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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

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus praėjusių metų birželį buvo apdovanotas Garbės daktaro 
laipsniu, kurį jam suteikė DePaul universitetas Čikagoje. Po oficialių iškilmių universitete kartu LR 
Generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, kairėje, ir Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikai 
Vygaudas Ušackas. DePaul Universiteto nuotr.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 
KVIEČIA ĮGYVENDINTI KURIANČIOS 

LIETUVOS VIZIJĄ
V iln ius , balandžio 2 d. 

Lietuvos Respublikos Prezi
dentas Valdas Adamkus, vyk
dydamas konstitucinę pareigą, 
Seime perskaitė metinį prane
šimą.

Ketvirtajame metiniame 
pranešime Prezidentas išdėstė 
svarbiausius Lietuvos uždavi
nius užsienio politikos, valsty
bės valdym o, šalies ūkio, 
socialinės apsaugos, kultūros 
srityse.

“Šiandien baigiame įveikti 
vieną svarbų Lietuvos nepri
klausomybės įtvirtinimo eta
pą. Jo pabaigą sieju su strate
g in ia is šių m etų siek iais: 
Lietuvos pakvietimu į NATO 
ir numatytomis baigti derybo
m is dėl narystės Europos 
Sąjungoje” , - sakė V.Adam- 
kus. Prezidentas ragino ap
mąstyti, kokius pagrindinius 
tikslus sau kelsime projektuo
dami naują mūsų valstybės 
raidos etapą: “Kaip kursime 
savo gerovę, m ūsų bendro 
gyvenimo pilnatvę, būdami 
integralia demokratinio Vaka
rų pasaulio dalimi?” .

Prezidento nuomone, sava
rankiškam ir sėkmingam dar
bui savo krašte būtina sustip
rinti tautos kūrybines galias ir 
valstybės pajėgumus, pasiekti 
kur kas didesnio politinio ir 
socialinio solidarumo. “Jau 
šiandien mūsų darbus turėtų 
jungti kuriančios Lietuvos 
v izija” , - pažym ėjo P rezi
dentas.

Kalbėdamas apie užsienio 
politiką, valstybės vadovas 
sakė, kad per būsimą valstybės 
raidos etapą mes turime įsitvir
tinti pasaulyje kaip solidari ir 
atsakinga bendruomenė: “Kar
tu su k itom is šalim is mes 
kursim e Europą kaip savo 
namus, mes stiprinsime NATO 
kaip savo saugumo skydą”.

Valstybės vadovo nuomo
ne, ateityje tarptautiniai eko
nominiai ryšiai turi tapti ne tik 
nuolat skelbiamu, bet ir realiai 
įgyvendinamu Lietuvos užsie
nio politikos prioritetu. “Mes, 
pasitelkę kaim ynų pagalbą, 
privalome pasiekti, kad Lietu
va, išp lė to jusi savo in fra 
struktūrą, taptų V idurio ir 
Šiaurės Europą jung iančia  
šalimi” , - sakė V. Adamkus. 
Prezidento nuomone, tolesnė 
L ietuvos raida turi rem tis 
nacionaliniais susitarimais ne 
tik dėl užsienio ir krašto apsau
gos politikos, bet ir dėl svar
biausių vidaus reikalų.

V. Adamkus pažymėjo, kad 
per kitą valstybės raidos etapą 
privalėsime išplėtoti ir sustip
rin ti dem okratinę po litinę  
sistemą - įtvirtinti profesiona
lumo principą valstybės tarny
boje, tobulinti teisėsaugos ir 
teisėtvarkos institucijų darbą, 
pertvarky ti v idaus reikalų  
sistemą, sumažinti takoskyrą 
tarp teisėtumo ir teisingumo, 
nuosekliai mažinti korupciją.

Valstybės vadovas atkreipė 
dėmesį į politinių partijų raidą:

“Lietuvos ateities kelias nebus 
tvirtas tol, kol netaps bran
desnė mūsų partijų politika: 
kol ji neįgaus aiškaus nacio
nalinio pobūdžio, kol ji stokos 
strateginio planavimo ir api
brėžtų prioritetų, kol politiniai 
sprendimai nebus nuosekliai 
grindžiami šiuolaikine poli
tikos analize”. Jis ragino poli
tines jėgas ekonomiką vertinti 
kaip ypatingai svarbią tautos 
kūrybos sritį: “Valstybė tokiai 
kūrybai turi sudaryti kuo pa
lankesnes sąlygas”.

Prezidentas paragino kryp
tingai telkti valstybės ir pri
vataus kapitalo investicijas į 
tas sritis, kur kapitalo grąža 
didesnė, nors ir lėtesnė - į 
žm ones ir jų  išsilavinim ą: 
“Kartu valstybė nedelsdama 
privalo imtis žinių ekonomikos 
plėtros kaip strateginio savo 
tikslo” . Palankiai verslo aplin
kai, valstybės vadovo nuomo
ne, esminės įtakos turės tin
kamas energetikos ūkio sutvar
kymas, tranzito plėtojim as, 
mokesčių tvarkos tobulinimas: 
“Mokesčių sistema turi padėti 
ugdyti ne pasyvų valstybės 
išlaikytin į, bet savininką - 
savarankišką, iniciatyvų, vers
lų žmogų”.

A ptardam as žemės ūkio 
politiką, Prezidentas pažymė
jo, jog svarbu, kad mūsų kai
mui modernizuoti būtų maksi
m aliai išnaudotos visos ES 
teikiamos galimybės: “Ir čia 
turėsime įveikti ne Briuselį, bet

savo nerangumą, savo iner
ciją”.

Prezidento nuomone, socia
linė politika turi būti orientuota 
į jaunim ą, į šeimą, į tautos 
ateitį: “Valstybės socialinė 
politika privalo padėti dabar
ties jau n im u i su sie ti savo 
gyvenim ą su Lietuva, savo 
ateitį - su Lietuvos ateitimi”. 
Būtent tam reikalinga pensijų 
reforma, draudiminė medicina, 
efek tyvus būsto  ir studijų  
kreditavimas. “Turime suvokti: 
pinigai, kuriuos valstybė skiria 
iš biudžeto socialinėms reik
mėms nėra valdžios pinigai. 
<...> Valdžios pareiga - sudary
ti piliečiam s sąlygas kaupti 
savo lėšas savo sveikatos 
apsaugai, savo senatvės pensi
jai” , - pabrėžė valstybės vado
vas. Pasak Prezidento, socia
linės paramos politika turi būti 
nukreip ta  kovai su skurdo 
priežastimis, o ne pasekmėmis: 
“Vyriausybė visų pirma privalo 
sutelkti dėmesį į užimtumo 
didinimą” .

“Ar Lietuva taps kuriančia 
visuomene, lems mūsų kultū
ros politika”, - pabrėžė V.Adam- 
kus. P rezidentas sakė, kad 
privalome imtis aktyvios kultū
ros plėtros: “Tik tokiu būdu 
m es, kaip tauta, gebėsim e 
išsaugoti ir kurti savo tapatybę 
atvirame dabarties pasaulyje” .

