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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

LIETUVA PAKELIUI J EUROPOS

Vienas labiausiai diskutuo
jamų klausimų Lietuvoje šiuo 
metu yra stojimo į Europos 
Sąjungą (ES) klausimas. Yra 
išsakoma įvairių nuomonių - 
nuo itin pozityvaus ES ver
tinimo, iki labai negatyvaus. 
Šiek tiek liūdina, kad nemaža 
dalis Lietuvos piliečių apskri
tai nėra gerai informuoti apie 
ES ir jos veiklą (tai akmenukas 
į institucijų, atsakingų už 
visuomenės informavimą, 
daržą), todėl iki galo ne
suvokia šio klausimo svarbos 
ir reikšmės Lietuvos raidai 
dabar ir ateityje.

Europos Sąjunga - tai 
Europos valstybių sąjunga, 
siekianti platesnės ir gilesnės 
ekonominės bei politinės joje 
dalyvaujančių šalių integra
cijos. Šiandien Europos Sąjun
ga yra didžiausia pasaulyje 
tarptautinė organizacija, api
manti 3.2 mln. kv. kilometrų, 
vienijanti 15 valstybių ir dau
giau kaip 370 milijonų gyven
tojų. 1999 metų ES biudžetas 
siekia 86, 350.4 mln. eurų, 
arba 362,671.68 mln. litų. Tai 
valstybių asociacija, siekianti 
glaudesnės ekonominės ir 
politinės integracijos vardan 
savo piliečių gerbūvio užtikri
nimo, taikos ir stabilumo 
Europoje.

Kodėl Lietuva taip inten
syviai siekia narystės ES? - 
Aišku, pagrindinė priežastis 
yra geresnės ekonominės gero
vės siekimas - taip tikimasi 
išplėsti rinką, pritraukti 
daugiau užsienio investicijų, 
sudaryti žmonėms galimybę 
laisvai judėti po Europą. Tokiai 
mažai šaliai, neturinčiai 
gamtinių išteklių ar kitų 
gėrybių, kurios užtikrintų gerą 
šalies ekonominę padėtį, 
gyvybiškai svarbu įsijungti į 
kokį nors tinklą ar organiza
ciją, kuri atvertų duris į plates
nę rinką, sudarytų galimybes 
realizuoti gaminamą produk
ciją; taip pat tai sudarytų 
lengvesnes ir palankesnes 
sąlygas gauti paskolas, pasi
naudoti įvairių fondų teikiama 
pagalba.

Aukščiau paminėti argu
mentai turėtų nuteikti viena
reikšmiškai teigiamai ES 
atžvilgiu, tačiau....yra ir 
nemažai euroskeptikų. Jų abe
jonės ir neigiamas požiūris 
grindžiamas keliais aspektais. 
Visų pirma, abejojama ar ES 
nepraris mūsų ekonomiškai,
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t.y. Lietuva bus paprasčiausiai 
nepasiruošusi tokiai dideliai 
konkurencijai, mus užplūs 
kitur pagaminta produkcija, 
kuri išstums vietinius ga
minius. Tačiau pavyzdžiai 
rodo ką kitą - į ES priimtos 
Graikija ir Ispanija tikrai 
nebuvo labai ekonomiškai 
stiprios, tačiau jų ekonomika 
nežlugo dėl kitų ES narių 
atvežamos produkcijos, dar 
daugiau, Ispanija šiuo metu yra 
viena sparčiausiai Europoje 
besivystančių šalių. Manau, 
kad stipri konkurencija padės 
atsirinkti ką Lietuva gali ga
minti ir parduoti kitose ES 
šalyse, ir ko reikėtų atsisakyti, 
nes kitur tai yra pagaminama 
geriau ir pigiau. Kartu, mums, 
kaip ekonomiškai silpnesnei 
valstybei, būtų skiriamos lėšos 
spartesniam vystymuisi, taip 
tikintis vėliau iš mūsų atsiimti 
įdėtas lėšas (ranka ranką 
plauna).

Kitas dalykas, dėl kurio 
kyla skepticizmas narystės ES 
atžvilgiu, yra baimė, kad 
ištirpsim tarp kitų šalių, jos 
mus įsiurbs, mes neteksim 
savo suvereniteto. Nemanau, 
kad tai rimtas argumentas, 
nors, aišku, nebūna dūmų be 
liepsnos, nes pasaulis šiaip ar 
taip mažėja, ta prasme, kad 
apie įvykius Nigerijoje ar 
Kazachstane aš galiu sužinoti 
po kelių valandų per TV 
žinias; iš vieno pasaulio galo į 
kitą galiu nusigauti per labai 
trumpą laiko tarpą, taigi, visas 
pasaulis, o tame tarpe ir Lietu
va, yra įtrauktas į globaliza
cijos procesą, todėl nepriklau
somai nuo to, ar mes priklausy
sime ES ar ne, ta tariama 
grėsmė ištirpti tarp kitų bet 
kuriuo atveju išlieka. Manau, 
kad kaip tik, kuo greičiau 
prisitaikysim prie šiuolaikinio 
pasaulio, tuo mažiau pavojų ir 
netikėtumų galėsime iš jo 
tikėtis. Mes galime būti tik tiek 
asimiliuoti, kiek patys leisimės.

Tačiau čia apžvelgiau tik 
pačios Lietuvos viduje vyrau
jančias nuomones: O ką apie 
mūsų galimybes mano pačios 
Europos Sąjungos šalys, juk 
naivu manyti, kad esame ten 
laukiami ištiestomis rankomis, 
juk mūsų ir kitų šalių 
priėmimas neišvengiamai 

suardys jau nusistovėjusią 
padėtį. Galbūt geriausiai ES 
nuomonę atspindi Europos 
Komisijos 2000 m. reguliarus 
pranešimas apie Lietuvos 
pažangą (tai jau ketvirtasis 
kasmetinis pranešimas): 2000 
m. įvertinimas geriausias per 
ketverius metus; pažymima 
ženkli pažanga 1999 - 2000 
metais visų stojimo į ES 
kriterijų atžvilgiu; Lietuva jau 
yra veikiančios rinkos eko
nomikos valstybė; tikėtina, 
kad vidutinės trukmės (3 
metai) perspektyvoje Lietuva 
jau sugebės pasipriešinti 
konkurenciniam spaudimui iš 
ES. Kaip išliekančios proble
mos pažymėta - biurokratiz
mas, nemažas atotrūkis tarp 
gerų sprendimų priėmimo ir 
realaus jų įgyvendinimo, ne
darbas.

Taigi, galima sakyti, kad 
Lietuva vertinama kaip šalis 
galinti per artimiausius metus 
įsijungti į ES narių gretas. 
Nepaisant išliekančių proble
mų, mes sugebėjome smarkiai 
pasitempti ir galime tikėtis 
palankaus atsakymo į prašymą 
priimti į ES. Nesunku paste
bėti, kad ir pati ES vilkina 
naujų narių priėmimą, su
galvodama vis naujas sąlygas, 
naujus kriterijus, tačiau yra 
suprantamas ES nenoras daryti 
skubių sprendimų ir priimti 
vienu metu Vengriją, Slovė
niją, Čekiją, Lenkiją, Estiją, 
Latviją, Lietuvą ir Slovakiją. 
Tiek daug naujų narių be 
jokios abejonės sukeltų šiokią 
tokią sumaištį, todėl ES nori 
kaip galima geriau pasiruošti 
plėtimuisi. Manoma, kad Lie
tuva turėtų tapti ES nare 2004 
metais.

Stojimas į ES (taip pat kaip 
ir NATO) yra labai svarbus 
Lietuvai, norinčiai būti ne 
neseniai iš Sovietų Imperijos 
gniaužtų išsivadavusiai šaliai, 
bet tapti normalia Vakarų 
šalimi, gerai išsivysčiusia ir 
stabilia. Nepaisant tam tikrų 
abejonių dėl to, ar būsime 
pajėgūs atlaikyti ES konku
renciją ir spaudimą, manau, 
kad tapimas ES nare Lietuvai 
turės daugiau pozityvių nei 
neigiamų pasekmių. Opti
mistiškai nuteikia ir pačios ES 
Komisijos nuomonė, kad 
Lietuva jau yra netoli visiško 
pasirengimo tapti pilnateise ir 
lygiaverte Europos Sąjungos 
nare.

Kad lietuviai iki šiol šneka seniausia gyva indoeuropiečių kalba, artima 
sanskritui, skamba taip pat neįtikėtinai, kaip ir tai, jog Lietuvoje yra 
geografinis Europos centras. Tačiau tai buvo nustatyta Prancūzijos 
geografijos institute ir užrašyta 1997 m. Guinesso rekordų knygoje. Ši 
vieta yra 26 km. j šiaurę nuo Vilniaus ir paskelbta kartografiniu draustiniu.

VYRIAUSYBĖ PATVIRTINO LIETUVOS 
PASIRENGIMO NARYSTEI ES 

2001 METŲ PROGRAMĄ
Vasario 14 d. Vyriausybė patvirtino Lietuvos pasirengimo narystei 

Europos Sąjungoje programos Teisės derinimo priemonių ir Acųuis 
įgyvendinimo priemonių planus 2001 metams - šiais planais 
patvirtinamos priemonės privalės tapti prioritetinėmis institucijų, 
atsakingų už konkrečių priemonių vykdymą, strateginiuose ir vidaus 
darbo planuose. Europos komitetui Vyriausybė pavedė koordinuoti ir 
kontroliuoti ministerijų ir kitų valstybinių įstaigų bei institucijų 
kompetencijai šiuose planuose priskirtų priemonių įgyven- 
dinimą.ELTA primena, jog Lietuvos pasirengimo narystei Europos 
Sąjungoje programa yra pagrindinis pasirengimo narystei Europos 
Sąjungoje proceso planavimo ir valdymo dokumentas, ji yra integruota 
į Vyriausybės strateginio valdymo ir valstybės biudžeto planavimo 
sistemas.

Teisės derinimo priemonių planas - išsamus teisės priemonių 
sąrašas, sukonkretinantis teisės derinimo procesą, jame nurodomos 
konkrečių sektorių ES teisės įgyvendinimo teisinės priemonės ir šiame 
procese dalyvaujančios institucijos. 2001 metams jame suplanuota 
parengti apie 350 teisės aktų, iš kurių 69 - įstatymų projektus.

Acųuis įgyvendinimo priemonių planas - tai acųuis (ES teisės ir 
praktikos) įgyvendinimui skirtų programinių, institucinių ir investicinių 
priemonių sąrašas, sukonkretinantis priemones, kurias pagal atskirus 
sektorius turi įvykdyti ministerijos ir kitos valstybės institucijos. 2001 
metams jame suplanuota įvykdyti apie 400 priemonių.

Europos komiteto atstovo spaudai teigimu, abudu planai yra 
suderinti su Vyriausybės 2000-2004 m. programos įgyvendinimo 
priemonių planu, Lietuvos derybiniais įsipareigojimais derybose dėl 
narystės ES.

Juose detaliai suplanuotos priemonės, reikalingos prisiimtų 
derybinių įsipareigojimų įgyvendinimui 2001 metais, būtinos pernai 
paskelbtame Europos Komisijos Reguliariame pranešime apie 
Lietuvos pažangą rengiantis narystei ES identifikuotų problemų ir 
trūkumų pašalinimui.

ELTA
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

■ LIETUVOS IR ESTUOS BENDRADARBIAVIMAS
Estijos sostinėje Taline aptartas dvišalis Lietuvos ir Estijos 

bei trišalis Baltijos valstybių bendradarbiavimas, Lietuvos ir 
Estijos integracija į Europos Sąjungą bei NATO, praneša ELTA. 
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministro Oskaro Jusio 
vadovaujama delegacija Taline susitiko su Estijos užsienio 
reikalų ministro pavaduotoju Harri Tiido, atsakingu už politinius 
ir saugumo klausimus, bei užsienio reikalų viceministro 
pavaduotoju Priip Paluumu, besirūpinančiu ekonominiais ir 
konsuliniais klausimais. Susitikimuose aptarti dvišaliai Lietuvos 
ir Estijos bendradarbiavimo bei trišalio Baltijos valstybių 
bendradarbiavimo klausimai, Lietuvos ir Estijos integracija į 
Europos Sąjungą bei NATO. Buvo pasikeista nuomonėmis apie 
problemas, svarstomas Jungtinėse Tautose bei Europos Taryboje, 
atsižvelgiant į artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ET.

O. Jusys susitiko ir su Estijos parlamento delegacijos Baltijos 
Asamblėjoje vadovu Trivimi Velliste.

Vasario 13 d. viceministras O. Jusys lankėsi Rygoje. Latvijos 
sostinėje įvyko viceministro konsultacijos su Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnais dėl Europos Tarybos veiklos.

■ “LIETUVOS AIDO” ATSTOVAI KALTINA VALDŽIĄ 
DIENRAŠČIO VEIKLOS BLOKAVIMU
Dienraščio “Lietuvos aidas” savininkas Algirdas Pilvelis ir 

vyriausiasis redaktorius Aurimas Drižius kaltina valdžią 
dienraščio veiklos blokavimu.Seime surengtoje spaudos 
■konferencijoje A. Pilvelis sakė neva laikraštis jau 69 dienas dirba 
ekonominės blokados sąlygomis. “Kalbant apie neteisėtą 
dienraščio sąskaitų uždarymą, galiu pasakyti, kad peržengtos visos 
ribos, pasinaudota fašistinių blokadų metodais”, - sakė 
A.Pilvelis.Paklaustas apie “Lietuvos aido” skolos dydį, jo 
savininkas pasakė, kad skolos biudžetui sudaro 1 milijoną 400 
tūkstančių litų, baudos ir delspinigiai - daugiau nei 2 milijonus 
litų. Pasak A.Pilvelio, konservatorių paliktos skolos už dienraščio 
spausdinimą yra daugiau nei 200 tūkstančių litų, už popierių - 
beveik 90 tūkstančių litų, skolos darbuotojams siekia per 50 
tūkstančių litų. Seimo narys Stanislovas Buškevičius spaudos 
konferencijoje aiškino, kad finansinės problemos nėra motyvas 
uždaryti laisvai spaudai atstovaujantį dienraštį. Jis ragino suvienyti 
jėgas ir neleisti, kad “Lietuvos aidas” būtų uždarytas. Dienraščio 
savininko A.Pilvelio nuomone, valdžia žino, kad “Lietuvos aidas” 
yra pavojingas Lietuvos korumpuotai valdininkijai.

Laikraščio leidėjai žadėjo kovoti iki galo, kad laikraštis 
pasirodytų. “Galbūt būsime priversti išleisti vieno lapo “Lietuvos 
aidą”, bet nepasitrauksime.

