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

MINTYS KURIANT MODERNIĄ 
LIETUVOS VALSTYBĘ

Lietuvos nepriklausomybę 
atgavę, tikėjom ės ir su ja  
ateinančios tautos gyvenimo 
gerovės. Juk ne tik savų mi
nistrų ir generolų, bet ir kitų 
laisvo gyvenimo privalumų 
geidėme. Tačiau greitai pa
jutome, kad gyvenimas suka 
kita linkme. Keitėme valdžias: 
dešiniąsias kairiosiomis, kai
riąsias vėl dešiniosiomis, bet 
gyvenimas negerėjo. Sovie
tin io  palik im o  a ts ik ra ty ti 
norėdami, sukomės į Vakarus. 
Prezidentu išsirinkome išeivį. 
Sis stengėsi iš paskutiniųjų, 
pats rikiavo pareigūnus, net 
ministrą pirmininką pašalino. 
Tačiau į gerą pusę niekas 
nesikeitė. Pagaliau  į talką 
pasišaukė naują politiką, kvie
tė žm ones už ją  ba lsuo ti, 
laim ėjęs, kūrė lyg ir savo 
vyriausybę, tik ir vėl nieko 
gero. Vyriausybė erzeliuojasi, 
trupa, o prezidentas, m inė
damas trejų metų darbo su
kaktuves, į savo “tėv iškę” 
atgabenti ir mums parodyti 
galėjo tik nuotraukas - kiek 
kartų jis užsienyje už tėvynę 
nusifotografavo. Lietuva susi
rūpinusi dairosi naujo kelio, 
vienos partijos bando glaustis 
ir vienytis, kitų suvažiavimai 
triukšmingi, net revoliucijomis 
padvelkia. Daug rašoma, kal
bama apie naujas programas, 
naujas kryptis, santvarkas. 
Apie tai mąsto ir išeivija. Esu 
ir aš trig rašį pridėjęs. Kai 
kuriuos samprotavimus skel
biau išeivijos spaudoje, kal
bose, įvairiai suraizgytas min
tis siunčiau į Lietuvą - deši
niesiems, centristams, bet vėl 
gi - nė kokio atgarsio. Tačiau, 
sutelkęs jas į krūvą, siūlau 
Dirvos skaitytojams susipa
žinti, taip pat ir atsiliepti. Jeigu 
ir nieko neišeis, tai būsim apie 
tai bent viešai pamąstę, pa
svarstę, pakalbėję.

Pirmiausia - valstybės 
pagrindas

“L ietuvos valstybė  yra 
nepriklausoma demokratinė 
respublika. Lietuvos valstybę 
ku ria  tauta. S uveren itetas 
priklauso tautai,” - skelbia 
Lietuvos Konstitucija.

Sąvoka labai tiksliai ap
tarta, nes ir 1918 metais, ir per 
visą nacių bei bolševikų oku
pacijos laikotarpį lietuvių tauta 
dėl valstybės kentėjo, kovojo, 
daug aukų sudėjo ir pagaliau

Bronius Nainys

laimėjo. Todėl ir Konstitucijoje 
m inim as suverenitetas p ri
k lauso  ne kam  k itam , bet 
lietuvių tautai. Taigi Lietuva - 
tautinė valstybė, turinti suda
ryti sąlygas nepriklausomybę 
išsikovojusiais lietuvių tautai 
vystytis, puoselėti savo kalbą, 
kultūrą, papročius, tradicijas, 
prigim tį, būdą. Lietuviškos 
visuomenės ugdymo atrama - 
tautinis auklėjimas, priemonė 
- mokykla. Mintis, puoselėta 
mūsų tautos budintojų, d i
džiųjų lietuvybės žadintojų - 
dr. Jono Basanavičiaus, dr. 
Vinco Kudirkos, Stepono Kai
rio, Maironio, Vaižganto, An
tano Smetonos, kun. Mykolo 
Krupavičiaus ir daugelio kitų. 
Okupacijos laikotarpiu ginta 
sukilėlių, partizanų, tausota 
po litin ių  kalin ių , p o g rin 
dininkų, tremtinių. Lietuvių 
tautos išlikimui ir gerovei turi 
būti griežtai atsiribota nuo 
tautybę naikinančio kosm o
politizmo ir ypač nuo bet kokių 
nacionalistinių bei fašistinių 
tendencijų. Visi piliečiai prieš 
Lietuvos įstatymus lygūs, bet 
Lietuvos valstybės aukščiau
sias suverenas yra lietuvių 
tauta ir ji negali būti valstybės 
pavergta. Valstybė turi tarnauti 
tautai, o ne atvirkščiai.

Valstybės sąranga
Reikia tik apgailėti, kad ir 

po vienuolikos Lietuvos nepri
klausomybės metų, netikusi 
okupanto  įvesta  valstybės 
sąranga tebėra nepakeista. Jos 
pertvarkymas - būtinas. Pir
miausia bent trečdaliu turi būti 
sumažinta biurokratija. Jeigu 
taip užsispyrusiai nenorima 
grįžti į prieškarinę apskričių ir 
valsčių sistemą, galima palikti 
dabartin ius rajonus ir se 
niūnijas, grąžinant prieška
rinius pavadinimus. Apskritis, 
va lsč ius - g ražūs, tik rovę 
atitinkantys, lietuviški pavadi
nim ai, kodėl jų  nevarto ti?  
D abartinių apskričių tikrai 
nereikia. Per gausios ir dabar
tinių rajonų tarybos. Pavei
kiausios būtų 7-9 asmenų. 
Nereikia nė tokių gausių mies
tų tarybų, bent per pusę suma
žintos būtų daug našesnės. 
Centro sąjungos siūlytas 9-10 
ministerijų planas logiškas ir 
sveikintinas. Aštuonioliktųjų 
metų nepriklausomai Lietuvai 
užteko 78-83 Seimo narių,

kokiu pagrindu dabar prireikė 
141? Ar neužtektų 85? Dešimt 
m etų p a tirtis  parodė, kad 
dabartinė seimo, prezidento, 
vyriausybės sistema neveikia, 
neretai pavirsdama net pirštų 
badymosi žaidynėmis. Ją rei
kia keisti: prezidentas (kartu ir 
premjeras), seimas ir teismas. 
Panašiai kaip Amerikoje. Arba 
kaip  V okietijo je, kur p re 
zidentas - tik “karalius”. Tada 
įstatymų leidėjas - Seimas, jų 
vykdytojas - premjeras, pri
žiūrėtojas - teismas. Seimo 
nariui - tik vienos pareigos. 
Girdėti, kad pusė (ar daugiau) 
dabartinių Seimo narių turi dar 
antras tarnybas, valstybines ar 
savivaldybines pareigas. Taip 
negali būti. Seimo narys negali 
būti nė ministras. Seimas - nei 
patogi atgaivos buveinė, nei 
valdiška pelninga verslovė, bet 
tarnyba tautai. Be to - nė kokių 
privilegijų: automobilis savas, 
butas apmokamas. Valdiškas 
transportas tik darbo valan
domis, tik tarnybos reikalams, 
jokiu būdu ne asmeniškiems.

K iekvienai m inisterijai, 
departamentui ar kitai įstaigai 
sudaroma tiksli organizacinė 
sąranga pagal jos paskirtį, 
k iekv ienai pask irč ia i-kaip  
galim a tikslesn is pareigų- 
darbų aptarimas. Pareigybės 
paskirstomos į kategorijas su 
griežtai nustatytomis atlygi
nim ų ribom is (žem iausia , 
tarpinės pakopos, aukščiausia)

V alstybės tarnauto jam s 
pagal kategorijas nustatomi 
etatai. Atlyginimai - tik pagal 
juos. Nė kokių prem ijų ar 
priedų. Taip pat jokių “įšei- 
tinių” apmokėjimų. Visi tar
nautojai turi dirbti gerai. Blo
gai dirbantis - atleidžiamas. 
Pakėlim ai pagal iš anksto 
nusta ty tas k a tego rijas  (ar 
etatus), a tsižvelgiant į tar
nautojo sugebėjimus, tinka
m um ą aukštesnėm s p a re i
goms. Per daug atostogų. 
Mėnuo gali būti duodamas tik 
po 15 (ar 20) metų tarnybos. 
Pirmas penkmetis - po 2 savai
tes, dešimtmetis - po 3 savaites.

Žodžių - turi būti paruošta 
sm ulki valstybės adm inis
tracijos schema, pagal m o
dernių vakarų valstybių mode
lius, lanksti, nuolat peržiūrima, 
tobulinama, taisoma, nes be 
klaidų tokio darbo iš karto 
niekas nepadarys. Iš tikrųjų, tai 
turėjo būti padaryta dar pir-

Lietuvos Respublikos ambasada Washingtone.
J. Urbonio nuotr.

m aisiais nepriklausom ybės 
metais, ir didelis apsileidimas 
buvo į tai nekreipti dėmesio.

Rinkimai
Panaikinti partijų sąrašus. 

B alsuoti tik  už asm enis. Į 
savivaldybių, miestų tarybas ir 
seimą kandidatuoti gali tik 
atitinkamų vietovių ar rajonų 
nuolatiniai gyventojai. Kandi
datus siūlo tik vietovių gy
ventojai, bet ne Vilniaus “di
dieji”. Nesuprantu, kaip nuolat 
Vilniuje gyvenantis seimūnas 
gali atstovauti, sakykim, Pa
kruojo ar kokiam nors kitam 
rajonui. Nelogiška, kai rajone 
balsuotojų pasitikėjim o ne
gavęs kand idatas į Seim ą 
patenka per partiją. Kas tada 
tik rina  jo  darbą? Kam  jis  
atsakingas? Kokią įtaką turi 
rinkėjai jo  sprendimams? Da
bartiniai pavyzdžiai rodo, kad 
daugeliui seimūnų viską dik
tuoja į sąrašą įrašęs partijos 
pirmininkas. Neklausysi - per 
kitus rinkimus atsirasi sąrašo 
pabaigoje ir į Seimą nebe
pateksi. Kandidatams parinkti 
siūlyčiau amerikietišką mo- 
delį-iš apačios.

Mokesčiai, teismai, 
policija

V isiškai susm ekusi s is 
tema. Keistina iš pagrindų. Yra 
įvairių modelių. Mokesčiams 
rinkčiausi amerikietišką, ge
rokai ją supaprastinus, policiją 
kurčiau arčiau vokiško m o
delio, teismų - nežinau, bet 
jokiu būdu ne amerikietišką 
m odelį. A rchaiškas, 16-to 
šimtmečio anglų. Dėl Lietuvos 
dabartin ių  teism ų veik los 
tiesiog siaubas ima. A ukš
č iausias p o lic ijo s , teism ų 
absurdo pavyzdys - alaus 
bačkutės istorija Pakruojyje, 
kur naminis alus gaminamas ir 
vartojam as šimtais metų, o 
šiand ien  to alaus bačkutę 
įsigijęs žmogus teismo nu
baustas kalėjim u dvejiems 
metams. Taip pat Šiauliuose 
nuteisiamas žmogus už vei
drodžio pavogimą šiame mies
te tą pačią dieną, kai jis gyveno 
ir dirbo Č ikagoje. O koks 
absurdiškas teismo sprendimas 
Adamkaus atveju. Pagal tokį 
sprendimą, ir mes, visi kiti 
Č ikagos apylinkėse gyve- 

Nukelta į 4 p.
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Rusijos karys atiduoda pagarbą V. Adamkui.

LIETUVOS IR RUSIJOS VADOVAI 
PASIRAŠĖ BENDRĄ PAREIŠKIMĄ

M ask va , kovo 30 d. 
(ELTA). Rusijoje su oficialiu 
vizitu viešintis Lietuvos Pre
zidentas Valdas Adamkus ir 
Rusijos Federacijos P rezi
dentas Vladimir Putin pasirašė 
bendrą pareiškimą.

Pasak Prezidento spaudos 
tarnybos, bendrame pareiš
kime, pasirašytame po vadovų 
susitik im o, V .A dam kus ir 
V.Putin sveikina “pastarųjų 
metų dvišalių santykių vys
tymo pozityvias tendencijas ir 
gerą Rusijos ir Lietuvos kai
mynišką bendradarbiavimą” .

Dokumente skatinama “vi
sais lygiais” aktyvinti dvišalių 
santykių dialogą bei plačiau 
konsultuotis tarptautinės po
litikos srityje. P ripažįstant 
kiekvienos valstybės teisę 
rinktis savo saugumo už ti

krinimo kelius, raginama to 
nedaryti “kitų valstybių sau
gumo sąskaita” . Dokumente 
taip pat atkreipiamas dėmesys 
į aktualiausių Karaliaučiaus 
srities problemų - judėjim o 
laisvės, pervežimų, tranzito, 
karinio tranzito ir kt. - spren
dimo būtinybę.Rusija taip pat 
žada dėti visas pastangas, kad 
būtų užbaigtas sienos sutarčių 
ratifikavimo procesas.

Kovo 29 d. vykusiose dele
gacijų derybose daug dėmesio 
skirta valstybių ekonominio 
bendradarb iav im o  k la u s i
mams. V.Adamkus mano, kad 
Rusijos ir Lietuvos santykiai 
žengė didelį žingsnį į priekį. 
“Tai labai svarbu tiek dviša
liams ryšiams, tiek tarptautinei 
padėčiai apskritai”, - pasakė jis 
prasidedant deryboms, kuriose

dalyvavo  dv iejų  šalių  d e 
legacijos.

Abi šalys rim tai žiūri į 
tarpusavio derybas. Tai, pasak 
Rusijos naujienų agentūros 
ITAR-TASS pranešimo, įrodo 
ir gausios Lietuvos delegacijos 
atvykimas. Tokio aukšto lygio 
kontaktai palaikomi tada, kai iš 
tiesų  siek iam a p lė to ti v i
sapusišką bendradarbiavimą, 
konstatavo V.Putin.

Be ekonominės sferos, RF 
p reziden tas užsim inė apie 
Rusijos ir Lietuvos sąveiką 
tvarkant svarbiausius tarptau
tinius reikalus. V.Putin pa
reiškė esąs įsitikinęs, kad šis 
vizitas ne tik bus gerai įver
tintas dviejų šalių visuomenės, 
bet ir sudarys reikiam ą pa
grindą tolesnei santykių plėtrai 
visose srityse.

RUSIJOS PREZIDENTAS SIŪLO TRIŠALIAS DERYBAS

Rusijos prezidentas V la
dimir Putin pasiūlė trišalių 
derybų “Lietuva-Rusija-Eu- 
ropos S ąjunga” form atą, 
sprendžiant su Lietuvos įsto
jimu į ES susijusias problemas. 
Tai jis pranešė penktadienį 
spaudos konferencijo je po 
susitikimo su Maskvoje vie
šinčiu Lietuvos prezidentu 
Valdu A dam kum i. “D abar 
ekspertų lygyje siūloma pir
miausia pradėti derybas ir jas 
baigti tarp Rusijos ir ES, ir tik 
po to į šį procesą įtraukti ir 
Lietuvą. Mūsų nuomone, tai 
nėra teisingas požiūris ir de
rybose Lietuva turi dalyvauti 
nuo pat pradžių” , - kalbėjo 
V.Putin.

V.Putin pirmasis iš politikų 
viešai iškėlė trišalių derybų 
pasiūlymą, nors šio derybų 
formato būtinybė jau senokai 
minima Rusijos ir Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijų 
korespondencijoje. Jis pridū
rė, kad Rusija nemato jokių 
problem ų, kurios k liudytų

RUSIJOS PREZIDENTO PAREIŠKIMAS

M ask va , kovo 30 d. 
(ELTA). Lietuva - tradicinė 
Rusijos partnerė, ir jau seniai 
pribrendo būtinybė apsvarstyti 
Lietuvą ir Rusiją dominančius 
klausimus. Tokiais žodžiais 
penktadien į Rusijos Fede
racijos prezidentas Vladimir 
Putin pradėjo derybas su Lie
tuvos Prezidentu Valdu Adam
kumi.

Rusijos valstybės vadovas 
pažym ėjo, jog  dviejų šalių 
bendradarbiavime esama daug 
teigiam ų momentų, pavyz
džiui, prekių apyvarta pasta
raisiais metais išaugo dvigu-

Žinias siunčia Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

spręsti jai rūpimus klausimus, 
atsižvelgiant į Lietuvos narystę 
ES. “Rusija sveikina Europos 
plėtrą ir kartu mano, kad turi 
būti garantuoti ekonominiai 
interesai visų suinteresuotų 
šalių , įsk a itan t ir nau jų jų  
narių” . Jo teigimu, yra klau
simų, kurios reikia spręsti prieš 
Lietuvai įstojant į ES, tačiau jų 
nesukonkretino.

