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DIDŽIOJI MŪSŲ TAUTINIŲ ŠVENČIŲ PRASMĖ
MINTYS VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJAI
Balys Aušinąs

Nūnai kiekvieną kartą,
kai minime savo tautos di
džiąsias šventes, istorines
sukaktis, buvusius savo
nepriklausomo gyvenimo
kultūrinius laimėjimus bei
mūsų valstybinio gyve
nimo reikšmingus momentus-man prieš akis pa
sivaidena išblaškytos šei
mos tragiškas paveikslas.
Regiu nejaukiam šaltam
name vienišą motiną. Ji
ašarotom akim žvelgia į
tuščią, nebylę užustalę.
Ten kadaise šypsodamasis
sėdėdavo jos vyras, čiauš
kėdavo spindinčiom aki
mis vaikai. Dabar ji vienut
viena vientulė kalbasi su
sienoje apdulkusiais šei
mos paveikslais... Jie pri
mena jai buvusią laimę,
saulėtus gyvenimo metus,
neišdraskytą šeimos židinį.
Tai praeitis, tai-istorija, tai
visa, kas jai likę prisimi
nimai...
Kažkas yra pasakęs,
kad tik labai seni ir bepra
dedą vaikėti gyvena vien
prisiminimais, o jauni, pa
jėgūs, ryžtingi ir kovingi
kuria dabartį, ir tuo pačiu,
istoriją. Nes gi kas, jei ne
dabartis, rytdienos šviesoje
išvirsta į negrįžtamą praei
ties vertinimo yra kuria
mas geresnis, tobulesnis ir
šviesesnis ateities rytas. ,
Visiškai paneigti praeitį būtų neprotinga. Bet ir joje
visiškai paskęsti, nematant
nūdienos saulėtekio ir
ūkanų-skriejančių dabar
ties įvykių, kurie jau sa
vaime nepakartojamai įei
na į praeities šešėlius-būtų
taipgi netikslu.
Taigi visokios šventės,
visokeriopi minėjimai ver
tintini kaip pozityvi, pra
sminga ir logiška būtinybė.
Ir iš tiesų-argi visa mūsų
tauta nėra toji nelaiminga,
išblaškyta šeima, buvusias
savo prasmingas ir laimin
gas gyvenimo valandas
nūnai menanti ir ant sveti
mos uolos?
Vieni mūsų, nors ir api
plėštuos, bet savo namuos,
kiti išsisklaidę po pasvie
čius, vienok brangių mūsų
tautai įvykių ir dienų ne
pamirštame. Kur tik galim,
spiečiamės į būrį, nelygi
nant bičių spiečiai. O kas
prievarta sulaikomas-bent
mintyse sugrįžta į savo bu
vusius namus po mėlynąja
tėviškės dangaus skara, į
garuojančias gyvybės žel

meniu gimtąsias dirvas. Ir
štai, tokių praeities remi
niscencijų metu, mes tarsi
dvasiškai susiliejame į
vienalytį tautos kūną-su
tais pat jausmais, su tais
pačiais troškimais ir vilti
mis. Tautinių švenčiiį metu
pajuntame savo priklau
somybę ne vien šeimai, bet
ir tautai. Jos mus jungia,
verčia pajusti, kad esame
to pačio kamieno šaka ar
mažytė atžala.
Mus riša draugėn ben
dra kalba, bendri papro
čiai, amžių sąvartoj su
brendę tradicijos. Ir tas, kad ir mažo krašto - žemės
žiupsnelis, kuriam buvome
įaugę visomis savo gyvy
bės šaknimis. Tada ir mū
sų tautos ir mūsų vals
tybinio gaivališkumo pra
eities paveikslai tampa
nuostabiai prasmingi, ar
timi, gražūs ir romantiški!
Kaip medis, berdamas
sėklas išaugina didelį mišką-lygiai mūsų žmogiškoji
prigimtis želia ateitin bu
vusių, esamų ir būsimų
kartų buitimi, žygiais ir
idealais. Gamtoje regime
nepertraukiamą grandį tęs
tinumo, logiškai sujungtą
gyvybės ir mirties ryšiais.
Žmonių gyvenime-lygiai
tas pat. Senieji moko jau
nuosius įgyto patyrimo,
perduoda ne tik žinias, bet
ir skiepija jiems savo troš
kimus, neįgyvendintas sva
jones, patiki būsimo gyve
nimo vairą; anie brandina
savo vaikus, gi pastarieji savo anūkus. Ir taip nenu
trūkstama žmogiškoji patyrimo-kančios ir laimėsgrandis sieja žmogiškąją
buitį kartų kartomis į vieną
bendrą tautos gyvybinį kū
ną.
Tautinių švenčių pras
mė ir yra-sieti tą ne
nutrūkstamą savo tautos
ryšį su praeitimi, mezgant
praeitį su dabartimi, prisi
menant tautai brangius gy
venimo momentus. Jei
šeimoje mums brangi mū
sų
asmeninė
šventėkrikštynos, vardinės gi
mimo diena, vedybų sukaktis-argi išėjimas į di
desnę bendruomenę už
šeimos ribų nėra prasmin
gesnis? Pirmiausia, tokiose
tautinėse šventėse šven
čiame ne vieno, bet viso
mūsų tautinio kolektyvo
laimėjimus,
pagerbiame
mūsų didvyrius, atsigaivi-

Laisvės statula Kaune.
name dvasiniai, bandy
dami suvokti, kodėl tai
įvyko, pajuntame patrio
tizmą. Žinoma, kartais no
rėdami atspėti, kokios bu
vo sąlygos ir kodėl tai įvy
ko taip, o ne kitaip, >dažnai
klaidingai vertindami visa
iš dabarties taško. O tokių
švenčių minėjimas dažnai
(kad ir po ilgo laiko) atve
ria akis, išmoko žiūrėti į
įvykius laiko perspektyvos
akimis. Juk Nepriklauso
mybės akto signataras dr.
Jonas Basanavičius visai
teisingai teigė Aušroje, kad
“nežiną istorijos yra tarsi
vaikai”!
Bet kas svarbiausia, susikaupę minėjime pa
juntame kažkokią mistinę
dvasią, girdime tą senovę
tarsi šnabždant čia pat į
ausį. Tada ryžtamės nežūti
savai tautai. O tokiose
šventėse dalyvaujant jau
nimas pajunta pagarbą ir
pasididžiavimą savo praei
timi, saviems protėviams,
karžygiams ir valstybės
vyrams. Mano manymu,
kiekvienas idealistas jau
nuolis, kurio širdyje nu
bunda toji tėvų praeities
pasididžiavimas-teišeina iš
minėjimų su ta pasididžia
vimo kibirkštimi! Tebūnie
tai iššūkis: sekti protėvių
pėdomis, kuriant toli
mesnę, pažangesnę ir gra
žesnę tautos istoriją!
Tauta - kaip medis.
Medis savo šaknimis įau
gęs į žemę, o viršūne besitiesiąs į aukštumas, į dan

Archyyo nuotrauka
gų. Tautos šaknys yra pra
eityje, jos ateitis-tos stip
rios atžalos, bežaliuo
jančios idėjomis, besistie
piančios į geresnę tautos
ateitį. O tie besprogstą žie
dai - tai pats jauniausias ir
gaivalingiausias tautos atžalynas-jaunimas.
Mūsų
tauta savo istorine praei
timi yra skirtinga nuo dau
gelio tautų. Čia lemiama
vaidmenį suvaidino mūsų
tautos lėtas, ramus būdas.
Kitų tautų istorijos ke
liuose nenoromis prasikiša
būdingas
imperialistinis
veržlumas, naujų prisiplėštinų plotų kėslai. Tuo
tarpu mūsoji istorija pilna
didvyriškų, garbingų savos
žemės gynimo, kovų dėl
žūtbūtinio tautos išlikimo,
egzistencijos... Tai nėra
taip sau pasivaikščiojimai
po svetimas žemes, ieško
jimas nuotykių, turtų, ver
gųKadaise Nietsche savo
“Blogio ir Gėrio” knygoje
teigė: “Argi jūs nežinot,
kad tik kančios drausmė
sukūrė lig šiol visus žmo
nijos laimėjimus? “Man
regis, tie jo žodžiai, lyg iš
taiklaus lanko paleista strė
lė, giliai įsmigusi į mūsų
tautos kančios Medį. Ir kai
vartai mūsų istorijos sudū
lėjusios buities lapus, ro
dos, ir tematai erškėčius ir
kraują. Tuo tarpu, kai kitų
tautų istorija daugiau herojinė-mūsoji
pilna kalvarijų. Ten-šaunūs riteriai,
žaismingai žudą iš go-

durno, dėl tuščios garbės,
dėl patikusio geresnio že
mės gabalo. Čia mūsų žemėje-kietų ir sugrubusių
artojo rankų žūtbūtinė ko
va už savo žemės sklypą,
už šeimos ir tėvų tikėjimą.
Kova dažniausiai savo
skaičiumi ne^gi. bet pa
švęsta kraujo šventumu,
tradicijų gerbimu, gyvybės
auka! Tai visa, ką ano me
to mūsų protėvis galėjo
mesti į tautos išlikimo
svarstyklių lėkštę. Ir, deja,
ši labai tyliai, be jokių fan
farų nusvirdavo mūsų tau
tos laimėjimais. Nes auka
buvo svari! Gal dėlto ir
laisvės sąvoka mūsų, ki
taip, skirtingai nuo kitų,
suprantama.
Mat,
kiti
vergdami tauta ieškojo
priemonių savo grobuoniš
kam tikslui pateisinti, lie
tuvis gi, gindamasis nau
dojo vien garbingiausią
ginklą-savąją gyvybę!
- Vienas ryškus daly
kas, įsidėmėtinas jaunie
siems: pareikštoji mūsų
tautos energija, ryžtas ir
gabumas senovėje yra, vi
sų istorikų teigimu, gera
mūsų tautai atestacija. Šitai
mus teuždega, teskatina
dirbti savo tautos ateičiai,
nepakartojant
senovės •
klaidų! Neužmirškime, kad
lengva kritikuoti, kai prieš
akis šimtmečių atvėsintos
tolumos, užgesę karo lau
žai ir išdžiūvę upių vagos,
per kurias dabar, rodos,
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Girdėta iš Vilniaus

Tarptautiniu įvykių apžvalga

• KALININGRADE APTARTAS LIETUVOS
IR KALININGRADO SRITIES RYŠIŲ PLĖTO
JIMAS
Vilnius, vasario 10 d. (BNS). Užsienio reikalų

NAUJIEJI KARDINOLAI

viceministras Evaldas Ignatavičius, viešėdamas Kalining
rado srityje, su vietos pareigūnais aptarė tolesnį Lietuvos
ir Kaliningrado srities ryšių plėtojimą. Penktadienį susiti
kęs su Kaliningrado gubernatoriumi Vladimiru Jegorovu
E. Ignatavičius dar kartą patvirtino užsienio reikalų mi
nistro kartą jau perduotą kvietimą apsilankyti Lietuvoje.
Susitikime su gubernatoriumi buvo aptartas Lietuvos ir
Kaliningrado srities bendradarbiavimas energetikos, tran
zito srityje, taip pat Kaliningrado ir Klaipėdos uostų part
nerystė. V. Jegorovas susitikime patvirtino, kad Lietuvos
investuotojams panaikinti apribojimai muitų srityje, kas leis grįžti prie tos tvarkos, kuri galiojo iki šių metų pra
džios. Buvo pastebėta, kad tai palengvins ekonominį Lie
tuvos ir Kaliningrado bendradarbiavimą.

• ATSISTATYDINO SEIMO PIRMININKO
PATARĖJAS EKONOMIKAI IR PRIVATIZAVI
MUI
Vilnius, vasario 7 d. (BNS). Lydimas vizito į Maskvą
šešėlio, trečiadienį atsistatydino Seimo pirmininko pata
rėjas ekonomikos ir privatizavimo klausimams Rolandas
Zujevas. Kaip sakoma jo atsistatydinimo prašyme, pata
rėjas tikisi, kad jo pasitraukimas užtikrins sklandų Seimo
pirmininko ir jo sekretoriato darbą. Seimo pirmininkas
Artūras Paulauskas patenkino R. Zujevo prašymą atleisti
jį iš užimamų pareigų. Kaip žinoma, R. Zujevas kartu su
iš posto besitraukiančio ūkio ministro Eugenijaus Maldeikio delegacija sausio viduryje lankėsi Maskvoje. Šis vizi
tas pateko į politikų ir žiniasklaidos dėmesio centrą, kilus
įtarimų, kad jį padėjo organizuoti asmenys, suinteresuoti
bendrovės "Lietuvos dujos" privatizavimu. ''Seimo pirmi
ninko patarėjo - iš esmės stebėtojo - vaidmuo tiesiogiai
neprilygsta tai atsakomybei, kuri tenka vizito organizato
riams. Tačiau, bandydamas nepastebėti man viešai ski
riamos kritikos, trukdyčiaus jūsų pareigoms atlikti", sa
koma R. Zujevo atsistatydinimo prašyme. Jis teigė "galįs
nesutikti su skelbiama kritika", tačiau pritaria Seimo pir
mininko pastabai dėl moralinės atsakomybės. A. Pau
lauskas anksčiau buvo pareiškęs, kad turėtų atsistatydinti
ne tik E.Maldeikis, bet ir kartu su juo į Rusiją vykęs R.
Zujevas. Žiniasklaidos teigimu, ministras Maskvoje apsi
gyveno ne Lietuvos ambasados Svečių namuose, kaip
įprasta, o viename prabangiausių Rusijos sostinės viešbu
čiu "Hotel BaitSchuE Kemoinski".
Pasak žinisklaidos, užsakyti šį viešbutį ir paprašyti
taikyti kainų nuolaidas Lietuvos ministrui galėjo Rusijos
verslininkai, neoficialiai siejami su mafijos struktūromis.
Praėjusią savaitę Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
nustatė, kad E. Maldeikis per vizitą neįklimpo į viešųjų ir
privačių interesų konfliktą, tačiau pažeidė kai kurių įsta
tymų ir teisės aktų reikalavimus.