■ KONSTITUCIJOS PATAISOS
Vyriausybė pareiškė pasirengusi pradėti konsultacijas su 

Seimo frakcijomis dėl Konstitucijos pataisų, praneša ELTA. 
Vyriausybė mano, kad Konstitucijos 47 straipsnį tikslinga 
papildyti nuostata, numatant, jog žemė, vidaus vandenys ir 
miškai nuosavybės teise gali priklausyti ne tik Lietuvos 
Respublikos piliečiams bei valstybei, bet ir savivaldybėms, taip 
pat Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims. Iki 2004 m. 
sausio 1 d. užsienio valstybių, atitinkančių Lietuvos europinės 
bei transatlantinės integracijos kriterijus, piliečiams bei 
juridiniams asmenims turėtų būti suteikta teisė įgyti Lietuvoje 
žemę tokiomis pat sąlygomis, kaip ir Lietuvos piliečiams. Todėl 
turėtų būti papildytas Konstitucijos 47 straipsnis ir priimtas 
naujas konstitucinis įstatymas, skirtas užsienio subjektų teisės 
įgyti žemę reglamentavimui.
■ PRIIMTAS E. MALDEIKIO ATSISTATYDINIMAS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir 
atsižvelgdamas į ūkio ministro Eugenijaus Maldeikio 
pareiškimą, Prezidentas Valdas Adamkus vasario 14 d. 
priėmė jo atsistatydinimą. Prezidento spaudos tarnyba 
informavo Eltą, kad laikinai eiti ūkio ministro pareigas, kol 
bus paskirtas naujas ūkio ministras, šalies vadovas pavedė 
aplinkos ministrui Henrikui Žukauskui. Tik tris mėnesius 
dabartinėje Vyriausybėje dirbęs E.Maldeikis iš ministro 
pareigų pasitraukė motyvuodamas siekimu užtikrinti 
Vyriausybės darbo stabilumą, pradėtų reformų tęstinumą bei 
dėl asmeninių motyvų. Jis pasitraukė po sausio viduryje 
įvykusio skandalingo jo vizito į Maskvą.
■ E.GENTVILAS PASKIRTAS NAUJUOJU

ŪKIO MINISTRU
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus vasario 15 d. pasirašė 

dekretą, kuriuo Klaipėdos meras, Liberalų sąjungos pirmininko 
pavaduotojas Eugenijus Gentvilas skiriamas naujuoju Lietuvos 
ūkio ministru, praneša ELTA.

Žinias siunčia Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

NAUJAS IZRAELIO
VADAS

Sekretorius planuoja susitikti 
ir su Izraelio bei Palestinos 
atstovais. JAV vyriausybės 
nariai jau yra pabrėžę, kad 
taika Viduriniuose Rytuose yra 
daugiausia Izraelio ir Pales
tinos vadovybės reikalas. 
Prezidentas George Bush jau 
kalbėjo telefonu su palestinie
čių vadovu Y. Arafat ir prašė 
jo leisti naujajam Izraelio 
premjerui duoti laiko sudaryti

Vasario 6 d. Izraelio par
lamento rinkimus didele balsų 
dauguma laimėjo dešiniųjų 
Likud partija ir jos vadas Ariel vyriausybę, palaukti su buvu- 
Sharon, buvęs Izraelio gy
nybos ministras, pagarsėjęs 
“vanagas”, už kurio kandida
tūrą į premjero vietą balsavo 
62.6 procentai piliečių. Jis 
savo kalbose prieš rinkimus 
kaltino Izraelio premjerą Ehud 
Barak per dideliu “minkštu
mu” palestiniečiams, nuo
laidomis ir pažadais, kurių 
Izraelis negali sau leisti. 
Premjeras E. Barak gavo bal
savimuose tik 37.2 procentus 
balsų. Laimėtojas A.Sharon, 
sužinojęs rinkimų rezultatus, 
pasakė kalbą, kurioje siūlė 
visoms Izraelio politinėms 
partijoms sudaryti tautinės 

( vienybės vyriausybę, kurioje 
būtų visų svarbiausių partijų 
atstovai, įskaitant ir Darbo 
partiją, kuriai vadovauja 
rinkimus pralaimėjęs buvęs 
Izraelio generolas Ehud Barak. 
Šis savo kalbose pabrėžė, kad 
Izraelio balsuotojai pasirinko 
“karą”, kada jo vyriausybė 
siekė “taikos”.

Balsavimuose Izraelio ara
bai piliečiai balsus atidavė už 
Barak, tačiau dauguma arabų 
visiškai nebalsavo ir boikotavo 
rinkimus. Žymus palestiniečių 
veikėjas pavadino Likud 
partijos vadovą Sharon 
“neapykantos statine” ir 
priminė, kaip Sharon, atvykęs 
į Ameriką derėtis su Palestinos 
vadovu Arafatu, atsisakė 
paduoti jam ranką.

Rinkimus pralaimėjęs 
Ehud Barak pasitraukė iš 
Darbo partijos pirmininko 
vietos. Laimėtojas Ariel Sha
ron pasiūlė jam krašto apsau
gos ministro vietą, nors abu 
visiškai nesutaria, kaip siekti 
taikos su palestiniečiais. JAV 
naujoji vyriausybė dar nespėjo 
susitvarkyti skirstydama 
žemesnius postus valstybės 
departamente, tačiau sekreto
rius Colin Povvell paskelbė, 
kad jis ketina vasario mėnesį 
važiuoti į tą regioną, pasitarti 
su Egipto, Saudo Arabijos, 
Jordano ir Kuveito vyriausy
bėmis dėl dabartinės padėties.

šių derybų tęsimu, nes 
pasikeitus Izraelio valdžiai, 
gerokai pasikeis ir jos naujojo 
premjero siūlymai. Preziden- 

. tas Bush pabrėžė, kad Izraelio 
premjeras Sharon siūlęs siekti 
taikos su palestiniečiais. 
Reikia leisti jam parodyti, 
kokios taikos jis siekia, pasakė 
prez. G.W. Bush.

Naujoji JAV vyriausybė 
tvirtina, kad taika ir pastovu
mas yra labai svarbūs Vidu
riniuose Rytuose, tačiau kartu 
pasigirsta balsai, kurie klausia 
ar Amerikai reikia rodyti tam 
regionui tiek dėmesio, kiek 
jam t rodė buvęs JAV 
prezidentas Bill Clinton. 
Izraelio premjeras Sharon 
laimėjo rinkimus nes žadėjo 
garantuoti Izraelio gyvento
jams saugumą, pastovią taiką, 
kurios nesugebėjo garantuoti 
Barako vyriausybė. Valstybės 
sekretorius Colin Povvell, 
pranešdamas apie savo kelio
nės planus, pasakė, kad labai 
svarbu yra siekti taikos 
Izraelyje, su kuriuo taikos 
sutartys jau veikia Egipto ir 
Jordano teritorijose, tačiau 
nemažiau svarbu, kad Irako 
vyriausybė negalėtų gaminti ar 
pirkti masinio naikinimo 
ginklų ir juos nešančių raketų. 
JAV tarėsi ir tarsis šiuo 
klausimu su Jungtinių Tautų 
pastoviais Saugumo Tarybos 
nariais, ypač su Rusija ir su 
Kinija. Kai kurie Viduriniųjų 
Rytų padėties stebėtojai klau
sia, ar pasaulio spauda ir 
televizija neskiria per daug 
dėmesio Palestinos klausimui. 
Izraelis yra 5 milijonų žydų ir 
vieno milijono arabų valstybė. 
Didelė dalis tos valstybės 
piliečių nedalyvavo net par
lamentą renkant, tačiau 
žiniasklaida skyrė įvykiams 
Izraelyje didžiausią dėmesį. 
Naujasis premjeras Sharon 
tvirtino siekiąs taikos, tačiau 
be jokių naujų nuolaidų pales
tiniečiams. Jis daugiau 
rūpinsis Izraelio saugumu. Tik 
Sirija, praradusi Golano aukš-

tumas, neturi su Izraeliu jokių 
taikos susitarimų. Jordanas ir 
Egiptas visada pasisako už 
pastovią taiką, prekybą ir 
sugyvenimą. Naujam Izraelio 
premjerui nelengva sudaryti 
tautinės vienybės kabinetą. 
Yra darbo partijos veikėjų, 
kurie kursto partijos vadą 
smurtu ir jėga sutvarkyti 
palestiniečių sukilimus, vadi
namas “intifadas”. Premjero 
Sharon patarėjas Avigdor 
Lieberman jau pareiškė, kad 
Izraelis turėtų pagalvoti apie 
Egipto Asvvan užtvankos 
bombardavimą, jei Egiptas 
imtų kištis į Izraelio-Pales- 
tiniečių reikalus. Į tokį 
grasinimą atsiliepė Egipto 
prezidentas Hosni Mubarak, 
klausdamas,: “Kas čia kalba 
apie karą? Mums daug 
svarbiau regiono pastovumas, 
ne karas”. Sirijos val
dančiosios socialistų partijos 
laikraštis savo vedamajame 
išreiškė daugelio arabų 
pažiūrą:” Izraelis, pasirink
damas Sharon, pasirinko 
agresiją, terorizmą ir kurs
tymą, nutraukdamas paskuti
nius ryšius su taikos procesu”. 
Libane įtakingas laikraštis “As 
Safir” pranašavo, kad arabams 
prasidės naujos kovos lai
kotarpis.

“The Associated Press” 
žinių agentūra skelbia savo
tiškai įdomią dviejų priešų 
santykių istoriją. Gruodžio 
mėnesį Sharon pasiuntė Pales
tinos Vadovybės galvai 
Arafatui sveikinimą svarbios 
musulmonų šventės “Eid Al 
Fitr” proga. Arafatas, suži
nojęs, kad Sharon laimėjo 
premjero rinkimus, atsiuntė 
Sharonui sveikinimo pareiš
kimą. Arafat neseniai kalbėjo, 
kad Sharon praeityje or
ganizavo nemažiau kaip 
dvylika atentatų prieš jį - 
Arafatą. Sharon, būdamas 
Izraelio gynybos ministru, 
pradėjo invaziją Libane 1982 
metais. Izraelio lėktuvai 
sugriovė daug pastatų Beirute, 
bandydami bombarduoti 
namus, kur slapstėsi pales
tiniečių vadas Arafatas, tačiau 
niekad nepataikė į namą, kur 
slapstėsi Arafatas, kasdien 
keitęs savo slėptuves. Arafatas 
yra 71 metų amžiaus, o Sharon 
- 18 mėnesių senesnis. Abu 
pradėjo savo karinę karjerą 
būdami dar jaunuoliai ir abu 
slaptai mėgsta vienas kitą, kaip 
pagrindinį jų gyvenimo tikslo 
variklį.
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KALBĖSIME TIK VIENU VARDU■-------------------——--------- -----------
Lietuvoje, kaip prieš dešimt metų, tą 1991-ųjų sausio , taip 

šiemet prie Seimo rūmų, televizijos bokšto degė laužai. Iš visos 
Lietuvos atvyko žmones prisiminti įvykius, sukrėtusius ne tik 
pačios Lietuvos, bet ir Vakarų pasaulio žmones.

Kalbėjusieji prie Seimo rūmų, pabrėžė, kad tauta ir šiandien 
pasiryžusi nugalėti tuos sunkumus, kuriuos jie turi kasdie
niniame gyvenime, kaip kad pasakė ir Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus Čikagoje, kalbėdamas Vasario 16-osios 
minėjime, kurį susirinkusieji sutiko atsistojimu ir gausiais 
plojimais. Gal neliks tiek daug tų, kurie menkina iškovotą 
Lietuvos nepriklausomybę ir ilgisi 1989 metų sausio 20 dienos 
posėdyje paskelbto nutarimo, jog “Lietuva be suvereniteto - 
Lietuva be ateities”, kad partija jau eina su visa lietuvių tauta. 
Bet tai buvo iliuzija.Tuometinis Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas, tame 
plenume sakydamas kalbą, tarė: “Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis, remdamas Respublikos išstojimo iš TSRS idėją, kurią 
aktyviai propoguoja antisocialistinė Lietuvos Laisvės Lyga, 
atsisako tų principų, kuriais remiantis ir kūrėsi Sąjūdis, stumia 
Lietuvą į pražūtį... Pagrindinė idėja, kuri gali ir turi suvienyti 
komunistus, visus geros valios žmones - Lietuvos suverenitetas 
SSSR sudėtyje. Plenumas vienbalsiai patvirtino nuomonę, kad 
“Respublikos vystymas turi būti siejamas tik su SSRS.

Kokia buvo to meto komunistų “suvereniteto” samprata, 
sužinome iš partijos sekretoriaus Algirdo Brazausko laiško, 
paskelbto partinėje spaudoje kovo 23 d. pavadinimu: “Tau, 
darbštusis žmogau”, kuriame kovo 26 dieną ragina renkant 
Tarybų Sąjungos liaudies deputatus, “įgyvendinti svarbiausią 
politinės reformos šalyje siekį: Taryboms - visa valdžia... 
Pagrindinė mūsų nuostata - Lietuvos - lygiateisės sąjunginės 
respublikos - suverenitetas”. Jie nepasmerkė neostalinistinių 
jėgų, kurios viešai ragino veikti prieš nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimą, prieš lietuvių kalbos valstybinį statusą. Tad 1989 m. 
kovo 26 d. rinkimus į SSSR liaudies deputatus daugiausia 
laimėjo Sąjūdžio kandidatai. Pats Brazauskas buvo išrinktas tik 
todėl, kad Sąjūdis nutarė “paaukoti Arvydą Juozaitį”, kuris 
atsisakė Brazausko naudai būti renkamas.

Ką šiandien į tai galėtų atsakyti tie, kurie sudarė šešėlinę 
vyriausybę ir dažnai posėdžiauja, o buvęs partijos pirmasis 
sekretorius nori būti vėl pirmuoju, šį kartą jau ministru 
pirmininku.

Tačiau paskutiniųjų įvykių žiniomis, aktyvioji Lietuvos 
visuomenės dalis šiandien nori sunkiai dirbti ir kurti naująją 
Lietuvos valstybę, nors tokio politinio supratimo nepavyksta 
įtvirtinti valstybės institucijose. Nors iš valdžios reikalaujama 
labai daug, tačiau visuomenė turbūt nereikalautų kažkokių 
didvyriškų žygių, jei valdžios žmonės padorumą - teisingumą 
laikytų savo kelrodžiu. Valdžia, norėdama savo visuomenės 
pritarimo, privalo žinoti, jog yra tik du keliai - arba valdo 
įstatymas, arba valdo žmonės.