V.Putin pažymėjo, kad 
tiek dvišaliai prezidentų, tiek 
abiejų valstybių delegacijų 
susitikim ai vyko konstruk
tyviai ir draugiškai.

“Gyvybiškai svarbiose sri
tyse tarp mūsų šalių yra kur kas 
daugiau bendrų pozicijų, nei 
nesutarimų”, - kalbėjo Rusijos 
prezidentas. Pasak jo , dau
giausia dėmesio buvo skirta 
ekonominiams santykiams ir 
ekonominio pobūdžio proble
moms.

“Mes pripažįstam e, kad 
šioje srityje yra labai daug 
neišnaudotų galimybių ir po
tencialo, nepaisant to, kad per

bai. Rusija, pasakė jis, palan
kiai vertina tą faktą, jog Lietu
vos vadovybė sudarė rusakal
biams gyventojams lengves
nes sąlygas Lietuvos pilietybei 
gauti.

Savo ruožtu V.Adamkus 
pažymėjo, jog yra daug gero 
dviejų šalių bendradarbiavimo 
pavyzdžių , kurie  a tveria  
pozityvias perspektyvas. Esa
mos problemos, konkrečiai - 
kultūros, politikos sferoje, 
prekių mainų srityje, gali ir turi 
būti sprendžiamos politinėmis 
priem onėm is, dialogu, p a 
reiškė jis. Lietuvos Prezidentas

pastaruosius metus buvo pa
daryta didelė pažanga” , - sakė 
Rusijos prezidentas. Jo nuo
mone, dem okratiškas rusa
kalbių gyventojų pilietybės 
klausimo sprendimas sudaro 
labai geras sąlygas dvišalių 
santykių plėtrai visose srityse. 
Apie 8 proc. Lietuvos gyven
tojų yra rusakalbiai. Praėjusio 
dešim tm ečio  p radž io je  po 
nepriklausom ybės atkūrimo 
Lietuvos pilietybė buvo su
teikta visiems pageidaujan
tiems gyventojams.

V.Putin inform avo, kad 
drauge su V.Adamkumi sutiko 
globoti poeto ir diplom ato 
Jurg io  B altru ša ič io  vardu 
pavadintą fondą, kuriam  iš 
Lietuvos vadovaus labai gerai 
R usijo je  žinom as aktorius 
Donatas Banionis. Fondas 
įkurtas Lietuvos iniciatyva ir 
V .Putin išre iškė  ap g a ile s
tavimą, kad Rusija nieko ne
pasiūlė. Fondas rengs kultū
rin ius reng in ius, m ainus, 
parodas Lietuvoje ir Rusijoje.

padėkojo V.Putinui už šiltą 
priėmimą. Pasak V.Adamkaus, 
šį nuoširdumą jis pajuto jau 
išvakarėse, kai tik atvyko į 
Maskvą oficialaus vizito.

Pasak R usijos naujienų 
agentūros ITAR-TASS, po 
derybų siaurame rate, kuriose 
R usijai taip pat atstovauja 
užsien io  re ika lų  m inistras 
Igoris Ivanovas ir Kremliaus 
administracijos vadovo pava
duotojas Sergejus Prichodka, 
įvyks derybos, kuriose daly
vaus ir dv ie jų  ša lių  d e 
legacijos.

Tai jau ketvirtasis fondas, 
kurį drauge su kitu šalių pre
zidentais globoja V.Adamkus. 
Jau veikia bendri fondai su 
Lenkijos, Ukrainos ir Balta
rusijos vadovais.

Lietuvos ir Rusijos dele
gacijų, žurnalistų akivaizdoje 
V.Adamkus pakvietė V.Putin 
apsilankyti Lietuvoje, o šis 
kvietim ą “m ielai” priėm ė. 
V.Putin sakė, kad V ilniuje 
lankėsi kelis kartus. “Žinoma, 
tai buvo labai seniai. Vilnius 
labai gražus m iestas ir su 
malonumu atvažiuočiau dar 
k a rtą ” , - pabrėžė R usijos 
prezidentas.

Lietuvai pasiūlius surengti 
abiejų šalių premjerų susiti
kimą, V. Putinas palankiai 
įvertino šią galimybę.

V.Adamkaus vizitas Mas
kvoje jau yra antrasis Lietuvos 
prezidento oficialus vizitas

RUSAI SURENGĖ PROVOKACIJĄ

V. Adamkaus vizito Mas
kvoje pradžia neapsiėjo be 
akibrokšto.

Į konferenciją “Lietuva ir 
Rusija: praeitis, dabartis ir 
XXI amžiaus perspektyvos” 
atvyko L ietuvos po lic ijos 
ieškomas ketveriems metams 
kalėjim o nuteistas nuo te i
singumo vykdymo į Rusiją 
pabėgęs 1991 metų Sausio 13- 
osios perversmininkas Stanis
lavas Mickevičius.

Išgirdę Seimo nario libe
ralo A.Medalinsko pareiški
mą, kad jis negalės sėdėti prie 
vieno stalo su S.Mickevičiu- 
mi, renginio organizatoriai 
atsakė, kad šį policijos ieš
komą asmenį delegavo Vals
tybės Dūm os A grarin is 
komitetas.

Rusijoje. 1997 metu spalį ten 
viešėjo tuometinis prezidentas 
Algirdas Brazauskas.Rusijos 
prezidento vizitas per visą 10 
metų santykių laikotarpį neįvy
ko nė karto.

Kai kurių apžvalgininkų 
nuomone, V.Adamkui M as
kvoje buvo parodytas didžiau
sias dėmesys. Kaip skelbta, 
pusvalandžiu užtruko vieną 
valandą turėjęs trukti dvišalis 
prezidentų susitikimas, ilgiau 
nei num atyta posėdžiavo ir 
šalių delegacijos.

V.Adamkaus ir jo  žmonos 
garbei V.Putin surengė iškil
mingus pietus.

Rusijos žurnalistai sakė 
BNS, kad V.Adamkaus priė
mimas Rusijos prezidentūroje 
vyko tuo pačiu iškilmingumo 
lygiu, kaip ir neseniai M as
kvoje viešėjusio Irano pre
zidento.

Tuomet Lietuvos delegacija 
perėjo į kitą salę, palikdama 
Sausio 13-osios žudynių orga
nizatorių vieną.

Nors tai ir sukėlė Rusijos 
parlam en tarų  p ro testus, 
paskaito je, kurią  pavakare 
šioje konferencijo je skaitė 
V.Adamkus, S.Mickevičiaus 
jau nebebuvo.

Lietuvos vadovas susirin
kusiems tvirtino, kad jis su
pranta dalies Rusijos žmonių 
baimę dėl prasidėjusios NATO 
plėtros, nes jie anksčiau girdėjo 
tik propagandą, kad NATO yra 
agresyvus blokas: “Bet dėl šios 
plėtros niekas nepralaim ės. 
Lietuva bus NATO narė, bet ši 
narystė nėra prieš ką nors 
nukreipta, be to, tikiu, kad 
ateityje ir Rusija ateis į NATO”.
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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
SKUBIAI PRAŠO PASIRAŠYTI 
PETICIJĄ JAV PREZIDENTUI

Pirmieji kiekvienų metų trys mėnesiai mūsų tautai 
liks visada atmintini - Sausio 13-oji savo kruvinuoju 
sekmadieniu Vilniuje, Vasario 16-oji Nepriklausomybės 
paskelbim u, Kovo 11-oji tos N epriklausom ybės 
atstatymu.

Šiuo metu verta prisiminti ir prieš trejus metus 
Washingtone įvykusį svarbų įvykį, kai 1998 m. Sausio 
16 d. Baltijos valstybių - Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentai, stebint pasaulio 
žurnalistams, pasirašė Partnerystės chartą Baltųjų rūmų 
salėje.

Tuo metu kai kas manė, jog tai mažos reikšmės 
įvykis. Tačiau šiandien aišku, kad tai buvo svarbus 
keturių valstybių prezidentų dokumento, pavadinto 
Partnerystės charta, pasirašymas. Tuo buvo pradėtas 
naujas Lietuvos ir kitų dviejų Baltijos valstybių 
bendradarbiavimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 
metas, kuris labai sėkmingai įvairiomis formomis 
tęsiamas ir šiandien. Charta užtikrino sąlygas, kuriomis 
Lietuva, Latvija ir Estija galės jungtis į Europos ir 
Transatlantines politines, ekonomines ir saugumo 
institucijas, įskaitant ir NATO sąjungą. Tą dieną JAV 
pažadą išreiškė prezidentas Bill Clinton pasirašęs chartą, 
sakydamas: “NATO durys yra ir bus atviros kiekvienai 
partnerei, o Amerika yra pasiryžusi sudaryti sąlygas, 
kuriomis Estija, Latvija ir Lietuva vieną dieną įžengs 
pro tas duris” .

Per trejus Partnerystės chartos dvasioje metus JAV 
parodė didelį dėmesį Baltijos valstybėms įvairiais būdais 
bei visokeriopais ryšiais siekiant dem okratijos ir 
politinio pastovumo. Lietuva ir JAV jau turėjo nemaža 
pasitarim ų ekonom iniais ir saugumo klausim ais. 
Šiandien artėjam a prie pačio pagrindinio tikslo - 
įsijungimo į NATO valstybių sąjungą. Bet kad tai įvyktų, 
re ik ia  kad už tai pasisaky tų  v isos tai są jungai 
priklausančios valstybės.

Šiame krašte svarbų politinį vaidm enį atliko 
Amerikos Lietuvių Taryba, pradėjusi savo veiklą, kai 
1940 metais birželio 15 dieną Sovietų Rusija brutalia 
jėga okupavo Lietuvą. Amerikos lietuviai labai greitai 
sujungė visas jėgas į vieną bendrinę organizaciją ALT- 
bą ir visą savo energiją nukreipė į JAV politinius 
veiksnius, nuolat prašydama pagalbos Lietuvai ir jos 
laisvės bylą palaikydama gyva JAV vyriausybėse ir 
Kongrese. Amerikos Lietuvių Tarybos žygiai pas 
prezidentus, senatorius, kongresmanus ir įtakingus 
politikus iki šių dienų sudaro nenutrūkstamą grandinę 
plataus Tarybos darbo, kuris tęsiamas šiandien ir bus 
tęsiamas rytoj. Ir šiandien ALT vėl kreipiasi į mus labai 
svarbiu reikalu, kad JAV prezidentas pasisakytų už 
Baltijos valstybių priėmimą į NATO. Taryba paruošė 
peticiją, kurią mes visi turime pasirašyti nedelsdami. Ji 
bus įteikta Prezidentui birželio mėnesį Washingtone.

VR

STRASBŪRO TEISME 
REKORDINIS SKUNDAS

Kieno tas skundas yra? Tai 
lietuvių ūkininkų skundas. 
Būtų gera, kad paštas tokio 
Strasbūro nesurastų. Nes nei 
žemėlapiuose, nei atlasuose 
tokio miesto nerandu. Tarp
tautinis paštas turėtų lietuvius 
išmokyti, kad ne jie nustato, 
o prancūzai ar vokiečiai, kaip 
jų  miestų vardai turėtų būti 
rašomi! Turėtų ant voko užra
šyti, kad tokio miesto nėra! 
Prieš karą taip išmokino, kad 
yra Klaipėda ir Kaunas, o ne 
Memel ir Kowno.

Per dažnai spaudoje ran
dame apie įvairius skundus 
rašom us iš Lietuvos. Savi
valdybės skundė vyriausybę. 
Pravieniškių įnamiai, ir tie 
pasiskundė. Skundžiasi biuro
kratai, kad jie buvo neteisėtai 
atleisti. Arba, kad po atlei
dimo “išeitinių” pinigų ne
gavo. M anyčiau, je igu  už 
blogą pareigų atlikim ą yra 
a tleistas, tai tokiam  jok ie  
išmokėjimai nepriklauso. Iš to 
“vargano” iždo, kuriame nėra 
pinigų “Čiurlionio” galerijos 
stogui tvarkyti, arba mokyklų 
stogams ir langams. O “tranų” 
iše itinėm s po 120,000 ir 
150,000 litų suranda. Teko 
skaityti, kad tokią ‘išeiginę” 
pasiėmę, toje pačioje minis
terijo je  neblogesnį ar net 
geresnį darbą gauna. O naš
laičiams tai pinigų nėra! O 
kam tų pinigų reikia? Jeigu 
išeivija yra!

Dabar dar trumpai, apie tą

minėtą ūkininkų skundą. Jis 
turėtų į rekordų knygą patekti. 
Nes, kaip Lietuvos rytas rašo, 
kad šis paketas su visais pa
rašais sveria apie 5 kilogra
mus. Bet tokiais rekordais 
nereikėtų didžiuotis. Nes Lie
tuva Vakaruose jau žinoma, 
kaip  vagių  ir  nusika ltė lių  
kraštas. Tad nebereikia, kad 
būtų ir skundikų kraštas. O 
tokį titu lą  yra ir  p raeity je  
turėjusi. Prieš P irm ąjį p a 
saulinį karą. Iš visos Europinės 
Rusijos imperijos dalies. Kau
no gubernija pasižymėjo di
džiausiu bylų skaičiumi.

Nereikėtų skundų polici
nėmis priemonėmis uždrausti. 
Reikalui esant, turėtų būti 
galimybė pasiskųsti. Bet ne
galima savo kraštą tarptautinei 
organizacijai dėl kiekvienos 
smulkmenos su ne visuomet 
rimtais skundais skundinėti. 
Policinės priemonės yra blo
gybė. Bet visuomenėje turėtų 
būti sudaryta viešoji nuomonė, 
kuri į skundikus neigiam ai 
žiūrėtų. Nes skundikai irgi yra 
blogybė. Lietuva tokius kai
mynus turėdama, negali už
simerkus gyventi. Spaudoje 
buvo rašyta apie tai, kaip būtų 
pasipriešinta. Bet tie planai yra 
labai nerealūs. Tokius planus 
okupantas turėdamas, ar apie 
juos žinodam as, pasip rie
šinimą pačioje užuomazgoje 
užgniauš! Ypač padedan t 
tiems, kurie turi palinkim ą 
skundams.

Juozas Žygas

Manyčiau, kad stribų eilėse 
buvo daug tokių, kurie kitiems 
pavydėjo. O vėliau, kai šau
tuvus į rankas gavo. Tai ir 
patys savo sprendimus vykdė! 
Prieš tokią blogybę reik ia  
kovoti. O kovos būdų yra daug 
ir visokių. Pirm iausia, m a
nyčiau , kad tok ius re ik ia  
izoliuoti. Jeigu keliem s ar 
būreliui savo tarpe besikalbant 
prie tokių skundikas prieina - 
tai visiems reikia nutilti. Taip, 
kad jis matytų, jog žmonės jo 
vengia, nes žmogus yra so
cialus tvarinys. Ir jam  vienatvė 
yra sunkiai pakeliama. Joks 
okupantas negalės krašto pil
nai kontroliuoti, jeigu neturės 
koloborantų ir skundikų. Bir
želio 23 d. sukilim o metu, 
jeigu buvo skundikai pagauti, 
tai jie gavo gerą pamoką. Todėl 
vok ieč ių  okupacijos m etu 
buvo galim a gyven ti, n e 
paisant visų mobilizacijų ir 
įvairių raginimų ir grasinimų. 
Tai asmeniškai žinau. Nes be 
reikiamų dokumentų ir gra
sinimų išgyvenau nuo 1941 m. 
lapkričio  iki pasitraukim o 
1944 m. liepos mėn. 10 dienos! 
Nors mane visos mobilizacijos 
lietė.

KVIEČIAME Į SKUBIĄ AKCIJĄ 
UŽ LIETUVOS ĮSTOJIMĄ Į NATO

Telkiant paramą Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms ir siekiant įstoti į NATO yra paruoštas 
peticijos tekstas JAV prezidentui. Peticija teigia, kad NATO praplėtimas ir Lietuvos įjungimas 
yra naudingas Amerikos interesams. Parašai bus renkami per ateinančius du mėnesius. Planuojama 
akciją baigti birželio mėnesį ir peticiją įteikti JAV prezidentui būsimo vizito Baltuosiuose rūmuose 
metu. Peticijos formas galite įsigyti ALTo būstinėje, 6500 S. Pulaski Rd. Chicago, IL 60629; 
Tel: 773-735-6677, El. paštas: ALT Center@aol. Com arba ALTo interneto tinklalapyje: 
www.ALTcenter.com. Pavieniai asmenys ir visos organizacijos kviečiamos jungtis į šią akciją.