• RYGOJE SUSITIKO LIETUVOS IR
LATVIJOS PREMJERAI
Vilnius, vasario 9 d. (BNS). Penktadienį Rygoje
vykusiame ministro pirmininko Rolando Pakso susitikime
su Latvijos premjeru Andriu Bėrziniu aptarti dvišalio
bendradarbiavimo klausimai. Kaip pranešė Vyriausybės
spaudos tarnyba, susitikimo metu susitarta artimiausiu
metu parengti ir pasirašyti susitarimą dėl sienos įgalioti
nių. Tokią sutartį Lietuva jau yra pasirašiusi su Lenkija.
Sienos įgaliotiniai vietoje sprendžia visus ginčytinus klau
simus, susijusius su sienos kirtimu. R. Paksas ir A. Ber
zinis taip pat aptarė jūros sienos sutarties ratifikavimo
Latvijos Seime klausimą. Abu premjerai pastebėjo, kad
šis klausimas neturėtų būti ilgai atidėliojamas.Sutarta pri
reikus pasitelkti ekspertus ir kuo greičiau jį išspręsti. Šią
sutartį Lietuvos Seimas ratifikavo 1999 metų rudenį. Lie
tuvos premjeras R. Paksas pasiūlė aptarti neatidėliotinos
medicinos pagalbos suteikimo Latvijos piliečiams Lietu
voje, o Lietuvos - Latvijoje galimybę. Nutarta pavesti
abiejų šalių sveikatos ministrams skubiai pateikti siūly
mus, kaip šį klausimą spręsti. Premjeras R. Paksas teira
vosi savo kolegos apie Latvijos ketinimus įvesti vasaros
laiką. A. Bėrzinis patvirtino, kad toks laikas bus įvestas
jau šį pavasarį. Pagrindinis Latvijos argumentas - Europos
Sąjungos šalyse taip pat pereinama prie vasaros laiko.
(ELTA, BNS ir kitas žinias siunčia Lietuvių Grįžimo į
Tėvynę Informacijos Centras)

Algirdas Pužauskas
Popiežius Jonas Paulius
II sausio 21 d. paskelbė nau
jų Bažnyčios kardinolų sąra
šą. Tarp kardinolų yra ir to
kių dvasiškių, kurie dėl savo
amžiaus, (daugiau 80 metų)
nebegalės dalyvauti naujo
popiežiaus rinkimuose. Jie
pakelti į kardinolo laipsnį dėl
savo darbų Bažnyčioje, tuo
parodant jiems pagarbą ir dė
kingumą. Tačiau tarp kardi
nolų daugiausia nauji yra tie,
kurie galės balsuoti naujo po
piežiaus rinkimuose. Naujųjų
kardinolų tarpe yra 64-ių
metų amžiaus Vilniaus
arkivyskupas Audrys Bačkis.
Naujų kardinolų įvesdinimas
įvyks Vatikane vasario 21 d.
Popiežiaus paskelbtame
naujųjų kardinolų sąraše yra:
Giovanni Battista Re, Vysku
pų kongregacijos prefektas,
67 metų italas: Francois
Nguyen Van Thuan, 72 metų
Pontifikalinės Teisingumo ir
Taikos tarybos pirmininkas,
vietnamietis, 13-ą metų
praleidęs
komunistinio
Vietnamo režimo kalėjimu
ose. Toliau popiežiaus sąraše
eina 74-ių metų amžiaus ita
las Agostino Caciovillan,
kurijos
narys
Sergio
Scbastiani, italas, Vatikano
ekonominių reikalų tvarkyto
jas, (69-ių metų amžiaus). Po
jo įrašytas lenkas, švietimo
kongregacijos prefektas
Zenon Grocolevvski (61-ių
metų amžiaus). Po jo įrašytas
portugalas Jose Saraiva
Maitins, 69-ių metų amžiaus,
Bažnyčios Šventųjų reika
lams kongregacijos prefek
tas. Paskirtas kardinolu ir
jaunas italas Crescenzio
Sepe, 57-ių metų amžiaus,
Jubiliejinių metų minėjimo
komiteto generalinis sekreto
rius. Tas komiteto darbas
pasibaigęs, ir laukiama, kad
naujasis kardinolas gaus kitas
svarbias pareigas. Toliau ei
na argentinietis Jorge Mejie
(78-ių metų amžiaus),
Vatikano bibliotekos ir
archyvų tvarkytojas; kardi
nolu pakeltas Ignace Moussa
Daoud, Rytinių Bažnyčių
kongregacijos prefektas (70ics metų amžiaus), anksčiau
buvęs Sirijos katalikų vado
vas. Mario Pompcdda, (71erių metų amžiaus) italas
Apaštališko Parašo vadovas;
kardinolu tapo vokietis, (67 -

ių metų amžiaus) krikščionių
Vienybės siekimo tarybos
galva Walter Kasper. Iki šiol
tai tarybai vadovauja kardi
nolas Edward Cassidy (76erių metų), dabartiniu metu
sergąs; po jo tarybai
vadovaus W. Kasper. Sąraše
toliau įrašyti šie nauji kardi
nolai: Ekvadoro Antonio
Jose Gonzalez, Iyan Dias (
64-ių metų amžiaus), Indijos
arkivyskupas; Brazilijos
Geraldo Majclla Agnelo,
(67-ių metų amžiaus), Ko
lumbijos Pcdro Rubiano
Saenz, 68-ių metų amžiaus;
Thcodore McCarrick, 70-ics
metų amžiaus, iš Washingtono, D.C.; Airijos Dubli
no arkivyskupas Desmond
Connell, 74-ių metų amžiaus.
Po jo seka jau minėta
Lietuvos kardinolo Audriaus
Bačkio pavardė, ir toliau
Čilės Francisco Javier
Errazuriz (67-ių metų
amžiaus); Oscar Andrės
Rodriguez Maradiaga iš
Hondūro, (58-ių metų
amžiaus); po jo įrašytas
afrikietis Dramblio Kaulo
Pakraščio prelatas Bernard
Agre (74-ių metų amžiaus),
po jo eina prancūzas LouisMariue Bille, 63-jų metų
amžiaus ir Venezuelos
Ignacio Antonio Velasco
Garci (72-ų metų amžiaus).
Peru gavo kardinolą Juan
Luis Cipriani Thorne, 57-ių
metų amžiaus; Brazilija Claudio Hummes, 66-ių
metų amžįaus; Ispanija Franciosco Alvarez Martinez, 75-ių metų amžiaus.
Indijoje kardinolu tapo
Varkey Vithayathil, 73 metų
amžiaus.
Argentinoje nauju kardi
nolu tapo Jorge Mario Bergoglio, 64-ių metų amžįaus;
Portugalijoj - Joseda Cruz
Policarpo, Italija gavo dar
vieną kardinolą - Severino
Poletto 67-ių metų amžiaus;
Anglija - Cormac Murphy
O'Connor, 68-ių metų
amžiaus; Kardinolu pakeltas
iš New Yorko arkivyskupas
Edward M. Egan (68-ių metų
amžiaus). Sąrašo pabaigoje
surašyti Bažnyčios prelatai,
kurių amžius neleis jiems
dalyvauti Kardinolų Kole
gijos balsavimuose, renkant
naują popiežių. Tarp jų
įrašyti
Egipto
Koptų
krikščionių
patriarchas
Stcphanos Ghattas, 80-ies
metų amžiaus; Prancūzijos
jau pasitraukęs iš pareigų.
Tours miesto arkivyskupas
Jean Honore, pakeltas italas
Roberto Tucci, jėzuitų ordi
no narys, 80-ies metų
amžiaus, kuris ilgai vadova
vo Vatikano radijo progra
mai ir daug dirbo planuo
damas popiežiaus keliones.

Šiame garbės sąraše yra 80
metų vokietis teologas Leo
Scheffczyk ir amerikietis
jėzuitas Avery Dulles (82-jų
metų
amžiaus).
Šis
paaukštinimas
pakels
amerikiečių
kardinolų
skaičių iki 13. Kardinolas
Dulles yra buvusio JAV val
stybės sekretoriaus John
Foster Dulles sūnus, teologi
jos profesorius New Yorko
Fordham universitete, jėzui
tas, laikomas Amerikos kata
likų teologų vadovu, parašęs*
daug knygų, gynęs Bažny
čios liniją prieš liberalus
abortų ar žudymų bei mirties
bausmės šalininkus. Šaltojo
karo metu, kai jo tėvas vado
vavo valstybės politikai, jo
dėdė Allen Wellsh Dulles
buvo valstybės žvalgyvos
agentūros vadovu (ČIA).
Stebėtojai tvirtina, kad
popiežius Jonas Paulius pali
ko savo valdymo ženklą ant
Kardinolų kolegijos, jis per
savo kadenciją paskyrė jau
178 kardinolus. Jo konservatiškos pažiūros atsilieps ir
renkant naują popiežių.
Vos savaitei praėjus po
naujų Bažnyčios kardinolų
paskyrimo popiežius prie 37
arkivyskupų paaukštinimo
pridėjo dar septynias pavar
des. Pirmiausia jis atidengė,
kad du arkivyskupai kardi
nolais buvo pakelti dar 1988
metais, tačiau "in pectore"
(laikomi jo širdyje), nes jų
paskelbimas būtų sukėlęs
pavojų paskelbtiems. Tai
buvo Ukrainos Lvovo
arkivyskupas
Marian
Jaworski, 74-ių metų
amžįaus, ir Latvijos katalikų
Rygos arkivyskupas Janis
Pujats, 70-ies metų amžiaus.
Dabar jau galima skelbti jų
pavardes, pabrėžė Vatikano
spaudos atstovas J. NavarroValls. Tarp naujausių
paskirtųjų yra Lvovo Rytų
apeigų katalikų bažnyčios
galva Lubomyr Husar, kuris
į vadovo vietą buvo išrinktas
Ukrainos Rytų apeigų
vyskupu sausio 25 dieną.
Naujasis kardinolas vasario
mėnesį sulauks 68-ių metų
amžiaus. Savo naujame
sąraše
popiežius
dar
paskelbė kardinolais du vo
kiečius: Paderborno arki
vyskupą J.J. Degenhardt, 75ių metų amžįaus. ir Kari
Lehmann
iš
Mainzo,
Vokietijos. Šis prelatas yra
vienintelis
vyskupas,
neturėjęs arkivyskupijos,
tačiau patekęs į kardinolų
sąrašą. Naujame sąraše dar
yra Bolivijos Julio T.
Sandoval, 64-ių metų
amžiaus arkivyskupas, ir
juodas Pietų Afrikos Durban
arkivyskupas, 59-ių metų
amžiaus Wilfrid Fox Napier.
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PORINGĖ ANŪKAMS
TAIP mums praamžiaus buvo liepta:
Praeit liepsnojantį likimo lieptą,
Išeit nežinomon kelionėn
Ir degt viltim ir praeities svajonėm —

Mes nešėm ašarą iškėlę
Lyg didelę, stiklinę lėlę,
Kuri akmens kančioj sudūžta
Ir teka upėmis per aisčių gūžtą---Raudojome per Kruviną Birželį
Ir vaikščiojom sapnuos
Po gimtą šalį Apvilkę sielą gedulo drabužiais Rytai vasario dvelkdavo gegužiais —
Ir vis tikėjom: Dievas girdi.
Kaip gimto židinio žarijos
Krūtinėje sušildo širdį---Ir kai viltis ant kruvino padėklo
Tėvynei Laisvės Ostiją dalino
Lyg išbarstytos lietuvybės sėklos
Žaliavome ant tolimo žemyno Ir meldėmės ant lekiančios smilties Šio amžiaus pranašai vilties Ir mūs kelionių lazdose
Prasiskleidė Laukimo Žiedas —

Iškentus vergo jungą grubų,
Basa ir sudraskytu rūbu
l Tėviškę sugrįžta vėl istorija Ir nešasi į aiščių pirkią
Penkių dekadų metraščius,
Tik jie krauju tautos sumirkęAr jie giedroj ir laisvės saulėje išdžius?

O amžių poringės bylos anūkams
Klastos ir Melo Alegoriją---- •

•••
Iš autoriaus neseniai išleisto naujo eilėraščių
rinkinio "NAMŲ PAŠVAISTĖ"

(Atkelta iš 1 psl.)
taip lengva perbristi. At kraujo gajumu! Išgirskime
minkime, kad ir tada, kaip visi lietuviškojo kraujo
ir nūnai, mes, mūsų protė šauksmą! Jis reikalauja
viai norėjo gyventi laisvi, tautos tęstinumo, lietu
ir jie gynėsi, gelbėjo savo viškų tradicijų išsaugo
kraštą ir tvarkėsi taip, kaip jimo, kalbos ir lietuviško
anuo metu jų nuomone genijaus išlikimo! Praeitis
mus moko vieno ir paties
jiems atrodė geriausia.
Juos ir mus jungia tas pat svarbiausio-labiauąiai sau
kraujas, kuris įpareigoja goti savo tautą. Nes žuvu
mus atlikti savo pareigą sią valstybę galima daug
tautai. Vašario šešiolikto
kartų atstatyti, o tauta žūs
sios proga tikėkime (nes
ta jau galutinai ir nepritai svarbu) - lietuviško
keliamai!!!-