Bet ir lietuviškoji žiniasklaida turėtų nespausdinti tų 
žurnalistų raštų, kurie suinteresuoti skleisti dezinformaciją čia 
ir Lietuvoje.

Šviesus žibintas buvo uždegtas Amerikos Lietuvių Tarybos 
surengtoje šventėje - Vasaro 16-osios minėjime Čikagoje, kai 
nuo dabar Washingtone kalbėsime vienu - visų lietuvių vardu 
mūsų tautos reikalais.

V.R.
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VYSKUPAS MOTIEJUS 
VALANČIUS

1801 -1875
LIAUDIES BLAIVINTOJAS IR JOS ŠVIETĖJAS

Kai Lietuvoje buvo tam
siausia naktis, pagal Apvaizdos 
planą su ta tamsa kovoti išėjo
M. Valančius. Nors jo gy
venimas nebuvo labai ilgas, bet 
įmynė neišdilstančius pėd
sakus. Nors jo tėvai buvo 
pasiturintys ūkininkai, tačiau 
Motiejui teko ir ūkio darbus 
dirbti. Raginami Milašaičių 
filialisto kun. Motiejaus 
Valančiaus, dėdės, kurio garbei 
ir trečiajam vaikui buvo davę 
Motiejaus vardą, tėvai pasiryžo 
šį vaiką išleisti į kunigus. Bet 
norint į seminariją įstoti, 
reikėjo subajorinti (sulenkinti) 
pavardę. Tad teko pataisyti 
Salantų filijos Kalnelio bažny
čioje sudarytus metrikus - 
Valančius jau tapo Valan- 
čevskiu; ir dar buvo pridėtas 
Kazimiero vardas, ir prie tėvo 
pavardės raidės G (enerosus) D 
(ominum). Visi tie pakeitimai 
iš mužiko padarė bajorą. Ir tuo 
pakeitimu buvo atidarytas 
kelias į mokslą.

Šio rašinio ribos neleidžia 
peržvelgti viso Motiejaus 
Valančiaus mokslo kelio iki 
tampant Žemaičių vyskupu. 
1847 m. buvo sudarytas 
konkordatas. Po 12 m. buvimo 
be vyskupo, konkordatą suda
riusi valdžia pristatė du 
kandidatus: Gintilą ir Valančių. 
Vatikanas pasirinko antrąjį. 
M.Valančius buvo Žemaičių 
vyskupu konsekruotas 1850 - 
II - 24 d. Petrapilyje. Tai buvo 
pirmas Žemaičių vyskupas 
“mužikas”. Jis nujautė, kad

• Irano sostinėje įvyko 
kovos tarp islamo revoliucijos 
rėmėjų ir jaunimo, kuris 
reikalauja daugiau laisvės. 
Protestantų eilėse veikia ir 
monarchistai, kurie reikalauja, 
kad valstybę valdytų buvusio 
šacho sūnus. Šimtai jaunuolių 
buvo suimti.

• Haiti saloje inauguruotas 
naujas prezidentas Aristide. Jis 
pažadėjo demokratines laisves 
ir ekonominį augimą. Ta proga 
Jungtinių Tautų atstovybė 
paliko šalį.

• Vasario 5 d. Maskvos 
požeminio traukinėlio stotyje 
sprogo bomba, sužeisdama 
devynis žmones. Miesto meras 
skelbė, kad tai teroristų darbas.

• Etiopija ir Eritrėja pasira
šė paliaubų susitarimą. Abi 
pusės sutiko, kad pasienį 
prižiūrėtų tarptautinė Jungtinių 
Tautų kariuomenė, įsteigdama 
buferio zoną. 

ateitis turi priklausyti valstie
čiams, taigi lietuviškam 
elementui. Su dideliu taktu ir 
diplomatija ėmė lenkti 
gyvenimą ta linkme nuo pat 
vyskupavimo pradžios. Po 
ingreso savo pirmą ganyto
jišką knygelę paskelbė len
kiškai ir lietuviškai. Lietu
viškai skelbti buvo naujas 
dalykas. Ši naujybė buvo 
pakartota ir Seinų vyskupijai 
1853 gavus naują vyskupą. 
Vyskupas Valančius pasirodė 
griežtas, bet geras adminis
tratorius. Skatino kunigus 
skaityti knygas, steigė jiems 
dekanatų bibliotekas. Antras 
darbo baras - liaudies švieti
mas. Pats uoliai lankė para
pijas ir pats mokė žmones 
religijos tiesų, dalijo savo 
parašytas knygeles “Pamo
kinimas apie Sakramentą 
Dirmavonės”, kurios 1850 jis 
išspausdino 10,000 egz.; dalijo 
“Žinią”, kaip reikia atlikti 
spaviednę iš visa amžiaus 
1852 - keliolika tūkstančių 
tiražas. Bet, kad galėtų skai
tyti, reikėjo pirma išmokyti, ir 
V. įpareigojo klebonus steigti 
parapines mokyklas, dėstyti 
jose žmonių kalbą; reikalavo 
po sykį ar du per metus duoti 
smulkią apyskaitą apie 
mokyklą, pranešinėti ne tik 
mokinių skaičių, bet ir 
pavardes. Jau 1854 rašte 
Kauno gubernatoriui Valan
čius galėjo nurodyti, kad 
veikia 197 mokyklos su 5,910 
mokinių. Mokykloms tikybos

—i TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA ——

Keliais sakiniais
• Indonezijos prezidentas 

Wahid pašalino iš vyriausybės 
teisingumo ministrą, kuris 
susidėjo su prezidento priešais, 
kurie kaltina jį kyšių ėmimu.

• Buvęs prez. B. Clinton ir 
jo žmona šen. H. Clinton yra 
kritikuojami, kad iš Baltųjų 
Rūmų išsivežė 190,000 dol. 
vertės dovanų, skirtų preziden
tūrai, iškraustyta ir 28 tūks
tančių vertės baldų. Prez. 
Clinton pasisiūlė už kai kurias 
dovanas sumokėti.

• Ukrainos sostinėje Ki
jeve įvyko piktos demonstra
cijos. Valdžia kaltinama 
nesugebėjimu dirbti ir ky
šininkavimu.

• Prancūzijos sveika.tos 
ministru vėl tapo dr. Bernard 
Kouchner, kuris nuo 1999 m. 
Administravo Kosovo teri
toriją kaip Jungtinių Tautų 
atstovas.

Juozas Žygas

vadovėlius rašė pats - 1852 
išleido “Istorija šventa Senojo 
Įstatymo”, tiražas 10.000 egz. 
Pareikalavimas buvo toks, kad 
nauji leidimai buvo leidžiami 
1855, 1856, 1858, 1860 me
tais.

Jau ne tiek mokykloms, 
kiek suaugusiems Valančius 
parašė “Živatas Jėzaus Kris
taus Viešpaties mūsų”, kurio 
1853 spausdinta 45.000 egz." 
Dar populiaresnė knyga buvo 
“Živatai Šventųjų”, tų, kurių 
vardais žemaičiai užvis norėjo 
vadintis 1858. Sunku būtų vi
sas jo parengtas ir išleistas 
knygas išvardyti. Beveik 
užmiršome paminėti jo platin
tos blaivybės, dėl kurios jis 
nusipelnė nemažesnę, kaip dėl 
savo knygų! Jo pastangų dėka 
žmonės nuo karčiamų atprato 
ir vietoje degtinės pirkosi 
Valančiaus parengtas knyge- > 
les. Švietimas žemaičiuose 
tiek pakilo, kad Rietavo 
parapijoje ir kai kuriose kitose 
nebuvo beraščių. Tito atžvilgiu 
Žemaitija buvo pralenkusi 
Lenkiją ir toli palikusi pusiau 
beraštę Rusiją!

Šiais metais minėsime 200 
metų nuo Motiejaus Valančio 
gimimo. JAV Lietuvių ben
druomenės Kultūros taryba yra 
numačiusi visą eilę renginių. Ir 
mažesnės lietuvių gyvenvietės 
turės progos šiuose rengi
niuose dalyvauti!

• Raudonasis Kryžius pa
skelbė, kad Indijoje sausio 26 
d. žemės drebėjime žuvo apie 
50,000 žmonių. Vienam mi
lijonui reikia maisto, pastogių 
ir švaraus vandens.

• Prezidentas George W. 
Bush atidengė savo žadėtą 
pajamų mokesčių sumažinimo 
planą. Kritikai įrodinėja, kad 
mokesčiai sumažės daugiausia 
turtingiesiems piliečiams.

• Irakas ir Sirija pasirašė 
laisvos prekybos sutartį, panai
kinančią muitus. Panašią sutartį 
Irakas pasirašė ir su Egiptu.

• JAV povandeninis karo
laivas netoli Havajų salų, 
pakildamas į vandens paviršių, 
užkabino japonų žvejų laivą, 
kuris tuoj nuskendo. Pavyko 
išgelbėti 26 žmones, devyni 
dingo. JAV vyriausybė atsipra
šė japonų, kurių spauda kri
tikuoja povandeninio laivo 
vadovybę. Nukelta j 7 p.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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VASARIO 16 -OSIOS ŠVENTĖ AMBASADOJE
Švenčiant Lietuvos nepri

klausomybės 83-ųjų metinių 
sukaktį, Lietuvos ambasadoje, 
Washingtone, buvo surengtas 
iškilmingas diplomatinis pri
ėmimas. Į priėmimą susirin
kusius apie 250 svečius svei
kino “Baltic Caucus” nariai: 
JAV senatorius Richard J. 
Durbin ir Atstovų rūmų narys 
John Shimkus.

JAV administraciją ats
tovavo Gynybos departa
mento pasekretorius Div 
Zakheim, Valstybės departa
mento pasekretorius Daniel S. 
Hamilton, Gynybos sekreto
riaus padėjėjas Franklin 
Kramer ir kiti JAV adminis
tracijos pareigūnai.

Iškilmėse taip pat dalyvavo 
diplomatinio korpuso atstovai, 
JAV saugumo politikos eks
pertas, buvęs JAV Prezidento 
Nacionalinio saugumo patarė
jas Zbigniew Brzezinski, 
komiteto už NATO plėtrą

SVEIKINIMAI LIETUVAI
Vasario 16 d. Indijos Pre

zidentas Kocheril Raman 
Narayanan pasveikino Lietu
vos Prezidentą Valdą Adamkų 
Valstybės atkūrimo dienos - 
Vasario 16-osios proga.

“Tradiciškai dvišaliai Lie
tuvos ir Indijos santykiai buvo 
šilti ir draugiški. Mūsų šalys 
yra pasiryžusios ir toliau plėsti 
bei stiprinti savo tarpusavio 
santykius abipusės mūsų tautų 
gerovės vardan. Tokią galimy
bę mums suteiks ir šį mėnesį 
įvyksiantis Jūsų vizitas Indi
joje”, - sakoma Indijos vadovo 
sveikinimo telegramoje.

Jungtinių Amerikos Vals
tijų Prezidentas George W. 
Bush sveikinimo telegramoje 
pažymi, jog JAV yra ir bus 
artimiausias Lietuvos draugas 
ir partneris. Jis išreiškė įsiti
kinimą, kad abiejų valstybių 
santykiai ir toliau stiprės 
padedant JAV-Baltijos Char
tijos sukurtiems mechaniz
mams bei Lietuvos vadovų

VASARIO 16-OJI 
GRAIKIJOJE

Koncertu ir priėmimu Sa
lonikuose Graikijoje prasidėjo 
Vasario 16-osios minėjimui 
skirti renginiai.

Minėjime, kurį surengė 
Lietuvos ambasada Graikijoje 
ir garbės konsulatas Makedo
nijai ir Trakijai, koncertavo 
folkloro ansamblis iš Kauno 
“Blezdinga”.

Šiaurės Graikijoje esanti 
Salonikų apskritis yra pasira
šiusi bendradarbiavimo sutartį 
su Kauno apskritimi, pranešė 
URM Spaudos skyrius. 

prezidentas Bruce P. Jackson, 
kiti garbingi svečiai. Jų tarpe 
buvo specialiai iškilmėms iš 
Los Angeles atvykusi JAV kino 
aktorė Rūta Lee.

Renginio metu ambasa
dorius Stasys Sakalauskas 
oficialiai atsisveikino su JAV 
Kongreso, administracijos, 
diplomatinio korpuso atstovais 
bei Washingtono visuomene 
jam baigiant Lietuvos Respu
blikos Nepaprasto ir Įgalioto 
ambasadoriaus paskyrimą JAV 
ir Meksikoje.

Vasario 16d. proga amba
sada sulaukė gausių Lietuvos 
žmonėms adresuotų sveikini
mų. Sveikinimo laiškus atsiun
tė Washingtono miesto meras 
Anthony A. Williams, Lietuviu 
Fondo pirmininkas Dr. Anta
nas Razma, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas Saulius V. 
Kuprys, kiti garbingi JAV ir 
vietinių lietuvių organizacijų 
pareigūnai.

Rolandas Kučinskas

pastangomis. JAV vadovas 
patvirtino, kad Lietuvos sau
gumo, stabilumo ir gerovės 
ištakos yra Europos namuose. 
“Esame pasiryžę ir toliau remti 
Lietuvos integraciją į visas 
euroatlantines institucijas, o 
mūsų transatlantinė partnerystė 
užtikrins Lietuvos vietą Eu
ropos tautų šeimoje”.

Italijos Prezidento Carlo 
Azeglio Ciampi sveikinimo 
telegramoje sakoma, jog abi 
valstybes sieja glaudūs drau
gystės ir bendradarbiavimo 
ryšiai bei bendra perspektyva 
Europoje. “Italija ir toliau 
palaikys laipsnišką Lietuvos 
ėjimą į Europos Sąjungą”, - 
teigiama Italijos vadovo svei
kinime.

Sveikinimo telegramas taip 
pat atsiuntė Didžiosios Brita- 
nijos karalienė Elžbieta II-oji 
ir Islandijos Respublikos 
Prezidentas Olafur Regnar 
Grimsson.

Prezidento spaudos tarnyba

Nepriklausomybės dienos 
išvakarėse, vasario 15 dieną, 
Lietuvos ambasadoje Atėnuose 
buvo rengiamas priėmimas 
užsienio šalių diplomatams, 
Graikijos pareigūnams ir 
visuomenės atstovams bei 
lietuvių bendruomenės na
riams, kurio metu koncertuvo 
Lietuvos ambasadoriaus 
Graikijoje Vidmanto Povilio
nio žmona dainininkė Veronika 
Povilionienė ir “Blezdinga”.

BNS

JAV šen. Richard Durbin Lietuvos Respublikos ambasadoje kartu su ambasadoriumi Stasiu Sakalausku,
Jūrate Sakalauskiene ir artiste.Rūta Lee - Kilmonyte Vasario 16-osios šventės priėmime. 