Americans for NATO Enlargement
The President of the United States
The White House
Washington, D.C. 20500

1. Since it has been established that the enlargement of NATO is in the interest of the United 
States in securing peace and stability; and

2. Since the United States has consistently supported the enlargement of NATO as a national 
policy and has supported the quest of the aspiring nations that have signed a joint resolution in 
Vilnius May 2000 to that effect;

3. Therefore, we now urge you, Mr. President, to activate the above stated policy of these 
United States and invite such aspiring nations to NATO membership and that the Baltic nations 
of Estonia, Latvia, and Lithuania be included in such invitation at the NATO summit in 2002.

Name Address

Return to:
Lithuanian American Council 
6500 South Pulaski, Chicago, IL 60629

mailto:dirva@ix.netcom.com
http://www.ALTcenter.com
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VYSK. VALANČIAUS 
“NORĖČIAU IR NUMIRĘS BŪTI JUMS

NAUDINGAS

Kazio Sajos straipsnis apie 
vysk. Motiejų Valančių š.m. 
vasario 17 d. DRAUGO šeš
tadieniniame priede paskatino 
m intį vyskupo asm enybę 
perkelti į vėlesnius laikus ir ją 
panaudo ti šių  la ikų  m ūsų 
revizionistų  istorikų sk lei
džiamoje šviesoje. Toks ban
dymas gali būti pateisinamas, 
norint geriau suprasti vert-

Motiejaus Valančiaus gimtinė Nasrėnuose.

Antanas Dundzila

inamus įvykius ar tų įvykių 
vertintojus. Čia eis kalba apie 
istorinio teisingumo maždaug 
v ienodą taikym ą v isiem s, 
visais laikais. Vysk. Valančius 
(1801-1975, 1850 konsek
ruotas Žem aičių vyskupu) 
tokiam palyginimui tinka. Jis 
diegė lietuviškumą, rūpinosi

J5

paprastų žmonių gerove (ta
čiau  to le ravo  tuom etinę 
socialinę santvarką), rungėsi 
su okupantu, 1831 ir 1863 
išgyveno sukilimus. Jo raštų 
išliko  daug, jo  biografijos 
duomenys konkretūs, gerai 
žinom i. Laikrašty je vietos 
taupum o sum etim ais savo 
svarstymo apimtį ribosiu K. 
Sajos straipsnio paskelbtomis 
citatomis bei teigimais. Taip 
pat čia verta dėkoti K. Sajai už 
gerą straipsnį, atnešusį ma
lonią, o kartu bent man ir šiek 
tiek provokuojančią skaitymo 
valandėlę.

Jau daugiau kaip pusšimtis 
metų, kai apie vysk. Valančių 
skaitau ir girdžiu  vien tik 
teig iam us vertin im us. N et 
sovietinės okupacijos laikų 
“M ažoji tarybinė enc ik lo 
pedija” (1971) apie vyskupą 
neburnojo, o kai kuriuos jo  
kūrinius stengėsi tempti ant 
savo kurpaliaus. Tiesa, kartais

man būdavo neramu, užtikus 
teigim ą, kad vyskupas re t
karčiais vis tik ragino savo 
aveles tik lenktis caro valdžiai, 
ją mylėti, kantriai nešti aiškias 
skriaudas ir t.t. Istorikų vys
kupo prisitaikymu prie caro 
gubernatorių reikalavimų, gal 
būt sub tiliu  po litikav im u. 
Mokinio bei jauno gimnazisto 
akimis dvi okupacijas man 
pačiam mačiusiam, tai buvo 
suprantama ir pateisinama. K. 
Sajos straipsnis šiomis die
nomis vėl pabudino tą mano 
nerimą, tik šį kart jau ragavus 
garsiai skelbiamų, revizionis
tinių istorikų mums peršamų

pipirų 1941 m. Sukilimo ir 
Laikinosios Vyriausybės adre
su.

Pagal K. Sajos straipsnį, 
štai ką vysk. Valančius nuro
dinėjo savo žemaičiams. “My
lėkite ir gerbkite ciesorių visų 
maskolių kaip tėvą savo...” 
Laiškas kunigams: “Meldžia
mieji, savo pamoksluose neer
zinkite dvarininkų be svarbaus 
reikalo...” “Vienasyk visiems 
laikams atsisakykime minties, 
kad kada nors dar būsim e 
savarankiška tauta, nepriklau
soma nuo Rusijos...” Vyskupas 
taip pat nieko neatsakė į bau- 

Nukelta į 5 p.

Atkelta iš 1 p.

nantieji-dirbantieji lietuviai, 
esame nuolatiniai Lietuvos 
gyventojai. Ir tokie teismai 
Lietuvoje tebėra po dešimties 
nepriklausom ybės metų. Ir 
niekas jų nejudina.

Laisvė
Sąžinės - absoliuti. Žodžio 

- nekenkianti kitam. Žodžio 
laisvė, apimanti spaudą, gar
sinę bei vaizdinę žiniasklaidą, 
susirinkimus, demonstracijas, 
idėjas, religijas bei kitus pa
našius pasireiškimus, įskai
č iuo jan t ir e ro tiką, negali 
kenkti kitam. Tam kitam nuo 
kenkimo apsaugoti turi būti 
sukurtas įstatymas, bet tik toks, 
kuris nevaržo pačios žodžio 
laisvės. Kol kas pasaulyje toks 
įstatymas dar nesugalvotas. O 
vis dėlto arčiausiai jo  - ame
rikietiškas modelis. Siūlyčiau 
juo pasinaudoti.

Nuosavybė
Privati, tačiau kai kas turi 

likti ir valstybės žinioje, nes 
m ažai L ie tuvai A m erikos 
m ilžino  sistem a netinka. 
Bendros paslaugos (kom u
nalinės) ne visos gali būti 
privatizuotos. Pvz., blogas 
sprendim as buvo parduoti 
telekom ą. N ereik ia  p riv a 
tizuoti geležinkelio. Taip pat 
k laustuką  rašau  dujom s, 
energijai, nes Lietuvoje tokiam 
verslu i varžovų nebus - 
v e rs lin inka i tu rės nekon 
troliuojamas monopolijas ir

skriaus vartotojus. P rivati
zavimas turi būti išmintingas, 
ne toks, kaip “Mažeikių naf- 
ta”.Varžovų neturinčio verslo, 
ypač surišto  su gyventojų  
paslaugomis, privatizavimui 
turi būti sukurti specialūs labai 
gerai išmąstyti bei paruošti 
įstatymai, numatantys aiškią 
arba valstybės, arba vartotojų 
kontrolę.

Žemės ūkis
Nesąmoningai sugriautas. 

Jam atstatyti reikia išmintingo 
plano. Kas jį  gali paruošti? 
Sam dyti žinovai? Vargiai? 
Turiu ir čia  v iz iją . Kaip 
ūkininko sūnus, žemę bran
ginu. Blogiausia, kad šiandien 
žemininkai neturi savo ats
tovų: nei Seim e, nei Vy
riausybėje, nei partijose. Todėl 
kas tik  gali, apsišaukia jų  
atstovais ir juos išnaudoja. 
Reikia labai atsakingos žemės 
ūkio ministerijos, išmintingų, 
pa ty rusių , ypač sąžiningų 
pareigūnų. Bet pirmiausia - ir 
labai skubiai - reikia suburti 
nepriklausomą, nepolitizuotą, 
nepartinę žemdirbių sąjungą 
irgi tik “iš apačios” .

Ūkis
Jo pagrindas - la isvas, 

nepriklausomas, visokeriopas 
verslas: gam ybin is, p re 
kybinis, paslauginis, ekspor
tinis, importinis, žiniasklai- 
din is: P reziden tas, Seim o 
nariai, ministrai ir kiti vals
tybės įstatymų leidybai kokią

nors įtaką turintieji pareigūnai 
nuo bet kurio verslo turi būti 
a tribo ti. Pagal dabartin ių  
politikų galvoseną, didžioji 
verslo atrama - užsienio ka
pitalas. Galvosena teigiama. 
Bet lieka klausimas, kaip tą 
kapitalą panaudoti? Tiksliausia 
būtų, tuo kapitalu naudojantis, 
versloves kurti patiems lie
tuviams. Ir jeigu sakom, kad 
tai neįmanoma, darom blogai. 
Reikia padaryti įmanoma, nes 
nuo to p rik lauso  tau tos 
išlikimas. Tautą galima pa
vergti karine jėga, naikinti 
fizine okupacija, bet taip pat 
dary ti galim a ir kap ita lu . 
Pasaulyje tokių pavyzdžių 
nem ažai. V ieną puoselė ja  
buvusi mūsų okupantė, kitas 
pavojus, gal mažesnis, ateina 
ir iš Europos Sąjungos. Su 
abiem iš karto grumtis Lie
tuvai per sunku. Bent vieną 
re ik ia  pašalin ti. Salinčiau  
Rusiją ir grumtis likčiau su ES, 
ir tik į ją  įsijungus. Tačiau 
grumtynėm reikia pasiruošti 
dar ne įsijungus, derybų 
la iko tarp iu . R uoštis , b en 
d radarb iau jan t su k itom is 
kandidatėmis, kurių, berods, 
yra 12. Kažin ar nepraverstų jų 
suvažiav im as, panašus į 
NATO kandidačių devyniukės 
Vilniuje.

Šiandieniai - 
kasdieniai reikalai
Veržimasis į NATO - gerai. 

Tik reikia atminti, kad pri
ėmimą lems ne karinis pa

siruošim as, bet po litika . 
13,000 uniformuotų vyrų jėga 
nieko nereiškia. Į ES keliauti 
irgi reikia, bet tik labai at
sargiai ir ne pagal vokiečių 
siūlom ą m odelį - Europos 
jungtines valstybes. Jį priė
musi - lietuvių tauta eis tik 
išnykimo keliu. Vokiečiai mus 
viskuo užgoš ir nutautins. 
Geriau atrodo Lenkijos siū
lomas modelis, pagal kurį bet 
kokio  pav idalo  tau tin ia i 
reikalai lieka grynai vidaus 
klausimas, o užsienio inves
tuotas kapitalas - ne valdovas, 
kaip pvz. “Williams” atveju, 
bet tarnaujantis piliečių ge
rovei. K ap ita lą  varto ja  ir 
ko n tro liu o ja  kartu  su tarta  
užsienio ir vidaus sistema. 
Tačiau dabar atrodo , kad 
Lietuvoje nė kokios sistemos 
nėra. Yra kažkokia inves
tavim o “po litika” , besikei
č ian ti su k iekv iena  nauja  
valdžia  arba ir tai pačia i 
valdžiai ką nors neaiškaus 
sugalvojus. O reik ia  gerai 
išm ąstytos, aiškios, tvirtos, 
patikim os investavim o po
litikos, ir Lietuvai, ir inves
tuotojui priimtinų sąlygų. Ir tik 
gaila, kad iki šiol nė viena 
valdžia  tai padary ti n e 
sugebėjo, ir dar labiau gaila, 
kad nė dabartinės rodikliai 
negeresni.

Santykiai su Rusija - tik 
dalykiški. Kol m afija kon
troliuoja verslą ir didelę įtaką 
turi valdžiai, reikia elgtis labai 
atsargiai su visokiomis, ypač

dujų, energijos bei panašiomis 
sutartimis ir akcijomis “Ma
žeikių naftoje” . Planuojama 
prezidento kelionė - abejotinas 
žingsnis. Sukti “tautiečiai” 
Maskvoje mūsų vadus gali tik 
su k o m p ro m itu o ti. P irm a 
Rusija turi patvirtinti sienų 
sutartis, grąžinti nuosavybes 
Romoje ir Paryžiuje. Tik po 
tų R usijos po litin ių  ėjim ų 
prezidento kelionė būtų sėk
m inga. Iš kitos pusės, ne
re ik ia  spausti o kupac ijo s  
padarinių atlyginim o k lau
simo. Bent kol nepatvirtins 
sienų sutarties.

Ir aplam ai. Š iandienė 
Lietuvos valdžia, ypač Seimas 
ir Vyriausybė, su (apytikriai) 
300,000 tie s io g ia i ar n e 
tiesiogiai jiems priklausančių 
šalies biurokratų, gal ir ne 
visiems, bet daugumui jų  yra 
niekas daugiau, kaip tik labai 
pe ln inga , saugi verslovė. 
L ietuva p irm iausia  ją  turi 
pakeisti į paslaugią, sąžiningą 
tarnybą tautai ir valstybei. O 
tai jau labai sunkus uždavinys, 
nes daugeliu atveju keitimas 
priklauso nuo tų pačių vers- 
lovininkų. Sveikinu Vilniaus 
m ero Z uoko užm ojį 20 
nuošimčių sumažinti miesto 
biurokratiją, bet ar jam  tai 
pavyks? Kas gi norės prarasti 
šiltą vietą? Bet kur nors pradėti 
reik ia. Sostinė - tinka ge
riausiai. O jeigu kaip nors “per 
stebuklą” pavyktų - čia ne
susto ti, bet e iti to liau  iki 
“pabaigos”.
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džiauninkų skundą bei mal
davim ą, kad juos ponai ir 
ulonų eskadronai mušė, kan
kino, jų  moteris prievartavo, 
(besipriešinančioms užpildavo 
žemėmis burną, kad nerėktų) 
ir net žudė - nes, kaip teigia K. 
Saja, vyskupas negalėjo tie
sioginiai kištis į “pasaulie
tiškus re ika lu s” ... Iš kitos 
pusės, “dvarponiai ir žydai, 
smuklių savininkai buvo pri
versti taikytis su Valančiaus 
pradėtu blaivybės sąjūdžiu.”... 
Vyskupas pergyveno 1831 m. 
sukilimo nesėkmę, o po 1863 
m. sukilimo pats buvo ištrem
tas į Kauną.

Jau minėto geresnio įvykių 
ir jų  dabartin ių  vertin to jų  
supratimo vardan, trumpai 
drūtai siūliau žvelgti į šiuos 
vysk. Valančiaus pareiškimus 
ir juos sverti su keliais kitais 
teigimais apie 1941 m. suki
limo įvykius, jų  tarpe - arkiv. 
J. Skvirecko 1941 m. vasaros 
dienoraščio kai kuriuos įrašus. 
Čia teigiu, kad, jei tuose pa
reiškimuose bus panašumo, 
tai, metant šešėlį ant, pvz., 
arkiv. Skvirecko  bei kitų , 
tolygi kritika priklausytų ir 
vysk. Valančiaus asmenybei. Iš 
kitos pusės, jei suprantama ir 
nesmerkiama vysk. Valančiaus 
laikysena, tai bent panašus 
vertinimas priklauso ir, pvz., 
arkiv. Skvireckui.

Arkiv. Skvirecko dieno
raščio ištraukos keistu būdu 
atsirado istoriko Valentino 
Brandišausko Vilniuje 2000 m. 
pasiro d ž iu sio je  knygoje, 
“1941 m. Birželio sukilimas, 
Dokum entų rink inys” . Čia 
iškeliu tą keistoką knygoje 
atsiradimo faktą, nes tiesio
giniai dienoraštis nieko bendro 
su sukilimu neturi. Iš dieno
raščio aišku, kad arkivyskupas 
sukilim e nedalyvavo ir jo  
neįtaigojo. Savo dienoraštyje 
jis daugumoje tik kartoja kitur 
girdėtus ar skaitytus teigimus. 
Jo ten sužymėti įvykiai dau
gumoje yra iš antrų ar trečių 
ar tik spaudos lūpų, o tokius 
šaltin ius V. B randišauskas 
savo įžangoje neigia ir atmeta 
kaip nepatikimus: V. Bran- 
dišauskui rūpi tik “autentiški” 
tekstai (p. 7). A trodo, kad 
atsiminimai į dokumentų rin
kinį iš vis pateko todėl, nes 
bandyta m esti šiais laikais 
madingą šešėlį Lietuvos Baž
nyčios vadovui.