“Nauja kultūros politika 
turi įveikti dirbtinę priešpriešą

LIETUVOJE PASIKEITĖ TAUTIŠKUMO IR 
VALSTYBINGUMO IDĖJOS 

Vytautas Čekanauskas

Šiais m etais K laipėdos 
merui Rimantui Taraškevičiui 
kilo mintis neįprastai atšvęsti 
Kovo 11-tąją. Jo noras buvo 
sukurti didžiausią Lietuvoje 
trispalvę. Savo kreipimesi į 
miestiečius jis sakė: “Ateikite 
į šventę, nešin i geltonais, 
žaliais arba raudonais balio
nais. Iš to pavasariško spalvų 
margumyno, pasklidusio po 
visą aikštę, skambant smagiai 
m uzikai, kursim e d idžiu lę  
mūsų trispalvę - mes patys ja 
būsime. Sukursime šventę kuri 
spalvomis pasklis po miesto 
gatves, po m ūsų nam us ir 
širdis.”

Lietuva yra žinoma kaip 
dainų šalis. Ji panaudojo dainą 
taikiai revoliucijai laimėti kovą 
prieš sovietinį okupantą. Mūsų 
dainos tai veidrodis į praeitį, 
kuriame matome tikrą lietuvių 
tautos praeitą kelią. Daug jų 
yra linksmų, bet dar daugiau 
liūdnų. Ir šiandien kyla klau
simas ar šių dienų daina ir

tarp tautos kultūros ir žinių 
visuomenės”, - pažymėjo vals
tybės vadovas. Tokios politi
kos prioritetu turi tapti švieti
mas.

Prezidentas pakvietė politi
nes jėgas vykdyti ne partinę, 
bet nacionalinę švietimo poli
tiką: “Turime užsibrėžti per 
dešimtmetį sukurti modernią 
švietim o sistem ą” . “Per šį 
laikotarpį mes turime pasiekti, 
kad visi Lietuvos vaikai gautų 
gerą pagrindinį išsilavinimą, 
kad visi m okytųsi toliau ir 
įgytų arba vidurinį išsilavi
nimą, arba profesinę kvalifika
ciją. Didžioji dauguma Lietu
vos jaunuolių  turėtų baigti 
pirmąją aukštojo mokslo pako
pą universitetuose arba kolegi
jose ir čia gauti darbo rinkoje 
konkurencingą kvalifikaciją. 
Visiems Lietuvos piliečiams 
turi būti sudarytos sąlygos 
mokytis visą gyvenimą, nuolat 
atnaujinti ir plėtoti savo gebė
jimus” , - teigė valstybės vado
vas.

Apžvelgęs mūsų visuome
nės ateities uždavinius, Prezi
dentas paragino nestoviniuoti 
vietoje, bet veržtis į priekį: 
“Būtent dabar turime sutelkti 
tautos kūrybines jėgas, kad 
savo ateitį lemtume patys, kad 
mus ir Lietuvą lydėtų sėkmė”.

Paruošė Lietuvos
Respublikos Prezidento 

kanceliarija.

muzika yra tikri mūsų gyve
nimo ir jausmų išreiškėjai. Ar 
jie tikrai yra tokie, kurie vėl 
giliai paliestų kiekvieno pi
liečio jausmus, jo širdį, kaip tai 
buvo anais atgimimo laikais? 
Ar šiand ien , da inuo jan t 
Lietuva brangi, nurieda tokia 
pat ilgesio ir vilties ašara per 
paprasto žmogaus veidą, kuris 
šventai tikėjo, kad su nepri
klausomybės atstatymu ateis ir 
geresnis gyvenimas?

Ką mes šiandien matome 
prabėgus jau dvylikai nepri
klausom o gyvenim o metų? 
Daug pasikeitimų. Ne visi jie 
mums patinka, bet tai demo
kratijos ir su ja  susijusių trū
kum ų kaina. Tačiau viena 
reikia apgailestauti, kad pasi
keitė tv irtos tautiškum o ir 
išsvajoto valstybingumo idė
jo s , kurios vis daugiau  ir 
daugiau krašte pradeda prarasti 
savo reikšmę.

Mes teigiame, kad šiandien 
(Nukelta į 4 p.)
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■ PILIETYBĖS KLAUSIMUS TURĖTŲ SVARSTYTI
VALSTYBĖS GYNIMO TARYBA
Vilnius, balandžio 3 d. (ELTA). Seimui pateiktas Pilietybės 

įstatymo pakeitimų projektas, kuriame, be kito ko, siūloma 
įteisinti dvigubą pilietybę, kelia įvairių abejonių Tėvynės 
sąjungos pirmininkui, Seimo nariui Vytautui Landsbergiui. Jo 
nuomone, tokius dalykus, kaip ir giminingą Konstitucijos 119 
straipnsio pataisą, atveriančią duris į vietos valdžią Lietuvoje 
ne piliečiams, turėtų apsvarstyti ir Valstybės gynimo taryba.

V. Landsbergis teigia sunkiai suprantąs, kodėl mes dabar, 
Lietuvai atėjus į lemiamą politinių sprendimų dėl NATO ir 
Europos Sąjungos laikotarpį, “turėtum e užsivirti naujos 
pilietybės košės” . Savo pareiškime “Dėl pilietybės instituto 
erozijos” konservatorių vadas pažymi, kad pilietybės instituto 
erozija nestiprina pilietiškumo sampratos bei savivokos. “Tai 
prasta kryptis; verčiau bent neskubėti, palaukti narystės Europos 
Sąjungoje ir NATO su jų  teikiamomis stabilumo ir atsparumo 
garantijomis” , - siūlo V. Landsbergis.

Konservatorių vadui suprantamas kai kurių asmenų, jau 
atkurtos nepriklausomybės laikais išvykusių gyventi svetur ir 
ten gavusių kitą pilietybę, noras vėl turėti ir antrąją Lietuvos 
pilietybę. Jo nuomone, tai galim a svarstyti ir reguliuoti 
įstatyminiais būdais, tačiau atsižvelgiant ir į daugelį politinių 
aspektų, būdingų mūsų regionui, Baltijos šalims. Jis pastebi, 
kad ligi šiol antrosios pilietybės galimybė mūsų įstatymuose 
buvo numatyta tik lietuvių kilmės asmenims, priverstinai 
atsidūrusiems užsienyje bei negrįžusiems dėl sovietų okupacijos 
(nuo 1940-06-15 ligi 1990-03-11), taip pat jų  vaikams ir 
vaikaičiams.

V. Landsbergio pastebėjimais, nesusipratimų kildavo nebent 
siaurai etniškai traktuojant “lietuviškąją kilmę” , tačiau loginis 
tokios išim ties pagrindas buvo aiškus. Dabar, pasak jo, 
numatoma atsisakyti išimties nuostatos, ir iškart lyg nekaltai 
plečiama dvigubų pilietybių erdvė. V. Landsbergis prognozuoja, 
kad precedento jėga gali lemti, kad Lietuvoje po kurio laiko 
atrasime didelę daugybę kitos valstybės piliečių, teisėtai turinčių 
ir Lietuvos, ir, pavyzdžiui, Rusijos pilietybę. “Ką tai reikštų? 
Pirmiausia tai, kad pilietiškai atsakingieji Rusijos valstybei 
visiškai nebedrįs pasisakyti už Lietuvos narystę NATO, balsuoti 
už Europos Sąjungą. Šiuos piliečius turėtume apsaugoti, o ne 
stumti į dviprasmybes”, - ragina konservatorių vadas.

