena 
ryškiausių kovos dienų mūsų istorijoje.

Nors anuomet caro priespauda naikino tautinę 
sąmonę, bet lietuvių tauta neplūžo ir ėjo savo tėvų 
garbingos praeities dvasia į laisvę. Ir dabar nedvejodama 
gynė iškovotą tautos nepriklausomybę. Pavyzdžio 
neturinti tautų istorijoje partizaninė kova tęsėsi ištisą 
dešimtmetį. Lietuvos patriotai nepalūžo kalėjimuose, 
koncentracijos lageriuose, tremtyje, nepabūgo de
ginamomis sodybomis su gyvais žmonėmis, nužudytais 
ir išniekintais sūnų kūnais miestelių aikštėse. Laisvasis 
pasaulis tik stebėjo ir tylėjo, o Lietuva tęsė kovą. Laisvės 
idealas buvo tas žiburys aukščiausio kalno viršūnėje. 1918 
metų savanorių pasiaukojimo dvasia buvo kelrodžiu. 
Lietuva, nors ir suluošinta dvasia, nusimetė 50 metų 
komunistinę priespaudą ir Kovo vienuoliktąją paskelbė 
Nepriklausomybę. Atkūrus ją, pradėjo byrėti ir blogio 
imperija. Jai subyrėjus, išaiškėjo nauja problema - 
imperijos griuvėsiuose pasilikusi blogio jėga. Juose liko 
sužalotos sielos žmogus.

Po 11 metų laisvės, ar prisimenama 1949 metų 
vasario 16-osios diena? Lietuvos laisvės „kovos sąjūdžio 
paskelbta tautos Deklaracija? Juk ji patvirtinta dešimtimis 
tūkstančių nužudytų partizanų ir mūsų tėvų mirtimi Sibiro 
plotuose. Ar įvertinti marksizmo idėjų skleidėjai, norėję 
sunaikinti lietuvišką tautos dvasią? Nejaugi ir toliau bus 
tikima Brazausko žodžiais: “miško broliai - banditai”, 
kad mūsų laisvės kovotojai prilyginami stribams. Užsienio 
lietuviams nesuprantama, kodėl pirmosios nepri
klausomybės metų Lietuva sparčiai prasigyveno, o dabar 
viskas blogai? Ar Lietuvai prisikelti nepadeda dabartinė 
jos spauda, televizija, radijas?

Regis, Lietuvai reikia kūrybinio žmogaus. Pa
siruošimo apginti krauju aplaistytą Lietuvos ne
priklausomybę. Mūsų tikėjimas šviesia Tautos ateitimi 
nepalaužiamas. Tauta įveiks tą baisią šių dienų ligą. 
Stiprybės visiems švenčiant Kovo 11-osios - Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo šventę.
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PAGALIAU IR IŠEIVIJA 
YRA REIKALINGA

Ilgą laiką į išeiviją tebuvo 
žiūrima, kaip į karvutę, kurią 
visi tik pamelžti norėjo. O šiaip 
iš jos kitokios naudos beveik 
nenumatė. Išskyrus tuos, kurie 
Washingtone ambasadoje dir
bo. Nes Amerikos pareigūnai, 
ne vieną sykį jiems sakė, kad 
jie turi didelę paramą - tai' 
lietuvius ir bendrai pabal- 
tiečius, kurie be perstogės 
jiems spaudimą daro. Praėjo 
šiek tiek laiko, kol naujai 
atsiųstieji tai suprato. Nors 
praeityje mes, turintieji Am
erikos pilietybę, buvome lai
komi beveik išdavikais. Ta
čiau, kas gali Lietuvai padėti 
ir spaudimą į amerikiečius 
pareigūnus daryti - jeigu ne 
USA piliečiai? Jeigu nesi 
pilietis - tai tokių pageidavimų 
niekas neklauso.

Kadangi rinkimuose neturi 
balso. Nes čia giminystė irgi 
nors šį bei tą reiškia. Bet nėra' 
pagrindinis veiksnys taip, kaip 
Lietuvoje! O svarbiausias yra - 
tai balsuotojų balsas. Todėl, 
ypač rinkiminiais metais, gali
ma visokių pažadų išprašyti. 
Žinoma, po rinkimų ne visi juos 
beprisimena. Tačiau pagal jų 
duotus pažadus galima jiem tai 
priminti ir paspausti. Nors 
surašinėjimų niekas neprave
dė, tačiau yra teigiama, kad 3- 
čiosios bangos ateivių yra apie 
50,000. Tokiam kraštui kaip 
Lietuva - tai yra labai didelė

LIETUVAI NAUDINGA KONJUNKTŪRA
PAKELIUI Į NATO

Trys įtakingi žmonės stovi 
prie vartų, pro kuriuos Lietuva 
neužilgo įsijungs į NATO. 
Tada Lietuvos Respublika 
pasieks vieną iš trijų jai svar
biausių tikslų. Kiti du tikslai - 
įstojimas į Europos sąjungą ir 
darnūs santykiai su drau
giškomis bei kaimyninėm 
valstybėm.

Nors mums aišku, kad pats 
prezidentas George W. Bush 
ištars sprendimo rezultatą, jo 
pasirinktam sprendimui įtai
goti dideles roles turės Colin 
Powell - Valstybės sekretorius, 
Donald Rumsfeld - Gynybos 
Sekretorius ir Jesse Helms - 
Senato Užsienio Reikalų Ko
miteto pirmininkas. Jeigu tie 
trys tūzai sutartinai norės 
Lietuvą į NATO priimti, tai 
Lietuvos įstojimas pateks iš 
galimybės plotmės į realybę, o 
mes lietuviai galėsime džiaug
tis, kad atsiektas kone svarb
iausias Lietuvos tikslas.

Pirmiausia turime paste
bėti, kad užsienio politikos 
gaires nustato JAV Kongresas, 
o vykdomoji valdžia (Execu- 
tive Branch) jas įkūnija. Taip 

netektis. Lietuva daro labai 
didelę klaidą, kad net pagal 
naujausius įstatymus, priėmęs 
USA pilietybę - nustoja Lie
tuvos pilietybės. Reiškia Lie
tuvai tie 50,000 yra nerei
kalingi.

Iš tų naujai atvykusiųjų, jau 
yra tokių, kurie jau gavo ar 
greitai gaus USA pilietybę. O 
norint Amerikos opiniją pa
lankia linkme nukreipti reikia 
didelių pastangų ir didelio 
spaudimo. Nei vienas balsas 
nebus nereikalingas ir jų nebus 
perdaug. Tuomet ir vėl pasigirs 
iš Lietuvos balsai, kad išeivija 
įtaigotų Kongresą ir spaudą. 
Dėl Lietuvos priėmimo į ES ir 
NATO. Kadangi JAV LB-nė 
taip pat rūpinasi, kad Lietuva 
būtų priimta. Be to, jos atstovai 
yra prie Seimo. Tai galėtų 
Lietuvos pareigūnams aiškiai 
pasakyti, kad tie, kurie Lie
tuvos balso klauso ir Amerikos 
pilietybe nesirūpina. Tai jų bal
sas jokio svorio neturi ir nieko 
reikalauti negali. O jeigu 
pradės per daug garsiai rei
kalauti - tai gali būti atgal į 
Lietuvą išsiųsti!

Kur yra Lietuvos valdžios 
logika? Kad tie, kurie yra 
Lietuvos atstumti, rodytų 
didelį entuziazmą, kad Lietuva 
būtų į ES ar kur kitur priimta? 
Jeigu nori išeivijos talkos ir 
paramos - tai neturi ir jos 
atstumti. Po Seimo rinkimų

Algis Žukauskas

pat reikia turėti omenyje, kad 
JAV ne visada gali įgyvendinti 
savo politiką jei ji kertasi su 
sąjungininkų. Tačiau yra svar
bu, kad savo kalboje 1999 m. 
lapkričio 19, kuri buvo ats
pausdinta su jo kitomis po
litinėmis kalbomis, Prez. 
George W. Bush štai kaip 
išreiškia savo rolę: - “Kad 
NATO būtų stipri, glaudi ir 
aktyvi, prezidentas privalo jai 
duoti tvirtą linkmę: liečiančią 
sąjungos tikslą; Europos bū
tinybę daugiau investuoti į 
gynybos sugebėjimus ir kai 
reikia, į karinį konfliktą”. 
Vienas iš svarbiausių asme
niškų santykių JAV užsienio 
politikoje bus bendradar
biavimas tarp Senato Užsienio 
Reikalų Komiteto pirmininko 
Jesse Helms ir JAV Valstybės 
sekretoriaus Colin Povvell. Po 
apmaudu persunktų astuonių 
metų, senatorius Jesse Helms 
yra ištroškęs harmonizuoti 
savo pastangas su draugu ir 
bendraminčiu Colin Powell, 
kuris šių metų sausio mėnesį 
atėjęs į J. Helms kabinetą

Juozas Žygas

teko Lietuvos spaudoje skai
tyti, kad išeivijos svoris nėra 
didelis, nes gana mažas skai
čius Seimo rinkimuose teda
lyvavo. O ar tie rašantieji 
supranta, kokius kelius išeivija 
turėjo pereiti, kad atgautų savo 
turėtą pilietybę? Trigubai 
daugiau popierizmo, ne kaip 
prašant Amerikos pilietybės. 
Tvarkant Amerikos pilietybės 
gavimo reikalus - visus turi
mus dokumentus ėmė ori
ginalo kalba (reikiamus ver
timus patys pasidaro). O man 
Lietuvos pilietybės atgavimo 
reikalus tvarkant, viskas turėjo 
būti išversta į lietuvių kalbą ir 
konsulato patvirtinta. Net 1939 
metų dokumentas iš Lietuvos 
turėjo būti konsulato pa
tvirtintas. Nereikia dviračių 
išradinėti, o juos kopijuoti ir iš 
kitų pasimokyti. Izraelyje nėra 
jokios problemos dėl dvigubos 
pilietybės. Kiekvienas žydas 
gimęs iš žydės - yra žydas. Ir 
tuo pačiu turi teisę į Izraelio 
pilietybę! Tad ir nenuostabu, 
kad reikalui esant viso pa
saulio žydai Izraelio reikalus 
gina, nes tai jų namai!

pasveikino viens kitą su išties
tom rankom ir bičiulišku “how 
the heli are you?” Kad abu 
veiks kartu ir bus reikalingi 
viens kitam, paaiškėja iš to, 
kad Helms turi Valstybės 
Departamento biudžeto kon
trolę ir kitų dalykų, kaip kad 
JAV sutarčių užblokavimą, 
ambasadorių skyrimą ir visą 
eilę kitų interesų. Jų pažintis 
dar iš prezidento Reagan metų. 
Klausydami šaunaus infor
macinio karinio pranešimo iš 
Colin Powell, prez. Reagan ir 
Jesse Helms rašinėjo viens 
kitam savo įspūdžius apie daug 
žadančio generolo ateitį.

Senatoriaus Helms pasau
lėžiūra derinasi su “Powell 
doktrina”, kad JAV neturi 
kištis, nebent karo atveju būtų 
specifinis interesas, kuriam 
apsaugoti būtų panaudota 
didelė karinė persvara.

Paskutiniu metu senatorius
Helms remia ir stumia Baltijos 
kraštų įvedimą į NATO. Sena
torius, kuriam greit 80 metų, 
norės remti respublikonų va
dovybę su kuria jis ben
dradarbiaus. Nukelta į 4 p.
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Kadangi ambasadorius Vygaudas Ušackas pradeda pareigas JAV, tikime bus įdomu 

perskaityti jo sausio 16 d. kalbos tekstą. Amb. V. Ušackas 2000 m. buvo Lietuvos Respublikos 

vyriausias derybininkas įsijungimui į Europos Sąjungą. Tekstą atsiuntė Gailutė Klimaitė.