Atidžiau skaitydamas V. 
Brandišauską, manau, kad keli 
-sakykime - “didžiausi” arkiv. 
Skvirecko “nusižengimai” ar 
bent reveransai vokiečių tvar
kai bei terorui yra šie. Pirma, 
1941-VI-28 arkivyskupas pats 
nevyko užtarti žudomų žydų, 
o pasiuntė savo įgaliotinį prel. 
Šaulį (p. 272). (Palyginkime 
vysk. V alančių ir žudytus

baudžiauninkus...) Antra, lie
pos 4 d. “Į laisvę” dienraštyje 
buvo atspausdintas arkivys
kupijos vyresnybės pareiški
mas, kuris atitiko “Vokietijos 
atstovo pageidavim us” (p. 
275). T rečia, liepos 11 d. 
arkivyskupas, tuoj po buvusio 
prezidento K. Griniaus parašo, 
pasirašė padėką Hitleriui už 
L ietuvos išla isv in im ą nuo 
bolševikų, kurią taip pat pa
sirašė ir eilė visuomenininkų 
(p. 281). K viečiu pasverti 
šituos arkivyskupo veiksmus 
su vysk. Valančiaus jau mi
nėtais nurodymais savo že
maičiams, jo  nusilenkimams 
caro valdžiai ir patiems pa
sidaryti išvadas.

Čia dar verta stabtelėti prie 
dienoraštyje suminėto, mato
mai pirmoje vietoje Hitleriui 
padėką pasirašiusio prez. K. 
Griniaus. Kitas V. Brandi- 
šausko mokyklos istorikas, į 
Vašingtoną šiuo metu atvykęs 
Lietuvos ambasadorius ypa
tingiems reikalams Alfonsas
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Eidintas, savo 1993 m. kny
goje “Kazys Grinius” įžangą 
baigia šiais žodžiais (p. 8): 
“ ...bandom e bent apžvelgti 
k ilnaus šio m ūsų tautos ir 
va lstybės vyro (m ano p a 
braukta - AD) gyvenimą. Jis to 
tikrai nusipelnė.” Jei taip drįsta 
apie Hitleriui padėką siuntusį 
asmenį sakyti A. Eidintas, gal 
ta padėka jau nebuvo Lietuvą 
visiems laikams žeminantis, 
tik pronaciškas, kvailas veiks
mas. Niekeno suodžiais nete
pamas vysk. Valančius savo 
pareiškimais, atrodo, panašiai 
ar gal net daugiau bus “nusi
kaltęs”.

Toliau kreip iu  dėm esį į 
kelis kitus teigimus apie 1941 
m. sukilimą ir Laikinąją Vy
riausybę (LV), juos kviečiu 
lyginti su minėtais vysk. Va
lančiaus pareiškimais.

Iš Lietuvos Istorijos insti
tuto 2000-III-29 d. rašto Seimo 
nariui A. Stasiškiui. “LV nuėjo 
kompromisų paieškų su Vo
kietijos okupacinio režim o

Lietuvoje vadovais keliu,iš 
esm ės siekė tik  satelitinės 
valstybės statuso... Šie LV 
veiklos faktai prisidėjo prie 
Lietuvos kom prom itavim o, 
lie tuv ių , kaip  nacių  kolo- 
borantų įvaizdžio formavimo 
nuo nacių okupacijos ken
tėjusių ir su ja  kovojusių vals
tybių ir tautų visuomenėse.” 
Labai panašiai teigė 2000-IX- 
19 d. “Lietuvos ryte” Prezi
dento dekretu Nr. 159 pa
skelbtos okupacinių rėžimų 
nusikaltimams tirti komisijos 
vykdomasis pirmininkas Liu
das Truska. Jei pastarųjų teigi
mai ir būtų logiški, kuo jų  
m ini-tirada esmėje skirtųsi 
nuo vysk. V alančiaus r a 
ginimų?

Panašių, karta is beveik  
isteriškai skambančių pareiš
kim ų, m atėm e ir daugiau. 
Beje, vysk. Valančių dar gal 
reikėtų lyginti su tikrais so
vietų patikėtiniais bei oku
paciniais kolaborantais, pvz., 
kad ir Lietuvos SSR Aukš

čiausios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkais (chronologiniai - 
Paleckiu , Šum ausku, B ar
kausku, A strausku ir B ra
zausku), kurie buvo Maskvai 
abso liuč ia i p rik lausiu sio s  
partijos ištikim i nariai, ja i 
iškilmingai pasižadėję ir kiše
nėse nešio jo si okupanto  
partijos bilietus. (Revizionistų 
suodinam i K. Škirpa ir 
B erlyno lafin inkai / LAF- 
Lietuvių Aktyvistų Frontas / 
“taip toli”nebuvo nuėję, nė 
v ienas iš jų  neprik lausė  
Vokietijos / -svetimos, vėliau 
Lietuvą okupavusios valstybės 
/ Nacionalsocialistų partijai... 
Tačiau tai kita tema...)

Paliekant moralizavimą bei 
kaltinimus kitiems, grįžtu prie 
K. Sajos, savo straipsnį pa
vadinusio paties vysk. Valan
čiaus žodžiais: “Norėčiau ir 
numiręs būti jums naudingas.” 
K viečiu parym oti prie šio 
posakio.

http://www.westernunion.com
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DAYTONA BEACH, FL

Jeigu Floridoje atversite bet 
kurį turistam s skirtą in for
macinį leidinėlį, jūs paskai
tysite, kad Daytona Beach 
miestas yra įsikūręs prie šio

J. Krištolaitytė -Daugėlienė ir A. Šilbajoris, 
minėjimo paskaitininkai.

gražiausio visame pasaulyje 
A tlanto vandenyno pap lū 
dim io. Prie šio gražiausio  
paplūdimio yra įsikūręs ir nors 
ir nelabai gausus, bet kūry

b ingas m ūsų 
viengenčių te l
kinys.

Sioje apy li
nkėje gyvena 
apie šimtinė lie
tuviškų šeimų. 
Bet veik visi sve
čiai, kurie  yra 
aplankę daugelį 
k itų  lietuviškų  
susibūrimų, da
žnai tvirtina, kad 
lietuviškos kul
tūrinės ir visuo
meninės veiklos 
gali pavydėti ir 
daugelis  k itų  
sk a itlin g e sn ių  
lietuviškų ju n 
ginių.

Sią veiklą organizuoja ir 
įvairius parengimus tvarko Lie
tuvių klubas, kuriam priklauso 
veik visi šios apylinkės lietuviai. 
Čia dar veikia ir JAV Ben
druomenės vietinė apylinkė.

Kovo 11 d. Klubas suor
ganizavo dvigubą šventę. Bu
vo paminėta Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 11 
m. sukaktis, o taip pat prisi
minta ir mūsų didžiojo meni
ninko M.K. Čiurlionio 125- 
tasis gimtadienis.

Pamaldose Šv. Mišias atna
šavo vysk. P. Baltakis, o jam 
prie altoriaus pagelbėjo prel. J. 
Sarauskas, kuris tuo m etu 
viešėjo pas savo m otinėlę. 
Vyskupas pasakė labai puikiai 
paruoštą ir šventei pritaikintą 
pamokslą. Šių aukštųjų mūsų 
dvasininkų dalyvavimas pa
kėlė šventės dalyvių nuotaikas. 
Mišių metu giedojo “Sietyno” 
choras, kuriam  vadovauja 
muz. A. Skridulis.

Mišioms pasibaigus, visi 
susirinko į tos pačios parapijos 
salę, kur ir įvyko abu minė

jimai. Įnešus vėliavas ir sugie
dojus himnus, buvo pradėta 
Tautos šventė. Nepriklauso
m ybės sukakčiai pam inėti 
neilgą, bet išskirtinai rūpes
tingai paruoštą kalbą pasakė 
A.Šilbajoris. Jis pirm iausia 
išryškino pačios nepriklau
somybės reikšmę mūsų tautai 
ir nusakė tuos sunkius kelius, 
kuriais mūsų tauta turėjo eiti 
iki nepriklausomybės paskel
bimo. Bet jis taip pat iškėlė ir 
kai kurių abejonių, ar šian
dieninė nepriklausomybė yra 
tokia, kokios tikėjosi ir laukė 
mūsų žmonės.

Apie M.K. Čiurlionį kal
bėjo J. Daugėlienė. Ji suglaus
tai nusakė šio mūsų didžiojo 
menininko-kūrėjo biografinius 
bruožus. Klausytojams ji pri
statė Čiurlionį kaip muziką, 
dailininką, o taip pat ir literatą. 
V isose šiose m eno šakose 
Čiurlionis tiesiog degte degė 
neišsemiama kūrybine ener
gija. Savo kalbą ji baigė: “Per 
trumpus savo gyvenimo 35 
m etus jis  sukūrė ir mums

paliko 300 puikiausių dailės ir 
200 muzikos kurinių, kelias 
simfonijas, keliolika harmo
nizuotų liaudies dainų ir dar 
p luoštą e ilėraščių” . Salėje 
buvo išstatyta keliolika puikiai 
įrėmintų Čiurlionio paveikslų. 
Juos iš Juno Beach atgabeno 
vysk. P. Baltakis.

Meninę programą suorga
nizavo muz. Antanas Skri- 
dulis, o ją  atliko mišrus “Sie
tyno” choras. Choras padai
navo kelias Čiurlionio har
monizuotas dainas. O. Kara- 
šienė ir J.Baltrušaitis jautriai 
paskaitė kelis Čiurlionio eilė
raščius, kuriuose jis ypatingai 
išreiškia meilę savo tėvynei ir 
tos tėvynės gamtos grožiui.

Ši rūpestingai paruošta ir 
puikiai išpildyta program a 
visiems svečiams paliko gra
žius prisiminimus. Programai 
pasibaigus, buvo pristatyti iš 
toliau atvykę svečiai. Ir pa
baigai visi maloniai praleido 
laiką pasivaišinę  skaniais 
užkandžiais, kava ir vynu.

J. Daugėla

PIRMOJI “PAVASARIO KREGŽDĖ” - 
KAZIUKO MUGĖ CLEVELANDE

Kaziuko Mugė - tradicinė 
pavasario šventė, kurios nuo
latos laukiama. Šiais metais 
Clevelando skautijos ruošiama 
46-oji Kaziuko mugė įvyko 
sekmadienį, kovo 18d. Dievo 
Motinos parapijoje. Šv. Mišio
se dalyvavo uniformuoti skau
tai ir skautės. Po jų  salėje 
gausus būrys svečių šypsena 
lydėjo maršo muzika žygiuo
jančius skautus ir skautes. 
Mugės atidarymą pravedė ps. 
Aida Bublytė O’Meara, o ją 
iškilmingai atidarė kun. Gedi
minas Kijauskas, S.J., lydimas 
Neringos Tunto tuntininkės s. 
fil. V irginijos Juod išiū tės 
Rubinski ir Pilėnų Tunto tun- 
tininko v.s. Remigijaus Bel- 
zinsko.

Kaip visados, svečiai ga

Lėlių teatro artistė K. Kijauskaitė Kaziuko mugėje Clevelande, OH. Kaziuko mugėje Clevelande lėlių teatro artistės židinietės - Jadzė Dautienė, Roma 
Tatarūnienė, Elsė Raskauskienė ir Aldona Blumentienė.

G. Kijauskienės nuotraukos

lėjo įsigyti įvairių rankdarbių, 
riestainių, sūrių, krienų, ir kitų 
gėrybių, pavalgyti skanius 
m am yčių tėvelių paruoštus 
pietus, pasigardžiuoti nuosta
biais tortais, išbandyti laimę 
gausioje loterijoje. O vaikų 
šiais metais laukė galybė pra
mogų. Po ilgų metų pertraukos 
buvo proga vaikams pamatyti 
Z id in ieč ių  paruoštą  Lėlių  
teatrą. Ir dar - spalvavimo 
konkursas, laim ės šulinys, 
pasivaikščiojimas “Saldumynų 
takeliu” , aplankymas “Ledų 
karalystės” , bei kiti žaidimai. 
Tačiau, tuos malonumus rei- 
kejo įsprausti į laiką, atlikusį 
nuo pareigų - budėjomo prie 
rankdarbių stalų, svetainės 
priežiūros, kuriuos jaunieji 
skautai su pasid idžiav im u

atliko kaip tikri mugės šeimi
ninkai! Jaunatviška dainų 
pyne ir loterija buvo baigta 
46-oji Clevelando Kaziuko 
mugė.

Per visus metus skautai 
renkasi sueigose, iškylauja, 
stovyklauja. Jaunuolio būdas 
lavinamas tarnavimu Dievui, 
tėvynei ir artimui. Šie jauni 
žmonės lengvai galėtų skau- 
tauti amerikoniškoje skautų 
organizacijoje, tačiau, juos (ir, 
aišku, jų  tėvelius), visvien 
pritraukia lietuviška skautiška 
veikla.

K aziuko m ugė - proga 
skautams pasidžiaugti kartu su 
visuomene jų  darbo vaisiais ir 
kartu užsidirbti pelno savo 
veiklai. Šių metų mugė buvo 
gausi darbais, maistu, svečiais. 
Skautiška šeima dėkoja v i
siems parėmusiems skautų 
veiklą šioje Kaziuko mugėje.

Sesė mamytė

Kun. G. Kijauskas, Clevelando lietuvių Dievo Motinos parapijos 
klebonas, kalba Kaziuko mugėje. Kairėje - Ingrida Bublienė, 
Lietuvos Garbės konsulė.

G. Juškėno nuotr.
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DEŠIMT METŲ BE STASIO SANTVARO
Vienas žymiausių kultū

rin inkų  užsien io  lie tuv ių  
veikloje buvo poetas, drama
turgas ir publicistas Stasys 
Santvaras, kurio labai trūksta 
šiuo m etu. Ir nėra kas jį  
pakeičia. Balandžio 12 d. jau 
dešimt metų nuo jo  mirties.

Jis gimė 1902 m. gegužės 
27 d. - kitais metais jam  būtų 
buvę šim tas m etų. Baigęs 
Seredžiaus pradžios mokyklą, 
mokėsi Vilniaus Ryto drau
gijos, Kauno Saulės ir Aušros 
gimnazijose. Lankė A. Sutkaus 
Tautos teatro vaidybos studiją, 
Klaipėdos konservatorijoje 
studijavo muziką ir dainavimą. 
1927 m. kaip Švietimo m i
n iste rijo s  stipend in inkas 
Milane tęsė muzikos ir dai
navimo studijas, kurias baigė 
1932 m. Ten išklausė italų 
kalbos ir literatūros kursą, 
dailės istoriją, senąją ir naująją 
italų  litera tū rą . Ita lijo je  5 
m etus buvo Lietuvos aido  
korespondentas.

1919 m. Buvo Lietuvos 
kariuom enės savanoris, da
lyvavo kau tynėse su b o l
ševikais ir buvo sužeistas, 
vėliau tarnavo Kariuomenės 
intendantūroje, dirbo redak
toriumi Eltoje, 1923 m. Da
lyvavo Klaipėdos krašto su
kilime. Daug rašė Lietuvos 
spaudoje ku ltū rinėm is ir 
v isuom eninėm is tem om is. 
Parašė ir visą eilę vedamųjų 
straipsnių.

Kai grįžo iš Italijos 1932 
m., buvo Lietuvos valstybinės 
operos so lis tas  - tenoras, 
atlikęs daug mažesnių partijų. 
Būdam as so listu  p radėjo  
operinių libretų vertimo darbą, 
nes gerai žinojo ne tik italų, bet 
ir vokiečių bei rusų kalbas. Jis 
parašė ir tris originalius operos 
libretus: Pagirėnai, Eglė žalčių 
karalienė ir Atlantida. Jis taip 
autorius ir Pakalnio baletui 
“Sužadėtinė” . Kaip libretų 
vertėjas Santvaras pasižymėjo 
lietuvių kalbos skambumu ir 
muzikalumu. Kauno konser
vatorijoje buvo lietuvių kalbos 
tarties ir fonetikos lektorius. 
Būdamas ir Kauno valstybinio 
dram os teatro dram aturgu, 
skatino eilę rašy to jų  kurti 
daugiau scenos veikalų  ir 
naujais kūriniais atsiliepė J. 
G rušas (Tėvas), J. Jankus 
(A udronė), L. D ovydėnas 
(“Malūnininko duktė”) ir kiti. 
1943 m. buvo paskirtas Janimo 
teatro direktoriumi ir rūpinosi 
to teatro aktorių vaidybine

kultūra ir repertuaru. Tuo metu 
buvo pastatyta G. Hauptmano 
“Hannelė”, kurią režisavo St. 
C aikauskas, o H annelę 
vaidino Birutė Pūkelevičiūtė. 
Tas jo  m eninis įvykis visų 
kritikų buvo pripažintas ne 
e ilin iu  lie tuv ių  p rofesin io  
teatro dramos laimėjimu.