Ju<)7.as Žygas
Nežinia, ar yra pasaulyje
ir daugiau tautų, kurios XXto šimtmečio eigoje, net tre
jetą sykių turėjo savo nepri
klausomybę atstatyti? Vasa
rio 16-toji buvo stebuklas.
19-to šimtmečio viduryje,
vokiečių, čekų ir kitų tautų
mokslininkai
rūpinosi
surinkti lietuvių kalbos pali
kimą, kad jis nedingtų pa
saulio mokslui ir būtų, kaip
mirusios tautos palikimas.
Buvo netikima, kad lietuvių
tauta, kuomet nors dar
prisikeltų! Spauda buvo
uždrausta. Nebuvo mokyklų,
nebuvo ir inteligentijos, kuri
išmirštančiai tautai pradėtų
vadovauti. Bet yra dėsnis,
kacj kiekviena akcija iššaukia
reakciją.
Spaudos draudimas, rusų
administracijos manymu,
turėjo paspartinti lietuvių
tautos
išnykimą.
Bet
vyskupo Motiejaus Valan
čiaus dėka, tie.rusų planai
neišsipildė. Numatęs pavojų,
pradėjo prieš rusinimą kovą.
Jis kovojo ne kardu, bet
plunksna, kuri yra galinges
nė už kardą. Jo laikais, liau
dis neturėdama vadų ir vil
ties, savo vargus skandino
degtinėje, kurios vartojimas

buvo skatinamas dvarininkų rengė drąsiau už savo teises
ir valdžios. Tad, vyskupas kovoti. Netrukus išsivystė ir
pirmiausiai pradėjo kovą autonomijos reikalavimai.
prieš degtinę, nes ji jų vargų
Kuomet 1905 m., dėl ne
nemažino, bet didino. Jis, vykusio su Japonija karo,
kaip vyskupas, anais laikais prasidėjo revoliucija, lie
turėjo didelę galią. Ne tik tuvių tauta jau turėjo tautinę
pats dirbo, bet ir kunigus ra sąmonę ir buvo pasirengusi
gino, aktyviai skatinti blai savo tautinius reikalavimus
vybę. Kuomet liaudį iš kar- ginti. Siekiant to tikslo 1905
čiamų ištraukė, tuomet jis m. gruodžio 4-6 dienomis
pradėjo ją šviesti. Anais lai buvo sušauktas Didysis Vil
kais, Lietuvos kaime laikraš niaus Seimas. Jame dalyva
čių niekas nebuvo matęs. vo apie 2000 žmonių.
Nes jų ir miestuose mažai Seimas priėmė rezoliuciją
tebuvo! Jis pradėjo liaudžiai reikalaujančią visai etno
suprantama kalba rašyti grafinei Lietuvai auto
knygeles. Jis jų daug parašė, nomijos. Rusijos valdžia,
bet populiariausios turbūt norėdama apraminti, daug ką
buvot "Palangos Juzė" ir žadėjo, bet revoliuciją
"Antano Tretininko Pasako numalšinus, daugelio pa
jimai". Dar mano vaikystėje, žadų nesilaikė. Tačiau, val
nors į namus jau keli laikraš džios letena jau buvo leng
čiai ir žurnalai ateidavo, bet vesnė.
dar dažnai buvo ir "Palangos
1915 m. rugsėjo 18 d.
Juzė" minimas. Reiškia, tie vokiečiams užėmus Vilnių,
jo raštai kelią į žmones ir jų visa Lietuvos teritorija buvo
pastoges rado.
vokiečių okupuota. Vokiečių
Jis ne tik rašė, bet suor okupacija, palyginus su ru
ganizavo ir knygų spaus siškąja, buvo žymiai sunkesdinimą prūsų žemėje, taip , nė. Jie kaimus tiesiog išplė
pat ir knygnešių tinklą, kad šė, o miestų gyventojams
jas po kraštą paskleistų. maisto visai neliko. Visokia
Kuomet lietuviškos knygelės organizuota veikla ir susirin
po kraštą paplito, žmonės kimai buvo uždrausti. Reikia
skaityti priprato. Tuomet jau stebėtis, kad prie tokių sąly
buvo parengtas kelias ir gų, buvo prieita iki Nepri
spaudai, kuri jau ir tautinius klausomybės paskelbimo.
reikalavimus keltų! Jau į pa Bet jeigu tuomet Vasario 16
rengtą dirvą atėjusi "AUŠ d. nebūtų buvusi nepriklau
RA" pradėjo kelti tautinę somybė paskelbta, tai nebūtų
mintį ir rengti kelią tauti buvę nei Kovo 11-tosios.
niams reikalavimams. į Nebūtų buvę, kas ją paskelb
"AUŠROS" vietą pradėtas tų. Nes Lietuva gal būtų bu
leisti "VARPAS" jau aiškiau vusi tik Gudijos provincija!
kėlė tautinę mintį ir tautą

KELIAIS SAKINIAIS...
respublikoje palaidojus
nušautą prez. Laurent Ka
• Pirmoji JAV naujojo blia, tą pačią dieną parla
prezidento kelionė į užsienį mentas patvirtino naują
bus susitikimas Meksikoje prezidentą, kariuomenės
su naujuoju prez. Vincente vadą Joscph Kabila. Inau
Fox.
guracijos kalboje jaunasis
• Didelį Kinijos komu prezidentas pasakė, kad taika
nistų valdžios nerimą sukėlė ir demokratijos atgaivinimas
taikingos Falun Gong sektos yra svarbiausi jo uždaviniai.
narių protestas. Penki nariai
• Sausio 19 d. kadencija
Beijing aikštėje aplaistė užbaigdamas prezidentas
benzinu savo drabužius ir Bill Clinton paskelbė, kad
juos padegė. Viena moteris atšaukiamos visos ekono
mirė. Valdžios komunistinė minės ir finansinės sankcijos
spauda bandė aiškinti, kad Jugoslavijai. Naujasis šios
dabar visi pamatė, kokia šalies premjeras Zoran
pavojinga yra ta sekta.
Djindjic,
48-ių
metų
• Indijos žemės drebėji amžiaus, pasakė, kad jis
mas, kuriame žuvo apie sieks demokratinių reformų,
100,000 žmonių, sukėlė vi tačiau
neišduos
karo
so pasaulio užuojautą ir pa nusikaltėlių jokiam Tarptau
ramą. Net ir ilgametis Indi tiniam tribunolui. Hagos
jos priešas Pakistanas pra teisėjai gali atvažiuoti į
dėjo siųsti paramą.
Jugoslaviją ir čia teisti savo
• Naujojo JAV preziden kaltinamus asmenis. Jam pri
to parinktas teisingumo min taria ir naujasis Jugoslavijos
istras, buvęs senatorius John prezidentas Kostunica.
Ashcroft, buvo lengvai
• Rusijos prezidentas
patvirtintas Senato 58-42 Vladimir Putin atsiuntė
balsais.
laišką naujam JAV preziden
• Demokratinėje Kongo tui George W. Bush. Laiške
Algirdas Pužauskas

siūloma gilinti gerus abiejų
valstybių ryšius.
• Filipinų prezidentas,
buvęs filmų aktorius Joseph
Estrada pasitraukė, piliečių
spaudžiamas iš pareigų ir jo
vieta perleista 53-jų metų
amžiaus ekonomistei, viceprezidentei Gloria Macapagal-Arroyo. Jai pradėjus
darbą, pasitraukė iš pareigų
keli kariuomenės generolai,
o tai paskatino nuverstą
prezidentą girtis, kad jis nep
asitraukė, tik pasiėmė
atostogų. Filipinuose gali
kilti naujų suiručių.
• Demokratų partijos
kandidatas į prezidento vie
tą Al Gore priėmė pasiūly
mą iš Columbia universiteto
New Yorke, kur jis dėstys
žurnalizmo mokslą.
• Buvęs Rusijos prezi
dentas Boris Jelcin, 70-ies
metų amžįaus, buvo skubiai
išvežtas į ligoninę kur rastas
plaučių uždegimas. Daktarai
patarė kelias dienas pabūti
ligoninės priežiūroje.
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VASARIO 16-0JI - LAISVO ŽMOGAUS ŽENKLAS
Vidmantas Valiušaitis
Mums tenka didelė
Likimo malonė ir garbė
Lietuvos Respublikos ne
priklausomybės 83-ąsias
metines minėti laisvoje,
nepriklausomoje, demok
ratiškai besitvarkančioje ir
veikliai savo ateitį kurian
čioje valstybėje. Nuostabia
vienybės ir pasiryžimo jė
ga atkūrę savo valstybę, iš
sikovoję tarptautinį pri
pažinimą, pasiekę vidaus
politinio stabilumo ir ne
begrįžtamai pasukę ūkinių
permainų keliu, šiandien
kartais per mažai verti
name tai ką esame sukūrę
ir ne visada prisimename,
kad šiems pasiekimams
kažin ar būtų užtekę vien
mūsų kartos žmonių pasi
ryžimo, išminties ir pa
stangų. Istorija nepanei
giamai liudija, kad šian
dieninio mūsų gyvenimo
pobūdį lemia šimtmečių
knygose įspausti mūsų tė
vų ir protėvių pėdsakai.
1918 metų vasario 16
dienos aktu Lietuvos Ta
ryba - vienintelė to meto
lietuvių tautos suverenumo

reiškėją - Vilniaus mieste
vainikavo daugiau kaip
šimtmetį užtrukusį nepa
liaujamą lietuvių laisvės
siekį. Būdinga, kad Lietu
vos Taryba skelbė pasau
liui ne naują Lietuvos vals
tybės įkūrimą, bet jos at
statymą. Lietuvos Taryba
galėjo atsiremti į lietuvių
tautos sąmonėje niekada
galutinai
nepražuvusias
Lietuvos
valstybingumo
tradicijas, siekiančias sep
tynis amžius iki pirmojo
jos karaliaus Mindaugo.
Vasario 16-osios aktas ga
lutinai išreiškė tą balsą,
kuris atpažįstamas dar An
tano Strazdelio poezijoje
apie ateinantį "pavasarėlį",
kuris reiškėsi didžiojo Va
lančiaus tautos budinimo ir
blaivinimo darbais, kuris
sklido iš Basanavičiaus
"Aušros" puslapių, kuris
pagaliau
kristalizavosi
brandžia tautinės sąmonės
mintimi pranašiškoje Mai
ronio lyrikoje, kai Vinco
Kudirkos "Varpo" dūžiai
"Kelkite, kelkite, kelkite..."
vis labiau žadino ir stiprino
lietuvio sielą. Iš kaimo iš
ėjusi ir aukštuosius moks

lus baigusi Lietuvos švie
suomenė per visą XIX am
žių brandino lietuvišką
tautinę sąmonę ir rengė ke
lią organizuotam lietuvių
tautos balsui.
Tarp dviejų didžiųjų
valstybių padalytai lietuvių
tautai reikėjo budėti ir
laukti esminio politinių są
lygų pasikeitimo. 1905
metais Rusijos imperijoje
kilusi revoliucija, vėliau Pirmasis pasaulinis karas
tas sąlygas subrandino.
Didysis Vilniaus seimas,
kurio garbei prieš trejetą
metų Vilniuje iškilmingai
buvo atidengta atminimo
lenta, jau 1905 metais pa
reikalavo Lietuvai auto
nomijos, o Amerikos lietu
vių politinis seimas Čika
goje 1914 metais reikalavo
"Lietuvai kuoplačiausios
politiškosios autonomijos,
remiantis plačiai suprastu
etnografijos
principu",
"imant ne tik Didžiąją Lie
tuvą, bet ir Mažąją Prūsų
Lietuvą".
Lietuvos
Tarybos
1918 metų vasario 16osios aktas buvo nuosekli
ir brandi lietuvių politinės

valios išraiška, paklojusi
tvirtus - tiek tarpukario,
tiek šiandieninės - nepri
klausomos Lietuvos vals
tybingumo pamatus. Šiuo
aktu Lietuvos valstybė bu
vo paskelbta be jokių pasi
žadėjimų kitoms vals
tybėms, neapsunkinta jo
kiais politiniais įsipareigo
jimais.
Šis priesakas buvo
šventas ir Lietuvos parti
zanams, kurie naudojosi
savo konstitucine teise vi
somis priemonėmis ginti ir
skelbti paneigtą laisvę.
Lietuvos laisvės kovos są
jūdis, slaptame partizanų
vadų suvažiavime, 1949
m. vasario 16 dieną pa
skelbė deklaraciją, kuria
nustatė Lietuvos atkūrimo
programą, išrinko teisėtą
kovojančios Lietuvos, re
miamos didžiulės nepasi
duodančios tautos dalies,
vadovybę, pabrėžė kon
stitucinį tęstinumą ir tei
sėtumą tos Lietuvos, kuri
būtinai atgims, kai oku
pantas bus išvarytas.
Štai dar viena Vasario
16-oji, kuriai palaiminimą
suteikė žmonės, Tėvynei

paaukoję savo brangiausi
ąjį turtą - jaunas gyvybes.
Lygiai po 40-ties me
tų - 1989 metų vasario 15
dieną - Kaune, šiuose Mu
zikinio teatro rūmuose,
rinkosi Lietuvos Sąjūdžio
Seimas, priėmęs istorinę
deklaraciją, kurioje pa
reiškė apie "tautos ryžtą
taikiu būdu atkurti savo
teises, gyventi nepriklau
somai nuo bet kurio dik
tato". Ši deklaracija, visiš
kai sąmoningai, buvo pasi
rašyta jau po vidurnakčio,
t.y. vasario 16-ąją...
Tepraėjo tik metai, ir
Vasario 16-osios priesakai
tapo Kovo 11-osios "kūnu
ir krauju".
Štai kas mums yra
Vasario 16-oji, štai kodėl
ši data mums yra tokia
šventa ir svarbi. Kaip taik
liai viena proga yra paste
bėjęs prof. Vytautas Land
sbergis, Vasaric? 16-oji
mūsų sąmonėje yra kaip
"išdegintas antspaudas, tik
ne vergo, bet laisvo žmo
gaus ženklas". Kol nešio
sime jį savo širdyse - išlik
sime nepriklausomi ir ne
nugalimi.

Žinios iš Lietuvos
• JAV AMBASADO
RIUS GIRIA EKONO
MINĮ KLAIPĖDOS PO
TENCIALĄ
Klaipėda, vasario 8 d.
(BNS). JAV ambasadorius
Lietuvoje
John
Tefft
negaili pagyrų Klaipėdai ir
teigia ten matąs potencialą
verslo plėtrai.
Ketvirtadienį pusmetį
Lietuvoje dirbantis JAV
ambasadorius su žmona
pirmą kartą lankėsi Klai
pėdoje, kur susitiko su me
ru Eugenijumi Gentvilu,
lankėsi
apskrities
vir

šininko administracijoje,
susitiko su universiteto vi
suomene.
Pokalbyje su E. Gent
vilu J. Tefft teigė, kad
Klaipėda ir ypač jūrų uos
tas turi neblogos sąlygas
ekonominei plėtrai.
J. Tefft teiravosi; kaip
miestui pavyksta pritraukti
užsienio investicijas. E.
Gentvilo teigimu, tai lemia
gera geografinė padėtis,
išvystyta
infrastruktūra,
aukšta darbuotojų kvalifi
kacija.