Ed. Klimo nuotr.

SENATORIAUS PAREIŠKIMAS
Vašingtonas, vasario 16 d. 

(BNS) - Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos proga įtakin
gas JAV senatorius Richard 
Durbin paskelbė pranešimą, 
kuriame reiškia paramą Bal
tijos valstybių narystei Šiaurės 
Atlanto sąjungoje.

Pareiškimas JAV Senate 
buvo paskelbtas ketvirtadienį, 
Vasario 16-osios išvakarėse.

Prisimindamas šimtmečiais 
trukusį Lietuvos kelią į nepri
klausomybę, jos laisvės kovas

VARŠUVOJE PAMINĖTA 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

Vasario 15 d. draugija Len
kija-Lietuva surengė susi
tikimą, skirtą Lietuvos valsty
bės atkūrimo 83-osioms meti
nėms. Jį pradėdama, drau
gijos pirmininkė, buvusi Len
kijos nacionalinio švietimo 
viceministrė, Lenkijos Seimo 
narė Danuta Grabowska pasi
džiaugė nuolat gerėjančiais 
Lietuvos ir Lenkijos santykiais.

Apie valstybių ekonomi
nius kontaktus kalbėjo draugi
jos Lenkija- Rytai informacijos 
centro direktorius Zbigniewas 
Bereza.

SEIME ATIDARYTOS DVI PARODOS
Lietuvos Respublikos Sei

me atidarytos dvi parodos, 
skirtos Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienai paminėti.

Z. Kazėno fotografijų paro
da “Islandija” yra skirta 
pirmajai Lietuvos nepriklauso
mybę pripažinusiai valstybei. 
Ir Lietuva, ir Islandija tapo 
nepriklausomomis 1918 m., o 
po kelelių metų užmezgė di
plomatinius santykius. Islan
dija nepripažino 1940 m. 
Sovietų sąjungos įvykdytos 
Lietuvos aneksijos. 

ir aukas, R. Durbin pakvietė 
JAV Senato narius per kitą 
NATO plėtros ratą paremti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
siekius.

Lietuva tikisi pakvietimo į 
NATO per sąjungos viršūnių 
susitikimą 2002 metais ir yra 
laikoma viena geriausiai pa
siruošusių kandidačių.

“JAV laikėsi nuostatos 
pripažinti tik laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, tad per ateinančius porą

Jis pranešė, kad, dar nega
lutiniais duomenimis, praėju
siais metais prekių apyvarta 
tarp abiejų šalių sudarė beveik 
800 tūkstančių milijonų JAV 
dolerių.

Nuo 1992 metų Lietuvoje 
ir Lenkijoje surengta apie 50 
įvairaus pobūdžio mugių, 
parodų, seminarų, kuriuose 
dalyvavo apie 4000 lietuviškų 
ir lenkiškų firmų. Bendrose 
parodose ir mugėse pabuvojo 
apie 350 tūkstančių lankytojų.

Susitikime kalbėjęs Lietu

Islandijos parlamentas 
1991 m. vasario 11 d. beveik 
vieningai balsavo už Lietuvos 
pripažinimą. Parodoje ekspo
nuojamose nuotraukose - Islan
dijos gyventojai, miestai, gamta.

Taip pat Seime pristatomi 
2000 m. Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos 
laureatai: prozininkas, drama
turgas Romualdas Granauskas, 
poetė Nijolė Miliauskaitė bei 
poetas, publicistas, literatūros 
tyrinėtojas, vertėjas Tomas 
Venclova. 

metų turime padėti išsaugoti 
tai, ką šiemet švenčiame”, 
paragino ištikimas Lietuvos 
bičiulis JAV Senete.

Pasak R. Durbin, kurio 
motina kilusi iš Jurbarko apy
linkių, Lietuvos laisvės kovos 
nebuvo beprasmės. Dabar 
Lietuva tapo tikra demokratine 
valstybe, sukūrė laisvą rinkos 
ekonomiką ir vadovaujasi 
įstatymu”, skelbiama sena
toriaus pareiškime.

BNS

vos reikalų laikinasis pati
kėtinis Lenkijoje Giedrius 
Puodžiūnas išreiškė viltį, jog 
“naujasis tūkstantmetis atneš 
Lietuvai ir Lenkijai tikėjimą ir 
perspektyvą bei tokias geopo
litines sąlygas, kokių abi šalys 
dar niekada neturėjo bendroje 
ilgaamžėje istorijoje”.

Jo nuomone, “metas kuo 
plačiau praverti abiejų šalių 
duris, kad galėtų bendrauti 
jaunimas, eiliniai žmonės, 
kultūros ir mokslo darbuo
tojai”.

BNS

R. Granauskui premija 
paskirta už naujus prozos 
rinkinius “Gyvulėlių daina
vimas”, “Raudonas ant balto”, 
novelių rinktinę “Raudoni 
miškai”; N. Miliauskaitei - už 
poezijos rinktinę “Sielos 
labirintas”; T. Venclovai - už 
eilėraščių rinkinį “Reginys iš 
alėjos”, poezijos “Rinktinę”, 
pokalbių knygą “Manau, 
kad.”, kitose šalyse 1996-2000 
m. išleistas poezijos ir straips
nių knygas.

BNS
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ST. PETERSBURG, FL
ŽINIOS l$ LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

Šio mėnesio 26 d. gražiai 
išpuoštoje Lietuvių klubo 
salėje, dalyvaujant 270 telki
nio tautiečių, įvyko kun. dr. 
Mato Čyvo 60-ties metų 
kunigystės jubiliejaus paminė
jimas.

Jubiliatas St. Petersburgo 
telkinyje gyvena nuo 1988 m. 
Ir dėl savo malonaus būdo yra 
visų gerbiamas ir mylimas. Šv. 
Kazimiero misijos komiteto 
pirmininkui Pranui Petraičiui 
pasiūlius, buvo sudarytas orga
nizacijų komitetas kuris 
išrinko renginio darbams 
koordinuoti ir renginiui pra
vesti Angelę Kamienę, o iždi
ninke - Lietuvių klubo naujai 
išrinktą pirmininkę Loretą 
Kynienę.

Minėjimo dalyviams susė
dus prie stalų, misijos komiteto 
pirm. P. Petraitis ir Lietuvių 
klubo pirm. L. Kynienė sutiko 
atvykusius svečius - J.E. vysk. 
P. Baltakį, jubiliatą kun. dr. M. 
Čyvą, misijos vadovą kun. A. 
Grabnicką, kun. Rafaelį Šakalį 
ir palydėjo prie garbės stalo,

CLEVELAND, OH
Pensininkų susirinkimas

Antrasis pensininkų 2001 
m. susirinkimas įvyksta kovo 
mėn. 1 d. Lietuvių namų vir
šutinėje salėje 2:00 vai. 
p.p.Skanūs pietūs ir įdomi 
programa laukia visų pen
sininkų.

Kovo mėnesį savo gim
tadienius švenčia: Vincas 
Apanius, Elenora Balandienė, 
Jadvyga Dautienė, Juozas 
Kalvaitis, Marija Lakačiaus- 
kienė, Vytenis Miškinis, Irena 
Rydelienė, Jurgis Šenbergas, 
Ona Urban.

Jonas Kazlauskas 

Vasario 16-osios minėjimas Clevelande
Rimo Čepulio nuotr.

kur jau sėdėjo kun. dr. M. 
Kirkilas ir organizacijų ats
tovai.

Renginio vedėja A. Kamie
ne pasveikino jubiliatą bei taip 
gausiai susirinkusius svečius. 
Kvietė visus pakelti jubiliato 
pasveikinimui tostą ir kvietė 
pietums, kurių metu perskaitė 
atsiųstus sveikinimus Vysk. 
Lynch, Garbės konsulo St. 
Petersburge Algimanto Kama- 
vičiaus ir daugelio kitų.

Po pietų jubiliato gyveni
mo kelią perskaitė Mečys 
Šilkaitis, paminėdamas jubi
liato gyvenimo, mokslo bei 
kunigystės nueitą kelią Lietu
voje, Romoje bei JAV, o po to 
sveikino Lietuvių klubo ribose 
veikiančių organizacijų pirmi
ninkai. Kiekvienas paryškin
damas jubiliato darbus. J.E. 
Vysk. P. Baltakis sveikino, bei 
nušvietė jubiliato darbus R. 
Katalikų Religinės Šalpos 
veikloje.

Paskutinis kalbėjo jubi
liatas dėkodamas visiems 
dalyvavusiems ir jį sveiki-

llgausko operacija
Antradienį dr.

Myerson Baltimorės Union 
Memorial ligoninėje dvi 
valandas operavo Žydrūno 
llgausko kairės kojos pėdą. Tai 
buvo jo penkta kojos operacija. nai> golfo klubo tarnautojai, 
Dr. Myerson išėmė iš llgausko 
kulnies kaulo anksčiau ten 
įdėtus varžtus, kuriuos pakeitė 
trimis naujais ir atliko pėdos 
performavimą. Ilgauskas Bal- 
timorėje buvo iki savaitės 
pabaigos, kada sugrįžo sveikti 
Clevelandan. Dabar Cavaliers 
vadovai spėlioja, kol Ilgauskas 
galės grįžti į krepšinio aikštę.

Atstovų rūmų narys John Shimkus su savo tėvais ir Illinois leitenante gubernatore Corrine Wood 
jo įstaigoje Washingtone Vasario 16-osios proga

nusiems žodžiu ir atsiun- 
tusiems sveikinimus.

Vyrų religinės muzikos 
choras “AIDAS” su savo 
vedėju Dariu Slavinskui pa
dainavo keturias skambias 
dainas. Sukaktuvių minėjimo 
pabaigoje, gražiai nuskam
bėjo visų dalyvių nuoširdžiai 
sudainuota “ilgiausių metų” 
ir “valio” dainos.

k

Vasaros darbai jaunimui
Clevelando Metropark šiuo 

Mark metu siūlo laikinus pavasario 
ir vasaros darbus. Galite pa
sirinkti šiuos darbus: priežiūra 
(golfo laukai, parkai, zoolo
gijos sodas), sąskaitybos inter-

parkų architektūros internai, 
gyvybės gelbėtojai maudy
klėse, gamtos išteklių internai, 
topografijos internai, patarna
vimai zoologijos sodo sve
čiams ir zoologijos sodo sodi
ninkystės internai. Informaciją 
ir pareiškimus galite gauti 
Clevelando Metropark admi
nistracijos įstaigoje, 4101 
Fulton Parkway, arba paskam
binę telefonu: 216 635-3211. 
Aplankykit tinklavietę:

w ww. clemetroparks. com

Vakaras prie ugniakuro
Vasario 23 d. 7-8 vai. 

vakaro South Chagrin Metro- 
parke - “Look About” ložėje 
bus Laura Lewis ir Paul Kovac 
liaudies muzika ir klumpių 
šokiai. Kaina 4 dol. Re
gistruotis tel. 440 247-7075.

Priešpiečiai parke
Vasario 25 d. nuo 10 vai. 

ryto iki vidurdienio North Cha- 
grin Reserv. poros mylių iškyla 
nuostabion žiemos gamton. Po 
to šilti priešpiečiai, kuriuo 
paruoš parko talki-ninkai. 
Registruotis tel. 440 473-3370

Prezidentų dienos iškyla
Metroparkai kviečia vasa

rio 19 d. švęsti prezidentų 
dieną Mill Stream Run rezer
vate. Ten nuo vidurdienio iki 
8 vai. vakaro galėsite važinėti 
nuo kalno tobogano rogutėmis

Sekmadienį, sausio mėn. 
28 d. jubiliatas koncelebravo 
šv. Mišias Šv. Vardo bažny
čioje kartu su vysk. P. Baltakiu 
ir kunigais - Antanu Grabnicku 
ir Rafaeliu Šakaliu. Tai dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė 

, vysk. P. Baltakis, o specialius 
skaitinius skaitė evangelikų 
kun. dr. Eugenijus Gerulis ir 
Mečys Šilkaitis. Bažnyčioje

šaldytais takais. Kaina: 8 dol 
suaugusiems ir 6 dol. vaikams.

Tel. 440 572-9990.

Jurginės padangėje
Šv. Jurgio parapijos vasario 

mėnesio savanoris, tik prieš 
metus įstojęs mūsų parapijon, 
tapo nuolatiniu talkininku 
Bingo lošimuose. Be to, eina 
pareigas mūsų Finansų 
taryboje ir dirba planavimo 
komitete. Jis turi gerą patirtį 
pastatų tvarkyme. Jo priežiū
roje buvo sutvarkyti reikalingi 
šildymo sistemos patikrinimai 
ir pataisymai ir sutaupė kelis 
šimtus dolerių išlaidų. Jurgine 
didžiuojasi skelbdama Frank

CHICAGO, IL
Prezidentas dalyvavo 

Vasario 16-osios 
minėjime Čikagoje

Atostogas baigiantis prezi
dentas Valdas Adamkus savait
galį dalyvavo Vasario 16-osios 
- Valstybės atkūrimo dienos 
minėjime Čikagoje.

Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje vykusiame 
iškilmingame minėjime V. 
Adamkus pasveikino susirin
kusius, papasakojo apie padėtį 
Lietuvoje ir jos perspektyvas, 
pranešė Lietuvos generalinis 
konsulatas Čikagoje.

LOS ANGELES , C A
Tautinės Sąjungos Los An

geles skyriaus valdyba pasku
tiniame posėdyje aptarė ir 
numatė šių metų renginius: 
metinis narių susirinkimas 
gegužės 20 dieną, gegužinė po 
stogu liepos 15-tą, Tautos 

giedojo vyrų religinis choras 
“AIDAS”, vargonavo ir chorui | 
vadovavo muz. Leonas So
deika.

Vėliau jubiliatui kun. dr. 
M. Čyvui buvo įteiktas 
albumas su visų sveikinusiųjų 
tekstais bei abiejų dienų 
nuotraukomis. Albumą paruo
šė Albinas Kamius.

Juozas Šulaitis

McHale Vasario mėnesio 
savanoriu. Savo darbais ir 
sugebėjimais jis tapo labai 
vertingas parapijos narys.

Vasario mėnesį vyskupija 
išsiuntinės laiškus tiems, kurie 
pastaraisiais metais atsiliepė į 
Katalikų šalpos kvietimus. Tai 
bus “pirminių” aukų progra
mos dalis.

Mus pasiekė liūdna žinia - 
mirė ilgametis mūsų kaimynas 
ir bičiulis kun. Raphael Zbin, 
OSB. Jis buvo St. Andrews 
parapijos klebonas ir mokyto
javo Benediktinų gimnazijoje. 
Teilsisi jis amžinoje Dievo 
karalystės ramybėje.