Vokietijoje iki karo p a 
baigos dirbo fabrike, o po jo 
jau prie Freudenstadto susi
telkusių  lie tuv ių  bendruo
menės primininku. Persikėlus 
į T iubingeną, buvo vienas 
iniciatorių Lietuvių Rašytojų 
draugijai suorganizuoti. Buvo 
jos pirm ininku net dvejais 
atvejais. Jo rūpesčiu  buvo 
suorgan izuo tas grožinės 
lite ra tū ro s veikalų  p rem i
javim as. Prem ijom s įteik ti 
buvo literatūros šventės Tiu
bingene, Fellbache, Schwae- 
bisch Gmuende. Buvo vienas 
rašytojų “Tremties” metraščio 
organizatorių. Su kitais ra 
šytojais keliaudavo į lietuvių 
didžiąsias stovyklas, daly 
vaudamas literatūros vaka
ruose su savo kūryba. Pran
cūzų okupacinės valdžios 
perkeltas į Pfullingeno lietuvių 
trem tinių  stovyklą, ten iš 
gyveno iki em igracijos su 
šeima į JAV 1949 metų rudenį.

Amerikoje kurį laiką gy
veno Stony Brooke, N.Y., 
Lawrence, MA, o paskiausiai 
B ostone, MA. D irbo p ra 
monės įmonėse, o vėliau li
gonių administracijoje. Bos
tone dalyvavo lietuvių kultū
rinėje ir visuomeninėje vei
kloje ir dram os sam būryje 
vaidino Atžalyno, Kalėdų gies
mės, Vinco Kudirkos ir kitų 
veikalų pastatymuose. N ie
kada neužmiršo grožinės lite
ratūros, kurioje pradėjo reikš
tis jau 1921 m.

L ie tuvo je  savo kūrybą 
spausdino Bare, Židiny, Nau
ja m e  žody, M ūsų dienose, 
Naujojoje Romuvoje, Vaire, 
Lietuvos aide, XX  amžiuje, 
litera tū rin iam e alm anache 
Gubose, poezijos antologijoje 
ir kt. Spausdino teatro recen
zijas tau tinės m inties la i
kraščiuose St. Vydragos sla
pyvardžiu. 1924 m. Tilžėje 
išspausdino savo pirmąjį eilė
rašč ių  rink in į “Saulėtek io  
maldos”. 1926 m. režisierius 
B. Dauguvietis Valstybės tea
tre pastatė Santvaro dramą 
“Žvejus” , kurią žiūrovai ir 
kritikai sutiko nepalankiai ir po 
kelių spektaklių buvo išimta iš

repertuaro. Iki 1927 metų jis 
parašė dar šiuos dram inio 
žanro veikalus “Žemėj nesu
sitikę” , trilogiją “Minių my
limoji”, “Pranašas” , “Paverg
tieji” ir keletą kitų. Tai buvo 
jo  jaunystės kūriniai. Ir štai
1941 metais jis perkūrė savo 
“Žvejus” ir tas veikalas Vals
tybės teatre buvo pastatytas
1942 metais ir jau su dideliu 
pasisekimu buvo vaidinamas 
daugiau kaip 50 kartų. Pasi
sekimas buvo toks žymus, kad 
Santvaro “Žvejai” buvo iš
versti į vokiečių, estų ir latvių 
kalbas ir tie spektakliai turėjo 
nem ažesnį pasisekim ą kaip 
Kaune. Estijoje buvo irgi 50 
spektaklių. 1942 m. Sukūrė 7 
paveikslų pjesę “Kaimynai” , 
ku rią  vėl statė  V alstybės 
teatras. 1943 m. sukūrė ko
medinio pobūdžio 3 veiksmų 
“Moterų santarvę”. Be “Saulė
tekio maldų”, dar yra išleisti 
šie Santvaro lyrikos rinkiniai 
“Pakalnių debesys” , “Gies
mės apie saulę ir sielą” , “Lai
vai pa laužtom  burėm ” , 
rinktinė “Atidari langai”, “Au
kos taurė” , “Buvimo pėdsa
kai”, “Rubajatai”, “Saulėledžio 
sonetai”. Lietuvoje išleista S. 
Santvaro “Lyrika” , rašytojo 
dramos vienoje knygoje “At
lantida” ir jo publicistika “Kas
dieninė lietuvybės duona”.

Gyvendamas Bostone, Sta
sys Santvaras buvo ir Lietuvių 
enciklopedijos redakcijos se
kretorius. Lietuvos tome yra jo 
parašyta lietuvių dramos ir 
operų teatrų istorinė apžvalga. 
Kelis metus buvo “Dirvos” 
laikraščio redakcinės kolegijos 
narys ir bendradarbis. Jis taip 
pat rašė Drauge, Vienybėje, 
Aiduose, Darbininke.

N ežiūrin t, kad jis  buvo 
pripažintas geriausiu libretų ir 
m uzikinių tekstų vertėju ir 
savo dramos veikalais iškilęs 
ir kaimyninėse valstybėse, bet 
Santvaras pastoviausiai išliko 
poetu. Kritikų vertinimu, San
tvaras yra neosimbolistas, o 
poeto J. Aisčio žodžiais tariant 
“Jo poetinė puošmena yra sim
bolinė, o pati eilių esmė ir 
dvasia remiasi tikru gyvenimu, 
realiais įvykiais ir jausmais”.

Tai tik nedidelė jo  kūry
binės veiklos apžvalgėlė, kurią 
rašant pasinaudota LE spaus
dinta medžiaga.

Rašytojo žmona Alė San- 
tvarienė gyvena Bostone, MA.

Vyt. Radžius

Stasys Santvaras

PER LEDO JŪRĄ

Per ledo jūrą tavo laivas plaukia,
O Lietuva jauna, o Lietuva brangi!
Klaikioj tyloj žuvėdros klykia -
Ir keliasi naktis tokia juoda, tokia baugi...

Norėtum viską atiduot į tėvo svirną -
Gyvenimą ir jo  giedrias dienas...
Bet žvejo motina pakrantėj verkia -
Ir ašarom, ir liūdesiu tai permerkia dainas...

Vieni vaikai vidurdieny paklydo,
Kiti ja i kalaviją įsmeigė širdin...
Vaidai ir barniai erdvėm skrenda -
Kur sielvartą, kur neviltį ja i reikia paskandint?...

Ak, kogi rėkiam, lyg apakę žmonės,
Kad mes maži, kad mes silpni?
Mūs dvasiai nėr ribų nei žemėj, nei padangėj - 
Ir mūsų kluonai aukso derliaus kupini!...

Tegu, tegu užges tik vargo žvakė,
Tik saulė pasirodys prieangy -
Ir ledo jūrą perplauks tavo laivas,
O Lietuva jauna, o Lietuva brangi!...

KNYGNEŠIAI

Sakė, mirsim, sakė, negyvensim - 
Taip maža maža mūsų liko.
Bet vyrai metė arklą
Ir ėjo pint nemirštančio vainiko.

Brangioji mūsų Ponia Ale,
Prabėgo ilgesingas 10-metis nuo atsisveikinimo valandos su vyru, draugu, sūnaus tėvu ir 

poetu Stasiu Santvaru. Tegu neapsiniaukia Jūsų siela, sutikdama šią datą. Atminimą išėjusiojo 
saugome ir mes visi.

Esame su Jumis, šalia Jūsų, aplink Jus - stovime lyg kokia gyva tvorelė ir trokštame, kad 
atsiremtumėte į mus. Per visą šių metų balandį giedosime giesmes ir jų  aidas vienas po kito 
aplankys Jus Bostone, Trečiojoje gatvėje.

Linkime stiprybės Jums pasitinkant poeto šimtmetį.
Stasio Santvaro brolija:
Rūta Staliliūnaitė, Daina Kazlauskienė, Robertas Keturakis, Egidijus Stancikas

Nešė jie  iš prūsų Aušrą 
Ir kūrė užgesintą ugnį.
Kai varė Sibiran numirti - 
Kas metė jųjų sielvartą bedugnį?

Kelio sankryžoj pastatėm kryžių - 
Tai knygnešį tenai pašovė - 
Ar daugel radome tada gynėjų, 
Ar nūnien jau  kita tikrovė?...
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LIETUVOS ŽEMDIRBIŲ SUVAŽIAVIMAS - 2001
Kiek tik menu, visi per 

Nepriklausomybės laikotarpį 
vykę žemdirbių suvažiavimai 
būdavo emocingi, pilni ne tik 
pagrįsto rūpesčio, bet ir po
litinių šūkių, įvairių grasinimų, 
kategoriškų reikalavimų. Visa 
tai būdinga ir šiam 2001 metų 
žemdirbių suvažiavimui, vy
kusiam kovo 13 d. Vilniuje, 
Sporto rūmuose. Visą dieną 
per 6000 dalyvių bandė išsa
kyti susikaupusias teisėtas 
nuoskaudas, tuos sunkumus, 
kurie vis dar neleidžia sėk
mingai ūkininkauti: per didelį 
atotrūkį tarp gamybos kaštų ir 
parduodam os p rodukcijos 
kainų, kaimo ir valdžios ne
susikalbėjim ą, nepasitenki
nimą dėl žemės ūkio reformos 
klaidų, abejones ir baimę dėl 
ateities, kylančių naujų rei
kalavimų Lietuvai ruošiantis 
stoti į Europos Sąjungą. Be

Nijole ir Kostas Miežiai, Dvariškių kaimo ūkininkai, buvo pripažinti 
geriausiais praėjusių metų Pakruojo rajone. Jie dirba 400 ha nuosavo 
ir nuomojamos žemės, augina kviečius ir rapsus. Miežiai visada padeda 
pagyvenusiems kaimynams ir už tai nereikalauja užmokesčio.

J. Dilio nuotr.

daugelio dalyvių nuoširdaus 
susirūpinimo, nesunku buvo 
pamatyti ir politinių interesų 
siekiančius asmenis, aiškias 
politines partijas. Bet ir tai yra 
natūralu. Demokratija, žodžio, 
susirinkimų laisve pirmiausia 
ir naudojasi politinės jėgos. 
Tad ne vienam suvažiavimo 
dalyviui arba skaitančiajam 
laik rašč iuose  a tspausdin tą  
medžiagą apie suvažiavimą, 
gal ir nelengva buvo atskirti, 
kur tiesa, o kur tik populistinis, 
visai kitų rezultatų siekiantis 
šūkaliojimas.

Privalomas
reikalavimas - skaitytis 

su kaimu
Pirmasis suvažiavime kal

bėjo vienas iš jo  organizatorių
- Lietuvos žemės ūkio rūmų 
pirmininkas Jonas Ramonas 
ir pakvietė pasikalbėti apie 
žemės ūkio problemas, čia pat 
nubrėždamas skiriamąją liniją
- mes ir jie. Mes - tai susirinkę 
žemdirbiai, jie - į suvažiavimą 
atvykę valdžios atstovai, visa 
Žemės ūkio ministerija. Tei
singai pastebėjęs, kad per 
ateinančius ketverius metus

NUOSKAUDOS, PYKTIS, PRIEKAIŠTAI IR ARGUMENTAI

reikia labai dinamiškai per
tvarkyti žemės ūkį ir to kai 
kurie žmonės gali nesuprasti, 
čia pat prognozavo, kad „kai
mo laukia liūdnos m išios” . 
A pgailestaudam as, kad iš 
gyventojų maistui išleistų 5 
milijardų litų daugiau nei 2 
milijardai litų tenka impor
tuotiems maisto produktams, 
Žemės ūkio rūmų pirmininkas 
dėl susidariusios padėties 
kaltino buvusius politikus, 
valdininkus, biurokratus, kurie 
neturi kom petencijos ir ne
sugeba sutvarkyti kainų, atsis
kaitymų, muitų, dotacijų bei 
k itų  žem dirb iam s svarbių  
reikalų.

- Ką daryti? - klausė J. 
Ramonas. - Ateina pavasaris, 
neturime pinigų sėklai, trą
šoms, kurui.

Kreipdamasis į jaunus Sei
mo ir Vyriausybės vadovus, 
p rim indam as, kad j ie  turi 
unikalų šansą pertvarkyti ša
lies ekonomiką ir žemės ūkį, 
J. Ramonas kategoriškai rei
kalavo:

- Jūs privalote su kaimie
čiais skaity tis , d iskutuoti, 
suprasti jų  problem as, nes 
gam yba nuo lat sm unka, o 
kaimo gyventojams per pa
staruosius penkerius metus tris 
kartus daugiau  išm okam a 
pašalpų , nors darbštesn ių  
žmonių už Lietuvos kaimie
čius sunku rasti. Visų spren
dimų rakto vardan Lietuvos 
kaimo išlikimo reikia ieškoti 
kartu su žemdirbiškosiomis 
organizacijomis, - teigė kal
bėtojas.

Aštrus, kritinis kalbėjimo 
tonas bei entuziastingai palai
komi radikalūs suvažiavimo 
dalyvių reikalavimai rodė, kad 
suvažiavime bus daugiau kal
bama, negu klausomasi, dau
giau reikalaujama, negu mąs
toma, ką galima ir ką reikėtų 
daryti, kad ne tik žemdirbiams, 
bet ir visam kraštui būtų gerai,

Dr. Leonas Milčius

je i ne artimiausiu metu, tai 
nors ateityje.

Valstybės vadovas: 
metas matyti tikrovę
Neišsigydęs po peršalimo į 

žemdirbių suvažiavimą atvy
kęs ir dėl to iki pačios pabaigos 
negalėjęs dalyvauti valstybės 
vadovas R espublikos P re 
zidentas Valdas Adamkus atsi
dūrė keblioje padėtyje. Įsiau
drinę suvažiavim o dalyviai 
nesulaikomai kilo į ,,mūšį”, jie 
daugiau buvo linkę teisti ir 
kaltin ti visus nei klausytis 
objektyvios kalbos. Pasvei
kinęs suvažiavimo dalyvius ir 
palinkėjęs nuoširdžių disku
sijų, Respublikos Prezidentas 
apgailestavo, kad pastarųjų 
metų krašto pasikeitimai žem
dirbius palietė skaudžiausiai.

- L ab iausia i pasigendu  
valdžios pagarbos žemdirbiui. 
Konservatorių vyriausybė liko 
skolinga per 150 milijonų litų. 
Tai buvo tušti pažadai, - sakė 
Prezidentas. Tęsdamas pasisa
kymą V. Adamkus kalbėjo:

- Šiandien Lietuva tampa 
atv ira  pasau liu i. Ji negali 
užsidaryti nuo pasaulio, nes 
tada ir pasaulis atsiribos nuo 
Lietuvos. Kodėl žemės ūkio 
produkcijos kokybės kriterijai 
netaikom i vidaus rinkai? - 
klausė Prezidentas. Didžiausią 
su sirinkusių jų  n ep asiten 
kinimą sukėlė V. Adamkaus 
teiginys, kad grįžti atgal į 
reguliuojam ą rinką neįm a
noma, kad mūsų žemės ūkis 
neturės tokios paramos, kokią 
gauna Vakarų ūkininkai, nes vien 
mėsos kainoms palaikyti per 
metus reikėtų skirti apie 1 mili
jardą litų, o tokių pinigų nėra.

- Turėtume atsisakyti dar 
vienos iliuzijos, kad žemės 
ūkis sumoka daugiau negu 
gauna. M etas matyti kaimo 
tikrovę tokią, kokia ji yra, - 
nesutrikęs nuo atviro delegatų 
nepasitenkinimo, perėjusio į 
švilpimą, savo realią poziciją 
žemės ūkio atžvilgiu toliau 
aiškino Valstybės vadovas. 
Baigdamas savo kalbą, Pre
ziden tas Valdas A dam kus 
išreiškė viltį, kad susirinkusieji 
sugebės be iliuzijų pažvelgti į 
priekį, nes tiesa visada yra 
vertingesnė už apgaulingus 
pažadus.