Meras informavo am
basadorių, kad artimiausiu
metu laukiama didelių in
vesticijų iš Vokietijos, ne
trukus turėtų būti pradėta
statyti JAV plieno perdir
bimo gamykla "Penninox":
Klaipėda yra susigiminia
vusi su JAV miestu Cleve
land.
• POLITIKA
Seimo vadovo Artūro
Paulausko iniciatyva suda
ryta darbo grupė parengė
politikų ir valstybės tar
nautojų etikos dešimties

ĮDOMU aplankyti

Liškiavos Bažnyčia, Varėnos rajone.________________ Dalios Puskorienės nuotrauka

principų projektą. Vakar
pasiūlyti tokie bendrieji
etikos principai, kurių turė
tų laikytis politikai ir vals
tybės tarnautojai: nesava
naudiškumas,
garbingu
mas, nešališkumas, atsa
komybė, viešumas, sąži
ningumas, pavyzdingumas,
pagarba teisei, teisingumas
ir tolerancija. LR, KD, LA
• HAMBURGE PRA
SIDEDA "LIETUVOS
DIENOS"
Vilnius, vasario 7 d.
(BNS). Trečiadienį Ham
burgo restorane "Movenpick" prasideda "Lietuvos
dienos", kurios tęsis iki va
sario 17 dienos.
Jų metu hamburgiečiams ir miesto svečiams
bus pristatyta Lietuvos na
cionalinė virtuvė, liaudies
muzika, tautodailė bei Lie
tuvos, kaip turizmui pa
trauklaus krašto, priva
lumai.
Lietuvai atstovaus lie
tuviškų patiekalų resto
ranas "Žemaičių smuklė",
Vilniaus miesto savivaldy
bės turizmo skyrius, liau
dies muzikos ansamblis
"Griežikai", aviakompanija
"Lietuva", kelionių agentū
ros "Delta Tours" bei
"Schnieder Reisen".
• “LIETUVOS AI
DAS” GINASI
Vilnius, vasario 9 d,
(BNS). Kelios dešimtys
dienraščio "Lietuvos ai

das" skaitytojų bei dien
raščio žurnalistų penkta
dienį Vilniuje protestavo
prieš valdžios norą "uždu
sinti vienintelį tiesą ra
šantį" Lietuvos dienraštį.
Mitingo dėl "sąmo
ningai žlugdomo" laikraš
čio organizatorius - šio
dienraščio direktorius ir
savininkas Algirdas Pilve
lis.
Į mitingą išreikšti so
lidarumo atėjęs monsinjo
ras Alfonsas Svarinskas
susirinkusiems sakė, jog
"Lietuvos
žmonės yra
kvailinami neišsamia in
formacija, tik vienintelis
"Lietuvos aidas" drįsta
spausdinti tiesą".
"Lietuvos aidas" daro
labai didelį darbą, duoda
daug informacijos, kitaip
mes apie tuos krokodilus
(valdžios atstovus - BNS)
nieko nesužinotume", - sa
kė A. Svarinskas.
Mitinge
dalyvavęs
Seimo narys, "Jaunosios
Lietuvos"
pirmininkas
Stanislovas
Buškevičius
teigė, jog šis mitingas - tai
laisvosios spaudos gyni
mas.
Anot jo, dabartinė
valdžia, siekianti uždaryti
"Lietuvos aidą", "viešai bi
čiuliaujasi su mafija", o ši
bičiulystė Lietuvą gali su
grąžinti į Rusijos rankas.
Žinios gaunamos iį^Lieluvių Grįžimo į
Tėvynę lnformacijB&Centro.
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“Western Union” jums

kad galėtumėt pasikalbėti

su savo artimaisiais.

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

1-800-325-6000

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

www.westernunion.com

O Naudokitės Western Union paslauga persiųsti pinigus
į bet kur už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų.
** Paslauga negalioja, pervedant pinigus į Kanadą.
Taip pat, pervedant pinigus Iš miestų: Boston,
Denver, Raleigh Durham ir Seattle.

VVESTERN
UNION

Instrukciją rasite ant kvito.
@ Naudokitės proga paskambinti ir bendrauti su savo
artimaisiais.

MONEY
TRANSFER

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje™
* Negalioja kur uždrausta Sužinoti telefoninio pokalbio taisykles kreipkitės i Agentą
© 2000 VVestern Union Holdmgs Ine Visos sąlygos išlieka 'Atestern Union Money Transfer and design ir Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje' yra registruota / arba naudota JAV ir kitose šalyse Pinigų pervedimas i užsieni taip pat
I Meksika Pinigų kėlimo kursas nustatytas VVestern Union arba Telecomm. įskaitant pervedimo mokesčius Karnos gaii keistis be pranešimo Telefono pas'augos suteiktos Voz Pacdica Commumcations Ine su dabar gai>ojanč*ais tarifais
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA, APYGARDOS IR APYLINKĖS SVEIKINA VISUOMENĘ

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS PROGA
Sveikinimus palydime nuoširdžiais linkėjimais, kad mūsų
visų ateities darbai lietuvybės išlaikymo ir puoselėjimo
laukuose reikštųsi vieningai. Tejungia jie mus ne vien ryšio su
savo kilme atnaujinime! Tebūna jie paskatinimu mus jungti
pozityviai veiklai, mūsų tarpusavio solidarumo atgaivinimui ir
išryškinimui!
Prieš 50-tj metų įkurta JAV-ių Lietuvių Bendruomenė
rūpestingai
• jungė naujai j Ameriką atvykstančiųjų bangas savitarpio
pagalbai;
• būrė ir ragino kaupti jėgas Lietuvos laisvės siekiui;
• skatino ir kūrė lietuvybės židinius - LB apylinkes;
• steigė ir rėmė lituanistines mokyklas mūsų tautinio
paveldo išsaugojimui ir perdavimui ateities kartoms;
• rėmė, organizavo bei derino mūsų kultūrinio paveldo
JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba
Algimantas S. Gečys, Pirmininkas
Juozas Ardys
Dr. Stasys Bačkaitis
Dalia Badarienė
Sės. Margarita Bareikaitė
Andrius Čižiūnas
Teresė Gečienė
Rimas Gedeika
' Birutė Jasaitienė
Liūtas K. Jurskis
Dr. Romualdas Kriaučiūnas
Ramutis M. Pliūra
Dalilė Polikaitienė
Marija Remienė
Algirdas J. Rimas
Vidmantas Rukšys
Rimantas A. Stirbys
JAV Lietuvių Bendruomenės
Apygardų ir Apylinkių Pirmininkai

BOSTONO APYGARDA
Gintaras Čepas, pirm.
Romas Jakubauskas - VVorcester
Aldona Kairienė - Providence, Rl
Aidas Kupčinskas - Boston
Regina Petrutienė - Cape Cod
Tėvas Rafaelis Šakalys, OFM - ME
CONNECTICUT APYGARDA
Laima Karosienė, pirm.
Vytautas Alksninis - Rytinis CT

• rūpintis Lietuvos valstybingumo užsienyje įtvirtinimu
jai padedant integruotis j Šiaurės Atlanto aliansą
(NATO).

pasireiškimus toli už Lietuvos ribų;
• pagal išgales, teikė visokeriopą paramą savo tėvų,
protėvių žemei.

Vasario 16-ji yra tinkama proga pareikšti gilią padėką
Lietuvių Chartoje paskelbtos Lietuvių Bendruomenės
idėjos puoselėtojams ir jos pastangų rėmėjams.
Nuoširdžiai Jums dėkodami, prašome Jūsų savo auka
paremti tradiciniai vykdomą finansinį vajų, skirtą
bendruomeninės veiklos įgalinimui. Vasario 16-sios aukos
lemia JAV LB darbų našumą, veiklos apimtį, užtikrina jos
jstaigos VVashington, DC išlaikymą. Šiandieninės JAV LB
pastangos siekiant 2002 metais Lietuvos pakvietimo į
NATO sudėtį ypač būtinos gausesnės lietuvių visuomenės
paramos.

Lietuvai nusikračius svetimųjų uždėtų pančių ir 1990
metų kovo 11-ją pasauliui paskelbus norą būti
nepriklausoma valstybe, Lietuvių Bendruomenė vėl
glaudžiasi prie laisvos Lietuvos kultūros kamieno, prie
laisvos lietuvių tautos su išsaugotu tautinio paveldo
įnašu ir tvirtu ryžtu:
• nežūti Lietuvai ir nežūti sau;
• jungti j savo gretas naujai iš Lietuvos atvykstančius,
kurie brangina savo kilmę ir savo paveldą;
• tęsti lietuvybės išlaikymo užduotį;
• neprarasti savito, lietuvybės išlaikymui būtino,
kūrybingumo;

Romas Butrimas - New Britain
Danutė Grajauskienė - Hartford
Jonas Karosas - New Haven
Sigitas Liaukus - Bridgeport
Šarūne Mačys - VVaterbury
FLORIDOS APYGARDA
Algirdas Dūda, pirm.
Genė Gedminienė - Sunny Hills
Dr. Roma Kličienė - Atlanta, GA
Vida Meiluvienė - St. Petersburg
Jonas Paskųs - Pompano Beach
Roma Ramūnienė - Miami
Vincas šalčiūnas - Palm Beach
Stasys Ušackas - Daytona Beach

Paulius Guobužis - Krantas
Romas Kronas - Lemont
Thomas Mack - Springfield
Jonas Mockaitis - Michiana
Inga Narijauskaitė - Indianapolis
Rėdą Pliūrienė - VVisconsin
Ona Rakauskienė - Melrose Park
Dr. Dainius Skripkauskas - VVaukegan
Kęstutis Tautvydas - Minnesota
Birutė Vilutienė - East Chicago

Rūta Kalvaitytė-Skučienė - VVashington
Julius Veblaitis - Elizabeth
OHIO APYGARDA
Jonas Kazlauskas, pirm.
Liuda Balčius - Buffalo, NY
Leonas L. Grinius - Cincinnati
Edmund Pultinas - Cincinnati
Mylita Nasvytienė - Cleveland
Aldona Ryan - Dayton

VIDURIO VAKARŲ
Birutė Vindašlenė, pirm.
Mindaugas Saukus - Cicero,
Salomėja Daulienė • Brighton Park
Zigmas Grybinas - East St. Louis

VAKARŲ APYGARDA
Angelė Nelslenė, pirm.
Elena Aglinskienė - Hawaii
Algis Bačanskas - San Diego

MICHIGAN APYGARDA
Liuda Rugienienė, pirm.
Saulius Anužis - Lansing
Valdas Piestys - Detroit
Petras Treška - Grand Rapids

Liuda Avižonienė - Los Angeles
Inga Gauhenė ■ Seattle, WA
Audronė Janušauskaitė - San Francisco
Dr. Rimantas Vaitkus - Arizona
Vilius Zalpys - Portland, OR

NEPRIKLAUSANČIOS
APYGARDOMS APYLINKĖS
Danguolė Christopherson - Sioux City, IA
Liuda Flores - Houston, TX
Mindaugas Kuzminskas - Alaska
Arvydas Jarašius - Colorado
Nellie Sudavičius McCallum - Omaha, NE
Kazys (Chuck) Žemaitis - KansasCity, KS

AUKAS PRAŠOME NUKREIPTI:
Lithuanian American Community, kic.
Mr. R. Pliūra, Treasurer
1927 West Blvd.
Racine, Wl 53403

NEW YORK APYGARDA
Dr. Giedrė Kumpikaitė, pirm.
Ramutė Česnavičienė - Čueens
Laima Šileikis-Hood - Manhattan
Raimondas Liutkus - Rochester
Donatas Stančiauskas - Versme
Irena Vilgalienė - Long Island

Siunčiu auką $_________ JAV LB veiklai ir LB VVashington įstaigos išlaikymui paremti.

PIETRYČIŲ APYGARDA
Vytas Maciūnas, pirm.
Vladas Audėnas - Newark
Vytas Bagdonavičius - Philadelphia
Vytautas Eringis - Baltimore
Regina Petrauskienė - Scranton

Pavardė, vardas________ £____________ ____________________________________

Adresas

_______________________________

Aukos nurašomos nuo JAV federalinių mokesčių.
L

J

SPORTO ŽINIOS
PASAULIO LIETUVIU
SLIDINĖTOJU
SĄSKRYDIS IR
VARŽYBOS
Pasaulio Lietuvių Slidinėtojų Sąskrydžio, "World
Lithuanian Ski Summit"
paruošiamieji darbai vyks
ta pilnu intensyvumu. Kaip
žinoma, šį sąskrydį rengia
Kalifornijos Lietuvių Spor
to Klubas "Banga", 2001
m. kovo 24-30 d.d., Mammoth Mountain slidinėjimo
kurorte, Kalifornijoje,
JAV-se.
Lietuvių Kalnų Slidinė
jimo Federacijos ir ŠAL
FASS-gos Centro Valdybos
bei Slidinėjimo Komiteto

pritarimu ir pavedimu, šio sąskrydžio atidarymas.
sąskrydžio apimtyje bus Kovo 25 d. - Slidinėjimo
vykdomos Vll-sios Pasaulio diena. Supažindinimas su
Lietuvių Kalnų Slidinėjimo trasomis, etc. - praveda
Varžybos ir kartu 2001 m. MMSA pareigūnai.
ŠALFASS-gos pirmenybės. Kovo 26 d. - Laisvas slidi
Varžybinėje programoje - nėjimas. Vakaronė su vynu ir
slalomo ir didžiojo slalomo sūriu, pramogos - ruošia
rungtys, vyrams ir moterims, MMSA.
įvairiose grupėse, pagal da Kovo 27 d. - Laisvas slidi
nėjimas. Trijų valandų lenk
lyvių amžių.
tyniavimo treniruotė - pra
Bendras sąskrydžio
veda MMSA instruktoriai.
tvarkaraštis:
Kovo 23 d. - Atvykimas į Kovo 28 d. - Vll-sios Pa
Mammoth Mountain Ski saulio Lietuvių Slidinėjimo
Area (MMSA) ir registra Varžybos ir ŠALFASS pir
menybės. Po varžybų seks
cija (po 4:00 vai. p.p.)
Kovo 24 d. - Laisvas slidi iešminė, o vakare - nusileinėjimas. Vakare 6:30 v.v. dimas-paradas su šviesomis.
susipažinimo vakarienė, Kovo 29 d. - Atsarginė var

žybų diena arba laisvas slidi
nėjimas.
Kovo 30 d. - Slidinėjam pu
se dienos ir išsiskirstom.
Sudieu! Dalyvauti kviečia
me lietuvių kilmės slidinėtojus iš viso pasaulio.
Pakartotinai primena
me, kad išankstinė dalyvių
registracija atliekama iki
kovo 7 d. imtinai, pas org. kto vadovą Algirdas Šėkas,
20291 Deervale Lane,
Huntington Beach, CA
92646. Tel. 714-968-8124;
Faksas: 805-527-4675;
E-mail: LTSKISUMMIT
2001@AOL.COM
Sekite Web site:WWW.
LITHUAN1ANWEB.COM/

SKJSUMM1T/
Kur apsistoti? Yra re
zervuota kambariu ir butų
"Mammoth Mountain Inn"
tel. 800-MAMMOTH (800626-6684).
Susidomėjimas šiuo
sąskrydžiu diena iš dienos
auga. Iki sausio 25 d. jau
užsiregistravo virš 100 slidinėtojų iš Lietuvos, JAVbių Kanados ir Australijos.
Tikimasi, kad iki regis
tracijos termino, kovo 7 d., ši
skaitlinė gerokai padidės.
Išnaudokite šią retą progą.
Kalifornija jūsų laukia!
Kalifornijos LSK "Banga"

JAV LB DRAMOS KONKURSAS
JAV LB kultūros taryba
skelbia DRAMOS kon
kursą (dramos, tragedijos,
komedijos): Premijų me
cenatas dr. Jonas Adoma
vičius. Pirmai premijai
skiriama 2,000 dol. suma,
o antrai - 1,000 dol.