■ PARLAMENTARAI “ŠIEK TIEK” PAPEIKĖ
KARIUOMENĖS VADĄ UŽ “POLITIKAVIMĄ”
Vilnius, kovo 27 d. (ELTA). Seimo Nacionalinio saugumo

ir gynybos komiteto pirmininko Alvydo Sadecko nuomone, 
Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Kronkaitis, 
skaitydamas pranešimą Los Angeles vykusioje konferencijo- 
je,”šiek tiek peržengė ribas”, draudžiančias kariškiams dalyvauti 
politinėje veikloje. Tokią išvadą komiteto pirmininkas padarė 
apibendrindamas pokalbį apie įstatymų, reglamentuojančių 
kariškių dalyvavimą politinėje veikloje, taikymą. Svarstant 
klausimą būta ir priešingų nuomonių. Komiteto nariai iš 
opozicinių frakcijų gynė kariuomenės vadą, nematydami nieko 
blogo, kad jis pasakė savo nuomonę apie Lietuvos gyvenimą. 
Komitete jokio sprendimo šiuo klausimu nepriimta, tik pasikeista 
nuomonėmis.

Pasitarim as Seimo N acionalinio saugumo ir gynybos 
komitete apie kariškių dalyvavimą politinėje veikloje surengtas 
Seimo Pirmininko prašymu.

Komiteto posėdyje generolas majoras J. Kronkaitis sakė esąs 
nustebintas kilusio triukšmo. Lietuvos kariuomenės vado 
nuomone, iš totalitarizmo pereinant į demokratišką santvarką, 
kur kariškių kontrolė ir šalies valdžia priklauso civiliams 
piliečiams, iškyla didelis pavojus perlenkti lazdą. “Tai reiškia iš 
kariškių atimti ne tik teisę į partinę priklausomybę, bet ir minties 
bei žodžio laisvę” , sakė J. Kronkaitis.

Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius posėdyje žadėjo 
reikalauti, kad kariškiai kalbėtų ne “apie smulkųjį verslą, o apie 
karinius reikalus” .

Kartu ministras pareiškė manąs, kad krašto apsaugos sistema 
turi būti maksimaliai stabili Lietuvai rengiantis narystei NATO, 
todėl turi būti vengiama ne tik veiksmų, bet net kalbų apie 
galim us kadrų pasikeitim us aukščiausiuose karin iuose 
sluoksniuose.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Kovo 21 Meksikoje, Mon
terrey mieste įvyko Jungtinių 
Tautų organizuota tarptautinė 
konferencija, kurioje dalyvavo 
171 valstybės atstovai, jų  tarpe 
52 valstybių prezidentai. Daly
vavo ir nevalstybinių tarptau
tinių organizacijų vadovybės, 
kaip Pasaulio Banko, Tarptau
tinio valiutos fondo specialis
tai, žymūs ekonomistai, kurie 
padėjo valstybių vadovams 
rasti atsakym us į pasaulio  
skurdo, nelygybės, atsilikimo 
klausimus. Visi sutiko, kad 
turtingosios pasaulio valstybės 
sumažino per praėjusį dešimt
metį užsienio paramai skiria
mas savo lėšas. Tas prisidėjo 
prie ryškaus skirtum o tarp 
pasaulio turtingųjų šalių ir 
skurdo paliestų kraštų. Jungti
nės Tautos pritarė sumanymui 
per pusę sumažinti pasaulio 
skurdo valstybių kančias iki 
2015 metų. Konferencijoje 
dalyvavęs JAV prezidentas 
George Bush pasakė, kad toks 
uždavinys yra teisingas. Šie
met JAV išleis ekonominei 
a ts ilik u sių  šalių  pažangai 
pagyvinti 14 su puse milijardų 
dolerių.

Pasaulio Banko pirminin
kas James Wolfensohn pasakė, 
kad vienas iš penkių pasaulio 
žm onių išgyvena už vieną 
dolerį per dieną. Dažniausiai 
tokie žmonės nekalba apie 
pinigus, bet kalba apie lygias 
teises, apie pagarbą, apie savo 
vaikų ateitį ir jų  likimą. Kiti 
kalbėtojai pabrėžė, jog šiame 
pasaulyje 20 procentų gyven
tojų valdo 80 procentų pasau
lio turtų. Turtingieji naudojasi 
naujais šios žemės atradimais, 
palikdami skurdžiams sąvarty
nus. Kalbėtojai pabrėžė, kad 
atsilikusių šalių gyventojų 
skaičius per ateinančius 13 
metų padidės visu milijardu. 
Kartu padidės įvairios ligos, 
nusikaltimai, terorizmo išpuo
liai, įvairūs konfliktai, nedar
bas ir kiti ekonominiai sunku
mai. Jungtinės Tautos įrodinė
ja, kad pasaulio ekonominės 
plėtros klausimai palietė ir 
turtingąsias pramonės valsty
bes. Dar prieš prezidentu i 
G.W. Bush atvykstant į konfe
renciją, iš jos išvažiavo Kubos 
diktatorius Fidel Castro, pa-

PASAULYJE DAUG SKURDO
sakęs kalbą, kurioje jis gynė 
atsilikusias šalis, kad ne jos 
kaltos, kad k ap ita lis ta i ir 
imperialistai pavergė ir ilgai 
skriaudė, iš naujo pavergę 
liaudį. Kalbėtojui pritarė Vene- 
zuelos prezidentas Chavez. 
Argentinos naujasis preziden
tas ieškojo pagalbos tarp tur
tingųjų valstybių vadovų. Peru 
prezidentas greit grįžo namo 
dar pasitarimams nesibaigus, 
nes jo  šalies sostinėje naujieji 
komunistai, seką Mao komu
nistų liniją, išsprogdino gat
vėje bombą, pastatytame prie 
JAV ambasados rūmų automo
bilyje.

Jungtinių Tautų gen. sekre
torius Kofi Annan savo kalboje 
pabrėžė, kad “mes gyvename 
ne dviejuose pasauliuose, bet 
viename, išvystymo paramą 
reikia padvigubinti iki 100 
milijardų per metus. Nė vienas 
šioje žemėje negali jaustis 
patogiai ir saugiai, kada tiek 
daug žmonių kenčia nepri
teklių ir skurdą.”

Prez. G.W. Bush po konfe
rencijos aplankė Peru prezi
dentą ir svečiavosi Salvadoro 
sostinėje. Amerikoje spėlio
jama, kad jo  parodytas drau
giškumas Pietų Amerikai ski
riamas JAV balsuotojams, nes 
vis stip rėja  dem okratiškai 
balsuojančių meksikiečių bal
sai.