Prisiminus jo kalbą ir piktą 
kai kurių dalyvių reakciją, kai 
jam  paliekant suvažiavimą ne 
tik buvo trypiama kojomis, bet 
ir įkandin laidomos replikos 
,,amerikonas”, vis nepaleidžia 
mintis - kodėl suvažiavimo 
pirm ininkai nesudrausm ino 
savo delegatų, nepriminė, kad 
negerbti Respublikos Prezi
dento yra tolygu negerbti savo 
valstybės Lietuvos, negerbti 
savęs, kodėl liko abejingi

atskirų asmenų siautėjimui. Ar 
nesuprato savo atsakomybės, 
nesusigaudė, ką tokiu atveju 
reikia pasakyti, ar nenorėjo? 
Vėliau derėjo nors atsiprašyti. 
Deja, to nebuvo, todėl kyla 
visokių minčių.

Ūkininkai skundėsi, 
piktinosi ir grasino 
Suvažiavime kalbėjęs Ša

kių rajono žemdirbių asocia
cijos pirmininkas Juozas Ber- 
tašius piktinosi, kad per dešimt 
Nepriklausomybės metų nie
kas nesistengė spręsti kaimo 
problemų iš esmės, netgi nesu
gebėjo parengti tinkamų su
tarčių  a tsiskaitym am s, tad 
dabar vien Šakių rajono žem
dirb iam s apie 100 įvairių  
įmonių, akcinių bendrovių, 
supirkusių žemės ūkio pro
dukciją, yra skolingos per 100 
milijonų litų.

- Tikiuosi, kad dabartinė 
naujosios politikos vyriausybė 
esamas skolas pripažins kaip 
valstybės skolą ir ją  gražins 
žemdirbiams, - siūlė J. Ber- 
tašius. Jis teigė, kad norint rasti 
reikalingų lėšų, reikia panaikinti 
arba sumažinti apskričių skaičių 
ir iš jų  išlaikymui per metus 
skiriamų 300 milijonų trečdalį 
skirti žemdirbiams.

Ne mažiau radikali buvo 
ūkininko iš Panevėžio rajono 
Kęstučio Deveikio kalba.

Pritardamas minčiai, kad 
reikia mažinti apskričių skai
čių ir dalį tų lėšų skirti žem
dirbiams, jis teigė, kad tokios 
nepagarbos žemdirbiams kaip 
Lietuvoje, jam  niekur neteko 
matyti. Žemės ūkis ritasi že
myn, jo atžvilgiu tiesiog vyk
domas genocidas, ir dauguma 
žmonių kaime jau yra visiškai 
praradę viltį, tad ir į suva
žiavimą nevažiavo. Ūkininkas 
taip pat piktinosi ketinim u 
parduoti žemės ūkio paskirties 
žemę užsieniečiam s, prasta 
sienų apsauga, reikalavo įvesti 
didesnius muitus importuo
jamai žemės ūkio produkcijai.

- Balandžio 1 d. yra pasku
tinė data, iki kurios mes dar 
nestreikuosime. Vėliau užda
rysime muitines ir taip patys 
įvesime tvarką, jeigu Vyriau
sybė nesugeba,- baigdamas 
kalbėti įspėjo K. Deveikis.

Neliko pamiršti net 1990 
metų Aukščiausios Tarybos - 
Atkuriamojo Seimo deputatai 
agrarinio sektoriaus atstovai. 
Jiems, kaip visada, daug piktų 
priekaištų dėl tada pradėtos 
žemės ūkio reformos krašte 
atseikėjo buvęs Pakruojo rajo
no Žvirblonių kolūkio pirmi
ninkas Algirdas Ražauskas.

Gana neblogai Kauno ra
jone ūkininkaujantis ūkininkas 
Kęstutis Bružikas, kurio ūkį 
yra aplankęs ne vienas aukštos 
valdžios a tstovas, ka ltino

Žemės ūkio ministeriją, kad ji, 
neva, palaikanti tik perdir
bėjus, monopolistus.

- Čia susirinko ne eiliniai 
žemdirbiai, bet tie, kurie nori, 
kad kaim as gyventų. M es 
norime, kad mūsų žemės ūkio 
rinka būtų ginama. Žemdirbiai 
turi daug problemų, nes jiems 
nuolat trūksta apyvartinių lėšų. 
Jei valdžia nesustabdys vaka
rie tiškos žem ės ūkio  p ro 
dukcijos įvežimo į Lietuvą, tai 
mes ją  sustabdysime patys. 
Valdžios vyrams reikėtų dau
giau lankytis kaime ir susitikti 
su žemdirbiais, - tokius rei
kalavimus išsakė ūkininkas.

Ūkininkų sąjungos atstovas 
Vidmantas Butkus aiškino, 
kad be reikalo kai kas iš val
dininkų šiame suvažiavime 
įžvelgia žemdirbių norą pike
tuoti, priekaištavo politinėms 
partijoms, kad jos su Ūkininkų 
sąjunga yra pasirašę įvairių 
susitarimų, bet jų  nevykdo.

- Ū kininkų sąjunga yra 
pasirengusi dirbti kartu su val
džia, tik reikia kad ji atsigręžtų 
į žemdirbius, sakė V. Butkus.

Vienas po kito į tribūną 
kilo ūkininkai, žemės ūkio 
bendrovių atstovai, žemdir
biškųjų organizacijų vadovai. 
Visi skundėsi, kad per pasta
ruosius penkerius metus nuolat 
mažėjo žemės ūkio produk
cijos sup irk im o kainos, o 
žemės ūkio technikos, sta
tybinių medžiagų, trąšų, kuro, 
paslaugų ir kitų pirm aeilių 
reikm ių žem dirbiui kainos 
nesulaikomai kyla.
Premjero pažadai, realūs

ketinimai ar tik 
diplomatija?

Vyriausybės vadovas Ro
landas Paksas savo kalbą 
pradėjo pateikdamas du siū
lym us: apsilanky ti tuose 
ūkiuose, kuriuose nėra asfalto 
ir ponui Vidm antui Butkui 
arba ponui Jonui Ram onui 
užim ti V yriausybės žem ės 
ūkio patarėjo postą. Ministras 
pirmininkas apgailestavo, kad 
dešim t N eprik lausom ybės 
metų buvo didėjančio nusi
vylimo kaime metai, kad že
mės ūkis buvo remiamas be 
aiškios strategijos ir krypties ir 
nors per tą laikotarpį žemdir
biams suteikta per 200 mil.litų 
paskolų, geresnių pokyčių nėra.

- Kam šiandien Lietuva 
dosni? Kokia valdžia beateitų 
ji nieko negalės duoti, neatė- 
musi iš kitų. Oficiali bedar
bystė pasiekė 13 procentų, - 
apie sunkią šalies ekonominę 
padėtį suvažiavimo delega
tams aiškino Premjeras.Savo 
kalboje R. Paksas pateikė daug 
konkrečių pažadų, tai: visą už 
degalus skirtą kompensaciją - 
52 milijonus litų - atiduoti tik 
žemdirbiams, 230 milijonų litų 
tik im asi gau ti iš Europos 
Sąjungos pagal SAPARD pro
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gramą, pasidžiaugta, kad Vals
tybės b iudžeto  surinkim o 
planas vykdom as 104-105 
procentų. Pažadėjo, kad jau 
artimiausiu metu Vyriausybė 
žemdirbių labui spręs šiuos 
klausimus: 1) stiprins vidaus 
rinkos apsaugą; 2) rūpinsis, 
kad žemdirbiai gautų pigius 
kreditus; 3) sutvarkys atsis
kaitymus su žemdirbiais; 4) 
aktyvins eksporto rinkų pa
iešką; 5)maksimalias galias 
suteiks žemdirbių savivaldai.

Atrodė, kad tokie pažadai 
patenkino susirinkusius ir jie 
Premjero kalbą sutiko gana 
palankiai.

Žemės ūkio ministro 
žodis

Išsam ų ir konstruktyvų 
pranešimą suvažiavime pers
kaitė Lietuvos žemės ūkio 
m in istras  K ęstu tis K ris- 
tinaitis. Nors per visą suva
žiavim ą šio m inistro  ir jo  
vadovaujam os m inisterijos 
atžvilgiu skambėjo daugiausia 
užgaulių  priekaištų , tačiau 
ministro pateikti argumentai 
daugeliui leido teisingai su
prasti, dėl kurių  k lausim ų 
suvažiavim o dalyviai buvo 
nuoširdžiai susirūpinę, o dėl 
kurių tik politiškai pašūkaliojo.

Ministras apgailestavo, kad 
iki šiol nebuvo pasakyta skau
di tiesa, nebuvo nuoseklios, 
racionalios Lietuvos žemės 
ūkio ateities vizijos, o kaimas 
kai kada pasitelkiant ir žem
dirbių visuomenines organi
zacijas, tapo politikų varžy
tuvių įkaitu, kad kasmet nete
sėti politikų pažadai sunkia 
našta gulė ant valstybės biu
džeto, o jų skaudžias pasekmes 
iki šiol patiria žemdirbiai, jis 
realiai įvertino žemės ūkio 
būklę. Įsiminė tokie skaičiai: 
Lietuvoje yra per 300 tūks
tančių smulkių 2-3 ha žemės 
savininkų ir naudotojų, pa
sm erktų natū rinei žem dir
bystei. Tokiom s žem ėm s 
išpirkti reikėjo skirti per 600 
m ilijonus litų . A nkstesnių  
Vyriausybių netesėti pažadai 
sudaro 153,8 mil. litų, tačiau 
iki šios dienos jau gražintos 
2000 m. skolos - 60,4 mil. litų.

Kalbėdamas apie vidaus 
rinkos apsaugą, K. Kristinaitis 
sakė, kad per šių metų sausio - 
vasario mėnesius į Lietuvą 
visiškai neįvežta jautienos, 
šviežių daržovių įvežta perpus 
m ažiau, svogūnų 4 kartus, 
morkų 10 kartų mažiau. Ir 
priešingai, eksportui netai
komi jokie apribojimai ir to 
žemdirbiai negali nematyti.

- Lietuvai ruošiantis stoti į 
Europos Sąjungą, riboti žemės 
ūkio  p rodukcijos gam ybą 
nenaudinga, todėl šiuo metu 
superkam a visa žem dirbių 
parduodama produkcija, - sakė 
žemės ūkio ministras. Tam 
tikrą garantą žem dirbiam s 
turėtų suteikti ir nustatytos 
garantuotos, taip vadinamos 
intervencinės grūdų supirkimo

kainos, pavyzdžiui: I ir II 
klasės maistiniams kviečiams 
- 400 Lt/t; I klasės rugiams - 
350 Lt/t; grikiams - 700 Lt/t.

Be to, kai kuriai gaminamai 
produkcijai, gyvuliams yra 
num atyta skirti tiesiogines 
išm okas, pavyzdžiu i, au 
ginantiems rapsus - 1300 Lt/ 
ha, laikantiems 1 - 2 karves - 
po 45 Lt. Žemdirbiai gaus 38,8 
milijonų litų papildomų lėšų 
pavasario darbams.

Aiškindamas apie galimą 
paramą žemdirbiams Lietuvai 
įstojus į Europos Sąjungą, 
ministras K. Kristinaitis sakė, 
kad tiesioginės išmokos žem
dirbiams padidės apie 2 mili
jardus litų ir daugelį produktų 
pagal nustatytas kvotas Lie
tuva galės ek spo rtuo ti be 
muitų mokesčių.

Paneigdam as tvirtinim ą, 
kad Lietuvos žemės ūkis vys
tomas be aiškios strategijos, 
ministras pažymėjo, kad jau 
šiais metais bus parengta ir 
Seime patvirtinta nauja Nacio
nalinė žem ės ūkio plėtros 
strategija ir jos įgyvendinimo 
priemonių planas. Tai rodo, kad 
ši Vyriausybė ir Žemės ūkio 
ministerija turi konkrečią bei 
realią kaimo plėtros ir žemės 
ūkio vystymo programą, kurią 
nenukrypstamai vykdo.

Suvažiavimo rezultatai
Kalbėtis, tartis visada yra 

naudinga. Reikia tikėtis, kad ir 
šis suvažiavimas duos nau
dingų vaisių, valdžios insti
tucijos ir kaimo gyventojai 
geriau supras vieni kitus, bus 
g reič iau  p riim am i k o n s
truktyvūs sprendim ai. Taip 
turėtų būti ir to reikia tikėtis.

Buvo priimta speciali re
zoliucija, paliekant teisę ją  
toliau tobulinti ir redaguoti. 
Suprantama, tuo suvažiavimo 
rengėjai pasiliko galim ybę 
to liau  derė tis  su valdžios 
in stitu c ijo m is , re ik a lau ti 
įvairių nuolaidų ir pažadų. 
N esusitarus, bet kada bus 
galim a sugrįž ti p rie  suva
žiavim o delegatų radikalių 
reikalavimų. Problemų ne
išsprendus, žemdirbiai pasi
lieka teisę ne tik piketuoti ar 
streikuoti, bet ir patiems „da
ryti tvarką” muitinėse.

Ką tokia „ tva rka” arba 
tiksliau kalbant savivalė ir 
betvarkė gali duoti Lietuvai, 
svarstyti neverta, nes tai ne tik 
paralyžiuotų tranzitą, bet būtų 
padaryta ir nepataisoma žala 
Lietuvos tarptautiniam pres
tižui, jos siekiui įstoti į NATO 
ir Europos Sąjungą. Tai rodytų, 
kad valstybinė valdžia yra 
silpna ir nesugeba kontroliuoti 
savo sienų. O gal to kaip tik ir 
siekiama? Būtų labai skaudu ir 
nedovanotina, jei skaudžiomis, 
bet išsprendžiamom is žem 
dirbių problemomis pasinau
dotų nedori, saugiai valstybės 
a te ičia i abejingi po litika i, 
kenkėjiškos grupuotės.

LIETUVIŲ, SUGRĮŽUSIŲ Į TĖVYNĘ, SUSITIKIMAS

Sekm adienį, kovo 25 d. 
Marijos ir Jurgio Šlapelių name 
- Muziejuje, įvyko Užsienio 
Lietuvių klubo susitikimas.

Programoje buvo numatyta: 
1)susipažinimas su pirmą kartą 
apsilankiusiais -  tai įprastinė 
procedūra, 2)Vyto Gruodžio, 
Lietuvos ekonominės plėtros 
agentūros direktoriaus pra
nešim as grįžusių į Lietuva 
problemomis, 3)Ž.Beliausko 
apžvalga apie Informacijos 
centro veiklą, 4)G rįžusių į 
Lietuvą pasisakymai, pagei
davimai Lietuvių grįžimo į 
Tėvynę informacijos centrui.

Vėsus oras ir nepasiduo
dantis gripas programą kiek 
pakoregavo -  keli nariai pranešė 
esą apsirgę, dėl ko labai apgai
lestavo susitikimo organizatorius 
ir vadovas, iš Australijos sugrį
žęs, Vincas Augustinavičius.

Vytas Gruodis taip pat sune
galavo ir paprašė jį pavaduoti 
Algirdą Kanauką, kuris paskaitė 
savo ese apie gynybinę Lietuvos 
koncepciją jos įstojimo arba net 
neįstojimo į NATO kontekste.

Visiems klausytojams prane
šimas padarė tikrai gerą įspūdį, 
nes išdėstyta gynybos strategiją 
tokiomis sąlygomis, kai Lietuva 
neturi sunkiosios šiuolaikinės 
ginkluotės, pasirodė labai pa
grįsta ir gerai apgalvota. Pasi
girdo nuomonių, kad gal Lie
tuvai išvis nereikėtų galvoti apie 
karus ir gynybas, nes realaus 
pavojaus šiandien tarsi ir nėra. Į 
tai prelegentas atsakė, jog egzis
tuoja grėsmės galimybės, t.y. kai 
kuriose kaimyninėse valstybėse 
sukauptas milžiniškas karinis 
potencialas, kuris pasikeitus 
aplinkybėms per 10 minučių 
gali tapti tikra grėsme. O tai, kad 
kariškiai mąsto apie blogiausią 
varijantą yra taip pat natūralu, 
kaip kad gaisrininkai galvoja 
apie gaisrus ir tomis dienomis, 
kai niekas nedega.