LIETUVA IR EUROATLANTINĖ 
INTEGRACIJA

Gyvename itin įdomių 
iššūkių laiku: po ilgų indivi
dualios ir visuomeninės pries
paudos metų, atkuriame Lie
tuvos valstybę laisvos rinkos 
bei demokratijos pagrindu; dar 
daugiau: kurdami valstybę, jos 
vidaus ir užsienio politiką, mes 
esame ir aplamai tarptautinių 
santykių kaitos dalyviai. •

Mano šios dienos pos
tulatas, kurį aš stengsiuosi 
pagrįsti yra Lietuvos politikos 
interesų ir Euroatlanto inte
gracijos tapatumas bei narystės 
ES ir NATO svarba Lietuvos 
stabilumo ir gerovės užti
krinimui.

Lietuvos politikos ir Euro- 
atlantinės integracijos sąvei- 
kumą pateiksiu, vertindamas 
veiksnius darančius poveikį 
Lietuvos santykiams su ES ir 
NATO, lemiančius šių orga
nizacijų “patrauklumą” Lie
tuvai. Apibrėžimo patiks
linimas: Euraotlantinė inte
gracija = Europos pastovumo 
ir gerovės įtvirtinimo procesas.

1. Istorinė patirtis: dviejų 
monstrų, nusikaltėliškų- Hil- 
terio ir Stalino režimų suo
kalbio pasekmėje Lietuva 
prarado nepriklausomybę, 
laisvę pilietinei ir visuo
meninei saviraiškai. 1945 
metų Jaltos konferencija, vai
nikavusi II-jo Pasaulinio karo 
pabaigą dar nereiškė kovos 
pabaigos Lietuvai, kur aktyvi 
rezistencinė kova tęsėsi iki 
1953, o totalitarinis režimas 
išliko iki LR nepriklauso
mybės atkūrimo.

Šių aktų išdavoje, Lietuva 
negalėjo dalyvauti po II PK 
vykusiame Europos atkūrime, 
pagrįstame bendras asmens 
laisvės, demokratijos ir įsta
tymo viršenybės vertybes 
išpažįstančių visuomenių, 
laisvoje integracijoje. JAV 
sponsoriuotas Maršalo planas, 
šios šalies įsitraukimas/anga- 
žavimasis Europoje karine ir 
politine prasme per NATO bei, 
kita vertus, Europos šalių 
ekonominio ir politinio inte
gravimosi procesas! pasireiš
kiantis per Europos Anglies ir 
Plieno Bendruomenės sukū
rimą, tolesnę EEB,Europos 
Atominės Energetikos Ben
druomenės, ES) užtikrino 
Vakarų Europos saugumą nuo 
Sovietinės ekspansijos, sukūrė 
prielaidas laisvai dalies Eu
ropos piliečių veiklai laisvoje 
rinkoje, užtikrinusiai ekono
minę gerovę.

2. Mano nuomone, šian
dien, kai esame laisva ir sa
varankiška valstybė, mums 
būtų per didelė prabanga neį

sijungti į patikrintus “sėkmės” 
ES ir NATO narių klubus. 
Narystė NATO suteikia šaliai 
pastovumą ir išorinį saugumą. 
Patirtis liudyja, kad saugumas 
bei tvirčiausia jos forma gy
nyba, efektyviausiai pasie
kiama kolektyvinės narystės 
būdu.

A. Per daugiau nei 50 m. 
nei vienos NATO narės neiš
drįso užpulti joks agresorius. 
Taip, NATO atlieka atgrasos 
vaidmenį prieš išorės grėsmes 
ir pavojus.

B. Tuo tarpu Lietuvos isto
rinė patirtis parodė, kad neu
traliteto politika valstybės 
raidoje nebuvo perspektyvi. 
Lietuva, laikydamasi neutra
liteto tarpukario laikotarpiu, 
gynybai skyrė didelę biudžeto 
dalį, sukūrė geras gynybines 
pajėgas, tačiau tai neapsaugojo 
Lietuvos nuo agresoriaus.

C. Priklausyti kolektyvinei 
saugumo sistemai Lietuvai bus 
pigiau nei vienai sukurti pa
tikimą gynybos ir atgrasymo 
potencialą. Sąjungos narių 
išlaidos gynybai yra mažesnės 
negu šalių, vykdančių neu
tralumo politiką ir pasirinkusių 
individualios gynybos modelį.

D. Priklausymas patikimai 
NATO saugumo sistemai užti
krins palankias sąlygas eko
nomikos plėtrai, naujausioms 
technologijoms ir užsienio 
investicijoms Lietuvoje. Po 
įstojimo į Sąjungą užsienio 
investicijos Lenkijoje padi
dėjo, Vengrijos reitingas tarp
tautinių finansinių institucijų 
lentelėse smarkiai pakilo, o 
palūkanų normos paskoloms 
sumažėjo net 50%.

KAS išlaidos tenkančios 1 
gyv.: (1998-2000)Lietuva 172 
Lt., Suomija 1540 Lt., Šveicarija 
1944 Lt., Švedija 2104 Lt.

Narystė ES atveria Lietuvai 
įvairiapuses galimybes eko
nomikos bei socialinės raidos 
pažangai. Lietuvai narystė ES 
svarbi keleriopai:

A. ES tai 370 mln., padi
dėsianti po plėtros iki 550 
mln., vartotojų rinka - kas itin 
svarbu tokiai mažai šaliai kaip 
Lietuvai.! 1999 m. eksportas iš 
LR į ES sudarė 6 mlrd. 21- 
mln.Lt.,o per devynius 2000 
m. mėn.siekė 5 mlrd. 445 
mln.Lt.)

B. ES tai žiniomis pagrįsta 
ekonomika, nuolatinis ir pas
tovus ūkio augimas bei inves
ticijų šaltinis.(Pgl. 2000.- 
07.01d. duomenis: 61 proc. in- 
vest. iš ES valstybių. Tai 5 
mlrd. 382 mln.Lt)

C. ES tai patirties aruodas 
tobulinant Lietuvos teisę, ad

ministracijos veiklą, diegiant 
naujas technologijas padaryti 
Lietuvos ūkį modemų vidaus 
ir išorės rinkose.

D. ES tai ir tiesioginė 
parama vykdant reformas Lie
tuvoje (92-99m.m. pgl.- 
PHARE programą Lietuvai 
skirta per lmird.300 min.Lt/ 
2000-2002 ES parama: 
PHARE apie 0,5-mlrd.Lt.; 
SAPARD-360 mln.-lt; ISPA- 
480-720 mln.Lt). Pgl. LR ir 
užsienio ekspertų duomenis, 
LR tapus ES nare, pirmais 
narystės metais LR iš ES 
biudžeto gautų per l,5mlrd.Lt, 
įmokos į ES biudžetą būtų apie 
640 mln.lt. Tad, saldo tei
giamas - apie 1 mlrd.litų.

3. Kitas svarbus veiksnys, 
vertinant Lietuvos politiką ir 
Euroanatlantinės integracijos 
procesus, tai naujos tarp
tautinių ekonominių ir po
litinių santykių realijos, 
pasireiškiančios dažnai va
dinamais “ tarpusavio priklau
somybės” ir globalizacijos” 
fenomenais.

Pirma, tai informacinių 
technologijų pažanga ir po
veikis. Gebėjimas pasinaudoti 
internetu ar mobiliuoju ryšiu, 
šalina tarpvalstybines sienas, 
suteikia galimybę laisvai ben
drauti, keistis informacija, 
mažesniais kaštais vykdyti 
abipusiai naudingus mainus. 
Žiniomis grįstos ekonomikos 
pažanga, manau, vis labiau 
keis ne tik žmonių ar rinkos 
dalyvių, bet ir tarptautinių 
subjektų santykių pobūdį.

Antra, didėjančios ES 
ambicijos užimti svaresnį 
vaidmenį ne tik pasauliniuose 
ekonominiuose, bet ir po
litiniuose procesuose, atliekant 
labiau savarankišką užsienio ir 
saugumo politiką, skatina ne 
tik įdėmiau įsiklausyti, bet ir 
įsitraukti esančių galimybių 
ribose į vykstančią diskusiją 
Europos saugumo ir gynybos 
politikos vystymo klausimu 
bei aplamai į Europos Są
jungos santykių su kitais kraš
tais, tame tarpe su JAV, to
limesnę raidą.

Trečia, ekonominės są
jungos gilinimas, įvedant ben
drą valiutą, sukuriant bendrą 
banką, vykdant bendrą fis
kalinę ir monetarinę politiką, 
bendrai atstovaujant prekybos 
interesams santykiuose su ki
tomis šalimis, skatina Lietuvos 
politikus ir piliečius galvoti 
apie save ne tik kaip apie 
Lietuvos, bet ir kaip būsimus 
vis giliau besivienijančios 
Europos piliečius. Siekis baigti 
derybas dėl narystės su ES bei 

būti pakviestais įstoti į NATO 
ne kažkada ateityje, o jau kitais 
metais tik sustiprina šį jausmą. 
Kita vertus, tai akstinas ir 
mūsų “Europos vizijos” ap
tarimui, atsakymui į klap
simus: kokios ES mes norime, 
kaip giliai mes siekiame inte
gruotis, koks Lietuvos vaid
muo bus ES?

Tačiau didėjanti tarpusavio 
priklausomybė pasireiškia ir 
negatyvia prasme: atskirų 
valstybių vidaus problemos 
gali pavirsti regioninėmis ar 
tarptautinėmis organizuotas 
nusikalstamumas, nelegali 
prekyba, pabėgėlių srautai, 
gamtos stichijos. Šios grėsmės 
nepripažįsta ar nenori pri
pažinti valstybių sienų. Analo
giška sąsaja yra ir ekono
mikoje. Vienoje šalyje, regione 
vykstantys ekonominiai pro
cesai atsiliepia ir kitiems re
gionams ar šalims. Lietuva 
neišvengė neigiamų Rusijos 
ekonominės krizės pasekmių, 
Azijos ekonominę krizę pajuto 
ne tik šio regiono kraštai. Euro 
silpnumą dolerio atžvilgiu su 
karteliu mini Lietuvos eks
portuotojai ligi Šiol. Tačiau 
atsakas į šias grėsmes slypi ne 
izoliavimesi nuo integracijos 
procesų, o priešingai - daly
vavime ES ir NATO.

4. Ketvirtas veiksnys, tu
rintis poveikį Lietuvos ir 
Euroatlantinės saugumo po
litikos tapatumui, yra tinkamas 
krizių ir grėsmių apibrėžimas. 
Iš tikrųjų, Baltijos regione 
dominuoja netradicinės grės-

JAV ŽINIASKLAIDA PRANEŠA APIE 
VYGAUDO UŠACKO 

ATVYKIMĄ Į VAŠINGTONĄ

Vašingtonas/Vilnius, kovo 6 d. (ELTA). Kaip pastebi 
įtakingas JAV dienraštis “The Washington Times”, Lietuva 
paskyrė buvusį užsienio reikalų viceministrą Vygaudą Ušacką 
naujuoju ambasadoriumi Jungtinėse Valstijose.

Atvykęs į JAV kovo 5 dieną V.Ušackas keičia Stasį 
Sakalauską, kuris ambasadoriaus poste išbuvo pustrečių metų.

Pristatydamas amerikiečiams naująjį ambasadorių, dienraštis 
pabrėžia, jog jis yra karjeros diplomatas, iki praėjusių metų 
pabaigos buvęs vyriausiasis Lietuvos derybininkas narystės 
Europos Sąjungoje klausimais. Iš karto “The Washinton Times” 
pastebi, kad V.Ušacko jau laukia darbai - parengti svarbų 
Lietuvos pareigūnų vizitą: nes atvyksta Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Alvydas Medalinskas bei užsienio reikalų 
viceministras Giedrius Čekuolis, kuris šiuo metu koordinuoja 
Lietuvos pastangas tapti NATO nare.

S.Sakalauskas savo atsisveikinimo kalboje praėjusią savaitę 
pabrėžė, kokia svarbi yra JAV parama Lietuvai stojant į NATO. 
“Siekti JAV paramos Lietuvos narystei NATO visuomet buvo 
svarbiausias Lietuvos diplomatijos tikslas ir siekis”, - sakė jis.