Visos kalbos apie atsiliku
sias ir skurde gyvenančias šalis 
geriausiai atsispindi Afganista
ne. Po įvairių vietinių karų ir 
sausros bei kariuomenės savi
valiav im ų kovo 26 A fga
nistano šiaurę sukrėtė nemen
kas žemės drebėjimas. Žuvu-

JAV prez. George Bush, atvykęs į Peru valstybę, pažadėjo 
prezidentui Alejandro Toledo padėti kovoti su marksistais ir su 
narkotikais. Limoje prez. Bush tarėsi ir su Colombijos, Bolivijos 
ir Ekvadoro prezidentais. Reuters

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

• Arabų Lygos vadams 
pradėjus savo konferenciją 
Libane, palestiniečių vadas 
A rafat nu tarė nedalyvau ti 
suvažiav im e, nes Izrae lio  
premjeras Sharon pagrasino 
neleisti jam sugrįžti į Palestiną. 
Prieš konferenciją, norėdama 
ją  sutrukdyti, palestiniečių 
Hamas organizacija atsiuntė

sių skaičius siekė šim tus, 
paliesti apie 80 kaimų, daug 
sužeistų, bet skaudžiausia, kad 
drebėjim as sugriovė daug 
pastatų, apie 100,000 žmonių 
liko benamiai. Tarptautinės 
organizacijos parūpino įvairių 
palapinių, antklodžių ir kariuo
menės padėjo nuvalyti akmenų 
p ilnus kelius. D rebėjim as 
pasikartojo kelis kart, siekė 
daugiau 6 taškų R ichterio  
skalėje. Daug valstybių, kurios 
neseniai pažadėjo Afganistaną 
šelpti, dar nepradėjo  savo 
pažadų vykdyti. Kovos su 
skurdu konferencija, kurios 
kalbėtojai reikalauja didinti 
šalpą atsilikusiose valstybėse, 
nurodo, kad tarp 1994 ir 2000 
metų pasaulyje padvigubėjo 
žmonių skaičius kuriam gyvy
bei palaikyti būtinai reikia: 
miltų, valgomo aliejaus, drus
kos, pupelių. Net 83 milijonai 
įvairaus amžiaus žmonių tie
siog badauja be tos paramos. 
JT konferencijoje buvo ati
dengta, kad tarp turtingųjų 
laisvosios rinkos tautų prasi
deda prekybos karas. Amerika 
uždėjo muitus Kanados miškų 
pram onės gam iniam s, nes 
m ediena siunčiam a į JAV 
kenkia vietinėms lentpjūvėms. 
Europos valstybės protestuoja 
prieš JAV muitus plienui. Iš 
Briuselio jau paskelbta, kad 
Europos Sąjunga pakėlė mui
tus Amerikos plienui, tekstilės 
gaminiams ir apelsinų sunkai.

JAV paskyrė Afganistanui 
ambasadorių, kuris pradėjo 
darbą Kabule. Tai ambasado
rius Robert Patrick John Finn, 
anksčiau buvęs ambasadoriu
mi Tadžikistane.

savižudį teroristą, kuris susi
sprogdino Netanys, Izraelio 
viešbutyje. Žydų Passover 
šventės proga viešbučio resto
ranas buvo pilnas žmonių. 
Tarp jų žuvo 19, sužeista 124, 
kai kurie sunkiai.

• Izraelio premjeras Sha
ron paskelbė, kad Izraelis 

(Nukelta į 3 p.)
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NĖRA KITO PASIRINKIMO

Ohio valstijos žydų, lenkų ir lietuvių bendruom enių 
kreipimasis į JAV Senatą su prašymu pasisakyti už “Freedom 
Consolidation Act” , kuriame reiškiama parama NATO plėtrai, 
sudarė progą plačiau pasisakyti tuo klausimu. Negalima 
užmiršti, jog Ohio buvo pirmoji valstija, kuri darė žygius, kad 
1990 m. kovo 11 diena būtų pripažintas Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimas.

Artėja data, kai Prahoje bus nutarta pakviesti į NATO kai 
kurias Europos valstybes. Kandidačių tarpe yra ir Lietuva. Šia 
proga tenka prisiminti, jog gruodžio 24 d. visi Rusijos radijo 
ir televizijos kanalai transliavo savo prezidento V. Putin 
kreipimąsi į rusus ir rusiškai kalbančius, ragindamas Baltijos 
valstybėse reikalauti oficialaus rusų kalbos įvedim o ir 
atitinkam o atstovų skaičiaus valdžios įstaigose. Jis net 
pareiškė, kad šį kartą bus imtasi daug rimtesnių priemonių 
rusakalbiams apginti ir prašė, kad tose valstybėse gyveną rusai 
jam  padėtų. Bet Rusijos prezidentas nenori žinoti, jog Baltijos 
valstybėse vykdoma demokratinė politika ir rusai neturi 
pagrindo skųstis, kad jų  teisės pažeidžiamos. Rusais čia 
pasirūpinta daug geriau, negu pačioje Rusijoje. Todėl tenka 
manyti, kad Rusijos prezidentui labiausiai rūpi kiršinimo 
politika tarp etninių grupių. Maskva tikisi, kad tautybių 
reikalavimai gali sutrukdyti tų valstybių priėmimą į NATO. 
N esiliauja kai kurių NATO diplom atų išsitarim ai, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos buvimas toje organizacijoje 
padidins tautinę įtampą ir pakenks santykiams su Rusija. Todėl 
reikia ir kalbinę rusų problemą palankiai išspręsti. Maskva 
todėl ir stengiasi pagilinti etninį bei kalbinį nesutarimą ir 
skaldyti visuomenę, norėdama susilpninti Baltijos valstybes.

Be tų reikalavimų, Rusija šiuo metu dar vis nesako, kada 
bus ratifikuota sienų sutartis. Lietuvoje yra susidariusi grupė, 
kuri slapta priešinasi įstojimui į NATO, nors už tai pasisako 
Vyriausybė. Nevardindami asmenų pavardėmis, pažymime, 
kad yra veikėjų, kurie stengiasi sum enkinti L ietuvos 
Nepriklausomybės esmę, ir atrodo, kad jie  yra remiami 
stambaus kapitalo, susijusio su Rusija, tad ir peršamas 
palankumas Rytams. Skelbiama nuomonė, kad Lietuvai niekas 
negrasina ir niekas jos nepuls. Jie nekalba apie ką tik buvusią 
okupaciją, kurios metu žuvo trečdalis mūsų tautos. O 
Karaliaučiaus srityje veikia didžiulės rusų karinės pajėgos. 
Tik pasiilgę Rytų “saulės” gali galvoti, kad Lietuvai paskelbus 
neutralitetą, nebus panaudoti branduoliniai ginklai jai užimti, 
je i Rusijos vadams tai bus reikalinga. Nežiūrint to, kad 
Gudijos, kuri dabar beveik susijungusi su Rusija, gynybos 
ministras yra sausio 13-osios lietuvių kraujo praliejėjas, bet ir 
Gudijos intelektualai neigia net Lietuvos valstybės istorišku
mą, aiškindami, kad tai buvo Gudijos valstybė su Vilniumi ir 
ta “istorinė tiesa” turinti būti atstatyta. Panašiai, kaip ir 
Karaliaučiaus sritis, kad tai buvusi Rusijos žemė. Rusijos 
Dūmos nariai nuolat kartoja pareiškimus, kad nei Klaipėda, 
nei Vilnius nepriklauso Lietuvai, o Rusijos inteligentai vis 
aiškina, kad Sovietų Sąjungos išardymas buvusi didžiulė rusų 
klaida ir tą klaidą reikia atitaisyti. Neužmirškime, jog ir 
Lietuvos ministro pirmininko patarėjas reiškia nuomonę, kad 
Lietuvai nereikia nei NATO, nei Europos Sąjungos. NATO 
organizacijai Lietuvos nereikia, bet Lietuvai reikia NATO. Tad 
nedelsiant prašykime savo senatorius, kad jie pasisakytų už 
Lietuvos priėmimą į NATO. S. Tubenas

NEREIKIA STEBĖTIS LENKAIS
“Dirvos” kovo 26 d. nume

ryje, yra dėmesio vertas Algi
m anto L iekio  s tra ipsn is  - 
“Skaldyk ir valdyk”. Tik jis 
problemą mato lenkų akiplė
šiškume, o aš problemą matau 
- lietuvių žioplume. Nors mūsų 
liaudies išmintis sako: “Ant 
pa linkusio  g luosn io  v isos 
ožkos lipa”, arba, “Kvailą ir 
bažnyčioje m uša” . Žinome, 
kad patarlėmis yra išreiškiama 
tautos išmintis. Tad yra sunku 
suprasti, kodėl iš tautos išmin
ties nėra pasimokoma? Lietu
vos su Lenkija ryšių patirtis 
yra 600 metų, bet, atrodo, kad 
iš to dar nieko nepasimokėme!