Ger. J.

1

•- •; ->

Renginyje sveikinimo žodį 
tarė generalinis konsulas 
Čikagoje Giedrius Apuokas, 
Amerikos lietuvių tarybos (ALT) 
atstovai. Buvo perskaityti Ilinois 
gubema-toriaus, Čikagos mero, 
Lietuvos ambasadoriaus JAV 
Stasio Sakalausko sveikini-mai.

Jaunimo centre, Čiurlionio 
galerijoje atidaryta Džojos 
Barysaitės fotografijų paroda 
apie prezidentą Valdą Adam
kų. Paroda taip pat skirta 
Valstybės atkūrimo dienai 
paminėti. BNS

jį®

. . . . . ■ šventė rugsėjo 9-tą ir šventimai 
pietūs gruodžio mėnesį.

Tuo pačiu Los Angeles 
skyriaus vardu sveikiname 
DIRVĄ ir jos darbščius 
leidėjus, linkėdami visokia- 
riopos sėkmės.

Valdybos vardu Rūta Šakienė



• DIRVA • 2001 m. vasario 20 d. • 7

PASAULIS IR LIETUVA ŽODIS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖJE•APTARTI ĮSIJUNGIMO KLAUSIMAI

Jau antrąjį šių metų pusmetį, kai pirmininkavimą Europos 
Sąjungai (ES) perims Belgija, Lietuva ketina baigti nuo septynių 
iki aštuonių derybinių skyrių. Tai Premjeras Rolandas Paksas 
sakė susitikime su Belgijos karalystės ministru pirmininku Guy 
Verhofstadt. Susitikimo metu R.Paksas. akcentavo, kad Švedijos 
pirmininkavimo ES metu Lietuva pasiryžusi uždaryti nuo 
dešimties iki dvylikos derybinių skyrių.

Kaip Vyriausybės spaudos tarnyba informavo Eltą, R.Paksas 
pastebėjo, kad vertinant šalių pasirengimą narystei ES 
svarbiausias kriterijus turi būti individualus kandidatės 
pasiruošimas. Jo nuomone, Belgijai pirmininkaujant ES būtų 
pats tinkamiausias metas paskelbti priimamų narių sąrašą.

Belgijos Ministras Pirmininkas pritarė, kad šalis kandidates 
reikėtų vertinti pagal individualų pasirengimo kriterijų. Guy 
Verhofstadt atkreipė dėmesį į tai, kad 2001-ieji - svarbūs ES 
plėtros metai, kurie gali tapti ir šansu Lietuvai.

Lietuvos Premjeras per susitikimą pažymėjo, kad šalies 
Vyriausybė patvirtino Lietuvos pasirengimo narystei ES 
programos strategiją 2001 metams, taip pat jau yra pareikšta 
politinė valia sutvarkyti visas konstitucines pataisas dėl žemės 
pardavimo užsieniečiams iki Lietuvos narystės ES pradžios.

Belgas akcentavo, kad ES tikrai nesuteiks pereinamojo 
laikotarpio dėl privalomojo transporto priemonių civilinės 
atsakomybės draudimo įvedimo. Kuo greičiau jis bus įvestas, 
tuo lengviau bus Lietuvai prisiderinti prie ES egzistuojančios 
praktikos, pastebėjo svečias. Pasak R.Pakso, privalomojo 
transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo įvedimas 
turėtų būti svarstomas šių metų Seimo pavasario sesijoje.

•BENDRADARBIAVIMO PROBLEMOS
Per šį vasario 15-16 d. Kaliningrade vykstančius 

parlamentinius skaitymus kalbama apie Kaliningrado srities kaip 
pilotinio Rusijos Federacijos ir Europos Sąjungos 
bendradarbiavimo regiono plėtros perspektyvas. Kaip sužinojo 
ELTA, parlamentinių skaitymų dalyviai ketina parengti 
rekomendacijas dėl šio regiono tolimesnės plėtros.

Srities Dūmos kartu su Regioninės plėtros agentūra ir “East 
West” institutu organizuotame susitikime dalyvauja Rusijos 
Federalinės valdžios atstovai, srities administracijos vadovai, 
Europos Sąjungos, Lenkijos, Lietuvos atstovai, taip pat 
tarptautinių ekspertų grupė. Su forumo dalyviais numato susitikti 
Europos Komisijos komisaras tarptautiniams reikalams Chris 
Patten ir Švedijos užsienio reikalų ministrė Ana Lind Anna Lindh.

•SVEČIAI LIETUVOS KARO AKADEMIJOJE
Vasario 14 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 

akademijoje lankėsi 20 Lietuvoje akredituotų užsienio valstybių 
gynybos atašė, kurie atstovauja beveik visoms NATO 
valstybėms - Vokietijai, Jungtinei Karalystei, Danijai, Turkijai, 
Italijai, Lenkijai, Nyderlandams, Čekijai, JAV ir kt. Tarp aukšto 
rango diplomatų - Prancūzijos, Suomijos gynybos atašė bei 
kaimyninių Baltijos šalių, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos 
atstovai, praneša ELTA.

Nors akredituotieji gynybos atašė reziduoja skirtingose 
Baltijos valstybėse, jie kas mėnesį susitinka pasitarimuose. Kad 
geriau pažintų Lietuvą, jos gynybos sistemą, kariuomenę, karo 
atašė darbo susitikimus periodiškai derina su įvairiomis 
išvykomis į Lietuvos krašto apsaugos sistemos padalinius.

Šį kartą pasirinkta Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademija, auganti ir perspektyvi aukštoji mokykla, vienintelė 
Lietuvoje karininkų rengimo institucija.

Karo akademijos konferencijų salėje viršininko pavaduotojas 
administravimo reikalams pulkininkas leitenantas Aleksandras 
Kucharevas diplomatus supažindino su karo akademijos 
struktūra, karinio rengimo ypatumais, karininko karjeros 
perspektyvomis. Didelį susidomėjimą šia aukštąja karininkų 
rengimo institucija parodė ir tai, kad beveik dvi valandas Karo 
akademijos viršininkui pulkininkui Algiui Vaičeliūnui teko 
atsakinėti į diplomatų klausimus. Svečiai prašė viršininko 
detaliai apibūdinti karininko karjeros Lietuvoje laiptelius - nuo 
LKA absolvento (leitenanto) iki majoro, klausė, koks yra 
karininkų poreikis Lietuvos kariuomenėje, domėjosi trimis 
naujomis bakalauro programomis.

• • •
Atkelta iš 3 p.

• JAV gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld paaiškino 
JAV planą įsteigti gynybos 
raketų skydą Europos sąjungi
ninkams ir pažadėjo tokį skydą 

ir Europos šalims. Buvo kalbėta 
ir apie Europos Sąjungos 
planuojamą greito reagavimo 
60,000 karių korpusą, kuris 
neturėtų pakeisti, amerikiečių

Prieš aštuonias
dešimt trejus metus 
šią savaitę Lietuva 
pasiskelbė Nepriklau
somybę nuo carinės 
Rusijos. Tai buvo 
svarbus istorinis įvy
kis, nes užbaigė ilgą 
praeities užkariavimų 
ir pavergimų laikotar
pį. Beveik kiekvienas, 
kas turi ryšius su 
Lietuva, žino jos 
istoriją. Lietuvos 
Nepriklausomybės 
paskelbimas užbaigė 
feodalizmo laikotarpį 
ir atvedė mūsų pro
tėvių žemę į moder
nųjį amžių. Mes 
žinome kaip Nepriklausomy
bės laikotarpyje Lietuva kles
tėjo kultūroje, ekonomijoje, 
švietime ir religiniame gy
venime. Mes taip pat žinome 
kaip Lietuva tapo užkariauta ir 
Sovietų Sąjungos pavergta. 
Dar ne taip seniai mes dirbome 
ir meldėmės už Lietuvos 
laisvę. Mes rėmėme po
grindžio spaudą, mes rėmėme 
teisybės ir laisvės balsus, mes 
siuntėme laiškus mūsų gy
venamo krašto valdžiai ir mes 
rinkomės pareikšti laisvajam 
pasauliui, kad mes niekada 
neužmiršime Lietuvos ir kitų 
Sovietų Sąjungos pavergtų 
tautų.

Vos prieš vienuoliką metų 
atrodo, kad mūsų maldos ir 
darbai padėti Lietuvai pa
siteisino. Sovietų Sąjunga 
žlugo ir Lietuva pasiskelbė 
nepriklausoma, kaip kad buvo 
1918 metais. Šiandien mes 
daug ką girdime apie Lietuvą. 
Daugiausia ką mes girdime yra 
gera, bet mes taip pat girdime 
apie skurdą, vargą ir nu
sikaltimus. Mes ir vėl esame 
skatinami atverti mūsų širdis 
ir pinigines mūsų broliams ir 
sesėms Lietuvoje padėti. 
Daugumas mūsų mielai 
padeda. Mes žvelgiame į mūsų 
dosnumą kaip į dovaną skurs
tantiems, ir mes taip pat žvel
giame į mūsų dosnumą kaip 
įnašą į ateitį.

Šį savaitgalį daugelis mūsų 
bendruomenėje švenčia Lie
tuvos Nepriklausomybės 
šventę. Tuo pačiu atrodo yra 
tinkama mums visiems 
apmąstyti laisvę, ką ji reiškia 
mūsų broliams ir sesėms Lie
tuvoje ir ką ji reiškia mums 
visiems. Daugelis mūsų gir

nuomone, NATO karinių jėgų. 
Europiečiai bijo, kad naujoji 
JAV vyriausybė gali nutarti ne
sikišti į Europos problemas ir 
palikti ją likimo valiai.

Kun. Juozas A. Bacevičius
Clevelando Šv. Jurgio parapijos klebonas

dėjo pareiškimą: “Daryk, kas 
tau patinka, nes čia yra laisvas 
kraštas”. Argi laisvė reiškia, 
kad mes galime bet ką daryti? 
Aš su tuo nesutinku. Laisvė 
yra daugiau negu savivaliauti. 
Kad būtume laisvi žmonės, 
reiškia, kad mes privalome 
būti atsakingi už mūsų gerus 
ar blogus darbus. Laisvė lei
džia mums laisvai apsispręsti. 
Kitaip sakant, mes galime 
nuspręsti kas mums yra ge
riausia. Mes galime bet ką 
pasirinkti ir esame riboti tik 
savo vaizduote ir sugebė
jimais. Laisvė duoda mums 
pareigą saugoti laisvės sąvoką, 
kad ir kiti žmonės taip pat 
galėtų gyventi laisvi. Laisvė 
mūsų visuomenėje irgi reiškia, 
kad mes kartu veikdami 
galime visiems padėti. Mes 
esame skatinami dalintis mūsų 
visuomenės nuostatus.

Šios dienos Mišių skaitiniai 
kalba mums apie mūsų mo
ralinę pareigą. Mūsų spren
dimai gali duoti teigiamą arba 
neigiamą įtaką ne tik mums, 
bet ir aplink mus esantiems. 
Luko Evangelijoje Jėzus moko 
mus būti gailestingais. Meilė 
turėtų skatinti mūsų veiksmus 
ir mes turėtume stengtis 
pasiekti kitus negu atimti iš jų. 
Šventas Paulius Antrame 
skaitinyje primena mums, kad 
mūsų dvasinis gyvenimas 
turėtų skatinti mūsų veiksmus. 
Sekdami dvasią mes visada 
darysime gerą. Pirmame 
skaitinyje Dovydas turėjo 
progą sunaikinti Saulių. Tačiau 
jis suprato - Saulius yra Dievo 
pateptasis ir jis jo neskriaudė. 
Šis Dovydo moralinis pa
sirinkimas tapo Dievo atly
gintas.

• Rusijos prez. Vladimir 
Putin pravedė Dūmoje politinių 
partijų reformų įstatymą. Dabar 
yra 57 registruotos partijos ir 
130 politinių grupuočių. Kai

Mūsų broliai ir 
sesės Lietuvoje patyrė 
laisvę ir jie supranta 
ką reiškia jos netekti. 
Lietuva pusę šimtme
čio kentė vergiją. Ką 
mes laikome savaime 
suprantamu šiame 
krašte, buvo tik 
sapnas Lietuvos 
žmonėms. Šiandien 
Lietuvos žmonės žino 
laisvės kainą. Būti 
laisviems nėra len
gva. Asmeninis pa
siaukojimas yra 
būtinas visuomenės 
gerovei. Naujai pra
mokti atlikti reikalus 
bei tapti atsakingiems 

už savo veiksmus yra sunkoka 
žmonėms, kurie neturėjo 
laisvės arba pusę šimtmečio 
buvo jos netekę. Lietuvos 
žmonės tai žino. Jie daro 
pažangą, tačiau tebėra tolimas 
kelias tai pasiekti. Jie žvelgia 
į mus dažnai dėl paramos, 
patirties ir patarimo. Yra sunku 
panaikinti pusės šimtmečio 
vergijos pasekmes ir tas ilgai 
užtruks. Bet pasekmės bus 
vertos tų pastangų. Moraliniai 
pa-sirinkimai yra sunkūs. 
Mūsų moralinė atsakomybė 
mūsų broliams ir sesėms 
Lietuvoje gali būti irgi sunki.

Lietuvos žmonės turi tikslą 
kurio siekia. Darbas yra 
sunkus, nes esama daug 
pagundų tai pamesti. Jie 
kreipiasi į mus pagalbos tam 
atlikti ir padėti atsiekti tikslą. 
Mes, kaip laisvi žmonės, 
esame įpareigoti būti su jais, 
skirdami jiems mūsų laiką, 
sugebėjimus ir išteklius. Mes 
privalome būti ten, džiaugtis jų 
atsiekimais ir padrąsinti juos jų 
nepasisekimuose. O svar
biausia, mes turime būti su jais 
maldoje ir dvasioje.

Mūsų broliams ir sesėms 
Lietuvoje, ir tiems kurie yra 
lietuvių kilmės, aš linkiu jums 
laimingos Nepriklausomybės 
šventės. Aš žinau, kad jūsų 
pastangos yra sunkios, bet irgi 
žinau, kad jūs apsisprendėte 
gyventi laisvėje. Dabartiniai 
pasiaukojimai atneš gerą 
ateitį. O svarbiausia - 
žinokite, kad mes esame 
visada su jumis. Praeityje mes 
dalyvavome jūsų kovose, mes 
ir šiandien būsime su jumis, 
švęsdami jūsų kelionę į laisvą 
ateitį.