“Džiaugiuosi, kad išvykdamas iš Vašingtono, žinau, jog 
prezidentas George W.Bush pažadėjo dirbti su sąjungininkais 
Europoje, siekti, kad būtų palaikytos mūsų pastangos integruotis 
į sąjungą, ir toliau laikytis aktyvios politikos Lietuvos atžvilgiu 
bei dar labiau stiprinti ryšius tarp mūsų valstybių”, - taip, anot 
JAV dienraščio, kalbėjo buvęs Lietuvos ambasadorius.

Atkelta iš 3 p.
Lietuvos siekių prijautimo 

galime, taip pat tikėtis iš Do- 
nald Rumsfeld, Gynybos 
sekretoriaus. Besiklausant jo 
pareiškimų matytų televizijoj 
C-Span programose, atrodo, 

mės saugumui ir stabilimui: 
nelegali prekyba ir migracija, 
organizuotas nusikalstamumas 
ir korupcija, ilgalaikio ir neto
lygaus ekonominio vystymosi 
raida kaimyniniuose regio- 
nuose(BT ir KS). Jų užkirtimui 
dedamos nuolatinės, gal ne 
visada sėkmingos pastangos.

Savo ruožtu mes išliekame 
nenuspėjamų ir neprogno
zuojamų šalių kaimynystėje, 
kur itin trapūs arba neveiksnūs 
demokratiniai, teisiniai insti
tutai, kur įstatymo viršenybės 
beveik nėra bei kur klesti 
korupcija ir nusikalstamu
mas.(BT ir RF) (Kaip rašė 
Bahr: “Vakarų viltys, kad 
Rusijoje įsigalės demokratija, 
rinkos ekonomika neišsipildė. 
Rusijoje žodis demokratija 
rišasi su skurdu, o rinkos 
ekonomika - su korupcija”. 
Tik tvarkingai funkcio
nuojanti teisinė valstybė gali 
būti pagrindu, kad Rusija 
atsigautų.)

Šioje nenuspėjamoje geo
politinėje aplinkoje Lietuva, 
išlieka saugumo ir pastovumo 
šaltiniu. Lietuva ne tik nebe 
sudėtingumų stiprėja pati, bet 
ir, vykdydama nuoseklią, prag
matišką santykių su kaimynais 
politiką, didindama ES ir JAV 
angažavimąsi į BJ regioną bei 
realiai judėdama link NATO 
ir ES narystės, sutvirtina 
trapią saugumo aplinką re
gione. Tai yra vienas iš 
svarbiausių Lietuvos politinių 
įnašų į bendrą Europos inte
gracijos procesą.

kad jis uoliai ir solidariai 
vykdys prezidento politiką. D. 
Rumsfeld, gyvenęs St. 
Charles, Chicagos apylinkėje, 
yra gerai pažįstamas ir prie
lankus lietuviams.

min.Lt/
mlrd.Lt
5mlrd.Lt
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JAV ir Kanadoje, teiraukitės

1-800-325-6000
wwwcom

w PMiiugi negailia, pervedant pinigu* | Kanadą 
T*lp tat ta*wd*nt pinigu* B miestu: Bo«wn. 
Danrar, RaMgh Durtam Ir Saattla

Iki kovo 22,2001, jus galite pasinaudoti
5-minučių nemokamu telefono 
pokalbiu, kiekvieną kartą pervedant 
pinigus per Western Union.** 
Naudokitės proga paskambinti savo 
artimiesiems bet kur pasaulyje.

O Naudokitės Western U u ton paslauga persiųsti pinigus 
| bet kur už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų.

0 iMtHMh mite ibi kvite.
© Naudokite! proga paskambteil Ir bendrauti n tavo

VVESTERN MONEY 
UNION TRANSFER

(tniiiut^ius pinigų persiuntimą* visame ptnuulyje
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Iš visų naujai įsikūrusių 
visuomeninių organizacijų 
arčiausiai pačių svarbiausiųjų 
ir skaudžiausiųjų reikalų žmo
nėms - žemės nuosavybės 
teisių atstatymo, žemės grą
žinimo - buvo ir yra Lietuvos 
žemės savininkų sąjunga, šiuo 
metu turinti per 3000 narių. 
Visą dešimtį metų, nuo pat 
žemės ūkio reformos pradžios, 
jos pakviesti Kaune kiekvieną 
savaitę šimtai žmonių rink
davosi į Žemės ūkio rūmų salę 
ir karštai diskutuodavo. Čia 
buvo aptariami ne tik nauji 
įstatymai, susiję su žemės 
grąžinimu, įvairūs Vyriausybės 
ir Žemės ūkio ministerijos 
priimti kiti dokumentai, bet 
svarbiausia, čia buvo kalbama 
apie svarbiausius žmonių rei
kalus, jų vargus, kartais labai 
skaudų patyrimą dėl netobulo 
įstatymo, blogo valdininkų 
darbo. Gal dėl to Sąjunga, 
gindama žemės savininkų 
interesus, jų teises, padėdavo 
ne tik konkrečiam žmogui 
atgauti žemę, bet visą laiką 
reikalavo teisingų įstatymų, 
sąžiningo visų žemės reformos 
tarnybų darbuotojų darbo. 
Daugeliui žmonių atsiėmus 
žemę, Sąjungos įtaka gy
ventojams natūraliai taip pat 
sumažėjo, bet neišnyko. Ką 
Sąjungos nariai šiandien 
veikia, kokie jų rūpesčiai, 
kokie keliami reikalavimai, 
siūlymai naujajam Seimui, 
Vyriausybei, kaip tik ir buvo 
kalbama septintajame Lie
tuvos žemės savininkų su
važiavime, vykusiame šių 
metų vasario mėnesio pa
baigoje, Kaune.

Sveikinimai
Pirmasis taręs sveikinimo 

žodį buvęs Žemės ūkio rūmų 
pirmininkas profesorius An
tanas Stancevičius susirin
kusiuosius ragino saugoti 
žemę, kaip pastovų turtą ir jos

Romualdo Pažerskio “Dzūkija” . 1992 m

DAR NEBAIGTA LIETUVOS 
ŽEMĖS REFORMA

Dr. Leonas Milčius
Kovo 11 -osios Akto signataras

bet kam lengvai neparduoti. 
Profesorius sakė, kad nors šiuo 
metu jau apie 70 proc. visų 
pretendentų yra atgavę savo 
žemę, miškus, vandenis, bet 
žemės reforma dar nebaigta ir 
dėl to dar per anksti leisti 
žemės ūkio paskirties žemę 
laisvai parduoti užsieniečiams. 
A. Stancevičius siūlė nebijoti 
kurti ir smulkius ūkius, nes 
juose ir problemos yra ma
žesnės. Priminęs, kad palyginti 
stambūs Anglijos ūkiai, kurie 
vidutiniškai valdo po 70 ha 
žemės, šiandien turi labai 
didelių problemų dėl gyvulių 
ligų, profesorius siūlė ben
drauti su Šeimos ūkio sąjunga 
ir išreiškė viltį, kad Žemės 
savininkų sąjunga dar ilgai bus 
reikalinga.

Įdėmiai suvažiavimo da
lyviai išklausė kito garbingo 
svečio - Žemės ūkio vice
ministro Alekso Butkaus kal
bos, kuris yra atsakingas už 
žemės reformą, už žemėt
varkos tarnybų darbą.

- Kaip žemaitis, - sakė 
ministras, - visada esu linkęs 
pirma išklausyti kitų ir tik tada 
kalbėti. Žmogui pats bran
giausias turtas yra sveikata, o 
po jos - žemė. Kaip kaimo 
vaikas gerai žinau kaimo dar
bus, žemės ir darbo vertę, - 
paprastais žodžiais kalbėjo 
viceministras. Priminęs, kad 
dar tik vienas mėnuo, kaip 
dirba ministerijoje ir dėl to 
daugelio reikalingų darbų dar 
nesuspėjo padaryti, A. Butkus 
pažadėjo visą laiką dalyvauti 
suvažiavime, atidžiai išklau
syti visų pastabas, pasiūlymus 
ir pasistengti, kad žemės 

savininkai ateityje nebūtų 
užgaunami.

Seimo nario, Lietuvos są
jūdžio garbės pirmininko prof. 
Vytauto Landsbergio sveiki
nimo žodžius suvažiavimui 
perdavė Sąjūdžio vadovas 
Rytis Kupčinksas. Jis taip pat 
suvažiavimo dalyvius ragino 
neskubėti ir gerai pagalvoti 
sprendžiant žemės pardavimo 
užsieniečiams klausimus.

Žemės savininkų sąjungos 
suvažiavimui sveikinimo tele
gramą atsiuntė Seimo Kaimo 
reikalų komiteto pirmininkas 
Jaronimas Kraujelis.

Toliau kalbėjęs Seimo na
rys Vladas Žalnerauskas 
priminė, kad jis kalba ne tik 
kaip Kaimo reikalų komiteto 
narys, bet ir kaip liberalas. Tad 
sakė, kad labai gerai suprantąs 
žemės savininkų teises laisvai 
disponuoti savo žeme.

- Kam kilo mintis auginti 
duoną, tegul ją augina, o kam 
kilo mintis žemę pralošti kor
tomis, tegul taip ir daro. Mes 
kalbame ne apie žemės par
davimą užsieniečiams, bet 
apie žemės disponavimo lais
vę, laisvę žemę parduoti bet 
kam, - sakė Seimo narys.

Išsamų Žemės savininkų 
sąjungos tarybos ataskaitinį 
pranešimą perskaitė jos pir
mininkė Antanina Venc
kūnienė. Priminusi, kad 
Sąjungos tarybos nariai visą 
laiką buvo reiklūs ir visomis 
įmanomomis priemonėmis, 
netgi piketais, kovojo už že
mės savininkų teises, kon
krečiai pateiktais skaičiais 
pirmininkė akivaizdžiai įrodė, 
kad žemės gražinimo reikalai 

Lietuvoje, tolį gražu, 
dar nėra geri. 
Pranešėja kritikavo ne 
tik visą žemės re
formos eigą, įsta
tymus, bet ir už juos 
atsakingas valsty
bines institucijas, tarp 
jų ir Respublikos 
Prezidentą. Iš prane
šimo įsiminė tokie 
skaičiai: apie 684 
tūkstančiai pareiškėjų 
pretendavo į 4,0 mln. 
ha žemės, iš kurios 3,2 
mln. ha žemės buvo 
prašoma susigrąžinti 
natūra arba gauti 
lygiaverčius sklypus 
kitur. 756 tūkstančiai 
asmęnų už turėtą 
žemę norėjo kom
pensacijų. Šiandien 
grąžinta dar tik apie 
2,95 mln. ha žemių, 
kai kuriose apskrityse, 

pvz., Vilniaus grąžinta tik apie 
56 proc. A. Venckūnienė 
pateikė daug skaudžių pa
vyzdžių, kai žemės grąži
nimas nepagrįstai vilkinamas, 
arba žemė savininkui negrą
žinama iš viso. Blogiausia, - 
sakė pirmininkė, - kad valstybė 
tam neturėdama jokių teisių, 
esančių savininkų žemę, ypač 
miestuose, pardavinėja kitiems.

Pirmininkės pranešimas
Išsamų pranešimą perskaitė 

Sąjungos pirmininkės pava
duotojas, vilnietis Rimantas 
Liakas. Replikuodamas Seimo 
nariui V. Žalnerauskui, R. 
Liakas apgailestavo, kad Sei
mo narys nesupranta paprastos 
tiesos, jog valstybė neturi 
disponavimo žeme teisės ir dėl 
to, kol žemės reforma yra 
nebaigta, žemės pardavinėti 
negali.

- Vien Vilniuje valstybė jau 
pardavė apie 15 ha savininkų 
žemės už 16 mln. litų, - sakė 
R. Liakas. - o Vilniuje yra per 
2900 savininkų, kuriems reikia 
atkurti nuosavybę. Tad kol 
žemė negražinta savininkams, 
negalima ir galvoti apie žemės 
pardavimą užsieniečiams.

Sunkiausia susikalbėti savo 
valstybėje

Tokiai minčiai pritarė ir 
antrasis Sąjungos pirmininkės 
pavaduotojas Vidas Juods- 
nukis. Jis sakė, kad šiandien 
yra sunkiausia susikalbėti savo 
valstybėje.