Antrasis pranešėjas, Lie
tuvių grįžimo į Tėvynę Infor
macijos centro direktorius, 
Žilvinas Beliauskas pasakojo 
apie šiandieninę Centro veiklą, 
prisiminė neilgą jo istoriją ir 
pateikė savo samprotavimus 
apie Centro galim ybių pa
naudojimą. Kasdieninis visa
pusiškas informacinis -  konsul
tacinis darbas grįžusiem s, 
grįžtantiems ir besiruošiantiems 
grįžti viso pasaulio lietuviams 
išlieka akivaizdžiu prioritetu. 
Centro durys plačiai atviros 
visiems jau spėjusiems rasti

kelius į Tėvynę. Vasarą svečių 
būna daugiau, žiemą mažiau. 
Kiek Centras naudingas tiems, 
su kuo bendrauja asmeniškai, 
galima įsivaizduoti, bet ne
galima pamatuoti, koks skaičius 
pasinaudojo Centro vis atnau
jinamu ir dalinamu Vykstan- 
čiojo į Lietuvą žinynu, publika
cijom is spaudoje, duotais 
interviu Užsienio lietuvių ra
dijui, apsilankiusiems Interneto 
svetainėje, kuri, beje, dabar 
atnaujinama, ir kur tikimasi 
sulaukti vis daugiau internautų.

Tačiau yra ir ta realybė, 
kurios Informacijos centras 
pakeisti negali -  dėl ekono
minės padėties, nusikalsta
mumo, kai kuriais atvejais dėl 
atsiradusių kultūrinių skirtumų, 
stiprių giminystės ryšių užsie
nyje, o kitiem s dėl vėsoko 
klimato mūsų šalis vis dar nėra 
labai perspektyvi kraustymuisi 
ir įsikūrimui. Ne paslaptis, kad 
išvykstančių yra daugiau nei 
parvykstančių. Bet yra ir kita 
medalio pusė -  yra daug tokių, 
kurie nori išlaikyti ryšius su 
Lietuva, nori čia būvoti arba net 
iš toli dalyvauti jos gyvenime, 
kas šiais laikais nėra joks 
stebūklas. Yra net dešimto 
vandens nuo kisieliaus lietuvių, 
kurie gyvai dom isi, ketina 
turistauti, ieškoti giminės šaknų 
ir gyvų išlikusių. Daugeliui 
tokių šis Centras yra tapęs 
patogia priemone. Būna dienų, 
kai prireikia parašyti iki 20 ir 30 
laiškų ar žinučių, kurias sunku 
traktuoti kaip atsakymą į už
klausas persikraustymo klau
simais. Tenka ir padiskutuoti, 
išklausyti nuomonių, patarimų 
priekaištų. Kas gali užginčyti, 
kad tai nėra prasminga, nuolat 
primenant, kad štai mes čia ir 
mes jūsų paslaugoms. O kur 
kasdieninis elektroninio žinių 
biuletenio siuntimas visai išei
vijos žiniasklaidai, bendrijoms 
ir pavieniams asmenims svy
ruojantis iki 100 prenum e
ratorių? Vienas Lotynų Ameri
kos leidinys šį biuletenį pa
vadino vieninteliu lietuviško 
deguonies šaltiniu”. Iš viso to 
plaukia, kad šiandien Lietuvių 
grįžimo į Tėvynę informacijos 
centras daugiau dirba kaip 
Pasaulio lietuvių informacijos 
centras ir turi tam neblogą 
potencialą bei įdirbį.

Nepaisant visko, nors gau
siai, bet traukia žmonės į 
Lietuvą - su Centro žinia ar be 
jo. Jaučiamos ir pirmosios vė

liausios - taip vadinamos eko
nominės - išeivijos grįžimo į 
Lietuvą bangelės, nes ne visi 
savo gyvenimą amžiams pla
nuoja sieti su svečiom šalim. O 
per dešimtį ar aštuonerius metus 
čia daug kas smarkiai pasikeitė, 
ir jie  tapo pilnateisiai mūsų 
klientai. Jau balandžio mėnesį 
laukiama būtent šios kartos 
atstovų, kuriems Centras padės 
organizuoti susitikimus su val
džia, idant būtų pagaliau pakeis
tas Pilietybės įstatymas, kad 
laikinai užjūriuose lenkiantys 
nugarą ar spaudžiantys sme
genis tautiečiai neliktų ne
skriausti ir nuvilti, kaip tai buvo 
atitikę visai išeivijai su pirmąja 
Pilietybės įstatymo redakcija po 
Nepriklausomybės atstatymo. O 
tai ženklas, kad pagerėjus lai
kams, o mes visi to meldžiam 
Dievo, galime sulaukti jei ne 
griūties tai juntamo parvyks- 
tančių plūstelėjimo. Kažkas 
panašaus, regis, vyksta Airijoj. 
Todėl ar nesvarbus kasdieninis 
gyvas ryšys ir esamų biuro
kratinių bei įstatyminių barjerų 
laužymas, kur Informacijos 
centras deda nemaža pastangų. 
Kad ir vardan ateities, kurią 
neprotinga būtų pamiršti.

Paminėtinas buvo ir savo
tiškas sugeriančios kempinės 
vaidmuo, kai tenka išklausyti 
nusiskundimų, pamokymų arba 
tiesiog iškęsti atvirai reiškiamą 
pasipiktinimą. Štai, prieš savaitę 
Centrą aplankė dar neseniai labai 
aukštas pareigas užėmęs asmuo. 
Jį su žmona domino pensininko 
pažymėjimo gavimas. Lietuvoje 
tokius pažymėjimus išduoda tik 
SODRA ir tik tiems pensinin
kams, kurie jai mokėjo mo
kesčius. Nėra sukurtų pažy
mėjimų užsienyje užsidirbusiems 
pensininkams. Yra tik nustatytas 
pensijinis amžius. Ir ką daryti 
Centro darbuotojams, jeigu šio, 
deja, egzistuojančio fakto išaiš
kinimas apsilankiusiems labai 
neslepiamai nepatinka.

Faktų ir minčių buvo daug, 
o laikas ribotas. Tad apie kitas 
Centro inciatyvas -  Vasaros 
akademiją “Jaunimas -  jau 
nimui”, anketinius tyrimus, dėl 
lėšų stygiaus įstrigusią vaizda
juostės  gam ybą, bendrus 
darbus su Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentu, Už
sienio lietuvių rėmimo fondu, 
darbą su užsieny je  b e 
sim okančiais lie tuvaič ia is, 
Internetinį projektą liko tik 
užsiminti.
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Didžiai gerbiamam
Ponui Antanui Valioniui,
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministrui

Didžiai Gerbiamas Pone 
Ministre,

Š.m. kovo mėnesio pirmoje 
pusėje Lietuvoje lankėsi Či
kagoje leidžiamo dienraščio 
“Chicago Sun-Times” žurna
listas Neil Steinberg. Jo ap
silankymui Lietuvoje tarpi
ninkavo JAV Lietuvių Ben
druomenės Socialinių reikalų 
taryba, vadovaujama Birutės 
Jasaitienės. Pradedant š.m. 
kovo mėnesio 18 dienos “Chi
cago Sun-Tim es” laida, N. 
Steinberg yra suplanavęs vie
nos savaitės bėgyje paskelbti

L A IŠ K A I

septynis straipsnius apie Lie
tuvą ir lietuvius. Rašant Jums 
šį laišką, trys išsamūs straips
niai jau  buvo išspausdinti. 
B endra išvada, stra ipsn iai 
įžvalgūs, siekiantys skaitytoją 
supažind in ti su gyvenim u 
L ietuvoje, perduoti tikslią  
Lietuvos pareigūnų bei eilinių 
piliečių žurnalistui pateiktą 
informaciją.

Tenka apgailestauti, kad 
antrame straipsnyje, išspaus
dintame kovo 19 dienos lai
doje, ap tarian t ho lokaustą  
Lietuvoje, N. Steinberg nepa
jėgė objektyviai to meto padėtį 
vertinti. Jam nepasitarnavo jį 
šiuo k lausim u inform avęs 
Lietuvos Užsienio ministerijos 
pare igūnas am basadorius

Em anuelis Z ingeris. 1941 
metų birželio 23 dienos lie
tuvių tautos sukilimas prieš 
sov ie tin į okupan tą  ir d e 
klaruotas Nepriklausomybės 
atstatymas straipsnyje buvo 
nutylėti. E. Zingeris, tačiau, 
m atė reikalą atkreip ti žu r
nalisto Steinberg dėmesį, kad 
vos tik prieš tris m ėnesius 
Seimo narių dalis (faction) 
siekė nacių invazijos dieną, 
birželio 23 dieną, paskelbti 
“džiaugsmo švente” (national 
celebration). Tik po aštrių 
debatų  Seim as n u taręs” ... 
ne įpam ink lin ti (enshrine) 
nacių invazijos valstybine 
švente,” (...not to enshrine the 
Nazi invasion as a national 
holiday”).

E.Zingerio žurnalistui pa
teik tas kom plikuotos II-jo  
P asau lin io  karo  padėties 
suprastin im as “džiaugsm o 
šventės” ir “nacių invazijos 
valstybinės šventės” terminais 
nepasitarnauja nei Lietuvos, 
nei jos Seimo narių teigiamo 
įvaizdžio kūrim ui. Laisvės 
vertybes išp až įstan ti v i
suomenė, nepaklusnumą oku
pan tu i ir suk ilim ą prieš 
okupantą norm alia i siekia 
iškelti, o ne nuty lėti. Tuo 
pačiu, iš Lietuvos valstybės 
pareigūno  norėtųsi tikėtis  
sugebėjimo skirti, kur sukilėlių 
pasiauko jim as n ep rik lau 
somybės idėjai ir kur smur
tin inkų  nusikaltim ai prieš 
krašto civilius gyventojus. 
Savo ruožtu, Lietuvos diplo
m atas, ka lban t apie H o

lokaustą , p riva lė tų  iške lti 
faktą, jog prieš žydus nukreipti 
žiaurumai buvo Hitlerio “Final 
solution” išdava ir Lietuvos 
valstybė tuo metu neegzis
tavusi. Būdinga, kad nei N. 
Steinbergo tekste, nei E. Zin
gerio cituojam uose pare iš
kimuose Vokietijos vardas iš 
viso neminimas.

Pone Ministre, kreipiuosi į 
Jus su prašym u įpare igo ti 
ambasadorių Zingerį papil
dančiais faktais atitaisyti “Chi
cago Sun-Times” straipsnyje 
sudarkytą Lietuvos įvaizdį.

Pagarbiai,
Algimantas S. Gečys

JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto 
valdybos pirmininkas

LIETUVĄ EUROPOS CENTRE ATRADO ... LIETUVIAI

2001 m. vasario 10 d. Či
kagoje lietuvių leidžiamame 
“Draugo” laikraštyje redaktorė 
D anutė B indokienė v ed a
majame “Mūsų pasaulio cen
tra s” m inėjo , kad “patys 
lietuviai nesugalvojo” Europos 
centrą esant Lietuvoje. Už
sienyje, tiek L ietuvoje įs i
galėjo nuomonė, kad mus cen
tre “surado” prancūzai. “Dir
va” 2001 m. vasario 20 d. Nr. 
7, pirm am e puslapyje taip 
p a t m in i p ra n c ū z ų  g e o 
grafus.

Gėda atiduoti laurus k i
tiems. Pasirodo, kad jau 1971 
m. Los Angeles gyvenantis 
lie tuv ių  isto rikas A lgirdas

Gustaitis anglų kalba išleistoje 
knygoje “200,000,000 and 
Lithuania” (Algirdas Gustaitis. 
200,000,000 and Lithuania. 
1971. Išleido JAV LB Los An
geles Jaunimo taryba. Antrą, 
p ap ildy tą  leid im ą išle ido  
“L ietuvių  D ienos” , 1976.) 
viršelio pirmame vidiniame 
puslapy je  įdėjo  žem ėlapį, 
kuriam e rašom a, kad “Lie
tuvos sostinė Vilnius yra Eu
ropos cen tre” . Š ioje k n y 
ge lė je , n ep ra ran d an č io je  
aktualumo ir šiandieną, yra 
trumpai pristatoma Lietuvos 
is to rija , lie tu v ių  tau tos 
kultūra, siekis išlaikyti sa
vąsias sienas.

Alė Rūta “Lietuvių D ie
nose” (1980 spalis) žinutėje 
“200,000,000 and Lithuania” 
apie an trą  leid im ą rašė: 
“Algirdo Gustaičio antroji šios 
b rošiū ros laida, su In d o 
europiečių kalbų “m edžiu” 
paskutin iam e puslapy. Tai 
naudinga mūsų laisvės pro
pagandai knygelė, nes kaupia 
nem ažai inform acijos apie 
Lietuvos vargus praeity, apie 
jos galybę ir apie komunistų 
vergovę bei ru sin im ą d a 
bartiniais laikais; ypač svarbus 
ir aktualus skyrius apie ru 
sinimą, nes tai S.O.S. šauks
mas mūsų brolių dabar, oku
panto spaudžiamų.”

Tą pačią mintį apie Eu
ropos centrą L ietuvoje A l

girdas Gustaitis kartoja savo 
knygoje “Tikroji Lietuva” , 79 
žemėlapiai ir 172 iliustracijos. 
Išleido Lietuvos Šaulių Są
junga tremtyje. Chicago, Illi
nois. 1983 m.). Knygos 44 
puslapyje autorius įdeda ants
paudą iš VLIKo leidžiam o 
biuletenio “ELTA-Press” (Ser- 
v izio  D ’In fo rm a c io n i Li- 
tuane. Giugno 1973. Nr.6), su 
prierašu “Antram e viršelio 
puslapyje, rodant bendrąjį 
L ie tu v o s  ž e m ė lap į, p a 
brėžiamas įdomus faktas, kad 
Lietuvos sostinė Vilnius yra 
kaip tik geografinis Europos 
žem yno cen tras” . (“D rau
g as” , K u ltū rin is p riedas, 
1972.1.15 d .). Iš A lg irdo  
Gustaičio 200.000.000 and

Lithuania. Išl. Los Angeles 
1971m. ir 1976m.”

Atleiskim  Algirdui Gus
taičiui, kad jis kelioliką mylių 
“suk lydo” , kad tai yra ne 
pačiame Vilniuje, o jo  apy
linkėse. G al būt, šalia  
prancūzų į Guiness’o rekordų 
knygą galėtum e įrašy ti ir 
Gustaičio pavardę?

Mūsų tauta vis dar ieško 
atradim ų svetur, nesuvok
dama, kad šios m intys jau  
seniai gyvuoja mūsų viduje. 
A išku, svetim ais lengviau 
patikėti, nei savais.

Kęstutis Šalavėjus
Los Angeles, CA

A. f A.
BRONIUI DŪDAI

Pabaigus šią žemišką kelionę, žmoną 
AGUTĘ bei visus artim uosius  
užjaučiame ir kartu liūdime.

Los Angeles Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo Valdyba

Mielam ir artimam kolegai,
Tautinių Namų Valdybos 

Garbės Pirmininkui

A. f A.
BRONIUI DŪDAI

iškeliavus j amžinybę, gilią užuojautą 
reiškiame mielai AGUTEI ir visiems 
šeimos nariams ir kartu liūdime

Jonas Petronis ir šeima

LAIŠKAS “DIRVOS” REDAKCIJAI

Jūsų laikraščio š.m. kovo 6 
d. Nr. 9 paskelbė ilgą straipsnį, 
pavadintą “Antanas Smetona 
- L ietuvos D idysis P re z i
dentas”.

Straipsnis kritikuoja Lie
tuvos k ino stud ijos film ą 
“L ietuvos P rez id en ta i” ir 
iške lia  A ntano Sm etonos 
prezidentavimą. Atrodo, kad tą 
darant, vis tik derėjo kai ką 
nutylėti. Rašote, kad didelė

Lietuvos pažanga buvo pa
siekta “p reziden tau jan t A. 
Smetonai - dėl labai racio
nalaus valstybės adm in is
travim o ir teisingos kadrų 
politikos, kuri rėmėsi griežta 
valdininkų atranka.”... “Kadrų 
atranką vykdė Valstybės sau
gumo departamentas kartu su 
įstaigų ar įmonių vadovais. 
Valstybės saugum o depar
tam entas buvo vienintelis,

Mielam mūsų Tautinių Namų Valdybos 
Garbės Pirmininkui

kuris kontroliavo kompleksinį 
valstybės vidaus saugumą: 
politinį, kriminalinį, teisinį ir 
ap linkos apsaugos.” A t
k re ip tinas dėm esys, kad 
Valstybės saugum o depar
tamentas kontroliavo net ir 
“teisinį” saugumą.