O mano atmintyje yra dar 
išlikę, kai gal 10-ties metų 
būdamas, “Trimite” skaičiau 
eiliuotą įvairių tautų apibūdi
nimą. “Nususęs” lenkas dirbti 
priting i, kam  jam  teisingu 
keliu pralobti. Jei gali skolintis 
pas gerus žmones, arba geriau
siai išp lėšt - pavog ti!” To 
įvaizdžio, kuris vaikystėje į 
galvą įsm igo  - yra sunku 
atsikratyti. Be to, lenkų elgse
na okupuotuose kraštuose, to 
eilėraščio mintis tik patvirtino! 
Suprantu, kad galime skųstis 
lenkų elgsena okupuotuose 
Seinuose. Bet, atrodo, tikra 
nesąmonė dejuoti, kad Nepri
klausomoje Lietuvoje, esame 
lenkų skriaudžiami! M any
čiau, kad jokioje kitoje valsty
bėje, toks klausimas nekiltų, 
kad Seime yra ir tokių išrinktų, 
kurie veikė prieš Lietuvos 
nepriklausomybę ir kurie siekė 
Lietuvos teritorijos suskaldy
mo. Tokie sunkiai išaiškinami 
klausimai galimi tik Lietuvoje.

T A R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

Atkelta iš 2 p.
Keliais sakiniais ---------------

neužmirš šio sprogimo, įvy
kusio Izraelitams šventą dieną.

• Popiežius Jonas Paulius 
II paskelbė laišką kunigams ir 
palietė pirmą kartą pedofilijos 
skandalų bangą Amerikoje. Jis 
pabrėžė, kad j į  įskaud ino  
kunigai, pasireiškę šioje nena
tūralaus blogio apraiškoje. Jie 
metė tamsų šešėlį ant dorų 
kunigų. Bažnyčios pareiškime 
pabrėžiama, kad šis nedorų 
kunigų elgesys yra nuodėmė, 
kada civiliniai prokurorai ir 
teisininkai kalba apie “nusi
kaltimą” . Blogiausia, kad tų 
nusikaltimų atidengimas pa
kerta Bažnyčios dorovinį auto
ritetą. Popiežius prideda, kad 
skandalų aukoms norima pa
brėžti susirūpinimą.

• Palestinos Vakarų Kranto 
palestiniečių tarpe veikia Al- 
Aksa Kankinių Brigada, kuri 
uolumu pralenkia Hamas ir 
Jihad grupuotes. JAV valsty
bės departamentas įtraukė šią 
grupę į užsien io  tero ris tų

Tad ir nenuostabu, kad Lietuva 
yra vadinama “Stebuklų že
m e!” Nereikia paisyti įvai
riems NATO ir ES reikalavi
mams, nes jiems tai yra visai 
nesuprantama, kad demokra
tiškai žmonių išrinktame Sei
me galėtų būti tie, kurie siekia 
valstybės pražūties!

“Štai Lietuvos lenkų rinki
minės akcijos laikraštis “Drau
gystė” 2002 m. vasario 28 d. 
numeryje paskelbė, jog tos 
akcijos vy riausio ji taryba 
(pirmininkas LR Seimo narys 
V. Tomaševki) ’’priėmė spren
dimą š.m. kovo 15 d. surengti 
Vilniuje protesto mitingą lenkų 
švietimui ir žemei ginti. (...) 
Žinoma, tai tik lenkų prie
kaištas, kad išlaikius krašte 
prolenkiškas nuotaikas, pa- 
kursčius lenkiškąjį šovinizmą 
- tarp a ikštėje  prie Seim o 
susirinkusiųjų plevėsavo tik 
Lenkijos valstybės vėliavos, 
lyg susirinkimas būtų vykęs ne 
Vilniaus, o Varšuvos centre. Ir 
data, m atyti, neatsitik tinai 
pasirinkta: kovo 15 d. (1923 m. 
ambasadorių konferencijoje 
pa tv irtin tas Rytų Lietuvos 
inkorporavimas į Lenkiją).

“Mitingas rengtas, atrodo, 
kad ir užmaskavus daug kur 
savivaldybėse tebesėdinčių 
lenkų bolševikų savivalę, jų  
trukdymus vaikams mokytis 
lietuviškose mokyklose, pa
siekti, kad lietuvių kalba tikrai 
taptų ir tame krašte valstybinė. 
Iš tikro nėra kitos valstybės, 
kurioje taip būtų rūpinamasi 
tautinėmis mažumomis” . De
ja, tos tautinės mažumos neį
žiūri to lietuvių “rūpesčio”, bet

sąrašus. Pastangos įgyvendinti 
karo paliaubas neneša vaisių, 
nes ta kankinių brigada pritaria 
Palestinos vadui A rafatui, 
tačiau neklauso jo  įsakymų 
sustabdyti sprogdinimus.

• JAV žvalgyba patyrė, 
kad raudonieji teroristai pla
nuoja teroristinius išpuolius 
keturiuose Italijos miestuose. 
Prezidentas Bush telefonu 
pranešė apie tai prem jerui 
Silvio Berlusconi.

• Angolos prezidentas pa
vedė vidaus reikalų ministrui 
sudaryti planą, kaip užbaigti 
civ ilin į karą. Prieš m ėnesį 
žuvo sukilėlių armijos vadas 
Jonas Savimbi. Angola tikisi, 
kad dėl jo  pozicijos kils varžy
bos tarp likusių sukilėlių.

• Palestiniečių vadovybės 
informacijos skyrius paskelbė, 
kad po 18 mėnesių palestinie
čių sukilimo Izraelio okupuo
tose žemėse, žuvo 1,058 pales
tiniečiai ir 344 izraeliečiai.

• Prancūzijos prez. J.Chi-

Juozas Žygas

tame nuolankume įžiūri bau
džiauninko ar kumečio manie
ras. O į tokį lenkai ar aplenkėję 
neišvengiamai žiūri iš aukšto.