- Kas tikrasis žemės šei
mininkas, ar jos tikrasis sa
vininkas, ar buvęs naudotojas? 
- retoriškai klausė V. Juods- 
nukis. Kalbėtojas prognozavo, 
kad baigus žemės reformą, 
Lietuvoje tikriausiai liks nuo 
700 tūkst. iki 1 mln. ha laisvos 
žemės. - Tik tada ir tik šią žemę 
galės pardavinėti valstybė, - 
teigė kalbėtojas.

Kaip Kovo 11-osios Akto 
signataras sveikindamas suva
žiavimo dalyvius su artėjan
čiomis mūsų valstybės Nepri
klausomybės atkūrimo vie
nuoliktosiomis metinėmis ir 
linkėdamas produktyvaus dar
bo, apgailestavau, kad žemės 
reforma taip ilgai užsitęsė ir, 
kad nė viena iki šiol buvusi 
vyriausybė neskyrė pakan
kami dėmesio ir lėšų pir
miausia atsiskaityti su vals
tybės reikmėms paimtos že
mės savininkais. Toks uždel
simas ir šiandien dar neleidžia 
susiformuoti žemės rinkai, 
įsigalėti teisingumui, kaime 
nusistovėti aiškumui. Primi

nęs, kad mus maitinanti žemė 
žmogui yra didžiausia Dievo 
dovana ir stebuklas, siūliau 
žiūrėti į ją, ne kaip į lošimo 
kortomis užstatą, ne kaip į 
parduodamą prekę, bet su 
meile ir pagarba, stengiantis 
dirbti taip, kad jos savininkui 
ir šaliai būtų gauta kuo didesnė 
nauda. Rengiantis Lietuvai 
įstoti į Europos. Sąjungą, 
atgautų žemių savininkus 
raginau nepasikliauti vien 
senomis žiniomis, o visais 
prieinamais būdais mokytis, 
dalyvauti žemdirbių ir kaimo 
gyventojų tęstinio mokymo 
programose.

Užsitęsusiose diskusijose 
buvo išklausyta keliolika pasi
sakymų. Iš įvairių vietovių 
suvažiavimo delegatai pasa
kojo apie vietos žemių sa
vininkų reikalus, priekaištavo 
dėl neatgaunamos žemės, miš
ko, dėl valdininkų nerangumo, 
dėl negalėjimo įsikurti, gauti 
paramos.

Antanas Ščepulevičius iš 
Šiaulių siūlė į suvažiavimo 
dokumentus būtinai įrašyti 
reikalavimą, kad būtų kom
pensuojama už žemių grą
žinimo vilkinimą. Ojeraš 
Purvinis iš Biržų Sąjungos 
tarybai siūlė visą medžiagą 
apie žemių grąžinimą Lietu
voje lietuvių ir anglų kalbomis 
skelbti internete, kad kuo 
daugiau žmonių žinotų apie 
mūsų reikalus. Ponia Ona 
Žemčiūgienė iš Varėnos rajono 
nuogąstavo, kad dėl teisinio 
nihilizmo, dėl matininkų klai
dų žmonės prarado pasi
tikėjimą valdžia, tad vice
ministro A. Butkaus prašė 
merkiniečiams padėti atgauti 
savo žemę, kuri gražiose Dzū
kijos vietose baigiama išdalinti 
kitiems.

Čia pat, salėje, suvažia
vimo delegatams buvo išda
lintas kreipimosi Lietuvos 
Respublikos Seimo pirrni- 
nipkui A. Paulauskui pro
jektas, kuriame buvo siūloma 
leisti parduoti tik žemę grą
žintą natūra, kai yra tikrasis 
žemės savininkas, neparduoti 
žemės juridiniams asmenims, 
reikalauti, kad užsieniečiai, 
pirkdami žemę, užmokėtų už 
jau esančią infrastruktūrą, t.y. 
už kelius, žemių gerinimą ir kt. 
Dėl galutinės dokumento re
dakcijos nesusitarus, suvažia
vimas sudarė specialią komi
siją, kuriai pavedė parengti 
galutinę dokumento redakciją.

Baigiantis suvažiavimui, 
delegatai išrinko naują Žemės 
savininkų sąjungos tarybą, 
pirmininką. Juo ir vėl tapo 
Sąjungai anksčiau vadovavusi 
ponia Antanina Venckūnienė. 
Pertraukos metu suvažiavimo 
dalyviai ir svečiai buvo 
vaišinami karšta arbata, o gerą 
nuotaiką palaikė Bočių drau
gijos ansamblis.
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SAULĖLYDŽIO METAS?
Vytautas Matulionis

Mezzosoprano Aušros Stasiūnaitės koncertas 2001.03.03. 

Akompaniatorė Gintė Čepinskaitė.

Koncertas vyko Clevelando Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje. 

Rengėjai nepažymėti. Klausytojų maždaug šimtas.

Nuo pačių pirmųjų L. Ar- 
diti “Pabučiavimo” (“II ba- 
ccio”) gaidų kilo įtarimas, kad 
kažkas buvo ne taip. Pakeliui 
į klausytojus balsas dingdavo 
jų nepasiekęs, tankus vibrato 
erzino ausį, tonas šlubavo, 
nebuvo šiai dainai privalomo 
grakštumo, lengvumo, o italų 
kalba buvo visai nesupran
tama. Ne geriau sekėsi ir su T. 
Makačino “Čia mano Tė
vynė”, A. Bražinsko “Kur 
gimta padangė” ir M. Noviko 
“Sūduva”. Šios dainos, nors ir 
jautriai atkurtos, klausytojų 
nesujaudino todėl, kad žodžiai 
užkliuvo tamsiuose gomurio 
užkampiuose.

Sparčiai besiniaukiančią 
nuotaiką kiek pragiedrino 
pianistė Gintė Čepinskaitė, 
paskambindama F. Liszt sa
loninį noktiurną “Meilės 
svaja” (“Liebestraum”). Kū
rinys nuskambėjo vėsokai, gal 
per daug “akademiškai 
rūpestingai”. Norėjosi la
kesnio romantiško mosto.

Dvi ispanų kompozitorių 
dainos, religinio atspalvio 
auto-sacramental (lyg trum
putė oratorija) “Segedilė” -

Buvęs Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Andrius Kubilius 
su Amerikos lietuvių Tarybos pirmininku adv. Sauliumi Kupriu.

J. Kuprio nuotr.

SUSITIKIMAS SU 
ANDRIUM KUBILIUM

JAV viešint Lietuvos 
Respublikos Seimo nariui, 
buvusiam LR ministrui pir
mininkui A. Kubiliui, Čikagos 
lietuvių visuomenė parodė 
didelį susidomėjimą ir norą su 
juo susitikti bei pabendrauti. 
Tai buvo išskirtinė proga 
išgirsti apie realią šiandieninę 
Lietuvos padėtį.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suorganizuotiems pietums 

“Seguidilla” (M. Pla) ir ne
žinomo autoriaus “Lopšinė”, 
kuria vaikas ne liūliuojamas, 
bet gąsdinamas, kad bus 
pagrobtas baisaus senio jei 
neužmerks akių, akivaizdžiai 
atskleidė solistės dėmesį 
ispanų dainai. Melodingos ir 
vaidybiniai beveik ne
išsemiamos “Habaneros” iš G. 
Bizet operos “Carmen” ais
tringuose verpetuose solistė 
nardė vikriai, bet...negiliai. 
Trūko viską nustelbiančio 
Carmen pasitikėjimo savimi ir 
nejučiomis rezgamų pinklių 
jos trumpalaikės meilės 
aukoms. Baigminė aukštoji 
gaidą galėjo būti valingesnė ir, 
tono atžvilgiu daug grynesnė.

Įdomu, kad šio koncerto 
viršūnė buvo ne balsinė, bet 
instrumentinė: muzikos keis
tuolio A. Skriabino “Preliudas 
kairei rankai”. Jis Čepins- 
kaitės buvo atliktas su tokiu 
susikaupimu, muzikine savi
tvarda ir įžvalga, kad kartais 
atrodė jog skambina ne viena, 
bet dvi ar net keturios rankos. 
Jos pastangos užtarnautai 
pelnė išskirtinį klausytojų 
dėmesį.

CHICAGO, I L

miesto centre Chicago Athetic 
Association krištolo salėje 
vasario 23 d. rinkosi ad
vokatai, vadybininkai, inži
nieriai ir kiti visuomenės 
atstovai. Dalyvavo seserų 
kazimieriečių, Lietuvos Vy
čių, tautininkų, ateitininkų, 
neolituanų, skautų ir naujųjų 
Amerikos lietuvių atstovai. 
Taip pat atvyko LR ge
neralinis konsulas Giedrius

Trys E. Granados “tona- 
dillas” (lengvutės melodijos) - 
“Nuovokus vaikinas”, “Liū
dinti macha” ir “Gojos macha” 
savo skirtingomis nuotaikomis 
solistei buvo savotišku iššūkiu 
kurio ji nepabūgo, trečiąją 
dainą pradėdama ir baigdama 
mikliai tauškinamais kasta- 
netais. Lietuviškai sudainuoti 
“Zibelio kupletai” (“Faites-lui 
mes aveux”) iš Charles 
Gounod operos “Faustas” 
išliekančio įspūdžio nepadarė. 
Klausytojų dėmesį išlaikyti 
solistei buvo nelengva: tartis 
buvo drumzlina, o dažni to
niniai klystkeliai ausies 
neglamonėjo. Ilga šios arijos 
įžanga Čepinskaitės jautrius 
pianistinius sugebėjimus dar 
labiau išryškino, bet ji galėjo 
būti gerokai sutrumpinta ir nuo 
to niekas nebūtų nukentėjęs. 
Gaila, kad pianistei nebuvo 
suteikta proga šiame koncerte 
pasireikšti plačiau, kaip so
listei.

Į antrąją koncerto dalį 
solistė žengė su dviem J. 
Juzeliūno (kuriam liaudies 
muzika yra tautos gyvasties 
pagrindu) dainom: “Lietuvių

Apuokas, garbės konsulai 
Vaclovas Kleiza ir Stanley 
Balzekas.

Pasivaišinus pietumis ir 
pabendravus tarpusavy Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Saulius Kuprys 
pasveikino visus susirinkusius 
ir pristatė Andrių Kubilių bei 
žmoną Rasą, kuris, pasi
džiaugęs proga prabilti 
Čikagos visuomenei, bendrais 
bruožais apibūdino Lietuvos 
politinę bei ekonominę padėtį, 
pastarųjų metų darbus bei 
ateities perspektyvą. Pasku
tiniųjų Lietuvos rinkimų 
rezultatus A. Kubilius įvertino 
kaip tendenciją jaunos nepri
klausomos valstybės gyven
tojų pritarimą naujai sufor
muotai politinei grupei. Jis 
išreiškė susirūpinimą Lietuvos 
valdžios ir politinių partijų 
pastovumu, galima lengva 
įvairių jėgų įtaka, taip pat 
pabrėžė ypatingą NATO 
integracijos svarbą.

Baigęs kalbą, Seimo narys 
mielai atsakė į susirinkusiųjų 
klausimus, analizavo rūpimas 
Lietuvos aktualijas. Dalyviai 
buvo patenkinti susitikę su 
parlamentaru A. Kubiliumi ir 
laukia panašių Amerikos 
Lietuvių Tarybos renginių.

ALTAS

Pianistė Gintė Čepinskaitė ir solistė Aušra Stasiūnaitė. 
R. Drublionio nuotr.

liaudies sutartinės balsui ir 
fortepijonui” (“Ažu maralių, 
čiūta” ir “Pasisėčia linelilj”). 
Tai įdomiai išradingas ir drąsus 
instrumento ir liaudies me
lodijų sugretinimas, kom
pozitoriaus apsiaustas kartais 
šiurkštokų sąskambiu skraiste. 
Ir tarties atžvilgiu, ir balsiniai, 
antroji sutartinė solistei pa
sisekė daug geriau. “Kandelos 
karnavalas” ir “Valensijos 
apelsinai” (M.L. Escobar) 
solistei pažėrė gundančiai 
gražių progų sukurti dvi 
visiškai priešingas nuotaikas: 
liūdną ir nuviliančią karnavalo 
pabaigą ir gaivinančiai sul
tingų apelsinų skonį. Dai
nininkė šias progas įtikinamai 
išnaudojo.