KONKURSO
SĄLYGOS
1. Veikalas turi būti
naujas ir niekur neskelbtas,
parašytas rašomąja maši
nėle; pageidaujama dvigu
bas tarpas tarp eilučių.
2. Pageidaujama dviejų
- trijų veiksmų drama.
3. Veikalo trukmė ne il
giau kaip dvi su pusė va
landos.

4. Ne daugiau kaip de
šimt veikėjų.
5. Tema - iš lietuvių
gyvenimo tėvynėje ar už
jos ribų (iš praeities ar šių
dienų).
6. Dekoracijų ir pasta
tymo atžvilgiu pritaikytas
nedidelei scenai ir patogus
gastrolėms.
7. Premijuoto
veikalo
autorius-(ė), dalyvaudamas(a) konkurse, suteikia iš
skirtinę teisę išeivijos teat
rams veikalą statyti pasi
rinktu laiku ir pasirinktose
vietose.
8. Nepremijuoti veikalai
bus grąžinti autorių nuro
dytu adresu. Veikalą pasi
rašyti slapyvardžiu, siun

čiant veikalą kartu įdėti ir
atskirą, užklijuotą voką su
autoriaus (ės) pavarde ir
vardu, adresu ir telefono
numeriu. Ant voko viršaus
užrašyti slapyvardį. Vei
kalus prašoma siųsti iki
2002 m. Vasario 16-tos
dienos, adresu Mr. Leonas
Narbutis (LB kultūros ta
rybos vice pirm.) 216
Main St. Lemont, IL
60439 USA.
Kviečiame Lietuvos ir iš
eivijos rašytojus gausiai
dalyvauti ir praturtinti
lietuvių teatrą naujų vei
kalų derliumi.
Marija Remienė
JA V LB Kultūros
tarybos pirmininkė

PABALTIEČIŲ KONFERENCIJA
Amerikos Lietuvių Taryba praneša, kad Ketvirtoji
Pabaltiečių Konferencija įvyks š.m. kovo 8-10 dienomis
Washington, D.C. Konferencijoje bus proga pagvildenti
opius klausimus liečiančius Pabaltijo kraštus ir plėsti ryšius
su įtakingais valdžios atstovais.
Pasinaudoti papigintom registracijos ir viešbučio kain
omis svarbu registruotis prieš vasario 15d. Re-gistruotis
galima skambinti i JBANC įstaigą Washingtone:
tel: 301-340-1954
faksu: 301-309-1406;
elektroniniu paštu:
jbanc@jbanc.org
Detalesnių informacijų galima rasti internete:
www.jbanc.org.
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ŠVIESIOS ATMINTIES A.+ A. MEČIO VALIUKĖNO PRISIMINIMUI
Jonas Jurkūnas
Šviesios atminties Mečio
Valiukėno mirties metinių
proga 2000 metų lapkričio
mėn. 11 d. tėvas Juozas
Vaišnys atnašavo Šv. Mišias
Jėzuitų koplyčioje, Čikago
je. Pamaldose dalyvavo: jo
žmona Eleonora su dukra
Rima atvykusios iš Laramie,
Wyoming, sūnūs su šeimo
mis ir didelis būrys jo arti
mųjų ir draugų. Po pamaldų
koplyčioje visi dalyvavo šv.
Kazimiero kapinėse pamin
klo pašventinime. Tėvas.
Juozas Vaišnys pasakė rami
nančius žodžius šeimai, arti
miesiems ir draugams pa
šventindamas paminklą. Pa
dėtos ant marmurinio pa
minklo gražių gėlių puokš
tės priminė visiems kad taip
nesenai, tik metai praėjo, kai
Mečys Valiukėnas iškeliavo į
anapus ir kad jo atminimas
dar ilgai gyvens jo šeimos, jo
artimųjų ir jo draugų tarpe.
Po trumpų bet prasmingų
prisiminimo apeigų šeima
pakvietė visus dalyvius į
Willowbrook salę priešpie
čiams.
Šviesios atminties Me
čys Valiukėnas gimė 1910
m. spalio mėn. 2 d. Taukelių
km., Daugailių vis., Utenos
apskr. Nelengvas buvo Me
čio kelias į mokslus. Prisikė
lusi laisvam gyvenimui Lie
tuva nedaug ką dar tuo metu
galėjo duoti jaunuoliams
siekiantiems mokslo, ne
daug ką gavo ir Mečys. Bet
tvirta valia ir nepalaužiamas
noras nesustabdė jo pusiau
kelėje - baigė Utenos gim
naziją ir gavo Vilniaus uni
versiteto diplomuoto ekono
misto diplomą. Mokslo ke
lias tikrai buvo nelengvas,
studijos dažnai buvo neleng
vai suderinamos su įvairia

lypiu darbu pelnant kasdie
ninę duoną. Bet Mečys ištę
sėjo.
Pradėjęs studijuoti Vy
tauto Didžiojo universitete
Kaune Mečys įstojo į Korpl
Neo-Lithuania ir liko jai išti
kimas iki pat savo žemiškos
kelionės galo. 1938-39 m. jis
tapo tos korporacijos
pirmininkas. 1955 m. jis
Amerikoje tapo atkurtos
korporacijos 1959-61 m.
pirmininkas. 1966 m. jis
buvo apdovanotas korpo
racijos auksiniu žiedu - tai
aukščiausias korporacijos
nario įvertinimas.
Karinę prievolę Lietu
voje-Mečys atliko pirmojo
Lietuvos prezidento Antano
Smetonos Karo mokykloje
aspirantu. Baigęs tą mokyk
lą pakeltas į jaun. leitenanto
laipsnį. Po kelių metų buvo
pašauktas į kariuomenę pa
kartojimui ir jį atlikęs gavo
leitenanto laipsnį.
Žurnalistinį meną Me
čys pradėjo "Akademike" ir
"Jaunojoj kartoj" Lietuvoje ir
jo nenutraukė kol galėjo
pakelti plunksną.
Pirmosios bolševikų
okupacijos laikotarpyje Me
čys Valiukėnas buvo išve
žamųjų į Sibirą sąrašuose.
Atėjus jo išvežti, kol šeimi
ninkai įleido į butą neprašy
tus svečius, Mečys greit susiorentavo, nepastebėtas
įsmuko į antro aukšto balko
ną ir iššoko iš balkono į kie
mą. Nakties priedangoje at
sidūrė Aleksoto šlaituose kol
sulaukė prasidėjusio karo.
Koks didelis buvo man siur
prizas kai 1941 m. birželio
24 d. rytui brėkštant Mečį
sutikau Kauno Centrinio
pašto kieme sukilėlių eilėse.
Vokiečių okupacijos metu
Mečys įsijungė į pogrindžio

Lietuvos Laisvės Kovotojų
sąjungą. Jis kartu su av. kpt.
Stasiu Jasiunsku, Aleksu
Kiršoniu ir kitais bendradar
biais buvo pogrindiniai Lie
tuvos Laisvės kovotojų są
jungai finansų teikėjai rūpinosi, kad sąjungos
slaptoji spauda "Laisvės Ko
votojas", "Apžvalga" ir kiti
leidiniai galėtų informuoti
lietuviškąją visuomenę ir kad
būtinos
rezistencinio

judėjimo išlaidos būtų
padengtos.
Pogrindžio
veiklai aukų surinkimas
komplikuotas ir pavojingas,
dažnai reikėjo nepaprasto
atsargumo, dažnai rizikos bei
išradingumo kad būtų
neapviltas aukotojų pasi
tikėjimas.
Pasitraukęs iš Lietuvos
Mečys Valiukėnas buvo
LLKS narių būrelio Berlyne
vadovas. Mečys ir kiti to bū
relio nariai važinėjo iš Ber
lyno į Karaliaučių ir kitur
ieškodami dr. Algirdo Vo
kietaičio pėdsakų. Rūpinosi
atrastų Landsberg am Warte
kalėjime išvežtųjų iš Lietu

vos VLIK-o ir LLKS suim
tųjų narių maitinimo reika
lais. Visa tai vyko ne savo
žemėje, visi žingsniai turėjo
būt ypač atsargūs; Mečio
šaltesnis būdas labai tiko tuo
laiku visiems tiems uždavi
niams.
Po Vokietijos kapitulia
cijos, truputį karo audrai
aprimus, būrelis LLKS narių
susitiko 1945 m. rudenį
Wurzburge. Ten lietuvių
stovyklos kieme esantis
nemažas garažas sąjungos
nario mjr. Jablonskio buvo
paverstas viešbučiu priklojant
ant grindų šviežių švarių
šiaudų. Čia tam garažiniam
viešbutyje visi atvykėliai
ilsėjosi, tarėsi ir nakvojo. Tuo
metu Mečys Valiukėnas buvo
priprašytas ir įgaliotas
atstovauti LLKS naujai
besikuriančiame VLIK-e.
Tame pasitarime buvo
nutarta 1946 m. pavasarį
sukviesti visų Vokietijon
atsidūrusių LLKS narių
suvažiavimą kuriame būtų
svarstoma tolimesnė veikla ir
eventualiai išrinkta vadovy
bė.
Atvykęs nuolatiniam ap
sigyvenimui į Ameriką Me
čys Valiukėnas tuoj pat įsi
jungė į čia esantį lietuviškos
veiklos ratą. Jis pradėjo ben
dradarbiauti "Dirvoje" ir tuoj
nuo pat pirmosios "Vilties"
draugijos įsisteigimo diepos
buvo aktyvus, jos narys.
Pradėjus leisti "Naujosios
Vilties” žurnalą jis to žurnalo
redakcinės kolegijos ir taip
pat leidėjų kolegijos narys.
Savo plunksna Mečys talkino
daugeliui lietuviškų orga
nizacijų, bet ypač savo
žurnalistika talkino Korp!
Neo-Lithuania, Amerikos
Lietuvių Tautinei Sąjungai,
Lietuvių Tautiniams Na

mams, Lietuvių Tautiniam
Kultūros Fondui, Lietuvių
Tautiniam Akademiniam
sambūriui, VLIK-ui, ALT-ui
ir BALF-ui.
Mečys Valiukėnas buvo
aktyvus Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos narys,
talkinęs ne vienai tos
organizacijos Čikagos sky
riaus valdybai. 1967-69 m. jis
buvo tos sąjungos valdybos
vice-pirmininkas, vėliau jam
buvo suteiktas Amerikos
Lietuvių Tautinės sąjungos
garbės nario vardas.
Steigiant Lietuvių Tauti
nius namus Mečys nuošir
džiai talkino: buvo valdybos
narys, biuletenio redaktorius
ir tų namų direktorius. Prisi
dėjo prie sekmadienių
popiečių programų paruo
šimo.
Mečys buvo vienas iš
iniciatorių Lietuvių Tautinį
Kultūros fondą steigiant, bu
vo to fondo ilgametis direk
torius.
O kiek per savo netrum
pą gyvenimą Mečys pirmi
ninkavo, vadovavo, skaitė
paskaitas, direktoriavo,
talkino įvairiuose pasita
rimuose, aprašinėjo įvai
riausias lietuviško gyvenimo
apraiškas, kas tai visa
suskaitys? Tas vyko metų
metais, nuo pat jo brendimo
dar Lietuvoje iki iškeliaujant
į anapus. Kas bent truputėlį
stabtels ir pagalvos kad tas
ramaus būdo bet nuolatos
dirbantis ir daugeliui lie
tuviškų organizacijų vis
talkinęs Mečys Valiukėnas
yra įminęs žymias pėdas
Amerikos lietuvių gyvenime.
Šviesus Mečio atminimas dar
ilgai neišnyks ne tik jo
šeimos bet ir jo draugų bei
bendradarbių tarpe.

Skaitytoju Laiškai
elektros motorais jau dabar
gaunami kai kuriuose auto
TOBULINIMUI
mobiliuose. Jie taip pat
PAKELYJE į NATO
išvystyti ir išbandyti. M-113
Pasiskaitęs š,m. sausio šarvuočio tipui, kuris bus
20-tos "Draugo" Nr. 14 pagrindinė Algirdo bataliono
spausdintą BNS pranešimą iš kovinė motorizacija. "Drau
Vilniaus apie Rukloje go" straipsnyje Gynybos
pertvarkomą Lietuvos D.K. štabo viršininkas pulkininkas
Algirdo motorizuotą pės Antanas Jurgaitis mini šiuos
tininkų batalioną turinti
šarvuočius, kaip bataliono ir
Vokietijos gautus M 113 jį sudarančių trijų kuopų
vikšrinius šarvuočius, no pagrindą. Užtai derėtų
rėčiau atkreipti skaitytojų pasidomėti ir pasvarstyti šios
dėmesį į šiems šarvuočiams hibridinės technologijos
pritaikytą naują evoliucinę parūpimą Lietuvos kariuo
technologiją, kuri pakelia šių menei duotiems M-113 tipo
šarvuočių greitį bei tykumą.
šarvuočiams.
Taip vadinami hibri
Svarbiausius hibridinės
diniai (mišrūs) varikliai su sistemos elementus sudaro
DAR VIENA SUGESTIJA
KARIUOMENĖS

vienas dyzelio varomas
generatorius, baterijų komp
lektas elektros jėgos
pakrovai ir du alyva
vėsinami 250 arklių jėgos
elektros motorai vartojami
vikšrų dantračių (sprockets)
ir pagelbinių įrengimų
variklis. Baterijos parūpina
papildomą jėgą pagrei
tinimui (accelerating) arba
kopimui įkalnėn.
Kai
šarvuotis yra stabdomas tie
du elektriniai motorai veikia
kaip generatoriai pakraudami
baterijas.
Šis mišrus variklis išvys
to 500 arklio jėgų ir įgalina
M-113
šarvuotį greit
pralenkti ir palikti užpa

kalyje konkurentus ar prie
šus su įprastais dyzeliniais ar
benzinu varomais motorais.
Triukšmo sumažinimui
vietoje dabartinių metalinių
vikšrų jie pakeičiami tykiais
diržiniais vikšrais.
Inž. Algis Žukauskas
LINKĖJIMAI IŠ *
LIETUVOS

Mieli tautiečiai, sveikinu
nors ir pavėluotai su
naujuoju amžiumi ir linkiu
daug sėkmės bei sveikatos.
Kadangi "Dirva" paskaityti
tenka retokai, mano nuo
skauda, kuria norėčiau
pasidalinti, yra lyg ir
pavėluota. Praėjusių metų
rugpjūčio 29 ir rugsėjo 5 die

nos numeriuose Janinos
Stankevičiūtės-Jakubauskienės vardu išspaus
dintas straipsnis apie didelės
pagarbos nusipelniusį tautietį
Rimantą Stankevičių yra
paraidžiui nurašyta mano
knygps "Lemties kilpa"
ištrauka. "Autorei", be
pradžioje pateiktos liaudies
dainos posmelio, priklauso
septynios pirmos pastraipos
eilutės iki žodžiu "Likimo
nepaklausi..." P. Janina
parašė ir paskutinį šios
publikacijos sakinį "Mes
nors ir gyvenome..." Būčiau
dėkingas sulaukęs gerb.
Redaktoriaus žinutės.
Su pagarba.
Edmundas Ganušauskas.
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LIETUVA - PAKELIUI l NATO:
ŽVILGSNIAI IŠ LIETUVOS IR IŠ AUSTRALIJOS
Algis Kabaila, Canberra, Australijoje, 2001m
sausio 19d. paruošė šią
analizę A. Šluto radijos
programai, Čikagoje.