Telaimina Dievas jus visus!

kurios veikia tik vienoje ar 
kitoje gubernijoje, kurių yra 89. 
208-109 balsais Dūma pritarė 
prezidentui, kad partijų per 
daug ir reikią naujų įstatymų.
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Poetas Balys Auginąs

KNYGA, 
SPINDULIUOJANTI 
TĖVIŠKĖS ŠVIESĄ

Juozas Kundrotas

Yra autorių, kurių knygos 
greit pasklinda gimtojoje 
šalyje, neretai ir už jos ribų. 
Poeto Balio Augino, gyve
nančio Klivlende (JAV) ir 
įžengusio į devintą dešimtį, 
vardą Lietuvoje išgirdo 
rašytojos Marijos Macijaus
kienės publikacijų, skelbtų 
periodinėje spaudoje ir laidos 
“Literatūros akiračiai”, trans
liuotos per Lietuvos na
cionalinį radiją, dėka. Svetur 
poetas yra išleidęs per penketą 
stambių poezijos knygų, tarp 
jų “Paparčio vėduoklė”, 
“Giesmės žydėjimo metas”, 
“Metaforų smuikas”, “Kalėdų 
paukštė” ir kt. Tačiau gilių 

metaforų autoriui nei laurų, nei 
išsamių recenzijų jos nepelnė. 
Gal todėl eilėraštyje “Poetas 
be laurų” B. Auginąs suvokia 
savo - kaip tylaus kūrėjo - 
likimą:

Dievai poetui nedavė vainiko - 
Poeto mūza verkė eilėmis liūdna - 
Garbingai ir be laurų jis 

nupliko,
Bet jo širdy - pavasario aušrų 

daina! -
(P- HO)
Šiomis dienomis kny

gynuose pasirodė “Varpo” 
leidyklos išleistas stambus B. 
Augino lyrikos rinkinys 
“Namų pašvaistė” (dail. 
Gediminas Pempė). Pava

dinimas - tik nugarėlėje, vir
šelyje - kuklus autoriaus 
parašas. Ir jokių gražmenų, 
ornamentų. Tačiau jo turinys 
byloja apie amžinųjų poezijos 
versmių, žmogiškųjų vertybių 
įvardijimą ir įprasminimą, 
alsuoja meile gyvenimui, 
žmogui, artimui, gamtai. Jos, 
gamtos motyvai suskamba 
dažname eilėraštyje, persipina 
su rūsčia autorius patirtimi, 
tėvynės ilgesiu, skaudžia jos 
netektimi.

Balio Augino poezija 
švelni, melodinga. Šiek tiek 
svajinga. Tiesiog tylus su
simąstymas. Įsižiūrėjimas ir 
įsiklausymas. Daugelis ei

lėraščių savitai perteikia 
iškilmingumą, ramybę, nors 
toji ramybė ir slepianti gėlą. 
Dažnai bandoma grįžti į 
praeitį, prisiminti pirmuosius 
įspūdžius, idėjos brolius ir 
kovotojus, todėl ne vienas 
eilėraštis dedikuojamas labai 
brangiems bičiuliams ir 
kolegoms. Eilėraštyje, skir
tame Bernardui Brazdžioniui, 
poetas bando suvokti pra
bėgusį laiką, jo prasmingumą: 

Kas Tau laikas? Minutės, 
sekundės?

Ir tos dienos - nuvytę žiedai? - 
Nors Klajūno 

malda
Visagaliui raudojo 

ir skundės,
Bet Upės Tavos 

nesukaustė ledai. - 
(P-126) 
Žmogus - būtis

- prasmė - tai 
motyvai, kurie su
silieja, persipina 
eilėraštyje, nuveria 
aštriu skausmu, 
taipogi siekinyje - 
kasdien atgimti 
kitų laimėje, gam
tos stebukle. B. 
Augino lyrika daž
nai įsiūbuoja tarp 
ramybės ir nerimo, 

tikrovės ir nuojautų transfor
macijų. Knyga “Namų pa
švaistė” - tai tarsi toji 
pašvaistė, kuri nušviečia 
prasmingą lyrinio herojaus 
vidinį pasaulį ir spinduliuoja 
Tėviškės - Gimtinės - Tėvynės 
šildančią šviesą...

Šis straipsnis imtas iš 

Lietuvoj leidžiamo naujų 
knygų žurnalo "Mūsų knygos” 
2001 sausio mėn. 1 nr. nu
merio. Autorius dėkingas 
kritikui Juozui Kundrotui.

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS
2001-jų metų vasario 16 d. 

buvo du šimtai metų nuo 
vyskupo Motiejaus Valančiaus, 
vieno iš didžiųjų devynioliktojo 
šimtmečio Lietuvos asmenybių 
gimimo. Tamsiausiu ir tragiš
kiausiu Lietuvai metu, kai caro 
valdžia engė žmones, juos trėmė 
į Sibirą už lietuvišką žodį ir 
raštą, griovė bažnyčias, per
sekiojo tikinčiuosius, bruko 
slavizmą ir stačiatikybę, jis stojo 
į darbą Bažnyčiai ir žmogui. 
Valančius ir jo įtakoje išauklėti 
jauni kunigai mokė žmones 
krikščioniškųjų vertybių ne 
valdžios-rusiška ar ponų- 
lenkiška, o kaimo valstiečių- 
lietuviška kalba. Tuo jis išreiškė 
pagarbą paprastam žmogui, jo 
kilmei, jo kultūrai, kalbėjo iš 
širdies į širdį, kėlė dvasią, gydė 
nuo širdies žaizdų ir nuo 
pragaištingų įpročių. Nenuosta
bu, kad jis susilaukė daugybės 
pasekėjų. Pastebėjęs, kad 
didžiausią nelaimę žmogaus 
gyvenime neša alkoholizmas, 
Valančius prie parapijų steigė 
Blaivystės'Brolijas. Sutapatinęs 
blaivybę su krikščioniškomis 
dorybėmis čia pritraukė daugiau 
kaip keturis penktadalius 
katalikiškosios krašto gyventojų 
dalies ir didelį skaičių kitatikių. 
Valančius tapo švyturiu, kuris 
rodė kelią iš degradacijos ir 
alkoholio liūno į prasmingesnį, 
vertingesnį ir laimingesnį 
gyvenimą. Žmonės atgavo 
savigarbą, pasitikėjimą, viltį. O 

kai akys pamato geresnį rytojų, 
kojos randa kelią, rankos 
pakelia naštą. Pakilusi žmonių 
dvasinė būklė, kultūrinis lygis ir 
tautinis susipratimas eventualiai 
atvedė tautą į savarankišką, 
nepriklausomą gyvenimą, tapo 
akstinu Lietuvos valstybingumo 
atkūrimui.

Valančiaus ganytojiška 
veikla siejosi su jo pastangomis 
žmonių švietimui, analfa
betizmo naikinimui, raštingumo 
kėlimui, spaudos, istorijos ir 
folkloro gaivinimui. Tapęs 
vyskupu, jis smarkiai ėmė 
plėtoti pradinį mokymą lietuvių 
kalba, prie parapijų steigė 
mokyklas. Suorganizavo lie
tuviškų knygų spausdinimą 
Rytprūsiuose, materialiai ir 
organizaciniai sudarė sąlygas jas 
platinti Lietuvoje, rėmė 
bibliotekas, padėjo knyg
nešiams. Tuo tikslu pats parašė 
ir išleido eilę knygų religinėmis, 
istorinėmis ir didaktinėmis 
temomis. Verti prisiminti jo 
beletristiniai kūriniai “Palangos 
Juzė”, “Mikė Melagėlis”, “Gu
vus Vincė”, “Geroji Onelė” bei 
kiti prozos raštai. Jis rašė 
paprastai, patraukliai, labai 
vaizdingais liaudies žodžiais bei 
išsireiškimais. Įdomus ir 
reikšmingas jo tautosakos 
rinkinys - posakiai, patarlės,

JUBILIEJUS
Laima Zliobienė

papročių aprašymai. Jo tvir
tinimu, “lietuvių liaudies kultūra 
yra ne tik savarankiškas ir 
gyvybingas reiškinys, bet ir 
tvirčiausias tautinės kultūros 
pamatas, be kurio neįmanomas 
ir pačios tautos atgimimas.”

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba šiam 
jubiliejui paminėti sukūrė keletą 
projektų. Jų tikslas yra plačiau 
atskleisti M. Valančiaus 
krikščioniškąsias ir humanis
tines idėjas bei iškelti jo 
skatinamas vertybes, kurios kėlė 

žmonių dvasią, tvirtino jų 
charakterį, jungė juos į bendrą 
tikslą ir tuo padėjo pagrindą 
Lietuvos valstybingumo atsta
tymui bei įtvirtinimui. PLB 
įsteigė dvi vienkartines 
stipendijas išeivijos studentams 
- už disertaciją ir už rašinį- 
mokslinę studiją apie vysk. 
Motiejų Valančių pasirinkta 
tema. Pavyzdžiui, M. Va
lančiaus asmenybė bei 
laikmetis; jo vieta, veikla ir įtaka 
Lietuvos formavimosi procese; 
jo įnašas kuriant ir formuojant 
tautinę švietimo sistemą; jo 
literatūrinis palikimas. Me
džiagos rinkimas turėtų būti 
atliktas Lietuvoje. Studentus 
kuruoti sutiko Lituanistikos 
Katedros Illinois universitete 
Čikagoje prof. dr. Violeta 
Kelertienė ir Vytauto Didžiojo 
universiteto prof. dr. Egidijus 
Aleksandravičius. Vertinimo 
komisijoje taip pat sutiko 
dalyvauti prof. dr. Giedrius 
Subačius. Stipendijoms ski
riama 3,000 dol. Už di
sertaciją, 1,000 už studiją- 
mokslo darbą.

PLB taip pat įsteigė premiją 
už išeivijoje sukurtą originalų 
darbą laisva tema apie vysk. 
Motiejų Valančių, jo kūrybą 

.irpropaguotas idėjas. Pavyz
džiui, “Blaivybė M. Valančiaus 

raštuose”; jo apysakų 
inscenizavimas; literatūrinimai 
- pamokos; tautosakbs, patarlių 
iliustracijos; to laikmečio - 
knygnešių pasipriešinimo 
lenkponiams, žandarų pergu
dravimo nuotykiai, atsispyrimas 
nudvasinimui ir nutautėjimui, 
istorijos - geografinių vietovių 
iliustracijos bei kita. Tai galėtų 
būti elektroninis puslapis, CD- 
ROM, vaizdajuostė, kom
paktinis diskas, muzikos, teatro 
ar rašyto žodžio kūrinys, 
plakatų-reklamų serija, netgi 
“komikų” knygelė ar kitas 
originalus darbas iškeliantis
M. Valančiaus skatintas 
moralines vertybes. Šią 1,000 
dolerių premiją teikia 
Labdarių Draugija, vado
vaujama dr. Lino Sidrio, nes 
šios organizacijos veikla taip 
pat pagrįsta M. Valančiaus 
krikščioniškomis, humanis
tinėmis ir tautiškosiomis 
idėjomis.

Darbai turi būti atlikti iki. 
mokslo metų pabaigos, 2003- 
čių metų birželio mėnesio. 
Tolimesnes informacijas teikia

Gabrielius Žemkalnis, PLB 
atstovybė Lietuvoje, Gedimino 
pr. 53, LR Seimo III rūmai, 
Vilnius 2002, Lt, e-mail: 
plbav@rc.lrs.lt ir

Laima Žliobienė, 1500 
Lake Shore Dr. South, Bar- 
rington, IL 60010, USA, e-mail: 
lzlioba@hotmail.com

mailto:plbav@rc.lrs.lt
mailto:lzlioba@hotmail.com
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“NEGALVOJANTIS ŽMOGUS” 
JONAS MEKAS - VILNIAUS KNYGŲ 

MUGĖS FAVORITAS

Kino menininkas Jonas 
Mekas tapo kasmetinės Tarp
tautinės Vilniaus knygų mugės 
atidarymo ryškiausiu favo
ritu.

Susitikimas su J. Meku 
vasario 8 d. sulaukė dau
giausiai mugės lankytojų dė
mesio. Sausakimšoje “Litex- 
po” konferencijų salėje J. 
Mekas pasakojo apie savo 
naująjį filmą, knygą ir grožio 
sampratą. Dieną prieš tai iki 
nakties dalyvavęs Romo 
Lileikio filmo “K+M+B” 
pristatyme Užupyje ir dalinęs 
visiems norintiems interviu, 
savo 75- mėtį jau atšventęs J. 
Mekas ketvirtadienį kalbėjo 
apie savo dalyvavimą Avin
jono bei Paryžiaus parodose, 
augantį visuomenės dėmesį 
anksčiau ignoruotiems meno 

judėjimams, tokiems kaip 
1961 - 1975 metais gyva
vusiam “Fluxus”.

Tiesiai iš Vilniaus J. Mekas 
skris į Berlyno festivalį, kur 
bus rodomas jo filmas “O kai 
aš stūmiaus toliau, retkarčiais 
švystelėdavo trumpos grožio 
akimirkos”. Filmas, kuris 
trunka virš keturių valandų, 
yra apie tai, ką Mekas vadina 
stebuklais - trumpomis grožio 
akimirkomis.

“Mano filmuose nėra to, ko 
paprastai žmonės ieško 
filmuose: dramos, tragedijos, 
kulminacijos. Yra tik grožio 
gabaliukai”, susitikime sakė 
Mekas. “Aš filmuoju, bet 
neanalizuoju. Esu iš viso 
negalvojantis žmogus”.

Savo naujausią knygą 
“Dienoraštis” avangardinio 

kino kūrėjas ir poetas 
Mekas siūlo skaityti 
kaip romaną. Šią 
knygą autorius yra 
išvertęs į anglų kalbą, 
tiesa, nemažai pa
trumpinęs. Ji netrukus 
pasirodys ir prancūzų 
kalba. Paklaustas, ko 
neteks kitakalbiai 
skaitytojai, Mekas 
atsakė: '‘Gamtos apra
šymų”.

Prancūzų kalba taip pat turi 
būti išleista ir J. Meko knyga 
“Trys draugai” apie Jurgį 
Mačiūną, Johną Lennoną ir 
Yoko Ono.

Prieš pokalbį su J. Meku 
buvo parodytas režisieriaus 
Algimanto Maceinos filmas 
“Aš radau arba palakioj imai” 
apie 1997 metų J. Meko

■■EZ.________________ _ ________.___________  *

Jonas Mekas pasirašo savo naująją knygą knygų mugės lankytojams. 
ELTOS nuotr.

viešnagę Lietuvoje. Susuktas 
savotišku privačios “jam ses- 
sion” principu, filmas yra 
panašus į dokumentinį klipą.