Po šių dainų buvo tikra 
staigmena, gal nesusipratimas 
ar paprasta klaida, palikusi 
nevisai malonius prisi
minimus. Nusileidus nuo 
scenos, solistė salę pavertė 
naktiniu klubu. Sekančias 
keturias dainas, “Paskutinis 
tango” (A.Raudonikio), “Jau
nystė” (G. Gudauskienės), 
“Meilės valsas” (J.Cecha
novičiaus) ir “Rugiagėlės” (J. 
Gruodžio) ji dainavo vaikš
čiodama beveik tamsoje, 
palydima garsajuosfėj įrašyto 
orkestro, kuris dažnai nustelb
davo jos švelnų balsą. Tai buvo 
tiesiog migdanti koncerto 
dalis. Sunku suprasti, kodėl 
gražiosios Gruodžio “Rugia
gėlės” buvo suplaktos su abe
jotinos vertės dainelėmis, 
kuriose solistė atrodo jautėsi 
laisviausiai. “Rugiagėlės” būtų 
skambėję daug įspūdingiau 
gerai apšviestoje scenoje su 
jautria piano palyda.

Koncerto pabaigai solistė 
ispaniškai padainavo dvi M. 
SandovaI dainas: “Norėčiau 
pamiršti” (tango) ir “Tai tu” 

(bolero). Palyginus su vakaro 
ne visada sėkminga eiga, tai 
buvo skaniausi šio koncerto 
“patiekalai”. Solistės balsas 
pagaliau įkaito ir pradėjo žėrėti 
meilės, mirties ir likimo kan
kinamai ispanų dvasiai 
būdingomis spalvomis, o ją 
sekiojusios balsinės negalios 
kiek atslūgo. Bisui solistė dar 
pridėjo liaudies dainą.

Kaip apibūdinti Aušrą Sta
siūnaitę? Daili, puošni sceninė 
išvaizda (vakarinį rūbą solistė 
keitė net tris kartus!). Švelnus 
mezzosopranas, laimingais 
atvejais beveik visada pa
klusnus dainuojamo kūrinio 
reikalavimams. Nuoširdumas, 
grakštus, įgudusiai sceniškai 
apvaldytas, nors kartais per 
dažnai naudojamas, judesys. 
Tačiau kaip paaiškinti tas 
aštriabriaunes intonacines 
nesėkmes, kurios ją persekiojo 
beveik kiekviename žings
nyje? Salės kaltė? Nebepa
tikima dainavimo technika? 
Nors ilgoje spausdintos vakaro 
programos įžangoje jos dainos 
kelias piešiamas labai pa
traukliomis spalvomis, laisvai 
linksniuojant jos “virtuo
ziškai” ištobulintus Rossini 
mezzosoprano vaidmenis, 
Milaną, Scalą ir 1.1., kartu 
pabrėžiant, kad dainininkės 
“ilgametė kūrybinė karjera 
nuolatos puošiama laurais”, 
šiame koncerto to “virtuo
ziškumo” nesigirdėjo ir solistė 
laurais nepasipuošė. Apgai
lestautina.

Klausytojai solistės pastan
gas pagerbė mandagiais plo
jimais, tačiau iš kai kurių 
pasišventusių gerbėjų lūpų 
aidėjo ir nežaboto pasi
gėrėjimo pilni “bravo” šauks
mai. Anot vieno klausytojo 
“Buvo verta dešimt dolerių 
vien tik pažiūrėti”.
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Martynas Yčas

Esame pratę skaityti pri
siminimus iš tragiškų mūsų 
gyvenimo dienų, plačiai ap
rašant sukilimus, trėmimus, 
Sibiro kančias, persekiojimus 
ir net nacių lagerių dienas. 
Deja, beveik niekur ne
užtinkame prisiminimų iš 
nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos, kai ji visu savo 
grožiu pražydo atgautoje 
laisvėje, dėjo sunkias, bet 
sėkmingas pastangas sukurti 
demokratinę respubliką, pa
galiau išsivadavus iš caristinio

NUOSTABIŲ 
PRISIMINIMŲ LOBIS

Aurelija M.Balašaitienė

jungo. Taip pat pavyko atgauti 
lenkų pagrobtą, kunigaikščio 
Gedimino įkurtą sostinę Vil
nių. Savaime suprantama, kad 
gyvenimas nebuvo rožėmis 
klotas, tai buvo ir finansinių 
krizių, ir kitų politinių bei 
ekonominių problemų, bet 
gyventa laisvėje su viltimi 
sutikti geresnį rytojų. Deja, ir 
tie asmenys, kurie tą atgautos 
nepriklausomybės laikotarpį 
išgyveno užsieniuose, nesiteikia 
priaugančias kartas praturtinti 
gražiais prisi-minimais.

Vieną dieną netikėtai savo 
pašto dėžutėje radau žvil
gančiais viršeliais padengtą 
knygą, kurios pavadinimas 
stambiomis raidėmis ats
pausdintas anglų kalba: 
“Springtime in Lithuania, 
Youthful Memories 1920- 
1940”. Viršelį puošia Peggy 

Zurytės aliejiniais dažais 
tapyto paveikslo kopija, kuri 
akis žavi aguonų ir rugiagėlių 
žiedais. Knygos autorė Hy- 
patija Yčas-Petkus yra iškilios 
Yčų šeimos narė. Ji savo 
knygą dedikuoja savo tėvų 
garbei - motinai Šliūpaitei 
Yčienei (1894-1987) ir tėvui 
Martynui Yčui (1885-1941). 
Autorės motina gimė 
Pennsylvanijos lietuvių šei
moje, puikiai išmoko anglų ir 
lietuvių kalbas.

Tėvas gimė Lietuvoje, nuo 
pat jaunystės buvo didelis 
Lietuvos patriotas. Vos 30 
metų, jis caro Dūmoje buvo 
Lietuvos atstovas. Nesi
leidžiant į platesnę Yčų aukštai 
išmokslintos ir patriotiškos 
šeimos istoriją, su dideliu 
džiaugsmu reikia pastebėti, 
kad toji knyga, sąmoningai 

parašyta anglų kalba, yra 
tinkamiausias skaitymas pri
augančioms kartoms ir tiems, 
kurie lietuviškai nemoka. 
Autorė pasižymi nepaprasta 
atmintimi ir nuo pat anks
tyviausių vaikystės dienų vedė 
dienoraštį, taip pat užsirašinėjo 
viską ką jos tėvai pasakojo. 
Knygoje - atsistatantis Kaunas 
ir Vilniaus atgavimas, ir Yčų 
puikus dvaras su visų tarnų, 
guvernančių ir šoferių biogra
fijomis. Stilius lengvas, ska
tina versti puslapius kaip 
galima greičiau. Baigusi Auš
ros gimnaziją, ji su dideliu 
malonumu užgiria tą faktą, kad 
Lietuvoje privalomos mokslei
viams uniformos neleido 
atskirti ar kuris mokinys yra 
turtuolio ar tarno vaikas.

Jos tėvai, po Rusijos revo
liucijos pabėgę iš Petrapilio, 
apsigyveno viename Paryžiaus 
priemiestyje, o 1920 metais 
atvyko į Šveicariją, kurioje 
vyko svarbūs pasitarimai dėl 
Lietuvos ateities. To išdavoje 
knygos autorė gimė Lau- 
sannoje, prie Ženevos ežero 
krantų, kai jos vyresnis broliu
kas jau buvo pradėjęs vaikš

čioti. Sekant tolimesnį pasako
jimą, Yčų šeimai atvykus į 
Lietuvą, gėrimės Lietuvos 
gamtos grožiu, miestų augimu, 
kultūrinio gyvenimo žydėji
mu, nuo operos iki muziejų. 
Tarp gyvenimo “Kalakutų” 
dvare ir Kauno Žaliakalnyje, 
susipažįstame su gyvenimu 
Lietuvoje tarp miesto ir ūkio. 
Yčų namuose lankėsi prezi
dentas Smetona, poetas Mai
ronis, ir daugelis kitų iškilių 
Lietuvos asmenų, o šalia jų 
atvykdavo iš carinės Rusijos 
pabėgę didikai. Po dviejų 
nuostabiai gražių ir turiningų 
dešimtmečių, susipažįstame su 
sovietinės okupacijos bru
talumu. Po daugelio nema
lonumų ir areštų Yčų šeimai 
pavyko pasitraukti į Vakarus ir 
pagaliau po ilgų kelionių per 
Ispaniją, Portugaliją ir Bra
ziliją atvykti Amerikon.

Tai nuostabiai įdomi 
knyga, kurią turėtų įsigyti visų 
gentkarčių Amerikos lietuviai. 
Ją galima gauti, paštu pasiun
tus 21.95 US dolerių čekį šiuo 
adresu: Hypatia Y. Petkus, 
3213 Georgia St. NE, Albu- 
querque, N.M. 87110.

ĮSPŪDŽIAI IS KARDINOLO 
A.J. BAČKIO KONSISTORIJOS

Lietuvos Vyčių orga
nizacijos padalinio “Pagalba 
Lietuvai” steigėjas ir organi
zacijos garbės narys Robert S. 
Boris vasario 21-23 d. daly
vavo Romoje vykusioje 
Viešoje konsistorijoje, kurioje 
Jo Šventenybė Jonas Paulius II 
paskyrė Vilniaus arkivyskupą 
Audrį Juozą Bačkį Šventosios 
Romos Bažnyčios kardinolu.

Vasario 21 d. Šv. Petro 
aikštėje Popiežius Jonas Pau
lius II įteikė kardinolo in
signijas Vilniaus arkivyskupui 
Audriui Juozui Bačkiui ir 
kitiems 43 paskirtiems kardi
nolams. Ceremonijos metu 
buvo uždėta beretta-kepuraitė 
ir kiekvienas iš naujai paskirtų 
kardinolų prisiekė ištikimybę 
šv. Tėvui ir Bažnyčiai. Malonu 
pastebėti, kad šioje ceremo
nijoje Lietuvos kardinolą 
lydėjo Vilniaus arkivyskupijos 
kun. Gintaras Grušas. Tūks
tantinė minia tikinčiųjų susi
rinko Šv. Petro aikštėje, kad 
galėtų stebėti šį istorinį įvykį. 
Džiugu, kad iš Lietuvos atvyko 
virš 200 žmonių delegacija. 
Lietuviai audringais plojimais 
palydėjo insignijų įteikimo 
kardinolo A.J. Bačkiui cere
monija. Visi lietuviai nuo
širdžiai džiaugiamės Rygos- 
arkivyskupo metropolito 
Janis Pujats paskyrimu į kar
dinolus.

Norėdami vienytis maldoje 
su naujuoju Lietuvos kar
dinolu, Lietuvos Bažnyčios 

hierarchai dalyvavo Viešosios 
Konsistorijos iškilmėje ir tuo 
paliudijo krikščioniškam pa
sauliui, kad Lietuvos bažnyčia 
yra gyva visuotinės Romos 
katalikų bažnyčios dalis. Šioje 
iškilmėje dalyvavo arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius, 
vyskupas Paulius Baltakis, 
vyskupas Boruta, vyskupas 
Juozas Žemaitis, vyskupas 
Matulaitis ir vyskupas Miche- 
levičius. Gausiai dalyvavo ir 
kunigai ir studijuojantys klie
rikai Romoje. Dalyvavo Lie
tuvos Vyčių centro valdybos 
pirmininkas Robert A. Martin, 
Jr., Robert S. Boris, “Pagalba 
Lietuvai” steigėjas ir direk
torių tarybos pirmininkas, 
dekanas Balys Stankus, Carito 
Vilniaus direktorius ir “Pa
galba Lietuvai” atstovas/ 
tarpininkas Lietuvoje, ir dr. 
Antanas Vinkus, Santariškių 
klinikos vyr. gydytojas.