Užjūrio lietuviai sten
giasi įtakoti savo politikus,
kad jie remtų Lietuvos no
rą tapti NATO nare. Šiose
pastangose daugiausia gali
daryti ir daro JAV-ių lietu
viai, nes nuo JAV-ių nuo
monės labai daug priklau
so, kas bus priimtas į NA
TO. Visos rimtesnės poli
tinės Lietuvos partijos re
mia šį Lietuvos valstybės
tikslą. Matyti visi rimtes
ni politikos veikėjai su
pranta, kad nuo NATO na
rystės priklauso Lietuvos
saugumas. Gi be valstybės
saugumo bus sunku pri
traukti investicijų iš užsie
nio.
Savo ruožtu,'be užsie
nio investicijų. Lietuvos
ekonomika stagnuos dar
ilgai, ir toliau gausės skur
džių ir bedarbių gretos.
Yra daug sąlygų, kad tapti
NATO nare. Viena iš jų
tai kariuomenės tinkamas
paruošimas. Apie tai jau
kalbėjome kitomis progo
mis. Betgi yra dar viena
sąlyga apie kurią nesame
kalbėję, tai būtent kandida
tuojančio krašto piliečių
nuomonė, jų noras, kad jų
kraštas taptų NATO nare.
Tai demokratijos paseka piliečiai yra pagrindiniai
demokratinės valstybės sa
vininkai, pagrindiniai jos
šeimininkai. Tad įdomu,
kiek Lietuvos piliečių re
mia valstybės siekį tapti
NATO nare.Cituoju sausio
3 d. (ELTOs) žinias, Už
sienio reikalų ministerijos
užsakymu atlikta visuome
nės nuomonės apklausa
rodo, jog stiprėja lietuvių
noras prisijungti prie NA
TO. Bendrovė "SIC rinkos
tyrimai" 2001 m. gruodžio
16 d. baigė apklausą, kuria
dar kartą tirtas Lietuvos
gyventojų požiūris į šalies
siekį tapti NATO na
re.Pagal apklausos rezulta
tus, tokiam siekiui pritaria
48,9 proc. Lietuvos gyven
tojų. Lyginant trijų .2000
metais atliktų visuomenės
nuomonės apklausų duo
menis, pastebima, kad pri
tariančiųjų Lietuvos siekiui
tapti NATO nare ryškiai
daugėja: 2000 m. sausio
mėnesio tyrimo duomeni
mis, tam pritarė 38 proc.
Lietuvos gyventoju, rug
pjūčio - 42,2 proc. gyven
toju, o gruodžio - 48,9
proc. Lietuvos žmonių.
Remiantis pastarojo tyrimo

rezultatais, sumažėjo ne
pritariančiųjų bei neapsisprendusiųjų dėl narystės
NATO: dabar narystei ne
pritaria 22,3 proc. ir beveik
trečdalis (28,8 proc.) ap
klaustųjų yra neapsispren
dę. Tuo tarpu rugpjūtį na
rystei NATO .< nepritarė
25,7 proc., o neapsisprendę
buvo 32 proc. respondentų.Lietuvos narystei NA
TO daugiau pritaria vyrai,
15-29 metų amžiaus gy
ventojai, lietuviai, žmonės
su aukštuoju išsimokslini
mu, mokiniai ir studentai,
400 litų ir didesnes paja
mas vienam šeimos nariui
per mėnesį gaunantys
žmonės.

pozityvūs privalumai būtų
pagarsinti per žiniasklaidą
visiems suprantamu būdu.
Antra, Rusija pavel
dėjo Sovietų Sąjungos ne
tik nuosavybes, savas ir
pavogtas, tokias, kaip pa
vyzdžiui Lietuvos Amba
sadų pastatai kai kurių
valstybių sostinėse, bet ir
disinformacijos aparatūrą.
Be to, Rusijoje valdantieji
sluoksniai niekad neatsisa
kė jėgos politikos ir jėga
išplėtintos savo įtakos sfe
ros. Ji taip pat neatsisakė
jėgos politikos instrumen
tų, įskaitant ir disinforma
cijos skleidimo. Tokia disinformacija skleidžiama
plačiai, įvairiais būdais ir

Lietuvos Kariuomenės kareiviai žygiuoja Vilniuje prie
Seimo Rūmų.
Dalios Puškorienės nuotrauka
Tarp — nepritariančių
narystei NATO yra 30-39
metų amžiaus žmonės, ru
sų tautybės gyventojai bei
mažiausias pajamas gau
nantys gyventojai. (Citata
baigta).
Kodėl taip nedaug no
rinčių narystės, kai visos
pagrindinės partijos remia
tokį valstybės tikslą, kai
dauguma inteligentijos su
pranta, kad tas siekis yra
kartu ir siekis ne tik vals
tybės saugumo, bet ir eko
nominių sąlygų pagerini
mo? Manau, kad tam yra
dvi priežastys.Viena, tai
nepakankamai paprastos
informacijos, visiems su
prantamoje formoje. Ka
dangi kalbėti apie NATO
narystę nėra jokia sensaci
ja, kuri padėtų daugiau
laikraščio
egzempliorių
parduoti, daugiau klausy
tojų pritraukti prie radijo
programos, ar daugiau žiū
rovų prie' televizijos pro
gramos, apie tai žiniasklaida nedaug tekalba, o kai
prabyla, tai daugiau apie
kokius nors keistus sovie
tinės galvosenos žmonių
pareiškimus, o ne apie Lie
tuvos valstybei naudingus
siekius. Tuo tarpu Lietu
vos vyriausybė nepasirūpi
na, kad NATO narystės

gana sėkmingai. Ten dirba
kadaise sovietiniai eksper
tai, kurie kadaise buvo pri
vilegijuota Sovietų Sąjun
gos klasė. Jie visokiais
būdais veikia Lietuvos vi
suomenę, ypač mažiau ap
sišvietusius žmones, gąs
dindami NATO narystės
tariamų brangumų ir pavo
jingumų. Ir tai disinformacijai iki šiol nėra atsa
ko. Tuo tarpu sėkmingai
siekti NATO narystės rei
kia, kad bent 60% piliečių
aiškiai to pageidautų ir ne
bijotų tą savo pageidavimą
visomis progomis pareikš
ti.
Kaip galime mes, už
jūrio lietuviai, padėti įti
kinti Lietuvos piliečius,
kad Lietuvos siekis tapti
NATO nare yra visokerio
pai naudingas? Pirmiau
sia, visomis progomis turė
tume atvirai ir tvirtai tai
pasakyti visiems lietu
viams su kuriais mes ben
draujame. Antravertus, kai
kas nors ruošia informaci
nę medžiagą apie NATO
narystės privalumus, padė
kime mes ją platinti. Ti
kiuosi, kad artimoje ateity
je bus progos su jumis pa
sidalinti žiniomis apie to
kio platinimo planus.

kas išsiuntė NATO (Šiau
rės Atlanto Sutarties Orga
nizacija)
Generaliniam
sekretoriui oficialų pra
šymą priimti Lietuvą į
NATO.
NATO - tai galinga
džiojo Universitete.
tarptautinė
organizacija,
Visais laikais žmogus
vienijanti 19 narių ir dekla
siekė gyventi saugiai, tam
ruojanti, kad jos pagrindi
skirdamas nemažai pa
niai tikslai yra išsaugoti
stangų ir dėmesio. Norė
visų jos narių valstybinę
dami apsaugoti save ir
nepriklausomybę,
užtik
savo turtą, individai būrėsi
rinti jų laisvę ir saugumą
į bendruomenes, nes tik . bei puoselėti taiką. Lietu
tokiu būdu galėjo sudaryti
vai tai yra priimtina ir to
sau sąlygas saugiai . gy
dėl jau 6 metus stengiamės
venti. Vėliau bendruome
daryti viską, kad kuo grei
nės plėtėsi, atsirado stam
čiau papultumėm į NATO
besni dariniai, galiausiai
(ir esame šia linkme pa
atsirado valstybės, taigi ir
žengę kur kas toliau nei
saugumo klausimas tapo
mūsų kaimynai latviai ir
valstybiniu - atsirado spe
estai, kurie taip pat deda
cialūs organai skirti sau
daug pastangų šiam reika
gumo palaikymui. XX a.
lui).
susisiekimo
priemonių,
mokslo ir telekomunika
"Kodėl taip veržiamės
cijų revoliucija saugumą
į NATO? ...liaudies
pavertė tarptautinės politi
išmintis byloja - ruošk
kos dalimi, t.y. viena pati
valstybė jau ne kažin kaip
roges vasarą...
gali save apginti, o be to,
siekiant išvengti bereika
Kodėl taip veržiamės į
lingų konfliktų, šalys sau
NATO? Yra keletas prie
gumo politiką vykdo ben
žasčių, visų pirma, tai do
dradarbiaudamos ar, bent
ras
užsitikrinti saugumą,
jau, koordinuodamos savo
susidaryti garantijas, kad
veiksmus viena su kita.
nepriklausomybės daugiau
neprarasime. Aišku, galima
"Yra du keliai ne
sakyti, kad mūsų kaimy
didelei valstybei užsiti* nai, bent jau artimiausiu
krinti saugumą -pa metu, neatrodo nusiteikę
skelbti neutralitetą ar rodyti agresiją mūsų at
kurti savo saugumą žvilgiu, tačiau istorinė at
mintis neleidžia nusira
pačiai..."
minti, o be to liaudies iš
mintis byloja - ruošk roges
vasarą.
Labiausiai nesau
Lietuva, pagaliau išsi
gūs jaučiamės dėl savo di
vadavusi iš priespaudos,
džiosios kaimynės Rusijos,
siekia įsitvirtinti šiuolaiki
kuri jau nemažai amžių
niame Vakarų pasaulyje ir
kelia grėsmės įr nesau
susikurti ne tik materialinę
gumo jausmą. Didžiausia
gerovę, tačiau ir susidaryti
problema, susijusi su Ru
sąlygas saugiai egzisten
sija, yra ta, kad ši šalis yra
cijai, kad nepasikartotų dar
visiškai neprognozuojama
tokie netolimi nemalonūs
- gali būti pasirašyti doku
įvykiai. Yra du keliai nedi
mentai, kurių nebus laiko
delei valstybei užsitikrinti
masi, arba, kaip tik, net
saugumą - paskelbti neut
nieko konkretaus nesutarus
ralitetą ar kurti savo sau
bus laikomasi palankios
gumą pačiai, arba ieškoti
politikos.
Prezidento
galingesnių sąjungininkų.
B.Jelcino veiksmai tik pa
Pirmasis kelias mūsų nela
tvirtino Rusiją esančią ne
bai žavi, nes neutralitetas
prognozuojama, todėl da
yra paremtas gera valia lai
bar Vakarai, o kartu ir Pa
kytis susitarimų, kurie tėra
baltijo šalys, daug vilčių
ant popieriaus surašyti žo
sieja su naujai išrinktu
džiai, kurių kiti gali pa
Prezidentu V.Putinu, kuris,
prasčiausiai nepaisyti; iš
kaip tikimais, šalį padarys
kitos pusės patiems užsi
stabilesne, labiau progno
tikrinti savo saugumą yra
zuojama.
nerealu, nes esame per
Taigi,
artimiausiu
maži, nepakankamai ga
metu
Rusija
išlieka
di
lingi. Lieka antrasis kelias
džiausiu
mūsų galvos
- ieškoti galingų sąjungi
skausmu, nes sunku ma
ninkų. Todėl neatsitiktinai
nyti, kad pvz. Latvija pra
1994m. sausio 4d. Lietu
dės karą su Lietuva dėl
vos Respublikos Prezi
dentas Algirdas Brazaus
(Nukelta į 12 psl.)
Šarūnas Bulota, baigė