J. Mekas, kuris gyvena 
palėpėje garsiajame Niujorko 
Soho rajone, viename pasku
tinių Jurgio Mačiūno sukurtų 
kooperatyvų, yra sakęs, kad jo 
kraštas yra kultūra. Tačiau 

Vilniaus knygų mugės metu jis 
prisipažino, kad vis labiau 
abejoja tuo, kas vadinama 
kultūra.

“Vis dažniau sakau, kad 
mano kraštas - kinas, nes 
žinau, kas tai yra”, sakė J. 
Mekas, pacitavęs vieno 
prancūzų kanalo laidos apie jį 
pavadinimą. BNS

Šventoji 2000 m. vasarą. Dalios Puškorienės nuotr.

VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA 
MINI 50-METĮ

NAUJOS KULTŪRINĖS 
VERTYBĖS

Kultūros vertybių 
apsaugos departamentas į Lie
tuvos nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą įrašė 68 
naujus objektus.

Kultūros paveldo centro 
siūlymu ir pritarus Valstybinei 
paminklosaugos komisijai, 
laidojimo vietų sąrašą papildė 
51 objektas.

Tarp jų - Globių kaimo 
senosios kapinės ir partizanų 
kapas Globių kaime, Jurbarko 
rajone, taip pat sukilėlių 
kapas, kuriame palaidoti 1863 
metais žuvę 75 P. Simke- 
vičiaus būrio sukilėliai Rieš- 
ketų kaime Šilalės rajone, 
Lietuvos karių kapai Tauragės 
rajone ir kt.

Lietuviškoji Vasario 16- 
osios gimnazija Vokietijoje, 
Hiutenfelde, mini įkūrimo 50- 
ąsiais metines.

Vasario 17 dieną vyko 
minėjimas su šv. Mišiomis 
Hiutenfeldo katalikų bažny
čioje ir lietuviškomis 
pamaldomis Hiutenfeldo 
evangelikų bažnyčioje. Vėliau 
miestelio salėje. įvyko 
minėjimas, kuriame kalbėjo 
gimnazijos direktorius Andrius 
Šmitas, svečiai iš Lietuvos, 
Vokietijos, JAV, meninę pro
gramą parodė gimnazijos 
moksleiviai.

Be to, šiais metais numa
tytas dar vienas gimnazijos

• l įvykių vietų sąrašą įrašyta 
17 naujų objektų, tarp kurių - 
žydų žudynių vieta ir kapai 
Visbutų kaime, Tauragės 
rajone. Čia 1941 metais buvo 
nužudyta ir užkasta apie 900 
Tauragės miesto ir apylinkių 
gyventojų. Taip pat įrašyta 
žydų žudynių vieta ir kapai 
Batakių kaime, Tauragės 
rajone, kur 1941 metais buvo 
nužudyta ir užkasta apie 1800 
moterų ir vaikų.

Į įvykių vietų sąrašą taip 
pat pateko Mažonių seniūnija 
Tauragės rajone, kur 1951 
metų birželio 14 įvyko 
Kęstučio apygardos Aušrelės 
būrio partizanų mūšis su 
NKVD kariuomene, kuriame 
žuvo 14 partizanų.

BNS 

jubiliejui skirtas renginys. Tai 
visų buvusių mokinių bei 
mokytojų susitikimas gim
nazijoje per Jonines, birželio 
23 dieną, pranešė Vokietijos 
lietuvių bendruomenė.

Vasario 16-osios gimnaziją 
įsteigė Vokietijos lietuvių 
bendruomenės valdyba, kurios 
pirmininku tuo metu buvo 
Pranas Zunde. 1950 metais 
Dyphotco kareivinėse įvyko 
gimnazijos atidarymas. 1951 
metų vasario 16-ąją, švenčiant 
Lietuvos nepriklausomybės 
dieną, jai buvo, suteiktas 
Vasario 16-osios vardas.

1953 metais Vokietijos 
lietuvių bendruomenėsvaldyba

MONOGRAFIJA APIE
LIETUVOS VALSTYBĘ

Vilniaus mokytojų na
muose Valstybės atkūrimo 
diena - Vasario 16-oji buvo 
minima naujos knygos 
pristatymu ir koncertu. Visuo
menė buvo supažindinama su 
“Vagos” leidyklos išleista 
jaunosios kartos istoriko Tomo 
Baranausko monografija 
“Lietuvos valstybės ištakos”, 
praneša ELTA.

T.Baranausko mo
nografijoje pateikiama nauja 
Lietuvos valstybės susikūrimo 
koncepcija. Knygos autorius 
bando išsiaiškinti, ar Lietuvos 
valstybės pradžia ne pernelyg 

nupirko Hiutenfelde Renhofo 
pilį, kuri buvo suremontuota ir 
pritaikyta mokslo reikmėms. 
Šalia gimnazijos yra 5 hektarų 
dydžio parkas.

Šiuo metu Renhofo pilyje 
įsikūrusi gimnazijos biblio
teka, muzikos klasės, posėdžių 
kambariai, trečiajame aukšte 
įrengta koplyčia. Mokyklos 
klasės ir bendrabučiai įkurti 
šalia pilies esančiuose pa
statuose.

Gimnazijoje mokosi per 
100 mokinių, Pastaraisiais 
metais maždaug trečdalį gim
nazistų sudaro moksleiviai iš 
Lietuvos.

BNS

supaprastintai siejama su 
Mindaugu, ar išties faktai 
patvirtina, kad Mindaugas 
buvo pirmasis valstybės 
valdovas, kodėl dar iki 
Mindaugo kariuomenė buvo 
renkama visoje Lietuvoje. Į 
šiuos ir kitus įdomius istorijos 
klausimus ir bandoma atsakyti 
monografijoje. Knygos pri
statyme dalyvavo pats 
autorius, jam talkino istorikas 
dr.Gintautas Zabiela ir 
Vilniaus Jono Basanavičiaus 
mokyklos mokytoja Jurgita 
Jankūnienė.

ELTA
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X PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS
SIDNĖJUS, AUSTRALIJA 2000 M. GRUODŽIO 31 D.

NUTARIMAI
1 INFORMACIJOS KLAUSIMAIS X PLJK:
1.1 įpareigoja PUS valdybą prie PUS interneto 

puslapio pridėti nuorodas į lietuviškas profesines 
draugijas;

1.2 įpareigoja PUS valdybą paruošti centrinį 
veiklos kalendorių bei jį.reklamuoti;

1.3 skatina kraštų US bendradarbiauti su LSU 
(Lietuvos studentais užsienyje);

1.4 skatina kraštų LJS pateikti LSU ir PLJS 
tinklapiams informaciją apie US veiklą ir savo šalį 
pagal LSU sukurtą modelį.

2 LITUANISTINIO ŠVIETIMO KLAUSIMAIS 
XPUK:

2.1 kreipiasi į Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentą prie Lietuvos Respublikos Vy
riausybės, prašydamas plėsti tautinių meno kolektyvų 
vadovų ir lituanistinių mokyklų mokytojų kursus 
Lietuvoje, pakviečiant dalyvauti ir vakarų kraštų 
atstovus;

2.2 kreipiasi į Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentą prie Lietuvos Respublikos vyriausybės 
prašydamas surengti neakivaizdinius ko- 
respondencinius lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos 
ir pan. kursus;

2.3 įpareigoja PUS valdybą platinti informaciją 
apie Hamiltono Vyskupo Valančiaus lituanistinės 
mokyklos paruoštą lietuvių kalbos mokymo CD- 
ROM programą bei, reikalui esant, kitas lietuvių 
kalbos mokymo programas;

2.4 įpareigoja kraštų US skleisti informaciją apie 
jaunimo ir studentų vasaros kursus Lietuvos 
universitetuose bei Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerijos bei Mokslo ir studijų 
departamento informacijas;

2.5 ragina viso pasaulio lietuvius remti Vasario 
16-osios gimnaziją bei skatinti jaunimą mokytis šioje 
švietimo įstaigoje.

3 KULTŪROS KLAUSIMAIS X PUK:
3.1 skatina PLJS valdybą kartu su Tautinių 

mažumų ir išeivijos departamentu prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės suorganizuoti lietuvių 
jaunimo kultūros dienas Lietuvoje;

3.2 įpareigoja PLJS valdybą surengti jaunimo 
sąskrydį Lietuvoje po Dainų ir šokių šventės 2002 
metais;

3.3 skatina kraštų US, bendradarbiaujant su PLB 
ir atitinkamomis institucijomis, rūpintis užsienio 
lietuvių jaunimo religijos, kultūros, švietimo ir sporto 
poreikiais;

3.4 pripažįsta, kad lietuvybė įvairiai suprantama, 
priklausomai nuo aplinkybių. Tikra lietuvybė - 
asmeninis apsisprendimas, kurį svarbu aktyviai 
išreikšti;

3.5 pripažįsta, kad lietuvybė labiausiai išugdoma 
šeimose ir lituanistinėse mokyklose bei skatina 
tolesnį vaikų auklėjimą lietuvybės dvasia.

4 ORGANIZACUOS KLAUSIMAIS X PUK:
4.1 ragina PLJS valdybą aplankyti silpnai 

veikiančias LJS bei jas remti;
4.2 ragina PLJS valdybą bei kraštų US valdybų 

pirmininkus dalyvauti PLB pirmininkų su
važiavimuose;

4.3 ragina kraštų LJS valdybas informuoti LB ir 
PLB apie savo veiklą;

4.4 kreipiasi į PLB valdybą ir LB valdybas 
prašydamas finansiškai ir moraliai remti LJS;

4.5 kreipiasi į PLB valdybą prašydamas paruošti 
informacinį leidinį, kuriame būtų visa informacija 
apie lietuvių žiniasklaidą (laikraščius, radijo laidas; 
interneto puslapius) už Lietuvos ribų;

4.6 skatina kraštų LJS skelbti apie savo veiklą 
lietuviškoms organizacijoms, veikiančioms jų 
krašte;

4.7 kreipiasi į PLB, JAV LB ir PUS prašydamas 
padėti JAV US atgaivinti savo veiklą;

4.8 skatina US bendradarbiauti su jaunesniąja ir 
vyresniąja karta;

4.9 skatina PLJS narius įsijungti į profesines 
lietuvių draugijas;

4.10 įpareigoja US valdybas informuoti PUS 
valdybą apie veiklą savo kraštuose;

4.11 skatina kiekvieną LJS valdybą savo 
kraštuose išsirinkti užsienio reikalų sekretorių, kuris 
palaikytų ryšį su kitomis US;

4.12 skatina PLJS narius dalyvauti kitų LJS 
rengiamuose susitikimuose;

4.13 skatina US vienetus įtraukti naujai atvykusį 
ar studijuojantį jaunimą iš Lietuvos į savo ben
druomeninę veiklą;

4.14 kreipiasi į Australijos LJS prašydamas 
pokongresinį “Jaužinių” žurnalo numerį išsiųsti 
visiems X PUK atstovams;

4.15 siūlo ALJS leidžiamą žurnalą “Jaužinios” 
paskelbti PLJS oficialiu leidiniu, kuris būtų 
leidžiamas kartą per metus;

4.16 prašo PLJS ir kraštų LJS remti, už
siprenumeruoti ir platinti “Jaužinias”;

4.17 skatina PLJS valdybą su LJS palaikyti 
Intemetinį ryšį;

4.18 įpareigoja PUS valdybą išnagrinėti Lietuvos 
jaunimo atstovavimo klausimą PUS valdyboje ir PLJK.

5 RYTŲ EUROPOS KRAŠTŲ LJS KLAU
SIMAIS X PUK:

5.1 ragina kraštų LJS geriau pažinti Lietuvos 
etnines žemes, jų kultūrinį paveldą, pagal galimybes 
organizuojant ten stovyklas, sąskrydžius, pažintines 
eksktasijas;

5.2 skatina PUS valdybą pagal galimybes remti 
studijų ir darbo keitimosi programas tarp Vakarų, 
Rytų Europos ir Lietuvos.

6 XI PLJK IR NAUJOS PLJS VALDYBOS 
KLAUSIMAIS X PUK:

6.1 skelbia, kad išrinkta.nauja PLJS valdyba (iki 

XI PLJK); jos nariai : Sonia Houle iš Kanados, 
Stasys Kuliavas iš Kana'dos, Federico Mahne iš 
Argentinos, Aras Mattis iš JAV, Daina Šliterytė iš 
Australijos, Matas Stanevičius iš Kanados, Virginija 
Valenskaitė iš Lenkijos ir Irena Žukauskaitė iš 
Kanados.

6.2 įpareigoja Vokietijos ir Lenkijos US suruošti 
XI PLJK Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje 2003 
arba 2004 metų vasarą;

6.3 įpareigoja PUS valdybą pagal poreikius ir 
galimybes kviesti dalyvauti XI PUK iš Lietuvos ne 
mažiau kaip 5 asmenis;

6.4 įpareigoja PLJS valdybą paruošti PLJK 
atstovo pasiruošimo vadovą.

7 X PUK DĖKOJA:
7.1 Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybai ir 

jos pirmininkui Vytautui Kamantui už moralinę 
paramą;

7.2 Australijos lietuvių bendruomenei už moralinę 
ir finansinę paramą bei sveikina visus XXI Austra
lijos lietuvių suvažiavimo dalyvius;

7.3 Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui 
Adamkui už globą;

7.4 Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybai 
ir jos pirmininkui Rimui Baliuliui už prasmingą 
darbą;

7.5 X Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso ruošos 
komitetui ir jos pirmininkui Petrui Šurnai ir 
vicepirmininkui Linui Šeikiui;

7.6 X Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
patarėjams ir pagalbininkams Henrikui Antanaičiui 
(Australija), Raimondai Bojažinskytei (Lietuva), 
Gabijai Petrauskienei (Kanada), kun. Edžiui Putrimui 
(Kanada), kun. Antanui Saulaičiui (Lietuva), Albinui 
Šurnai (Australija), Sauliui Varnui (Australija), 
Gabrieliui Žemkalniui (Australija);

7.7 Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvių 
fondui, Pasaulio lietuvių bendruomenės fondui, 
Australijos lietuvių fondui, Kanados lietuvių fondui, 
Kanados lietuvių bendruomenei ir visiems kitiems 
rėmėjams;

7.8 Pasaulio lietuvių žiniasklaidai už suteiktą 
galimybę nemokamai reklamuotis.
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12 -TASIS TARPTAUTINIS FESTIVALIS

Tautinių šokių ir dainų spektaklis, 
dalyvaus ir Grandinėlė

Sekmadienį, 2001 m. kovo 4-tą. 
Allen Theatre, Clevelande (15-ta ir Euclid gatvė).