Po iškilmių Vatikano Šv. 
Petro aikštėje, visi svečiai 
buvo pakviesti į Vatikano Palai- 
minimų salę, turėjo progos 
asmeniškai susitikti ir pasvei
kinti naują Lietuvos kardinolą. 
Lietuvos delegacija pasveikino 
naują kardinolą Bačkį sugie
dodami “Ilgiausių metų.”

Vasario 22 d. tūkstantinė 
minia žmonių užpildė Šv. 
Petro aikštę dalyvauti šv. 
Mišiose koncelebruotuose šv. 
Tėvo ir naujų kardinolų. Mišių 
metu kardinolams buvo įteikti 
kardinolo insignijos ženklas 

auksinis žiedas, giedojo ber
niukų ir vyrų chorai.

Vasario 23 d. Popiežius 
Jonas Paulius II Audiencijos 
salėje priėmė naujai paskirtus 
kardinolus ir jų pakviestus 
svečius. Kiekvienas kardinolas 
turėjo galimybę pristatyti savo 
svečius šv. Tėvui. Kardinolas 
A.J. Bačkis pristatė savo brolį, 
dėdę ir kitus giminaičius. 
Svečiais taip pat buvo Vytas 
Abraitis, Ateitininkų Fede
racijos vadovas, kun. Kęstutis 
Latoža, Vilniaus vyskupijos 
kunigas, Gabrielius Žem
kalnis, PLB atstovas Lietuvos 
Seime, Robert Boris, “Pagalba 
Lietuvai” steigėjas ir direktorių 
tarybos pirmininkas.

Pristatant R. Boris šv. Tė
vui, kardinolas Bačkis pami
nėjo “Pagalbos Lietuvai” toli
mesnio veikimo klausimai. 
Susirinkime dalyvavo prelatas 
J. Šarauskas, kun. G. Grušas, 
kun. R. Makrickas, dekanas 
Balys Stankus ir Robert Boris.

Vasario 24 d. Santa. Maria 
Maggiore bazilikoje buvo 
aukojamos šv. Mišios. Jas 
aukojo kardinolas A.J. Bačkis 
kartu su vyskupu Tunaičiu ir 
kitais kunigai^. Mišių metu Jo 
Eminencija kardinolas A.J. 
Bačkis dar kartą dėkojo Dievo 
Motinai Marijai už jos globą 
kelyje į kunigystę ir dar
buojantis Bažnyčios labui. 
Todėl įrašas herbe Sub Tuum 
Presidium išreiškia Jo Emi
nencijos besąlyginį atsidavimą 

Dievo Motinos globai. Po šv. 
Mišių visi dalyviai turėjo 
progos pabendrauti ir pasi
dalinti patirtais įspūdžiais.

Džiugu, kad renginys praė
jo sklandžiai. Norisi pasi
džiaugti kun. Gintaro Grušo ir 
jam talkinusių jaunųjų kunigų

LIETUVOJE PIRMĄ KARTĄ LIETUVIŠKAI 
IŠLEISTAS

“PIRMASIS LIETUVOS STATUTAS”

Vilnius, kovo 5 d. (BNS). 
Prezidentūroje pristatytas 
leidinys “Pirmasis Lietuvos 
statutas”.

Jame dalyvavo prezidentas 
Valdas Adamkus, kultūros 
ministras Gintautas Kėvišas.

Kaip pranešė prezidento 
spaudos tarnyba, šalies va
dovas pažymėjo, kad “Pir
masis Lietuvos statutas” vi
suomenei yra unikalus istorijos 
šaltinis. “Jis prieš penkis 
amžius išreiškė ir šiandien 
tebereiškia teisinės valstybės 
idėją”,- sakė V. Adamkus.

Prezidentas išreiškė viltį, 
kad šalies visuomenė su 
dėmesiu sutiks pirmąkart 
lietuviškai išleistą pirmąjį 
Lietuvos statutą. “Tikiuosi, 
kad ši knyga bus naudinga 
mokslo ir plačiajai visuo
menei”.

Jis taip pat padėkojo 
leidinio autoriams už tai, kad 
jie sutiko atidėti į šalį savo 
akademinius darbus ir parengė 
visuomenei šią puikią knygą.

Pirmasis Lietuvos statutas 
buvo paskelbtas 1529 metais. 
Tai - įstatymų rinkinys, veikęs 

ir klierikų organizaciniais 
gabumais. Parodytas dėmesys 
svečiams iš Lietuvos ir kito 
pasaulio kraštų ilgai išliks 
gražus krikščioniškos ben
drystės paliudijimas.

Paruošė
Regina Juškaitė-Švobienė

visoje Lietuvos Didžiojoje 
kunigaikštystėje. Statutas 
buvo padalintas į 13 skyrių, o 
šie - į 282 straipsnius, su
sijusius su kuria nors sritimi - 
valdovu, valstybės gynimu, 
paveldėjimo, bajorų žemės 
teisėmis ir kitomis.

Statutas buvo paruoštas 
vadovaujant kancleriui Al
bertui Goštautui. Jis unikalus 
tuo, kad yra beveik visiškai 
lietuviškas ir daug kuo pra
lenkė tuo metu Lietuvos kai
mynų turėtus teisių rinkinius.
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Tada buvau ketvirtokė. 
Mokiausi Vilniaus 18-oje 
vidurinėje mokykloje. Ne
atsimenu, kaip pasklido žinia, 
kad mokyklos aktų salėje 
vyresniųjų mokinių grupelė 
rengia koncertą. Susirinko 
visi, mokiniai ir mokytojai. 
Tada dar nežinojau, kad teko 
laimė klausytis būsimos gar
siausios grupės Lietuvoje 
pirmojo koncerto.

Nepraėjo daug laiko nuo to 
įsimintino koncerto, kai kaž
kas į mokyką atsinešė tais 
laikais dar retą daiktą - ne
šiojamą kasetinį magnetofoną. 
Po susikaupusios pamokai 
senutėlės mokyklos koridorius 
pasklido “Laužo šviesos” ši
luma. Ši daina greitai užvaldė

FOJE GROJO AMŽINĄ MUZIKĄ
visas Lietuvos radijo progra
mas ir jaunimo širdis. Dainos 
žodžius žinojo visi.

Taip mano ir daugelio at
mintyje gimė “Foje”. Jos 
muzika lydėjo mūsų jaunus 
gyvenimus. Mes klausėmės 
jos ieškodami savęs pa
auglystėje, pirmoje meilėje ir 
pirmame nusivylime, studijų 
laikais, kurdami šeimas ir 
augindami vaikus. Mes iki šiol 
žinome kiekvienos dainos 
žodžius, nors praėjo daugiau 
nei dešimt metų nuo tų dienų, 
kai pirmą kartą išgirdome 
“Laužą”. Andriaus Ma
montovo žodžiai ir muzika 
savo paprastumu ir šildė; ir

Danguolė Kavaliukaitė
- Senutienė

stebino, ir guodė, ir vertė 
susimąstyti. Šiandien kiek
vienam mano bendraamžiui, 
išgirdus “Foje” dainas, kyla 
nemaža prisiminimų.

Gruodžio aštuntos dienos 
Andriaus Mamontovo kon
certas Bostone buvo tarytum 
išsipildęs sapnas. Taip gerai 
pažįstamas balsas ir veidas, 
tiek kartų matytas Lietuvos 
didžiosiose koncertų salėse, 
vėl perkėlė visus susirinkusius 
į tuos laikus, kai su žvakutėmis 
rankose linguodami į “Laužo 
šviesos” melodiją džiaug

davomės jaunystės nerū
pestingumu.

Šis koncertas buvo puiki 
proga ne tik pažadinti atmintį 
ir pripildyti sielą prisi
minimais, bet ir išgirsti naujas 
Andriaus Mamontovo dainas, 
kurtas jau po “Foje” iširimo. 
Pasiklausius Andriaus Ma
montovo dainų iš įvairių 
laikotarpių tampa aišku, kodėl 
jis, praėjus daugiau nei 
dešimčiai metų, vis dar yra 
vienas populiariausių mu
zikantų Lietuvoje. Visos jo 
dainos yra originalios, pa
prastais, verčiančiais susimąs
tyti žodžiais, įsuptais į puikias 
melodijas. Taip, kaip suau

gome ir subrendome mes, jo 
pirmoji ir ištikimiausioj! 
gerbėjų karta, taip subrendo ir 
Andriaus muzika.

Kaip galėtume paaiškinti 
kas yra “Foje” ir Andrius 
Mamontovas tiems, kurie jų 
nepažįsta ir kaip perduotume, 
ką jaučiame mes, kurie jų 
klausomės? “Foje” mums yra 
tas pats, kas “Bitlai” buvo 
mūsų tėvams ir Kipras 
Petrauskas - mūsų seneliams. 
“Foje” muzikoje ir Andriaus 
Mamontovo balse surašyta 
daugelio mūsų jaunystė. O 
“Laužo šviesa”, karštai 
pageidauta visų susirinkusiųjų 
tą šeštadienio vakarą Bostone, 
buvo, yra ir liks mums visiems 
artimiausia daina.

APIE “FOJE” IR ANDRIU 
MAMONTOVĄ

Norėdama supažindinti “Dirvos” skaitytojus su “Foje” ir 
Andriumi Mamontovu, 

paprašiau Andriaus atsakyti į keletą klausimų. 
Štai jo atsakymai.

A.M.: Labas. Malonu, kad 
domitės. Pabandysiu atsakyti 
į jūsų klausimus apie “Foje”.

D.S.: Kokios pakraipos 
“Foje” muzika?

“Foje” galima būtų pa
vadinti “new wave” stiliaus 
pradininkais Lietuvoje. Grupė 
visada savo muzikoje de
rindavo tiek elektroninius, tiek 
akustinius instrumentus. 
Manau, kad svarbiausia “Foje” 
kūrybos dalis buvo pačios 
dainos, kurios iki šiol yra 
mylimos.

Kada susikūrė “Foje"?
“Foje” susikūrė 1983 me

tais Vilniuje, 18-oje vidurinėje' 
mokykloje. Grupės nariai 
buvo klasės draugai Algis 
Kriščiūnas, Arnoldas Lu
košius, Darius Tarasevičius 
(kurį vėliau pakeitė Darius 
Burokas) ir Andrius Ma
montovas. Grupė išgarsėjo, 
kai 1986 metais daina “Laužo 
šviesa” buvo įtraukta į 
muzikinį kinofilmą “Kažkas 
atsitiko” ir buvo išgirsta visos 
Lietuvos.

Kada ir kur “Foje” skynė 
laurus?

Sunku būtų išvardinti visus 
apdovanojimus, kuriuos gavo 
grupė. Bet “Foje” kolekcijoje 
yra apdovanojimai už 
geriausią grupę, albumą, 
dainą, kompozitorių, koncertą 
ir t.t.

Pasauliniai turai?
“Foje” yra koncertavę 

Vokietijoje, Lenkijoje, Če
kijoje, Vengrijoje, Švedijoje, 
Amerikoje, Kanadoje, Pran
cūzijoje, Latvijoje, Estijoje, 
Rusijoje. Už Lietuvos ribų 
grupė dažniausiai grodavo 
nedideliuose klubuose, stu
dentų šventėse, festivaliuose 
arba lietuvių bendruomenėse.

Kada ir kodėl iširo 
“Foje”?

Grupė iširo 1997-aisiais 
metais, surengusi paskutinį 
koncertą Vilniaus Vingio parke 
60,000 žiūrovų akivaizdoje. 
Iki šiol nei vieno atlikėjo 
koncerte Lietuvoje nėra buvę 
tokio skaičiaus žmonių. O 
priežaščių daug, tačiau viena 
pagrindinių yra ta, kad grupė 
padarė viską, ką geriausio 
galėjo nuveikti ir nusprendė 
pasitraukti aukščiausiame savo 
populiarumo pakilime, kad 
liktų nenugalėta.

Ką darei po grupės 
iširimo?