“Iš tikro nėra kitos valsty
bės, kurioje taip būtų rūpina
masi tautinėmis mažumomis, 
kaip Lietuvoje. Vien Vilniaus 
krašte yra 130 lenkiškų mo
kyklų, veikia per 50 įvairiausių 
lenkų organizacijų, leidžiami 
valstybės finansuojami len
kiški vadovėliai, laikraščiai ir 
beveik visa vietinė valdžia 
Vilniaus, Šalčininkų, Švenčio
nių, Trakų rajonuose turi tik 
lenkų rinkiminės akcijos vei
kėjai. Tad užtenka kuriame 
nors kam putyje lietuviam s 
pakelti balsą dėl lietuviškų 
mokyklėlių sunkios padėties, 
lietuvių persekiojimo. Iš karto 
imama cypti dėl lenkų perse
kiojimo, kad lietuviai tik Len
kijai turi būti dėkingi, jog turi 
savo valstybę ir kad tik per 
Lenkiją gal taps Europos są
jungos ir NATO nare ir pan.” 
Reikėtų neužmiršti, kad prieš 
600 m etų L ietuva į k rik š
č ion išką  E uropą ėjo neva 
Lenkijos dėka! Bet tuo patys 
lenkai netikėjo, nes praėjus 
500-600 šimtams metų, lietu
vius dar vis pagonimis vadino!

rac, pradėjęs kampaniją perrin
kimo reikalais, pažadėjo, jei 
bus perrinktas, sumažinti paja
mų mokesčius visu trečdaliu.

• JAV Pašto valdyba pa
skelbė, kad nuo birželio 30 d. 
bus pakeltos pašto patarnavi
mų kainos. Paprastas pirmos 
klasės laiškas, kurio siuntimas 
dabar kainuoja 34 centai, kai
nuos 37 c. Siuntiniai, kurie da
bar kainuoja 7.25 dol. už pen
kis svarus, kainuos 9.43 dol.

• Demokratinėse šalyse 
vis daugiau moterų įsijungia į 
politinį gyvenimą. Pasaulinė 
parlam entinė unija skelbia, 
kad daugiausia moterų parla
mente turi Švedija, kur mote
rys sudaro 43 procentus seimū- 
nių. Toliau eina: Danija, Olan
dija , V okietija, A rgentina, 
Pietų Afrika, Ispanija. Mažiau
sia moterų yra Egipto, Turki
jos, Pietų Korėjos, Japonijos, 
Rusijos, Brazilijos, Indonezi
jos parlamentuose.

(Nukelta į 4 p.)
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Liepos 26 d. daugiausia 
Vilniaus rajono tarybos pirmi
ninko A. Brodavskio ir kitų 
lenkų bolševikų iniciatyva 
buvo organizuota tarybos sesi
ja, kurioje pareikalauta pa
skelbti Vilniaus rajoną irgi 
Lenkų nacionaliniu rajonu; 
buvo pateiktas tvirtinti rajono 
statuso projektas. Jame, skir
tingai nuo Šalčininkų rajono, 
jau nebuvo akcentuojama, kad 
rajone galio ja tik  TSRS ir 
Lietuvos TSR konstitucijos, 
bet nurodyta, kad rajono admi
nistracinis centras yra Vilniaus 
miestas, kad “tarpnacionalinio 
bendravimo kalba” rajone - 
rusų kalba, kad visų įstaigų 
darbuotojai turi mokėti lenkų 
kalbą ir t.t. A. Brodavskis 
susirinkusiems aiškino, kad 
Vilniaus rajono paskelbimas 
Lenkų nacionaliniu rajonu yra 
tik pirmas etapas, kad svar
biausia - įkurti Lenkų naciona
linę sritį, kuriai priklausytų

Vilniaus, Šalčininkų rajonai, 
taip pat kai kurių gretim ų 
rajonų lenkų gyvenamos apy
linkės. Lietuvos lenkų sąjun
gos narių  vardu “V ilniaus 
lenkų nacionalin io  rajono  
įkūrim ą sveikino Lietuvos 
lenkų sąjungos pirmininkas 
J.Senkevičius, pažymėdamas, 
kad nutarimo formuluotės yra 
“tarptautinio lygio” , nors ir 
siūlė atsisakyti rusų kalbos 
kaip “tarpnacionalinio bendra
vimo kalbos”, užteksią tam tik 
lenkų kalbos.

Sesija dar papildė nutari
mą, kaip apsaugoti rajoną nuo 
lietuvių ir kitų “tautinių mažu
mų” - įvesti atsikeliantiems 
gyventi į rajoną 21 tūkst. rublių 
vienkartinį mokestį.

Kaip Šalčininkuose ir Vil
niuje analogiškos sesijos buvo 
organizuojamos ir rajonų gy-

PASKUTINIS KOZIRIS
IV

Algimantas Liekis

venvietėse - taip pat daugiau
sia LKP (TSKP) nariams va
dovaujant. 1990 m. rugsėjo 19 
d. Sniečkaus miesto (Visagino) 
taryba pasiskelbė, kad ji vado
vavosi ir toliau vadovausis tik 
TSRS ir LTSR konstitucijo
mis, t.y., nepripažįsta nepri
klausomos Lietuvos. Pritarimą 
įkurti Lenkų nacionalinį rajoną 
išreiškė Buivydiškių, Nemen
činės, Pabradės, Rukainių ir 
kai kurių kitų apylinkių tary
bos, kuriose daugumą sudarė 
lenkai bolševikai.

V ilniaus rajono tarybos 
pirm ininkas A. Brodavskis 
1990 m. rugsėjo 21 d. raštu 
kreipiasi į okupantų pasodintą

jį generalinį prokurorą A.Pet- 
rauską, kad jis  priverstų ... 
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiąją Tarybą pripažinti 
Vilniaus rajono deputatų nuta
rimą įkurti Lenkų nacionalinį 
rajoną.

Kaip rašyta, “autonominin
kų” veiklą visą laiką kontro
liavo ir rėmė Kremliaus vado
vai. Artėjant Lietuvos ir TSRS 
derybų pradžiai TSRS M i
nistrų  tarybos pirm ininkas 
N .Ryžkovas pareikalavo iš 
Lietuvos, kad į derybų delega
cijos sudėtį būtų įtraukti ir 
“atstovai” iš Vilniaus, Šalči
ninkų rajonų. Vilniaus rajono 
taryba liepos 26 d. sesijoje 
tokiais “atstovais” patvirtino: 
rajono tarybos p irm ininką 
A.Brodavskį, Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Ta
rybos deputatą R.Maceikiane-

cą ir rajono tarybos deputatą, 
Rukainių apylinkės seniūną J. 
Sapkievičių (Tačiau Lietuvos 
Vyriausybei tam pasipriešinus 
derybos buvo pradėtos be 
“autonomininkų”). Liepos 26 
d. daugiausia Vilniaus rajono 
tarybos pirm ininko A.Bro- 
davskio ir kitų lenkų bolševikų 
iniciatyva buvo organizuota 
tarybos sesija, kurioje pareika
lauta paskelbti Vilniaus rajoną 
irgi Lenkų nacionaliniu rajo
nu; buvo pateiktas tvirtinti ra
jono statuso projektas. Jame, 
sk irtinga i nuo Šalčin inkų  
rajono, jau nebuvo akcentuoja
ma, kad rajone galio ja tik 
TSRS ir Lietuvos TSR konsti
tucijos, be t nurodyta, kad 
rajono administracinis centras 
yra V ilniaus m iestas, kad 
“tarpnacionalinio bendravimo 
kalba” rajone - rusų kalba, kad 
visų įstaigų darbuotojai turi 
mokėti lenkų kalbą ir t.t.

(Bus daugiau)

LIETUVOJE PASIKEITĖ 
TAUTIŠKUMO IR 
VALSTYBINGUMO IDĖJOS
Atkelta iš 1 p.