Vytauto Didžiojo Univer
sitetą ir gavo filosofijos
bakalauro laipsni. Dabar
studijuoja
politologijos
magistratūra Vytauto Di
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jaunimo puslapis
Atgarsiai iš X Pasaulio Jaunimo Kongreso Australijoje
Kristina Jonušaitė
l X-ąjį Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresą (PLJK)
2000-jų m. gruodžio 22d.
susirinko jaunimo atstovai ir
dalyviai iš įvairių pasaulio
kraštų. Kogresas prasidėjo
Naamaroo Conference Cent
re, Sydney, New Šou t h
Wales, Australijoje. Su
sirinkę dalyviai užsiregistra
vo, gavo informaciją apie
Studijų Dienas, ir gavo savo
pasus; geltoni - atstovams,
kuriems buvo leidžiama bal
suoti, ir žali - dalyviams,
neturintiems balsavimo
teisių. Kongrese dalyvavo iš
viso virš 250 atstovų,
dalyvių, turistų ir svečių, o
Studijų Dienose dalyvavo
maždaug 75-eri atstovai ir
dalyviai.
Kambariuose dalyviai
buvo paskirstyti, kad turėtų
kuo daugiau progų susi
pažinti su dalyviais iš sveti
mų kraštų. Kambariuose
dalyviai gyveno keturiese
arba aštuoniese. Buvo smagu
ir įdomu susipažinti su "kam
bariokais" iš skirtingų kraštų.
Susitiko seni draugai, buvo
užmegztos naujos pažintys, ir
buvo įkurta viena didelė
lietuviška šeima. Mes visi
pradėjom diskutuoti lankytus
posėdžius ir pabendrauti lais
valaikiu ir vakarais.
Pirmą dieną, Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Sąjungos
(PLJS) statutai buvo patvirt
inti, prezidiumas buvo iš
rinktas. studijų dienų programa patvirtinta, ir buvo pris
tatyti atskiri LJS valdybų
atstovų pranešimai apie
skyrių veiklą. PLJS Pirmi
ninkas Rimas Baliulis (iš
Vokietijos) pristatė pasau
linės LJS veiklos apžvalgą ir
kritiką, o vėliau įvyko pa
skaita apie Lietuvos jaunimo
veiklą ir siekius. Pirmoji

diena pasibaigė IX PLJK
Amerikoje apžvalga.
Kiekvieną dieną buvo
skirtingos paskaitos ir sim
poziumai - pvz. "Kas yra
tautiškimas?", ir, "Ką reiškia
būti 'tikru lietuviu/lietuve'?"
Politinės, ekonominės, ir
socialinės diskusijos vyko
šalia diskusijų "Kaip naujieji
emigrantai gali padėti mums
- o mes jiems?" Per devynias
dienas mes nagrinėjom,
diskutavom, klausinėjom ir
balsavom.
Daug darbų reikėjo atlikti
kol, pagaliau, naujos valdy
bos buvo išrinktos. Matas
Stanevičius iš Kanados
perėmė PLJS pirmininko
pareigas iš Rimo Baliulio. Jo
valdybą sudaro: Stasys
Kuliavas, Sonia Houle, ir
Irena Žukauskaitė, visi
Kanadiečiai. Taip pat, visi
kraštai paskyrė PLJS valdy
bos atstovą. Šiaurės Ame
rikos atstovas yra Aras
Mattis iš Los Angeles, šiuo
metu studijuojantis Čikagos
apylinkėje, Rytų Europos
atstovė yra Virginija Valenskaitė (Lenkija), Pietų Ame
rikos atstovas yra Federico
Mahne Zaviekas (Argentina),
Australijos atstovė yra Daina
Šliterytė, ir Vokietijos atsto
vas, bei sekančio kongreso
pirmininkas - Vytas Lemke.
Sekantis Kongresas įvyks
2003-iaisiais metais Vokie
tijoje, Vasario 16-osios Gim
nazijoje, Lenkijoje - Punske,
i ir Lietuvoje.
JAV LJS padėkojo buvu
siai valdybai ir išsirinko
naują valdybą. Daina Žemaitaitytė (Los Angeles)
perėmė pirmininkės pareigas.
Buvo nutarta sukurti keturias
naujas pozicijas šioje valdy
boje. Vicepirmininkas vi
suomeniniams reikalams yra
Moacir de Sa Pereira (Či

kaga); vicepirmininkas inter
neto tinklameistris yra Aras
Mattis (Los Angeles-Cikaga); vicepirmininkas kul
tūriniams reikalams yra Aras
Vėbra (Connecticut). Marius
Petrušonis tapo vicepirmi
ninku: naujų ateivių ryši
ninku (Washington, D.C./
Baltimore). JAVLJS nauja
sekretorė yra Kristina Jo
nušaitė (Čikaga), ir naujas
iždininkas yra Kazys
Adomkaitis (Bostonas).
Studijų Dienų metu dar
vyko ekskursinės kelionės į
Sydniejų ir apylinkes, įvai
rios vakarinės programos,
arbatėlės, ir pasimaudymas
Ramiojo vandenyno pajūryje.
Kūčios ir šv. Kalėdos buvo
atšvęstos su visais lietu
viškais papročiais. Nors visi
buvo toli nuo savų namų bei
šeimų, šventės buvo praleis
tos "naujos šeimos" aplinkoj.
Kūčios buvo atšvęstos Sydniejaus Lietuvių Namuose.
Visi gardžiavosi skaniais
lietuviškais patiekalais.
Sekantį rytą dalyvavome Šv.
Mišiose. Naujieji metai buvo
iškilmingai sutikti vietinėje
banketų salėje. Visi atstovai,
dalyviai ir turistai, pasipuošę
linksminosi, šoko, ir džiau
gėsi artimų draugų aplinka.
Studijų Dienos Sydniejuje
Pasibaigė 2001 m. sausio ld.
Pasibaigus Studijų Dienoms,
Kai kurie dalyviai išvyko į
suplanuotas ekskursijas Aus
tralijoje, o kiti ruošėsi de
šimties valandų autobuso
kelionei į stovyklą Dookie
College, Violet Town, Victoria. Šešių dienų stovykloje
buvo įvairių užsiėmimų:
kulinarijos kursai, kuriuose
mokė gaminti skanų kugelį ir
koldūnus, lietuvių kalbos
pamokos, lietuviškų tradi
cijų, dainavimo, tautinių
šokių, ir sporto būreliai. Vy

ko įvairios ekskursijos Victoria apylinkėje: į Shepparton, Echuca miestus, Mount
Buffalo, sūrio ir vyno ragavi
mo iškyla, bei trijų kilometrų
iškyla pamatyti kangūras
lakstančias pievose. Vaka
rais buvo laužai, šokiai,
tradicinė Užgavėnės šventė,
ir Karaoke vakaras. Visi
galėjo linksmai pabendrauti
ir padainuoti.
Sausio 9d., visi stovyk
lautojai keliavo autobusu tris
valandas iki Melbourne
miesto, kur apsistojo Queen's
College. Ten vėl susitiko vi
si kongreso dalyviai. Vakare

visi pabendravo ir pasiklausė
linksmos muzikos Melbour
ne Lietuvių Namuose, o
sekančią dieną turėjo progos
susipažinti su Melbourne
miestu. Buvo progos pasi
vaikščioti po miestą, paval
gyti, nusipirkti suvenyrus ir
dovanėles. Kongreso užbai
gimo balius buvo suruoštas
Melbourne vietinėje banketų
salėje.
Besiruošiant išvykti
atgal į savo namus, visi
atsisveikino su draugais sa
kydami: "Iki pasimatymo
sekančiame Kongrese!"

Naujoji JAVLJS valdyba: priekyje: (iš kairės)
pirmininkė Daina Žemaitaitytė (Los Angeles) ir sekre
torė Kristina Jonušaitė. Antroje eilėje: vice-pirmininkas
kultūriniems reikalams Aras Vėbra (Connecticut), vice
pirmininkas visuomeniniams reikalams Moacir de Sa
Pereira (Čikaga), vicepirmininkas - interneto tinklameistris Aras Mattis (Los Angeles/Cikaga).
Nuotraukoje nėra: naujų ateivių ryšininko Mariaus
Petrušonio (Washington/Baltimore) ir iždininko Kazio
Adomkaičio (Boston).

KVIETIMAS į JAUNIMO SĄSKRYDĮ VAŠINGTONE!

Cikagos atstovai X PLJK: (iš kairės) Viktutė Sušinskaitė, Auksė
Grigaliūnaitė, Moacir P. de Sa Pereira, Kristina Jonušaitė ir Aras Mattis.

Marius Petrušonis
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos Vašingtono ir Baltimorės
skyriai kartu su Lietuvos Ambasada Vašingtone kviečia lietu
vių jaunimą dalyvauti tradiciniame Vašingtono Jaunimo
Sąskridyje, 2001m. kovo 10-1 ldienomis. Programoje
susirinkimas, vakaronė, susitikimas Ambasadoje.
Planuojamos diskusijų temos:
- Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos - Ar norime burtis?
- Studijos JAV: Realijos, dilemos ir perspektyvos
Kviečiame jus aktyviai įsijungti į diskusijas. Norintys
pasisakyti, praneškite mums iš anksto arba atsiųskite
pranešimą raštu, jei negalėsite dalyvauti asmeniškai.
Mūsų adresas: SASKRYDIS@FTNETWORK.COM
Kovo 9-10 dienomis Vašingtone taip pat įvyks Joint Baltic
American National Committee (JBANC) konferencija.
Daugiau informacijos galite rasti www.jbanc.org puslapyje.
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LIETUVIAI DALYVAUJA "GOLDEN GLOBĖ" IŠKILMĖSE
Edmundas Atkočiūnas

"Golden Globė" iškilmių metu - Algirdas Gustaitis, Kelsey Grammer ir Edmundas

Atkočiūnas.

ŠAUNUS 2001-UJU METU
SUTIKIMAS LOS ANGELES

Pokylio svečiai: (iš kairės) Danutė Kaškelicnė, Karolis Milkovaitis, Elena
Milkovaitienė, Antanas Mažeika, Rūta Šakiene, Petras Maželis, Bronius Seliukas.
Vlado Gylio nuotrauka
Petras Maželis
I^os Angeles pensininkai
linksmai, net ir su dainomis
sutiko Naujuosius Metus.
Sausio 7-tą dieną Sv. Ka
zimiero parapijos salė prigu
žėjo tikrų pensininkų, būsimųjų pensininkų, neprisipažįstančiais pensininkais ir
svečiais. Sis naujametis po
būvis jau tapo gražiu
lietuviško pabendravimo
papročiu.
Ant gražiai papuoštų sta
lų sudėti šalti užkandžiai vi
liote viliojo ragauti. "Ar jau
valgyt, ar dar nevalgyt" štai kur klausimas. Progra
mai vėluojant ir ilgai į ska
nius užkandžius žiūrint, net
ir pensininkai (ne visi) dar
prieš invokaciją pasidavė
pagundai. Tai pamačius,
darbščioji Pensininkų klubo
pirmininkė Danutė Raš
kei ienė gražiai ir nuoširdžiai
sveikino Naujųjų Metų
proga, perdavė negalėjusiam
atvykti generalinio konsulo
Vytauto Čekanausko svei
kinimą ir linkėjimus.

pasveikino pensininką Karolį liūdnokų (Ar mirti tu bijai)
Buvo
malonu
Milkovaitį, laimėjusį JAV dainų.
Bendruomenės Kultūros Ta klausytis jų dainų, bet
rybos žurnalisto ir spaudos sceninė apranga vargu ar ati
darbuotojo premiją, Palin tiko lietuviškų, net partizani
kėjo ir toliau ištvermingai nių dainų nuotaikoms.
redaguoti PENSININKO "Giliai įkirpta, trumpai
žurnalą. Šia proga, žurnalo nukirpta, rock'n roll'iškai
leidimą paremti, redaktoriui judėta" - tokie įspūdžiai skli
Karoliui Milkovaičiui Pen do salėje.
Dabar kunigas Stanislo
sininkų klubo vardu buvo
įteiktas 250-tics dolerių vas Anužis sukalbėjo pras
čekis. Salė labai nuoširdžiai mingą invokaciją. palinkėjo
pritarė.
energingos veiklos ir prašė
Prasidėjo linksmoji Aukščiausiąjį globoti lietu
dalis. Plojimais sutiktas visų vius išeivijoje ir tėvynėje.
mėgiamas "juokdarys", vyrų Prasidėjo vaišės, suskambo
kvarteto ir bažnytinio choro vyno tautės, prasidėjo visok
tenoras Bronius Seliukas eriopi linkėjimai, ypač
prabilo: "Numirė karaliaus sveikatos. Šakučių ir peilių
šuo, gražiausias iš šunų" taip traškėjimas rodė, kad tiek
gailiai, kad salėje "prabėgo lietuviškas, tiek kitoniškas
gailesčio
ir
liūdesio maistas buvo viliojantis ir
atodūsiai". Savo linksmais skanus. Po to. kava, pyra
pasakojimais prajuokino gaičiai ir šampanas kėlė nuo
klausytojus, o jam nepa taiką. o kunigui Stanislovui
gailėta gausių plojimų. Anužiui grojant akordeonu
Dabar į sceną vikriai įbėgo suskambėjo dainos.
Taip pensininkai įkopė į
trys sesutės Grikavičiūtės.
susiderino gitarą ir padaina dar vienus Naujus Metus.
vo lietuviškų liaudies ir net

Šių metų sausio 2ld.,
Beverly Hilton Hotel, Bev
erly Hills, California įvyko
58-osios Golden Globė
apdovanojimo metinės iš
kilmės.
Tai pasaulinio
masto įvykis; daugiau kaip
į 130 valstybių buvo tran
sliuojamas šis renginys.
Šioje šventėje dalyvavo
Algirdas Gustaitis ir jo pa
kviesti svečiai Audronė
AukšČionytė ir Edmundas
Atkočiūnas.
Algirdas Gustaitis jau
46-eris metus dirba The
Hollywood Foreign Press
Association.
Šimtai jo
straipsnių yra spausdinti
• Amerikoje,
Europoje,
Australijoje, Kanadoje ir
Pietų Amerikoje. Ši spau
dos asociacija, būtent, ir
nusprendžia kas yra ge
riausias režisierius, akto
rius, kuris geriausias kino
filmas... Štai kodėl laimė
jusieji Golden Globė pre
mijas padėkoja Hollywood
Foreign Press Association
nariams. Po apdovanojimo
iškilmių daug kas dar as
meniškai padėkoja, pa
sveikina. Ne vienas nuo. širdžiai paspaudė ranką ir
A. Gustaičiui, perduoda
mas linkėjimus Lietuvai.
Gyvai susitikti su akto
riais, režisieriais yra naujas
gyvenimo patyrimas ir
mąstymo išplėtimas. Pa
sveikinome Bcnicio Dėl
Toro, kuris už vaidyba
filme "Traffic" laimėjo
premiją. Prisistatėm Kate
Hudson, kuri vaidino “Almost Famous ” filme. Per

daviau linkėjimus Sean
Patrick Thom iš kino fil
mo "Save The Lašt Dance" Lietuvos vardu. Jis
mielai atsiliepė apie mūsų
tautą. A. Gustaitis pristatė
mus ir Lietuvą Kelsey
Grammer aktoriui laimėju
siam premiją už televizijos
seriale “Frazier” atliktą
rolę.Aktorė
Jacųueline
McKanzie, vaidinusi filme
“On The Beach" labai
maloniai nustebo išgirdusi,
kad ji paminėta Lietuvos
laikraščiuose. Pasveikino
me labai žinomą lietuvių
kilmės režisierių Robert
Zemeckis. Be abėjo visų
neišvardinsi, bet visos
žvaigždės be jokio pasipū
timo paspausdavo ranką,
padėkodavo, kad atėjome į
jų pergalės vakarą.
Didelį įspūdį paliko ge
riausio aktoriaus Al Pacino
kalba. Jis paskatino būti dė
kingiems už privilegiją būti
čia, daryti tai, ką norime
daryti. Norime savo laime,
Al Pacino mintimis pasida
linti su tautiečiais ir palinkė
ti, kad Lietuva darytų tai, ką
ji nori, o ne kiti! Kad būtų
laiminga, mylinti, toleran
tiška, turtinga... ir nebcklūpėtų ant kelių, o atsikeltų ir
tai darytų. Tai ir yra tikroji
malda bei Dievo pagalba!
A. Gustaitis, kuris šiais
metais švęs savo 85-ąjį gim
tadienį, nepailsdamas tebe
dirba Lietuvos ir Amerikos
labui. Didelė laimė per jį
susitikti su tais, kurie išgy
vena ir ekranuose vaidina
mūsų visų gyvenimo roma
nus, istorijas, atsitikimus, o
kartais ir nulemia ir mūsų
asmeninio gyvenimo ke
lius...