• Po iširimo aš pradėjau 
solinę karjerą, kuri kol kas 
klostosi pakankamai sėk
mingai. Jau turiu išleidęs 
penkis savo albumus. Kon
certuoju su savo naujai 
surinkta grupe tiek Lietuvoje, 
tiek fr užsienyje. . Šiemet 
lankėmės Amerikoje ir Suo
mijoje. Tuo pat metu jau tris 
metus vaidinu pagrindinę rolę

E. Nekrošiaus režisuotame 
spektaklyje “Hamletas”, kuris 
jau virš 100 kartų buvo pa
rodytas visose Europos 
valstybėse, Skandinavijoje, 
Kanadoje, Rusijoje, Korėjoje, 
Pietų Amerikoje ir Lietuvoje.

Ką planuoji ateity?
Šiuo metu tik išleidau 

naują albumą “Visi Langai 
Žiūri į Dangų” ir planuoju 
didelę koncertinę kelionę per 
Lietuvą. Taip pat su “Ham
leto” spektakliu laukia 
gastrolės Hong-Konge, Ita
lijoje, Ispanijoje bei Ar
gentinoje. Kol kas tik tiek... 
Sėkmės.

laužo šviesa naktyje 
guodžia gaivina mane 
nerimas stingsta veide 
kas ten toli tamsoje

laužas prieš mano akis 
dega karštai lyg širdis 
laukiu prie laužo šviesos 
gal kas atklys iš tamsos

dek šviesk ir neužgesk 
šildyk rankas 
glostyk akis 
atmerktas
būk vienintelė viltis 
nors ir mano paties 
uždegta 
naktyje

Oficialus Andriaus Mamontovo puslapis internete: http://andrius.rn.tdd.lt 
Neoficialus Andriaus Mamontovo puslapis internete: http://www.private.lt/andrius.rn 
Fanų klubai:
a.d.2185, Vilnius 2049, Lietuva
a.d. 459, Kaunas 3002, Lietuva
a.d. 158, Klaipėda 5804, Lietuva

Parengė Danguolė Kavaliukaitė - Senutienė

Andrius Mamontovas

V
LAUŽO ŠVIESA

Muzika ir žodžiai Andriaus Mamontovo

gal kas prie laužo sustos 
gal pasiilgs šilumos 
tam kas klajoja nakty 
laužo šviesa bus viltis

žvaigždės pakilo aukštai 
šaukia jas paukščių takai 
laužas žvaigždes man atstos 
šviesą ir šilumą duos

laužas ilgai dar liepsnos 
kas man jo šviesą atstos 
net visagalė naktis 
laužo užpust neišdrįs

http://andrius.rn.tdd.lt
http://www.private.lt/andrius.rn
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KELIAUKIME KARTU SU LIETUVOS 
VYČIAISLietuvos Vyčių padalinio 

“Pagalba Lietuvai” valdyba 
praneša, kad kartu su G.T. In- 
temational kelionės agentūra, 
ruošia ekskursiją Lietuvon. 
Kelionė vyks š.m. rugpjūčio 
22-rugsėjo 1 d. Pilna 11 d. 
programos kaina asmeniui yra 
$1,542.00. Į tą kainą įskaityta 
transportacijos iš aero uosto į 
viešbučius (nakvynės Vilniuj, 
Kaune ir Palangoj) ir autobuso 
transportaeija per visą eks
kursiją, viešbučių ir gidų 
kainos ir maistas. Lėktuvo 
skrydžio kaina atskirai. Dėl 
žemiausios oro skrydžio kai

nos prašome kreiptis pas GT 
International kelionės agen
tūros štabą, skambinant nemo
kamu telefonu: 1-800-462- 
2584. Dalis kelionės pelno 
skiriama “Pagalba Lietuvai” 
darbams ir veiklai paremti.

Programa bus ypatinga ir 
įdomi. Aplankysime istorines, 
kultūrines ir religines vietoves. 
Dalyvausime Pažaislio fes
tivalio uždaryme kur Pažaislio 
vienuolyne išgirsime Lietuvos 
nacionalinį simfonijos orkestrą 
ir žymų Kauno choro koncertą.

Orvydų sodyboje

Aplankysime Vilniaus katedrą 
kur matysime “Krikščionybė 
Lietuvos mene” (Christianity 
in Lithuanian Art) įvairių 
vyskupų portretus, katedros 
brangenybių nuo 1200 am
žiaus. Susipažinsim su audimo 
menu ir aplankysime audyklą. 
Aplankysime prezidentūros 
rūmus, Kauno rotušę, vaistinės 
muziejų, Raudonės pilį. Ke
liausime į Kuršių marias ir 
apsistosime Juodkrantėje ir 
lipsime ir apžiūrėsime Raganų 
kalną. Mosėdyje matysime 
akmenų muziejų ir toliau 
aplankysime Orvydų sodybą. 
Vėliau galėsime grybauti ir 
skinti spanguolių. Merkinėje 
turėsime progą pamatyti kaip 
žymi lietuviška juoda ke
ramika padaryta. Programoje 
dar bus daugiau įvairių įdo
mumų ir staigmenų.

Lietuvos Vyčiai, jų draugai 
ir rėmėjai ir visa visuomenė 
kviečiami dalyvauti ir kartu su 
“Pagalba Lietuvai” valdyba 
keliauti ir aplankyti Lietuvą. Ši 
ekskursija jau penktoji, kuri 
yra koordinuojama su “G.T. 
International” kelionės agen
tūra. 1993 m. virš 120 dalyvių 
keliavo kai Popiežius Jonas

Paulius H-sis lankėsi Lietuvon. 
1994 m. apie 100 dalyvavo 
Šokių ir Dainų šventėse. 1996 
m. virš 50 dalyvavo Baltijos 
kraštų ekskursijoje. 1999 m. 
keliavo arti 30 dalyvių. Atrodė, 
kad visi keliautojai buvo pa
tenkinti ir džiaugėsi aplankę 
Lietuvą ir ^gentūros atliktus 
puikius patarnavimus. Daly
viai kurie keliavo su Vyčiais 
turėjo gerą ir atmintiną laiką, 
gerus ir gražius prisiminimus. 
Tad, ir šiais metais, kviečiame 
visus keliauti su Vyčiais ir 
kartu paremsite “Pagalba

Lietuvai” kilnų darbą padedant 
Lietuvos vargstantiems žmo
nėms. Negailėsite tai padarę.

Dėl smulkesnės informa
cijos, prašome kreiptis į

G.T. International ke
lionės agentūros štabą tel. 
1-800-462-2584 darbo valan
doms, arba

“Pagalba Lietuvai” val
dybos pirmininkei, Reginai 
Juškaitei-Švobienei, tel 248- 
547-2859 vakarais arba ei. 
paštu: Rjuskasvoba@cs.com.

Regina Juškaitė-Švobienė

CLEVELANDO BALFO SKYRIAUS 
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

kviečiamas šių metų 
kovo 23 d. penktadienį 6 vai. po pietų, 

Lietuvių namų apatinėje salėje.
Mielai kviečiame BALFo narius, rėmėjus, 

svečius, gausiai dalyvauti. 
Po to seks vaišės ir pabendravimas.

Skyriaus valdyba

Dėmesio žmonės dirbę priverstinį darbą 
Antrojo Pasaulinio karo metu!

JAV Lietuvių Bendruomenė jau keletą metų atidžiai sekusi įvykius ir derybų eigą su 
Vokietijos Federalinės Respublikos valdžia ir institucijomis, džiaugiasi galėdama pranešti, 
kad 2000-ųjų metų rugpjūčio 12 dieną Vokietijoje išėjo įstatymas įpareigojantis išmokėti 
piniginius žalos atlyginimus tiems žmonėms, kurie dirbo priverstinį darbą nacių diktatūros 
metu. Pinigai bus skirti per puse iš Vokietijos vyriausybės ir privačių kompanijų. Taip pat šiuo 
įstatymu pripažįstama, kad pinigine kompensacija negalima pilnai atlyginti padarytos žalos, 
o taip pat, kad nebebus galima atlyginti jau įnirusiems žmonėms.

Priverstinį darbą dirbę ir JAV gyvenantys ne žydų tautybės žmonės turi teisę kreiptis į 
Tarptautinę Migracijos Organizaciją (International Organization for Migration) kuriai yra 
pavesta atlyginti žalą žmonėms dirbusiems priverstinius darbus. IOM jums atsiųs visą reikalingą 
informaciją ir pareiškimo formą. Jungtinėse Amerikos Valstijose organizacija turi penkias 
įstaigas:

International Organization for Migration
1752 N St„ Suite 700 

Washington, DC 20036

Nemokamas (toll-free) Tel: 1-866-443-5187
Fax: 202-862-1879

EI. paštas: gflcp-dc@iom.int

122 East 42nd Street, Suite 1610

New York, N Y 10168-1610

Tel: 212-681-7000

Fax: 212-867-5887

EI. paštas: newyork@iom.int

8929 S. Seftilveda Blvd., Suite 408

Los Angeles, CA 90045-3616

Tel: 310-641-9350

Fax: 310-641-2679

EI. paštas: lomla@core.com

4471 N.W. 36th St„ Suite 236 

Miami Springs, FL 33166-7259

Tel: 305-885-5426

Fax: 305-885-5572

EI. paštas: lommiami@iom.int

O’Hare Corporate Towers 2

10600 West Higgins Rd., Suite 605 

Rosemont, IL 60018-3720

Tel: 847-296-3583

Fax: 847-296-3587

EI. paštas: iom-chicago@msn.com

Norime pabrėžti, kad paskutinė diena paduoti pareiškimą yra 11 rugpjūčio, 2001
Jei turite klausimų mums kreipkitės į Amerikos Lietuvių Bendruomenės Įstaigą Reston, VA

11250 Roger Bacon Drive, Suite 17C

Reston, VA 20190

Tel: 703-397-0950

Sunkios ligos iškankintam, 
mūsų skyriaus nariui

A. f A.
PETRUI GRIGANAVIČIUI

mirus, liūdinčią žmoną DANGUOLĘ, sūnų 
ŠARŪNĄ su šeima, tetą LEOKADIJĄ 
ŽVYNIENĘ su šeima ir kitus gimines bei 
artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame ir 
dalinamės netekties skausmu.

Tautinės Sąjungos St. Petersburgo 
skyriaus valdyba ir nariai

Musų mielam

A. t A.
PETRUI GRIGANAVIČIUI

mirus, jo mielą žmoną DANGUOLĘ, 
sūnų ŠARŪNĄ su šeima, gimines bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime.

Henrikas ir Marta Macijauskai

Mielai draugei

A. f A.
EGLEI VILIUTIENEI

amžinybėn iškeliavus, vyrą JONĄ, sūnų 
ANDRIŲ bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime drauge.

Leokadija Kašubienė 
Bronė Miklienė 

Irena ir Eugenijus Slavinskai

mailto:Rjuskasvoba@cs.com
mailto:gflcp-dc@iom.int
mailto:newyork@iom.int
mailto:lomla@core.com
mailto:lommiami@iom.int
mailto:iom-chicago@msn.com


MUSŲ MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS
KOVO 18 d., sekmadieni, po 10 vai. Mišių, Dievo Motinos 

parapijos salėje įvyks skautijos Kaziuko Mugė.
KOVO 25 d., sekmadienį, 12 v. p.p,, Lietuvių namų 

akcininkų metinis susirinkimas.
KOVO 25 d., pianistė Mūza Rubackytė koncertuos Canton, 

Ohio, su Canton simfoniniu orkestru. Informacija telefonų: (330) 
452-3434.

BALANDŽIO 7 ir 8 dienomis Šv. Jurgio parapijos velykinių 
kepinių pardavimas.

BALANDŽIO 7 d., 6:30 val.vak., Clevelando LSK “Žaibo 
diena 2001” metinis parengimas Lietuvių namuose.

BALANDŽIO 8 d., sekmadienį, poeto Balio Augino knygos 
“Namų pašvaistė” pristatymas, rengia Korp. Giedra.

BALANDŽIO 20 d., penktadienį, Dievo Motinos salėje įvyks 
pianistų Sonatos ir Roko Zubovų pavasarinis koncertas. Rengia 
“Lietuvių meno bičiulių klubas Clevelande”.