Lietuva yra ir nepriklauso
ma ir laisva šalis. Tačiau nepri
klausomumas, pažvelgus ne 
valstybine, o pilietine prasme, 
labai daug priklauso nuo mūsų 
sugebėjimo dirbti kartu, susi
kalbėti, rasti bendrus sprendi
mus. Deja, kaip tik čia ir trūks
ta mums to sugebėjimo, nes 
mes dar perdaug laiko pralei
džiam gyvendami praeitimi, ką 
reikėtų palikti istorikams įver
tinti, ir nepakankamai rūpinda
miesi ateitimi.

Šiandien mums lengva pa
žvelgti atgal į tą taip reikšmin
gą 1990 metų kovo 11-tąją, bei 
tas dienas ir įvykius kurie prie 
jos privedė. Atgimimo laiko
tarpis dar yra labai gyvas mūsų 
atmintyje. Vieni aktyviai tame 
judėjime dalyvavome Lietuvo
je, kiti - ne mažiau aktyviai 
veikėme šiame krašte, garsin
dami Lietuvos žmonių pastan
gas atgauti laisvę, atstatyti 
nepriklausomą valstybę. Daug 
kas iš tų laikų yra įamžinta 
vaizdajuostėse kas visiems 
laikams liudys lietuvių tautos 
ryžtą taikiu būdu atgauti tai, 
kad iš jos, panaudojus smurtą 
ir karinę jėgą, buvo atimta 
prieš pusę šimto metų.

Deja, kai kurie svarbūs anų 
dienų įvykiai jau  šiandien 
bandomi pristatyti visai kitoje 
šviesoje, net ir tų pačių pagrin
dinių veikėjų, dalyvavusių 
tuose įvykiuose. Jei ne tų 
įvykių svarbi istorinė reikšmė, 
tokį žmonių elgesį būtų galima 
vertinti nesugebėjimu suvokti 
buvusios situacijos arba pa
prasčiausiai - trūkumų įžval
gumo. Tačiau ne ten tikrumoje 
glūdi nesutarim ų esmė. Šių 
dienų netolimos praeities inter
pretacija yra ne istorinių faktų 
aiškinim as, o tik savaip jų  
išk raipym as s iek ian t savo 
asmeniškus veiksmus pateisin

ti. Gi, Lietuvai šiandien reikia 
žmonių ne istoriją perrašyti, 
bet naujus jos puslapius kurti 
- rūpintis tautos ir valstybės 
ateitimi, jos gerbūviu.

Lietuva yra gražus ir mie
las kraštas. Ją lanko tūkstan
čiai turistų iš įvairių pasaulio 
kraštų. Jos nepamiršta ir užsie
nyje gyvenantis lietuvis ir 
lietuvė, kurių šaknys randasi 
šioje gintaro žemėje. Sostinė 
Vilnius patraukia teigiam ą 
dėmesį ir kritiško vakariečio 
turisto. Atrodo, kad čia nieko 
netrūksta iki laimės. Deja, tai 
tik viena medalio pusė. Vilnius 
tai dar ne visa Lietuva. Statisti
ka rodo, kad šiandien Lietuvo
je kas šeštas žmogus gyvena 
žemiau skurdo ribos. Tai tik 
viena iš juodųjų dėmių nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
antrosios medalio pusės. Nors 
apie tas juodas dėmes ir neno
rime garsiai kalbėti, bet tokios 
jos yra ir jų  paneigti ar užmiršti 
negalime.

Kad gyvenimas Lietuvoje 
yra sunkus ir kad daug jos 
žmonių yra palikę namus ir 
išbėgę į svetimus kraštus nėra 
jokia paslaptis. Skaičiuojama, 
kad per šiuos dvylika nepri
k lausom o gyvenim o m etų 
daugiau lietuvių paliko tėvynę 
nei buvo ištrem ta pokario 
metais iš okupuotos Lietuvos. 
Jau girdisi nusiskundimų, kad, 
parafrazuojant vieną poetą, 
gali būti taip, kad “buvo Lietu
va - ir Lietuvos neliko!” Gi, 
pasak žurnalisto Aldo Vabuo- 
lio, rašančio laikraštyje Klai
pėda: “Visur mes, lietuviai 
mokam gyventi - tik ne čia 
Lietuvoje. Ir sakymas “visur 
gerai, bet namie - geriausia” 
šiandien, matyt, jau yra nete
kęs savo pirmapradės prasmės”.

Ne viskas tik juoda
Tačiau neviskas yra vien 

tik juoda. Yra padaryta ir daug 
gero kuo mes džiaugiamės ir 
didžiuojamės, nors tas gėris tai 
tik maža dalis darbų kurie dar

mūsų laukia norint prilygti 
vakarų šalimis į kurių draugiją 
mes taip noriai siekiame įsi
jungti. Taip pat džiugu matyti, 
jog Lietuvos ateities vizijos 
kelyje yra narystė Europos 
Sąjungoje bei NATO. Tačiau 
dar daug laiko  p rae is kol 
kraštas pajus apčiuopiamus 
tokios vizijos rezultatus. Gi, iki 
to laiko reikės mokėti gyventi 
naudojantis savo gabumais ir 
savo išm in tim i. Jų sėkm ę 
nuspręs tautos aktyvus dalyva
vimas krašto politiniame bei 
visuomeniniame gyvenime - 
pasak prezidento Valdo Adam
kaus - kūrime pilietinės Lietu
vos valstybės.

Vienas iš šio p ilie tin io  
aktyvumo bandymų - tai dar 
šiais metais Lietuvoje įvyk
siantys prezidento rinkimai. 
D alyvavim as šiuose rin k i
muose tai puiki proga parodyti, 
kad užsienyje  gyvenančio  
Lietuvos piliečio balsas reiškia 
dėm esį ir rūpestį Lietuvos 
reikalais. Skaičiuojama, kad 
užsienyje gyvenančių Lietuvos 
p ilieč ių  yra virš 200,000. 
Reikia tikėti, kad didelė dau
guma jų turi balsavimo teisę. 
Tad, jeigu jiem s tikrai rūpi 
Lietuva ir jos gerbūvis - balsa- 
dėžė bus geriausias įrodymas, 
jog jų  išvykimas iš Lietuvos 
tikrai buvo tik laikinas žings
nis; kad Kovo 11-ji jiems turi 
tokią pat prasmę ir įsipareigo
jimus kaip Vasario 16-ji turėjo 
jų pirmtakams.

Šiandien mes lenkiam e 
galvas prieš visus kurie dirbo 
ir aukojosi, kad Lietuva vėl 
taptų laisva ir nepriklausoma 
valstybe. Su gilia  pagarba 
minime ir visus žuvusius už tų 
principų įkūnijimą bei jų  išsau
gojimą. Laisvė - tai neįkainuo
jamas turtas. Džiaukimės ja ir 
neleiskime jai pražūt. Kurkime 
ant jos pamatų, kad ateities 
kartos galėtų ja taip pat džiaug
tis ir ją  branginti kaip kad mes 
ja džiaugiamės šiandien.

Garbės gen. konsulas Los Angeles Vytautas Čekanauskas

Gaila, kad Kovo 11-ji, tiek 
daug žadėjusi diena, šiandien 
dar nėra p ilna  džiaugsm o 
šventė. Bet ji tokia taps, kai 
tauta vėl atras tautinės savisau
gos jausmą, nemeluotą patrio
tizmą ir žodžiais nenusakomą 
meilę Lietuvai. Tada ne vien 
tik Klaipėda, bet ir visa Lietu
va galės pasipuošti geltonais,

TARPTAUTINIAI ĮVYKIAI

Atkelta iš 3 p.