Šitaip parašius, negali kilti 
jokių abejonių, kad “demo
kra tin ių  pažiū rų  žm ogus” 
Antanas Smetona - Lietuvos 
Didysis Prezidentas - savo 
krašte buvo sukūręs p ilną 
politinės valstybės santvarką.

Kazys Šidlauskas
St. Petersburg, Florida

A. f A.
BRONIUI DŪDAI

iškeliavus j anapus, reiškiam e  
nuoširdžią užuojautą mielai AGUTEI, 
sūnums ir anūkams.

Tautinių Namų Valdyba
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BALANDŽIO 1 d., sekmadienį, 11:30 v.r. Dievo Motinos 

parap ijos kon ferenc ijų  kam baryje  m etin is C levelando 
bendruomenės 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, 4:00 v.v. Dievo Motinos 
svetainėje įvyks poeto Balio Augino knygos “Namų pašvaistė” 
pristatymas. Rengia Korp. Giedra.

BALANDŽIO 10 d. 4:30 v.v. Dievo Motinos parapijos 
(konferencijų) salėje Kun. A. Gražulis, S.J. - Vilniaus Jėzuitų 
gimnazijos direktorius, kalbės tema: “Lietuvos Jėzuitų darbai 
švietimo ir auklėjimo srityje” . Kas atsiekta - kokie ateities 
planai? Ruošia dr. Stepas Matas ir Lietuvos Jėzuitų švietimo 
programos rėmėjai.

BALANDŽIO 20 d., penktadienį, 7 v.v. Dievo Motinos salėje 
įvyks pianistų Sonatos ir Roko Zubovų pavasarinis koncertas. 
Rengia “Lietuvių meno bičiulių klubas Clevelande”.

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

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

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

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

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

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

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

SPALIO 12 d. 6:30 v.v. Dievo Motinos parapijos salėje 
LIETUVIŲ DIENOS - Ąžuoliukų koncertas. Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

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.

“ŽAIBO DIENA 2001”
Tradicinė Clevelando LSK “Žaibo Diena 2001” , metinis 

renginys - balius įvyks š.m. balandžio 7 d., šeštadienį, Lietuvių 
namuose. Jūsų laukia kokteiliai, skani vakarienė ir “Vakaras 
žirgų lenktynėse” - “Evening at the Races” - video improvizuotos 
lenktynės, kur bus proga išbandyti laimę lažybose. “Post Time” 
- 8:00 val. vak. Po to seks muzika, šokiai... Pelnas skiriamas 
paremti metinę sportinę veiklą. Dėl platesnės informacijos - 
teirautis pas Vidą Tatarūną, tel. 440-209-0440.

Pokylio metu į LSK Žaibo “Hall of Fame” (Sportui nusipelniusių 
Žaibo narių ratelį) bus įvesdinta 3 nauji nariai: Juozas Kijauskas, 
Vytenis Čiurlionis ir velionis Rytas Babickas.

Juozas Kijauskas 68 m. Žaibo eilėse darbavosi 40 metų. 
Krepšininkas, LSK Žaibo krepšinio sekcijos vadovas nuo 1953 
m. iki 1965 m. Ilgalaikis Žaibo valdybos narys, o nuo 1975 iki 
1991 m. Žaibo pirmininkas. ŠALFASS-gos Centro Valdybos 
narys 1961-65 m. ŠALFASS-gos moterų krepšinio rinktinės 
vadovas/treneris III-se PLSŽ-se 1988 m. Australijoje.

Vytenis Č iurlion is, 78 m., slid inėjim o ekspertas ir 
puoselėtojas. LSK Žaibo slidinėjim o sekcijos įkūrėjas ir 
daugkartinis jos vadovas nuo 1968 iki dabar. Sekcija veikė kaip 
autonominis Žaibo Slidinėjimo klubas ir išvystė labai plačią 
veiklą, aktyviai dalyvaudamas lietuvių, pabaltiečių ir vietinėse

SONATOS IR ROKO ZUBOVŲ KONCERTAS
Pianistai Sonata Deveikytė 

Zubovienė ir Rokas Zubovas 
gimė ir augo Lietuvoje. Sonata 
baigė Vilniaus M.K. Čiurlionio 
meno gimnazijos mokytojos 
M ildos L apėnaitės spec. 
fortepijono klasę, o Rokas 
K auno J .N au ja lio  m eno 
m okyklos m okyto jos R i
mantės Šerkšnytės spec. for
tepijono klasę. Abu pianistai 
tęsė studijas Lietuvos muzikos 
akademijoje (tada - Lietuvos 
Valstybinėje konservatorijoje).

Jau studijų metais pianistai 
pasižym ėjo pelnydam i lau
reatų vardus keliuose jaunųjų 
pianistų bei tarptautiniuose 
konkursuose. Sonata nugalėjo 
trijuose  L ietuvos jau n ų jų  
pianistų konkursuose, o Rokas 
pelnė pirmą prizą tarprespub
likiniame Čiurlionio konkurse. 
Daug koncertavo Lietuvoje, 
abu grojo su J. Domarko va
dovaujam u L ietuvos F il
harm onijos sim foniniu or
kestru. 1990 pianistai išvyko

Nrnnįni lac. A r t  AiMorrjKK i  tLiūnit 
wf^mauajA ir p a n d a  atovykla 

^ N e f i a g a t " FhuM ne1 I

“Neringos” stovyklos
Uetuvr Kalba

JML Liepom 1-7 d . i  - vaikoma 6-10 metų 
XZf litpLH 8-22 i i  -vaikams 10-16 merų 

"  ■ liepai 22-28 i i  - vaikinu metų

liepus 2?-iugp. 4 i i  - terra ūmu nu m a tin  v ii kais

Kalba- Lietuvių Kilm£s % 
Aiftp. 5-14 i i  - vaikinu 7-16 metų į^o jĮ

[Lųįjl. l&’Zl i d  - Beiliu HILU SU U u tiu  1'likllH

1WQM1AUA 416-557-7565, ūttinjįaj@yahioo .com

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
skelbia 

KONKURSĄ

Konkurso tikslas yra išrinkti naują emblemą. 
Kviečiamas visas lietuviškas jaunimas, tarp 

16 ir 35 amžiaus, įsijungti ir sugalvoti naują 

JAVLJS emblemą.

Kur siųsti? Galima siųsti per e-paštą: 
ara@javljs.com arba galima siųsti:

C/o JAVLJS Konkursas 
1711 Coronado Drive 
Champaign, IL 61820

g ilin ti m uzik in ių  ž in ių  į 
C iurichą, Š ve icariją , kur 
studijavo Heinrich Neihauzo 
institute pas Lietuvoje gimusią 
pianistę Esterą Elinaitę. Toliau 
mokslus tęsė Amerikoje, kur 
abu įsigijo muzikos magistru 
laipsnius De Paul universitete 
Čikagoje. Amerikoje Sonata ir 
Rokas tobulinosi pas pianistus 
Andrių Kuprevičių, Edvardą 
Aueri bei Dm itry Paperno. 
Studijų ir darbo Amerikoje 
m etais abu p ian ista i pelnė 
p rizus F rinna Awerbuch 
tarp tau tin iam e p ian istų  
konkurse (Sonata 1992-aisiais, 
Rokas 1996-aisiais metais), 
pateko į kelių kitų konkursų 
finalus. Koncertavo po visą 
Ameriką, atlikdami rečitalius 
N ew  Y orke, C le v e lan d e , 
Bostone, Seattle, Los Ange
les ir kituose miestuose. So
nata kelis kartus koncertavo 
su įv a ir ia is  Č ikagos o r 
kestrais, Rokas įrašė Č iur
lionio kūrin ių  kom paktinę 
plokštelę.

2000-2001 sezono metu 
pianistai surengė Čiurlionio 
festivalį Čikagoje, koncertavo 
po Jung tines A m erikos 
Valstijas su Vilniaus styginiu 
kvartetu pristatydam i am e
rik ieč ių  pub lika i naujus 
lietuviškus kūrinius. Pavasarį 
gros keturių rankų rečitalius 
Washingtone, Cleveland, Či
kagoje, Ottawoje (Kanada). 
Š is k o n c e rta s  įv y k s  b a 
landžio  20 d. 7 v.v. N uo
la tin ė s  D iev o  M o tin o s 
parapijos salėje.

Kada? Kovo 17 d., 2001 iki balandžio 17 d.,
2001 m. Kas išrinks? JAVLJS valdyba

Premijos? Išrinktos emblemos sukūrėjas/a 
bus apdovanotas/a 75 dol. ir paskelbtas/a 

laikraščiuose.

Kristina V. Jonušaitė 
JAVLJS sekretorė

amerikiečių varžybose. Vytenis buvo ŠALFASS-gos Slidinėjimo 
ir vietinėse amerikiečių varžybose. Vytenis buvo ŠALFASS- 
gos Slidinėjimo komiteto vadovu nuo 1969 m. iki 1991 m. 
Dabartiniu metu yra ŠALFASS-gos Slid. k-to vicepirmininku 
ir JAV lietuvių slidinėtojų koordinatorium.

Rytas Babickas (1931-1987) studijuodam as Illinois 
universitete buvo vienas iš steigėjų šio universiteto lietuvių 
sporto klubo “ASK Lituanica, 1951 m.. Rytas 1955 m. atsikėlė 
į Clevelandą ir įsijungė į LDK Žaibą, perimdamas tinklinio 
sekcijos vadovavim ą. Jo vadovybėje, dėka sistem atingų 
treniruočių, Žaibo tinklinio lygis labai pakilo. Ypatingai 
pasižymėjo moterų komanda, kuri dalyvaudama USVBA AA 
varžybose iškilo į pajėgiausių rytinės Amerikos komandų tarpą. 
Tinklinio sekcijai Rytas vadovavo nuo 1955 iki 1975 metų. 1957 
metais Rytas buvo išrinktas Žaibo pirmininku, kuriuo be 
pertraukos išbuvo iki 1975 metų. Per ankstyva mirtis nutraukė 
Ryto gyvybės siūlą 1987 m. sausio 5 d.

Žaibo “Hall of Fame” įsteigta 2000 metais. Pirmas narys 
yra Algirdas Bielskus, įvesdintas 2000 metais.

Algirdas Bielskus

DIRVAI
AUKOJO

G.Lazdinis, Euclid, OH .......... 50
L.Karnitis, Columbus, OH ....25
R.Hennings, Claremont, CA .. 20
E. Atkočiūnas, San.Monica CA 20
V.Beleckas, Chipley, F L .......  15
J.Kaspariūnas, St.Pete., FL ...  15
L.Ragas, Bloomingdale, IL ...  15
O.Ralys, Cleveland, O H .......  15
Br.Kairys, Mokena, I L ............ 8
F. Bočiūnas, Sunny Hills, FL .. 5 
V.Grajauskas, Jeffersonvl., NY.. 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

K O L D Ū N A I

MĖSOS, VARŠKĖS, GRYBŲ 

Skambinkite:
Jodi Apanavičius

(216) 531-6995 
(440) 354-4029

mailto:ara@javljs.com


12 DIRVA • 2001 m. balandžio 3 d.

CLEVELANDE

PAUKŠČIŲ STEBĖJIMAS
Nuo balandžio 15 d. iki 

gegužės 20 d. k iekv ieną  
sekm adien į bus išky los į 
parkus paukščiams stebėti. Jas 
globos C levelando m etro- 
parkai, Audubon draugija ir 
Clevelando Gamtos istorijos 
m uziejus. Čia rasite parkų 
vardus ir te lefonus in 
formacijai. Aurora Sanctuary 
ir Novak Sanctuary, globos 
Audubon dr-ja, tel. 216/861- 
5093. Išky los C levelando 
m etroparkuose: B edford
Reserv., Big Creek Reserv.,

paupotu * vfeat. prepaid tickets

Hinckley Reserv., Ohio ir Erie 
Canal Reserv. Ir Rocky River 
Reserv., tel. 440/734-6660; 
Brecksville Reserv., tel. 440/ 
247-7075. Shaker Lakes Nature 
Center, tel. 216/321-5935. 
Vykstant į šias iškylas patartina 
pasiimti žiūronus. Jos visos 
bus pradedamos 7:30 val. ryto.

LUOTŲ IR BAIDARIŲ 
PLAUSTAS

Padėk ite  p radė ti naują 
šimtmetį su rekordu Guiness 
W orld R ecords knygoje. 
Šeštadienį, gegužės 19 d.,

Hinckley ežere norima sutelkti 
luotų ir baidarių (“canoes ir 
kayaks”) milžinišką plaustą, 
kurio  da lyv ia i ben t 30 
sekundžių kartu plūduriuotų. 
Clevelando metroparkai 1995 
m. pasiekė pirm ą pasaulinį 
rekordą su 582 valtimis. Kitais 
metais tą rekordą sumušė Rock 
R iver, Illino is , upėje  649 
valtys. D abar C levelando  
m etroparkai vėl bandys 
atsiim ti savo rekordą. Tas 
bandymas prasidės 11 val. r., 
gegužės 19 d., nuo Hinckley 
Lake Boathouse. Informacijai ir 
registracijai skambinkite tel. 
216/351-6300. Registracijos 
mokestis 5 dol. luotui/baidarei. 
Ribotas luotų ir baidarių skaičius 
bus nuomojamas Newman Out
fitters, tel. 330/278-2122.

V yriausias irk luo to jas 
(“Chief Paddler”) Bob Hinkle 
laukia visų talkos šiam is
toriniam renginiui.

“TOUR DE NECKLACE” 
IŠKYLOS

Clevelando m etroparkai 
šiem et šeštad ien iais rengs

įvairias iškylas dviračiais nuo 
10 v.r. iki 4 v.p.p.Balandžio 21 
d. - Canal Ride, 25 m ylių 
iškyla vilkikų taku iš Ohio ir 
Erie Canal Reserv. į Cuyahoga 
Valley Nat’l Park.

Gegužės 26 d. - 10 mylių 
išky la  H inck ley  Reserv.: 
dv iračiais, žygis pėsčia  ir 
luotais ežere. Kartu bus proga 
gėrėtis laukinėmis pavasario 
gėlėmis.

Birželio 30 d., - 28 mylių 
iškyla dviračiais iš Huntington 
Reserv. Per Rocky River Reserv. 
į Mill Stream Run Reserv., 
Bonnie Park Picnic Area.

ŽEMĖS ŠVENTĖ
Sekmadienį, balandžio 22 

d., nuo 10 v.r. iki 5 v. p.p. 
Clevelandso metroparkų Zoo
logijos sodas švęs 2001 m. 
Žemės šventę - The Earth Day 
C oalition . Tądien ten bus 
įvairios parodos ir programos 
suaugusiems ir vaikams.

Visi skatinami tądien ne
važiuoti autom obiliais, bet 
dalyvauti žygyje pėsčia arba 
dviračiais iš Public Square į tą

šventę, arba k e liau ti n e 
mokamais autobusais (“shu
ttle”) iš Public Sq. Visi taip 
atkeliavę galės nemokamai 
dalyvauti zoologijos sodo 
renginiuose.

Šiaip gi, įėjimas į Žemės 
šventę (“EarthFest”) - 5 dol. 
nuo 12 m. ir vyresniems, 3 
dol. - 2-11 m. amžiaus vai
kams ir jaunesniems negu 2 
m. veltui. Inform acija: tel. 
216/281-6468.

MEŠKERIOJIMO
VARŽYBOS

Šeštadienį, gegužės 5 d., 
bus vaikų m eškerio jim o 
varžybos - Ohio ir Erie Canal 
Reservation ir sekmadienį, 
gegužės 6 d. - Wallace Lake 
ežere. Varžybų valandos: nuo 
9 v.r. iki vidurdienio nuo 5 iki 
8 m. amžiaus vaikams. Nuo 1 
iki 4 v.p.p. nuo 9 iki 15 m. 
vaikam s. R egistruojam a iš 
anksto tel. 216/635-3383, nuo 
b a lan d ž io  16 d. V aržybų 
dalyvių skaičius ribojam as 
250 vaikam s k iek v ien o je  

sesijoje. Ger.J.

SERVING OUR COMMUNITY 
for  ov'er  ss  Ye a r s

L 'L  l  □ ■- -■ -■ r. -■ -

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

DARBO 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)

Rita Staškutė-Žvirblienė

B orn  To  T rave l
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122
Tel.: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
K E L IO N Ė S  Į L IE T U V Ą  - 2 0 0 1
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis
Atstovaujama FINNAIR. SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su “Lietuvos avialinijomis”.
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