Aktorę Kate Hudson, laimėjusią "Golden Globė" premi
ją už atliktą rolę "Almost Famous" filmoje, pasveikino
Audronė AukšČionytė.. ■.
,
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LIETUVIAI PREZIDENTO INAUGURACIJOJE

MUSU MIESTE IR JO APYLINKĖSE

RENGINIŲ KALENDORIUS
2001 m.
• VASARIO 17 d., 6:30
v.v., Dievo Motinos para
pijos didžiojoje salėje "Lietuvos nepriklausomy
bės šventė”. Rengia Ame
rikos Lietuvių Tarybos
Clcvelando skyrius ir LB
apylinkės valdyba.
• VASARIO 18 d., Vasario
16-ąjai skirtos šventos
Mišios 10:30 v.r. Šv. Jurgio
parapijoj.
• VASARIO 24 ir 25 die
nomis, Moksleivių jauni
mui rekolekcijos, Red Oak
stovyklavietėje, ruošia
Clevelando Maironio atei
tininkų kuopa.
• VASARIO 25 d., prieš
gavėnia, pusryčiai - Šv.
Jurgio parapijos salėje.
• KOVO 3 d. šeštadienį,
6:30 p.p. Dievo Motinos
salėje operos solistės A.
Stasiūnaitės ir pianistės
G.Čepinskaitės koncertas.
Rengia R. Bistrickas
• KOVO 10-11 D. - Cle
velando ateitininkų "Šei
mos šventą" rengia "Atei
ties" klubas.
• KOVO 18 d. sekmadienį
po 10 v. r. Mišių, skautų
šventė - "Kaziuko mugė"
• KOVO 25 d. sekmadienį
12 v. p.p. Lietuvių namų
akcininkų metinis su
sirinkimas.
• BALANDŽIO 7 ir 8
dienomis - Šv. Jurgio para
pijos velykinių kepinių
pardavimas.
• BALANDŽIO 7 d., 6:30
v.v. Clevelando LSK "Žai
bo diena 2001" metinis

parengimas, Lietuvių na
muose.
• 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 R. Bistrickas.
• BALANDŽIO 22.d. 11:30 v.r. "Atvelykio sta
las" - Šv. Jurgio parapijos
salėje.
• GEGUŽĖS 5 d., šešta
dienį 6 v.v. "Exultate"
choras ruošia "Dainų
vakarą".
• GEGUŽĖS 13 d., 11:30
v.r. "Motinos dienos" pus
ryčiai - Šv. Jurgio parapijos
salėje.
• GEGUŽĖS 28 d., 8:30
v.r.- Prisiminimo dienos
(Memorial Day) apeigos,
Mišios ir pusryčiai. Rengia
Katalikų karo veteranų 613asis postas Šv. Jurgio
parapijoje.
• LIEPOS 22 d. 11:30 v.r.
- Šv. Jurgio parapijos ge
gužinė parapijos sodyboje.
' • LAPKRIČIO 11 d., nuo
11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv.
Jurgio parapijos Rudens
šventė.
• GRUODŽIO 15-16 d. šv. Jurgio parapijos kalė
dinių kepinių pardavimas.
• GRUODŽIO 24 d. 9:30
v.v.- Bendros Kūčios Šv.
Jurgio parapijos salėje.

ALT Atstovas Washington, D.C. Algis Rimas susitiko su Ohio senatoriumi George
Voinovich JAV prezidento inauguracijos iškilmėse.
George W. Bush inaugu
racija įvyko 2001 m. sausio
20-tą d. ALTo atstovas Va
šingtone ir JAV LB Visuo
meninių Reikalų Tarybos pir
mininkas Algis Rimas daly
vavo inauguracijoje ir taipogi

Ohio senatorių Mike De
Wine ir George Voinovich
surengtame priėmime.
Algis Rimas, kurio žmo
na yra buvusi Clevelandietė
Ramunė Vilkutaitytė, užmez
gė draugiškus ryšius su sena

toriais ir su Ohio gubernato
riumi Bob Taft. Džiugu kad
buvo proga iškelti ir Lietuvos
reikalus, ypatinga NATO na
rystės svarbą Lietuvai.
Dr. Viktoras Stankus

SPAUDOJE ŽINIOS APIE ŽYDRŪNĄ ILGAUSKĄ
Su vasario pradžia su
laukėme žinių Plain Dealer
dienraštyje ne tik apie baiboką
(Woodchuck
Groundhog - Marmota
monax), bet ir apie 25 m.
krepšininką Žydrūną IIgauską. Vasario 1 d. Plain
Dealer mini apie jo svars
tymus atsistatydinti iš Cavaliers krepšinio koman
dos. Pernai gruodžio 22 d.
jis per rungtynes vėl susi
žeidė kairiąją pėdą. Per
pastaruosius penkeris me
tus jis kentėjo po du kartus
kiekvienoje pėdoje kau
lams įskilus. Trys opera
cijos buvo darytos dešinei
pėdai ir viena kairei pėdai.
Su savo agentu Herb Rudy
jis svarstė pasitraukimą iš

Skaitykite ir platinkite
"DIRVĄ"

profesinio krepšinio, nes
tos kojų nelaimės labai pri
slėgė jo nuotaiką.
Paskutinė
skaityta
naujiena - Žydrūnas IIgauskas vyksta į Baltimore, kur kojų specialistas
dr. Mark Myerson Union
Memorial ligoninėje vėl jį
operuos. Tai bus jo penkta
pėdos operacija per pasta
ruosius šešeris metus.
Tuo tarpu Žydrūnas
Ilgauskas neturi planų, ka
da po šios operacijos vėl
žais. Tačiau jis turi kitus
sumanymus. Rugpiūčio 18
d. jis norėtų būti be kojos
sugipsavimo ir ramentų,
nes tądien bus jo ir Sarah
Wirk vestuvės.

Minnesotos Timberwolves
(Miško vilkų)
krepšinio komanda buvo
pirmoji, kur Žydrūnas IIgauskas pradėjo žaisti
krepšinį. Ten jis kone žu
vo. Po bandomojo žaidimo
jis sėdėjo aikštės pa
kraštyje, o Timbervvolves
tądien filmavo treniruotės
vaizdajuostę. Staiga nuo
vėžių nukrito sunkus me
talinis trikojis ir atsitrenkė
į žaidimo aikštę - vos keli
inčai nuo Žydrūno IIgausko galvos. Dabar jis
su šypsena prisimena:
“Tenai aš galėjau sulaukti
didesnės nelaimės negu
kaulo lūžimas”.
Ger.J.

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 LIETUVA - 2001
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis
Rita Staškutė-Žvirblienė

Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas.
Bendradarbiaujame su "Lietuvos avialinijomis".

VViIliam J. Jakubs Sr
VViIliam J. Jakubs
Kenneth Schmidt
Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Cleveland, 0l)io 44119
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095

Telefonas: (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama,
telkianti Jaukią atmosferą liūdesio valandoje.
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

—Rita P- Matiepė • Broker • Savipipkė
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Statė Certified Real Estate Appraiser - (kainuotąja
Profesionalus patarnavirpas perkant, parduodant ir įka

V. R. Matas
Visi teisiniai patarpavirpai

Vytas R. Matas•Attorpey-at
17938 Neff Rd. Oevelapd, OH 44119

2412 Cedarwood Rd. Pepper Pike. OH 44124

(216) 486-2530

(440) 473-2530

DIRVA

Koplytėlė Žemaitės muziejuje, Plungės rajone.
Dalios Puškorienės nuotrauka

“DIRVAI” AUKOJO:
J.Kučingis, Los Angel CA 65
LB Cape Cod apylinkė ..... 50
A. Daugirdas, Wlwk., OH . 20
G.Gražienė, Downers Gr.IL 20
R.Jurkūnas, Tustin, CA .... 20
P.Švarcas, Thousand O. CA 20
B. Briedis, Chicago, IL
15
J.Cinkus, Bovvners GR., IL 15
R. Gužulaitis, Indianapl. IN 15
S. Ilgūnas, Rochester, NY 15
E.Jarašūnas, S. Monica, CA 15
l.Jasys, Columbus, OH .... 15
S Jakubauskas, Palos H., IL 15
L.Matulevičius, Canada .... 15
V.Melinis, Brick, NJ ........ 15

O.Norkus, Los Angeles, CA 15
J.Paškus, Pompano B.FL . 15
J.Pečiūrienė, Ann Arbor MI 15
J.Augutis, St.Pete., FL .... 10
E.Čemius, Worchestr,MA
5
S. Laniauskas, Clev., OH ...... 5
O.Merkienė, S Boston, MA 5
T. Cibas, Canada ................. 5

' Dirvos 85-to jubiliejaus proga
Ona Šiaudikis, St. Petersburg
FL. aukojo..................... 25 dol.

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojam

Complete Front End Service

LIETUVA PAKELIUI l NATO (atkelta iš 8-o psl.)
jūrų sienos, tai greičiau
skamba kaip pokštas. Bet
grėsmės nesibaigia vien tik
Rusija. Vis garsiau prade
dama šnekėti apie iš Azijos
sklindančią grėsmę - kas
yra Europa, tiek gyventojų
skaičiumi, tiek plotu, lygi
nant su Azijos mastais? Ar
neatsiras Rytų valstybėms
noras išsiplėsti “šiek tiek” į
Vakarus,
nekreipiant
dėmesio į Tarptautine teise
paremtus susitarimus? Šis
klausimas tampa nemaža
problema visam demokra
tiniam pasauliui.
Lietuva į NATO eina
norėdama susikurti sau
gumo garantijas, tačiau ar
vien ši priežastis yra
svarbi? - Taip, tai yra
svarbiausia priežastis, bet
ne vienintelė. Kad Lietuva
taptų labiau “autoritetinga”
Vakarų pasaulyje, jai rei
kia įstoti į kokią nors rimtą
tarptautinę
organizaciją,
t.y. Europos Sąjungą (ES)
arba NATO, realiau yra
manyti, kad pirmiau įsto
sime į NATO, tikimasi,
kad tai gali įvykti 2002
metais. Ką mums duotų
PASKIRTOS DIRVOS
NOVELĖS KONKURSO
PREMIJOS
Dirvos noveles 38-to
konkurso įvertinimo komi
sija, kurią sudarė Zita
Krukonienė, Stasys Goš
tautas ir Skirmantas Janu
šonis, perskaitę ir įvertinę
gautas noveles, pirmą
premiją $ 500.- paskyrė
Alytei Valentukevičiūtei,
gyvenančiai
Druskinin
kuose, už novelę vardu
“Talentų mokykla " ir antrą
ją premiją $ 300.- paskyrė
Ingridai Saulytei, gyv.
Kaune už jos novelę (nėra
pavadinimo).
Korp! Neo-Lithuania
vyr- valdyba 1

narystė NATO? - Tarp
tautinį prestižą ir visai ki
tokį statusą derybose dėl
narystės į ES. Esu Užsie
nio Reikalų Ministerijoje
viename privačiame pokal
byje girdėjęs tokią mintį:
“Kai mus priims į NATO,
įstojimas į ES bus tik laiko
klausimas”. Tapę Aljanso
nare, mes Vakarų pasauliui
atrodysime ne kaip jaunėlė
valstybė, į kurią žiūrima
atsargiai ir, su nepasitikė
jimu, bet tapsime normalia
partnere, kuria galima pa
sitikėti ir bendradarbiauti,
ir su kuria reikia skaitytis.Iš kitos pusės, kolekty
vinė gynyba, kokią propa
guoja NATO, daug pigiau
atsieina nei individualus
saugumo užtikrinimas ar
neutraliteto kūrimas.
Gali kilti klausimas,
kam toliau plėsti šią orga
nizaciją, daryti ją galin
gesne, jei šiuo metu pa
saulyje gana ramu, o Eu
ropai nėra jokio realaus
pavojaus, nes Sovietų Są
jungai
žlugus
baigėsi
“šaltasis” karas, sugriuvo
“geležinė” uždanga? Kaip
jau minėjau, grėsmę ga
lima nesunkiai įžvelgti
Azijoje, be to, neverta “nu

rašyti” ir Rusijos, kuri nėra
prognozuojama. Štai kodėl
NATO ir toliau tebefunkcionuoja, plečiasi, apjungia
visas demokratines šalis.
Aljanso galingumas iš es
mės yra skirtas ne konkre
čiai karui, kraujo pralieji
mui, bet parodymui bet
kokiam potencialiam kon
flikto sukėlėjui, kad ne
verta “tampyti liūto už
ūsų”, nes gali baigtis blo
gai. Kaip pasakė kažkuris
senovės išminčius, gynyba
turi būti tokia, kad priešas
suprastų, jog net i n perga
lės atveju grobis neatstos
aukų sudėtų pergalei pa
siekti.
Lietuvos valstybė ne
atsitiktinai kaip savo tarp
tautinio saugumo prioritetą
pabrėžia stojimą į NATO.
Narystė šitoje organizaci
joje užtikrintų realią pa
galbą grėsmės atveju; tai
suteiktų Lietuvai svorio
tarptautinėje erdvėje; tokia
kolektyvinio
saugumo
strategija pigiau kainuotų.
Labai svarbu, kad NATO
įstatuose yra pabrėžta, kad
laikomasi
demokratinių
principų, kad jėga gali būti
panaudojama tik kraštuti
niu atveju, tarptautinį sta
bilumą siekiama užtikrinti
taikiomis priemonėmis.

A.fA.
ADELEI
STANKAITYTEI
mirus nuoširdžią užuojautą reiškiame broliui
daktarui JONUI STANKAIČIUI
Ohio Lietuvių
Gydytojų Draugija

New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts,
Mufflers, lube oil and Fitter
• Buy any 4 tires and receive a P.S. Tire hat!

Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm
Sat:
8 am to 4 pm

866 E. 200 th St.
Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac

L0WEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS 0N TKAVEL
TO EAST EUROPE
passports* visas* prepaid tickets

serVing our communitY
for oVer ss Tears

LITHUANIAN CREDIT UNION

SAVI PAS SAVUSj
KVIEČIAME VISUS I TAUPĄ!
TELEFONAS 216.481.6677 o E-MAIL TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185,h. STREET CLEVELAND OHIO 44119

DARBO VALANDOS: Antradienį, Trečiadienį
Ir Ketvirtadienį------------ 9:00v.r. -4:00p.p.
Penktadienį------------------- 9:00v.r. - 6:00p.p.
Šeštadienį-----9:00v.r. - 12:00p.p.
Sekmadienį parapijoje--1 LOOv.r. - 12:00p.p.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000, YRA APDRAUSTA (NCUA)

“LEADERS IN L0W COST TRAVEL”