Pradžia 3 vai. p. p. 
Rezervuoti bilietai, $ 10

International Services Center
Į Tel.: (216) 781-4560

VASARIO 24 ir 25 dienomis, moksleivių jaunimui 
rekolekcijos Red Oak stovyklavietėje, ruošia Clevelando 
Maironio ateitininkų kuopa.

VASARIO 25 d. prieš gavėnią pusryčiai Šv. Jurgio parapijos 
- salėje.

KOVO 3 d., šeštadieni, 6:30 val.vak. Dievo Motinos salėje 
operos solistės A. Stasiūnaitės ir pianistės G. Čepinskaitės 
koncertas. Rengia R. Bistrickas

KOVO 4 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Tautinių šokių ir dainų 
spektaklis. Ruošia International Service Center. (dalyvauja 
Grandinėlė)

KOVO 18d., sekmadienį, 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.

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 
R.Bistrickas.

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 13d., 11:30vai.“Motinosdienos”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.

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

LAPKRIČIO 11 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.

Į i i. LAIŠKAI — ■■■■■—į

DVIGUBA PILIETYBĖ

Gerbiamieji, vakar ir 
užvakar gavau keletą laiškų ta 
pačia skaudžia tema: dvigubos 
pilietybes klausimas. Aki
vaizdu, kad laiškų rašymas yra 
organizuotas, tokia išvadą 
darau todėl, nes kai kurie 
laiškai prasideda identiškais 
žodžiais:

Kiti laiškai rašo tas pačias 
mintis kitokiais žodžiais. Man 
atrodo,kad organizuotas laiškų 
rašymas yra geras būdas siekti 
tikslo. Kam tokie laiškai turėtų 
būti adresuojami, kad jie turėtų 
didžiausią galimą poveikį, tai 
jau kitas klausimas, į kurį 
turėtų atsakyti laiškų rašymo 
akcijos organizatoriai.

Lietuvos Respublikos 
Prezidentas yra sudaręs ko- 
misiją patiekti pilietybės 
įstatymo pakeitimo projektą ir 
aš esu vienas is tos komisijos 
narių.

Komisijos pirmininkas yra 
p. Armanas Abramavičius, 
Prezidento patarėjas - Teisės 
departamento vadovas. Pas
kutiniame komisijos posėdyje 
praeitų metų kovo mėnesį 
sutarėme kaip, komisijos 
nuomone, pilietybės įstatymas 
turėtų būti keičiamas. Šis 
projektas turi būti pateiktas 
Prezidentui, kuris savo keliu 
teiks Seimui. Nėra prasmės 
daryti užmetimus praėjusios 
kadencijos Seimui dėl projekto 
nesvarstymo, nes projektas 
nebuvo pateiktas.

Šiuo metu galutinė pro
jekto redakcija duodama 
Užsienio reikalų ministerijai ir 
kai kurioms kitoms institu
cijoms patikrinimui ir po to, 
komisijai sutikus, bus teikiama 
Prezidentui ir, tikimės, 
pavasarinei (prasidedančiai 
kovolO d.) Seimo sesijai.

DIRVAI 
AUKOJO

Neskelbiama
aukotojo pavardė................ 3,000
B.Steponis, Seven H., OH 
(Dirvos pagerinimui) ........ 100
R. Vaičaitis, Lino B., NY, Valerijos
Zentinš atminimui ............... 50
F. Jaras, Highland, IN ........... 50
V. Apeikis, Los Angeles ....... 35
G. Valiukėnas, Chicago, IL.... 35
J. Agurkis, Omaha, NE......... 25
V. Kažemekaitis, Racine, WI.... 25
S. Petravičius, Rancho Pal., CA. 20
E.Barškėtis, Hinsdale, IL ...... 15
V.Barmus, Waterway, FL...... 15
Gimiuvienė, B.AllenPk.,MI„ 15
L.Hoffman, Oak Lawn, IL .... 15
J.Radas, Livonia, MI............. 15
B.Taoras, St. Pete., FL ......... 15
J.Vyšnioms, Wlwk., OH ........ 15
I. Kuprevičius, Clev. OH ...... 10
J. Latvys, Wheaton, IL .......... 10
J. Matioška, Centerville, MA ..10
K. Šidlauskas, St. Pete. B.FL... 10
A.Sakas, Lancaster, OH ....... 10
A.Matuzas, La Grange, IL..... 5
P.Pagojus, Detroit, MI .......... 5
A. Venckutė, Orange, OH....... 2

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Įstatymo pakeitimas turi būti 
derinamas su Lietuvos Res
publikos Konstitucijos 12 
straipsniu <...Išskyrus įstaty
mo numatytus atskirus atvejus, 
niekas negali būti kartu 
Lietuvos Respublikos ir kitos 
valstybės pilietis>.

Gabrielius Žemkalnis

ALGIRDO GUSTAIČIO KUKLUMAS

f
Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2001 m. vasario 
mėn. 13 d. po sunkios ligos savo žemišką kelionę 
užbaigė aktorė, režisierė, rašytoja

A. t A.
DALILA MACKIALIENĖ

Sulaukusi 79 metų amžiaus, gimusi Lietuvoje 
Marijampolės mieste.
Velionė priklausė daugeliui organizacijų.

Gedulingos šv. Mišios už a.a. DALILĄ buvo 
aukojamos antradienį vasario mėn. 20 d. 11:30 v.ryto 
Šv. Vardo bažnyčioje, Golfport, FL.
Laidotuvės privačios.

Nuliūdę liko Raymondas, Ričardas bei 
proanūkė Rebeka ir visi artimieji 

St. Petersburg, FL.

Šių metų sausio 21d, Be- 
verly Hills, Cal. įvyko Golden 
Globė apdovanojimų metinės 
iškilmės. Tuose rinkimuose 
balsavo ir Holly wood Foreign 
Press Association narys 
Algirdas Gustaitis. Prieš keletą 
dienų aš padėjau A. Gus
taičiui nuvežti į paštą jo 
balsavimo rezultatą, kuris yra 
ne tik kaip amerikiečio, bet ir 
kaip lietuvio.

Algirdas yra be galo 
kuklus, į pompastiškai didelį 
renginį atvažiuoja kukliu 
automobiliu, ne raudonu 
kilimu įeina, o šoniniu 
takeliu... Jam apie save 
nepadoru kalbėti. Ėmiausi 
iniciatyvos. Gavau puikų 
automobilį, lietuvišką vėlia
vėlę... O kitais metais siūlyčiau 
Lietuvių bendruomenės 
vadovams Amerikoje ne
užmerkti lietuviškos širdies 
sąmonės akių, neparodyti jog 
nežino, kad Algirdas Gustaitis 
vienintelis atstovauja Lietuvą 
Hollyvvoode. Tai didelė garbė 
tautai. Tam renginiui būtina 
išnuomuoti limuziną, surengti 
palydėjimo vakarą,plačiai

paskelbti per spaudą bei 
televiziją. Tai Lietuvos 
reikalas, ne vien A. Gustaičio. 
..Jo dėka Los Angelės dvi 
gatvės yra papuoštos 
LIETUVA pavadinimais.

Nuolat kalbame, kad 
nemokame savo asmenybių 
iškelti bei palaikyti. Raginu į 
tą reikalą atkreipti rimtą 
dėmesį. Aš, kuris su žmona ir

trimis dukrelėmis, jau penki 
metai gyvenu Amerikoje, ir 
Audrone Aukščionytė, visai 
neseniai atvykusi į šį kraštą, 
esame be galo dėkingi p. A. 
Gustaičiui uą pakvietimą į 
Golden Globė Awards šventę.

Edmundas Atkočiūnas
Los Angeles, CA

EUROPA TRAVEL 69Z-1700

TRAVEL

L0WEST AIR FĄRES
available worldwide

EXPERTS 0N
TO EAST EUIIOPE

passports * visas- prepald tickets 

SERVlNG OUR COMMUNfTY 
F0« OVER 35 TEARS

“LEADER5 IN L0W C05T TRAVEL"
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS ■ ARKIVYSKUPUI A.J.BAČKIUI - KARDINOLO INSIGNIJOS

■ LIETUVA NETEKO BIČIULIO AMERIKOJE
Vasario 12 d. Kensingtone 

netoli Vašingtono buvo 
palaidotas nuoširdus Lietuvos 
draugas William P. Durbin, 
JAV senatoriaus Richard Dur
bin brolis.

Lietuvių kilmės 71 metų W. 
Durbinas mirė ligoninėje nuo 
širdies smūgio.

Atsisveikinimo su velioniu 
pamaldose dalyvavo Lietuvos 
ambasadorius Vašingtone 
Stasys Sakalauskas. “Jis buvo 
didelis mūsų draugas, ne kartą 
dalyvavo ambasados rengi
niuose”, BNS sakė Lietuvos 
ambasados Vašingtone antrasis 
sekretorius Rolandas Ka
činskas.

Pastaruosius ketverius 
metus W. Durbin dirbo savo 
brolio, senatoriaus R. Durbin

■ KULTŪROS MINISTRAS PAS KARDINOLĄ
Paskirtasis kardinolas Vil

niaus arkivyskupas metropoli
tas Audrys Juozas Bačkis 
priėmė kultūros ministrą 
Gintautą Kėvišą. Ministras 
G.Kėvišas, kaip informuoja 
ELTA, pasveikino Jo 
Eminenciją Vilniaus arkivys
kupą A.J.Bačkį su paskyrimu, 
pasidžiaugė, kad jam pavesta 
atstovauti Lietuvos Vyriausy
bei vasario 21 dieną Vatikane, 
Šv.Petro aikštėje, rengiamoje 
Konsistorijoje - Kardinolų 

visuomeniniu patarėju, siekda
mas stiprinti JAV santykius su 
Lietuva ir kitomis Baltijos 
šalimis - Latvija bei Estija.

Anot senatoriaus R. Dur
bin, kuris yra vienas didžiausių 
Lietuvos draugų JAV Senate, jo 
brolis buvo labai apsiskaitęs, 
Baltijos tautų žinovas.

Iki tapdamas savo brolio 
patarėju, W. Durbin 27 metus 
dirbo JAV nacionalinėje 
kartografijos agentūroje.

1997 metais W. Durbin 
aplankė savo motinos Onos 
Kutkaitės-Durbin gimtinę 
Jurbarką ir įkūrė jos vardo 
fondą, teikiantį pagalbą 
Jurbarko ligoninės vaikų 
skyriui. W. Durbin paliko 
žmoną, 9 sūnus, vieną dukterį, 
19 vaikaičių ir du brolius.

kolegijos susirinkime, kurio 
metu Šventasis Tėvas naujai 
paskirtiems kardinolams - tarp 
jų ir A.J.Bačkiui - įteiks kardi- 
noliškas insignijas.

Jo Eminencijos A.J.Bačkio 
ir kultūros ministro G.Kėvišo 
pokalbio metu buvo prisiminta 
Šventojo Sosto ir Lietuvos 
Respublikos sutartis dėl ben
dradarbiavimo kultūros ir 
švietimo srityje, aptartos 
galimybės toliau kartu spręsti 
svarbiausius klausimus.

Vilnius/ Roma, vasario 15 
d. (ELTA). Vasario 21 dieną 
Vatikane, Šv.Petro aikštėje, 
rengiamoje Konsistorijoje - 
Kardinolų kolegijos susirin
kime popiežius Jonas Paulius 
II 44 naujai paskirtiems 
kardinolams - tarp jų ir Vilniaus 
arkivyskupui metropolitui 
Audriui Juozui Bačkiui - įteiks 
kardinoliškas insignijas.

Arkivyskupas AJ.Bačkis, 
kaip informavo Eltą Vilniaus 
arkivyskupijos kurija, į Romą 
išvyko vasario 18 dieną.* 
Dalyvauti iškilmėse į Romą 
išvyko ir kardinolo palyda - 
Lietuvos vyskupai, kunigai, 
katalikiškų organizacijų, 
vyskupijų tarnybų atstovai, Jo 
Eminencijos A.J.Bačkio gimi
nės, kiti tikintieji.

Vasario 21 dieną po 
iškilmių Vatikano Šv.Petro 
aikštėje, laikantis senų pa
pročių, visi, kas nori, be 
formalių kvietimų galės ateiti 
į Vatikano Palaiminimų salę ir 

SAVI PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

pasveikinti naujuosius kar
dinolus.

Vasario 22 dieną, ket
virtadienį, pagal Katalikų 
Bažnyčios liturginį kalendorių 
bus minima apaštalo Šv.Petro 
šventė. 10.30 vai. popiežius 
Jonas Paulius II kartu su 
naujais kardinolais Šv.Petro 
aikštėje koncelebruos Šventas 
Mišias. Jų metu Šventasis 
Tėvas įteiks naujiesiems kar
dinolams žiedus.

Tą pačią dieną Popiežiš
koje lietuvių Šv.Kazimiero 
kolegijoje Romoje bus su
rengtas priėmimas kardinolui
A.J.Bačkiui, svečiams iš Lie
tuvos ir kitų pasaulio šalių.

Vasario 23 dieną, 
penktadienį, popiežius Jonas 
Paulius II bendroje audienci
joje priims visus naujus 
kardinolus su jų artimaisiais, 
dvasininkais ir kitais ti
kinčiaisiais, atvykusiais į 
iškilmes iš užsienio šalių, taip 
pat - ir iš Lietuvos.

Jo Eminencija kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis į Vilnių 
grįš vasario 26 dieną . Kar
dinolo sutikimas numatytas 
Vilniaus oro uoste.

Iš oro uosto kardinolas 
AJ.Bačkis vyks pasimelsti į 
Aušros vartus prie Gailestin
gosios Dievo Motinos pa
veikslo.

Kovo 4 dieną per Lietuvos 
globėjo Šv.Kazimiero šventę 
vyks kardinolo ingresas 
Vilniuje. Iškilmės prasidės 12 
valandą eisena iš Vyskupų 
namų į Arkikatedrą baziliką ir 
malda prie Šv.Kazimiero 
karsto. Mišių auką Arkika
tedroje koncelebruos kardi
nolas su Lietuvos vyskupais ir 
kunigais.

15 valandą kardinolas 
AJ.Bačkis ateis į Katedros 
aikštę pabendrauti su ten su
sirinkusiais žmonėmis.

BNS-ELTA
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Paul Stetarmc

JAKUBS AND SON
Laidojinpo Įstaiga Rita Staškutė-Žvirblienė

Matas Realty d

(2M)4M-2»0 (440)40-2330

Born To Travel •
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) • 
CLEVELAND, OH 44122 *

Tel.: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax:(216)83-1-5028 Z

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

mailto:TAUPA@AOL.COM
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