BALANDŽIO 22 d., 11:30 vai. “Atvelykio stalas” Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

GEGUŽĖS 5 d., šeštadienį, 6 val.vak. “Exultate” choras 
ruošia “Dainų vakarą”.

GEGUŽĖS 13 d., 11:30 vai. “Motinos dienos” pusryčiai Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

GEGUŽĖS 28 d., 8:30 vai. Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv.Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo 
veteranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

LIEPOS 22 d., 11:30 vai. Šv. Jurgio parapijos gegužinė 
parapijos sodyboje.

LIEPOS 14 d., šeštadienį, 4 v.p.p. 5-oji, jubiliejinė Gijos 
gegužinė, Beachland piknikų vietovėje, linksmins akordeonistas 
Bronius Mūras.

RUGSĖJO 23 d. Madų paroda “Rudens lapai”, rengia skautės 
Židinietės.

LAPKRIČIO ll d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio 
parapijos Rudens šventė.

GRUODŽIO 15-16 d. Šv. Jurgio parapijos kalėdinių kepinių 
pardavimas.

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

SPORTO KALENDORIUS
2001 m. Š.A. baltiečių lauko teniso pirmenybes rengia 

latviai, 2001 m. rugpjūčio 18-19 ar 25-26 d.d., Columbus, Ohio. 
Tiksli data bus pranešta vėliau. Lietuvius informuoja: Eugenijus 
Krikščiūnas, ŠALFASS -gos Lauko Teniso vadovas, 105 
Anndale Dr., North York, Ont. M2N 2X3. Tel. 416-225-4385. 
EI. paštas: dianejk@interlog.com

Toronto LSK Jungties 16-sis “3-Pitch” Softbolo turnyras, 
kuris laikomas kartu ir 2001 m. ŠALFASS-gos pirmenybėmis, 
įvyks 2001 m. rugpjūčio 25-26 d.d. Wasaga Beach, Ont., 
Kanadoje. Tai yra “Co-Ed” (mišrių komandų) tipo turnyras. 
Informacija: Rimas Kuliavas, 297 Kennedy Avė., Toronto, Ont. 
M6P3C4, Canada. Tel. 416-766-2996; Faksas: 416-766-5537; 
EI. paštas: kuliavas@compuserve.com

2001 m. Š.A. baltiečių individualines ir komandines golfo 
pirmenybes vykdo Čikagos Lietuvių Golfo klubas, 2001 m. 
rugsėjo 1 ir 2 d.d. Vieta bus pranešta vėliau. Informuoja: Jonas 
Valaitis, 1236 Camelot Lane, Lemont, IL 60439. Tel. 630-243- 
1432; EI. paštas: valaitisji@aol.com

2001 m. Š.A. baltiečių ir Lietuvių lengvosios atletikos 
pirmenybės numatomos š.m. rugpjūčio ar rugsėjo mėn., 
Clevelande, Ohio. Vykdo Clevelando LSK Žaibas. Tiksli data 
bus pranešta po kovo 31 d. Varžybos vyks vyrų, moterų ir visose 
prieauglio klasėse.lnformuoja: Algirdas Bielskus, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117-2122. Tel. 216-486-0889; faksas: 216- 
481-6064.
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2001 m. Š.A. baltiečių šaudymo sporto pirmenybes vykdo 
latviai, 2001 m. rugsėjo mėn., Kanadoje, šia tvarka: rugsėjo 8 d. 
-stendinio (Trap) šaudymo; rugsėjo 15 d. - smulkaus (.22) kalibro 
šautuvų; rugsėjo 22 d. pistoletų. Smulkaus kalibro šautuvų ir 
pistoletų lietuvių 2001 m. pirmenybės bus išvestos iš baltiečių 
varžybų pasekmių. Lietuvius informuoja: Kazys Deksnys, 1257 
Royal Dr., Burlington, Ont. L7P 2G2, Canada. Tel. 905-332- 
6006; faksas: 905-547-5556; EI. paštas: kdeksnys@sprint.ca

2001 m. Š.A. Baltiečių plaukimo pirmenybės numatomos 
2001 m. spalio 27 d., Etobicoke Olumpium, Etobicoke, Ont., 
Kanadoje. Vykdo - Baltiečių Sporto Federacijos plaukimo 
sekcija. Informuoja: Modris Lorbergs, 73 North Heights Rd., 
Etobicoke, Ont. M9B 2T7, Canada. Tel. 416-626-7262; Faksas: 
416-395-3346; EI. paštas: Modris Lorbergs@ntel.tdsb.on.ca 
Lietuviams papildomai: Algirdas Bielskus. Lietuvių 2001 m. 
pirmenybės bus išvestos iš baltiečių varžybų pasekmių.

2001 m. Š.A. lietuvių rankos lenkimo pirmenybių data ir 
vieta bus pranešta vėliau. Ryšys: Saulius Rakauskas, ŠALFASS- 
gos Rankos Lenkimo Sporto vadovas, 4750 South Rockwell Avė., 
Chicago, IL 60632. Tel. 773-25-47-2452; Fax.: 773-434-9363.

Sekite intemetinį puslapį: www.salfass.com
Visų varžybų reikalais galima kreiptis į ŠALFASS-gos Centro 

Valdybos gen. Sekr. Algirdą Bielskų, 3000 Hadden Rd., Euclid, 
OH 44117-2122, USA. Tel. 216-486-0889; Fax: 216-481-6064.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

2001 M. ŠALFASS-GOS JAUNUČIŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

2001 m. Š. Amerikos Lietuvių Jaunučių Krepšinio 
Pirmenybės įvyks 2001 m. balandžio 28-29 d., Čikagoje, IL., 
USA. Vykdo - Čikagos ASK Lituanica.

Pagal vasario 28 d. užsibaigusios preliminarinės registracijos 
duomenis, žaidynėse numato dalyvauti 50 komandų, tačiau dar 
ne visi klubai atsakė.

Varžybos bus vykdomos šiose berniukų ir mergaičių klasėse: 
B (1985-86 m. gimimo); C (1987-88 m.); D (1991-90 m.); E 
(1991-92 m.) ir F “Molekulių” (1993 m. gimimo ir jaunesnių). 
Molekulių klasėje komandos yra mišrios (Co-Ed). Principiniai, 
jaunesnių klasių žaidėjams yra leidžiama kartu žaisti ir vyresnėse 
klasėse, kiek laiko ir vietos aplinkybės leidžia. Mergaitėms yra 
leidžiama žaisti berniukų komandose, tačiau neatvirkščiai.

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių sporto klubai ar kitoki 
vienetai, atlikę metinę 2001 m. ŠALFASS-gos narių registraciją.

Galutinė komandų ir žaidėjų registracija privalo būti atlikta 
iki 2001 m, kovo 31 d. imtinai, pas žaidynių vadovą, šiuo adresu:

Dr. Donatas Siliūnas, 5116 lllinois Avė., Lisle, IL 60532, 
USA. Tel. 630-852-3204; Faksas: 630-852-4026; EI. paštai 
dsiliunas@aol.com. Interneto puslapis: www.lituanica.org

Po galutinės komandų registracijos bus paskelbta galutinis 
varžybų formatas, tvarkaraštis ir kitos tolimesnės informacijos. 
Pilnesnes instrukcijas gauna krepšinį kultyvuojantys ŠALFASS 
sporto klubai. ŠALFASS-gai nepriklausantieji vienetai, 
kreipkitės į Dr. Siliūną.

ŠALFASS-gos KREPŠINIO KOMITETAS 
ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

“Laimutės” draugovės skautės ruošia darbelius Kaziuko mugei.
Iš kairės: Ramunė Bartuškaitė,Ernesta Bartuškaitė ir Julytė Totoraitytė.

Sesės taip smarkiai dirba, kad nespėjo pažiūrėt į fotoaparatą! 
Iš kairės: Daina Chmieliauskaitė, Laura Tuljak ir Eglė Širvinskaitė.
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i i I 1 I 1 •! i 1
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J .Jovaiša, San Diego, CA...... 50
B.Miklius, St. Pete., FL.........50
A.A. Eglės Vilutienės atminimui
V.Dovydaitis, Escondido, CA 35
V.Adomavičius, Scituate, MA 25
E.Čeičys, St. Petersburg, FL .. 25
S.Milašius, Tonawanda, N Y .. 25
V.Vidugiris, Rancho Palos,CA 25
J.Budrevičius, Palm Beach, FL 15
F. Černius, Chicago, IL..........  15
G. Dragūnas, Phila., PA.........  15
S.Jakubauskas, Euclid, OH .... 15
J.Kučinskas, Sunny Is. B.,FL 15
V.Rack, Eastlake, OH............ 15
J.Vasys, Dedham, MA........... 15
V.Armalis, Baltimore, MD .... 15
R.Bistrickas, Chesterland, OH 10
J.Budreika, Canada................ 10
J.Mačiulaitis, Sunny Hills, FL 10
V.Paliulis, Gansevoort, NY ... 10
O.Šiaudikis, St. Pete. B. FL ... 10
R.Kisielius, Somerville, NJ .... 5 
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Neringa Ine. au NekJPrMmfaa Seurrinu* 
it fnnftia ftovyHaa 

’Wčru»tM* novvklariceiie Vcttn&rttt:

“Neringos” Stovyklos
Lietuviu Kai ju

Kepo* L7 d.d. - raikua* K-W fltetų
lepo* 8-22 d.dL - vadauns 10-16 metų
Kepo* 22-28 <L<L - vaflami* 13-M metų 

liepom 29-rugp. i dld. • lemu nm ra mažam vaitam

. ANmi^TJU.lJKiTiOTiyBratfs w 
rugp. MldLtL- vvJam» 7-16 metų £<>Jf 

rugp. 18-21 <Ld « laiBum* ra mažais vaitaus

INPORMACUĄ 4M-557-7363, otitag2i@yah<M.am

Ką galite nuveikti 
su $30 šiais laikais?
Jūaų $30 auka gali paremti 

Lietuvos mokytoją

(Amerikos pedagogu talka Lietuvos švietimui}

kursuose 2001-uju metu vasarą!
Sulauksite padėkos laiško iš mokytojo.

VPA Accounting
866 E. 185 3tiwt Ctevdral. OH 44119

^Income Tai Service***

ZWr wair for the fUing deadline, 
coli us for an appotntment today!

(216) 481-4614

Durham.CT 06422

EUROPA TRAVEL 692-1700

LOWEST AIR FARES 
available worldwide 

EXPERTS 0N TRAVEL 
TO EAST EUROPE 

passports * visas • prapald tickets 
SEftVlNG OlIR COJUiUNUy 

for ovts ss Tears

Visas aukas galite nuskaityti nuo valetybiniu mokesčių.

“LEADERS IN L0W COST TRAVEL"

SAVI PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

F».S. TIRtE Ino.

481 -5397
N«w and urad Tava, Brakra, Shocks, Skuta,

Complmte Pront End Snrvkso

Muffleta, Mm oi and Flter
• 9uy arty 4 t*«« and roeeiv* a P.S, Tire hat!

OPEN
Man-FU- 8 am to R pm «ME.200«i8l
Salt •amto4pm Cleveland, OK 44118

Paul Stefenac

Telefonas (216) 481-6677; EI. paštas TAUPA@AOL.COM 
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

DARBO VALANDOS :
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

WRliam L Jakubs Sr. 
VVffllam 1 Jakubs Jr.

Born To Travel •
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) •
CLEVELAND, OH 44122 ’
Tel.: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax:(216)831-5028 ’

KELIONĖS Į LIETUVĄ - 2001 •
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis 
Atstovaujama FINNAIR. SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su “Lietuvos avialinijomis”.

Matas Realty
ąSgJylL F Martierjė »Brokar • Savininkė '— nčAMls......’•* J

9 \ Itafasioodm patarimtam pntnjt-pvduadtet nurui ir o*ąq šatanritaM V 

V R. Matas
Visi te&otat t»u<oavta*l NUUmdUI 016J 466-2530 (440) 473-2530

mailto:TAUPA@AOL.COM
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