-------------  Keliais sakiniais-------------
• K om unistinė K inija

paskutiniu laiku medžioja savo 
teritorijoje kitos komunistinės 
valstybės - Šiaurinės Korėjos 
pabėgėlius ir siunčia juos 
atgal.

• N igerijos apeliacijos 
teismas išteisino m oteriškę 
savo pilietę, kuri buvo nuteista 
musulmonų religinio teismo 
mirti užmušta akmenimis už 
paleistuvavimą. Teismas pa
naikino bausmę ir todėl kad 
žinia apie tokią barbarišką 
bausmę pasklido po visą pa
saulį. M oteriškei į pagalbą

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:30-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718) 
479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba amberwings@mac.com

žaliais arba raudonais balio
nais, sudarydama vieną di
džiulę trispalvę kuri ras šiltą 
vietą kaip mūsų namuose taip 
ir mūsų širdyse.

(Lietuvos Respublikos Garbės 
generalinio konsulo Vytauto 
Čekanausko kalba Los Angeles 
lietuvių Kovo 11-tosios minėjime 
2002 metų kovo 17 d.)

atėjo daug žm ogaus teises 
ginančių organizacijų, ypač 
moterų grupių.

• Netoli Vašingtono įvyko 
kelių šimtų Amerikos musul
monų suvažiavim as, kurio 
dalyviai nusiskundė, kad po 
Rugsėjo 11-tos teroristų išpuo
lių , v ie tin ia i m usulm onai 
jau č ias i persek io jam i. Jie 
dabar supranta, kaip praeityje 
jau tė s i A m erikos japonai, 
kurie prasidėjus pasauliniam 
karui buvo laikomi specialiose 
stovyklose. Amerikoje musul
monų yra apie 6 milijonai.

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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Tai paprasta Ir lengva. Kiekvieną kartą 
siųsdami pinigus per Western Union į 
Rytų Europą, atitinkamoje Western Union 
įstaigoje gausite Western Union žaidimo 
bilietą. Nutrynę dažus, palyginkite sumas 
ant nupieštu pinigų maišų ir laimėkite 
biliete nurodytus piniginius prizus.

2 Didieji prizai po $5 000 dolerių 
250 Pirmųjų prizų po $100 dolerių
400 Antrųjų prizų po $50 dolerių

Nedelskite! Siųskite pinigines pariaEdas 
jau dabar ir pasiimkite žaidimo Mietą!

Galiojimo taftas baigiasi 2002 metų gegužės 31 d*

Paskambinę 1-8ūū-325-fiūnn. sužinosite kūrina 
Western Union įstaigos cteljnrau^ Štame /aidim? bei 

smulkesnės informacijos
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Greičiauaias pinigų persiu utinius visam# pasaulyje'’''

N orin t da lyvauti, nere ik ia  n ieko  pirkti.

W E S TE R N
U N IO N

M ONEY
TRANSFER*

Ž a id im o  ta isyk lės  ir sm u lkesnė  in fo rm acija  pa te ik iam a žem iau.
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

Įžiebę Vilniaus kalvose 
Skautybės ugnį. širdyse,
Vis nešam vėliavą aukštai, 
Nors ir toli gimti namai.

Vilius Bražėnas
Kovo 17 d. sekm adienį 

Clevelando Skautija Dievo 
Motinos parapijoje surengė 
tradicinę Kaziuko mugę. Pra
dėta Mišiomis, kurias aukojo 
DM klebonas ir skautų dvasios 
vadas kun. Gediminas Kijaus- 
kas, SJ. Po pamaldų visi sugu
žėjo į DM parapijos sales. O 
kiek ten buvo ūžesio ir šnektų 
- juk nesimatėme nuo pernykš
tės Kaziuko mugės. Ir štai, lyg 
toje dainoje - dunda žemė po 
mūs kojom - atžygiavo salėn 
Neringos tunto sesės ir Pilėnų 
tunto broliai. Nors ir ne ka
riuom enė, bet buvo m iela 
stebėti jaunųjų raportus. Kada 
sesė vs Nijolė Kersnauskaitė 
juos pasveikino LSS vardu - 
Budėk! - ja i griausm ingai 
atsiliepė iš jaunų krūtinių - Vis 
budžiu! Trumpu žodžiu Skau- 
tiją pasveikino garbės svečias 
Clevelando Šv. Jurgio parapi-

Balsingos Neringos t. sesės - liepsnelės ir skautės dainavo Kaziuko 
mugės scenoje.

LAIKO PAKEITIMAS
Primename, kad Atvelykio sekmadienį, balandžio 7 d., bus 

laiko pakeitimas - pradėsime dienos šviesos taupymą, vasaros 
laiką. Šeštadienį, balandžio 6 d., prieš eidami gulti pasukite 
laikrodžius vieną valandą pirmyn.

VĖL PABRANGS PAŠTAS
JAV Pašto tarifo komisija aną savaitę patvirtino naujas 

patarnavimų kainas. Dabar vartotojai mokės 37 centus už pirmos 
klasės 1 uncijos laišką. Už papildomą unciją teks mokėti 23 ct. 
Pašto atvirukai - 23 ct. Pirmenybės siuntos, 1 svaro, - 3.85 dol. 
Skubos (express) siuntos, 8 ozs. - 13.65 dol. Siuntiniai (įvairiai 
pagal atstumą), vidut. 2 sv. - 4.14 dol. Savaitiniai žurnalai, 
surūšiuoti, 5.8 ozs. - 17.5 ct. Namų ūkio žurnalai, surūšiuoti, 
13.8 ozs. - 27.4 ct. Nacionaliniai dienraščiai, surūšiuoti, 10 ozs. 
- 30.3 ct. Gyvenamos apskrities laikraščiai, 4.5 ozs. - 6 ct. Šios 
kainos įsigalios š.m. birželio 30 d.

Ger.J.

Neringa Ine. su Nek.Pr.Marijos Seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas 

“Neringos” stovyklavietėje Vermonte

“N e r in g o s ” S to v y k l o s
Lietuvių Kalba

birž. 23-29 d.d. - jauniems studentams 17-20 metų 
birž. 30-liep. 6 d.d. - šeimoms su mažais vaikais 

liep. 7-13 d.d. - vaikams 7-10 metų 
liep. 14-28 d.d. - vaikams 10-16 metų 

ffg liep. 28-rugp. 3 d.d. - vaikams 13-16 metų 
Anglų Kalba - Lietuvių Kilmės

rugp. 4-17 d.d. - vaikams 7-16 metų 
rugp. 17-21 d.d. - šeimoms su mažais vaikais 

INFO: 416-537-7363, info@neringa.org, www.neringa.org

#  t

C L E V E L A N D , O H

KAZIUKO MUGĖ SUŠAUKĖ VISUS!

Kun.J.Bacevičius su tuntininkais vs R.Belzinsku ir s. V.Rubinski 
aplankė visus Kaziuko mugės stalus. Čia jis rodo gautą širdelę.

G.Juškėno nuotraukos.

jos klebonas kun. Juozas A. 
Bacevičius, ir nuėjęs prie salės 
didžiųjų durų perkirpo Kaziu
ko mugės įėjimo kaspiną. Prieš 
daugelį metų Kaziuko mugės 
buvo pradėtos Šv. Jurgio para
pijos, kur tuo laiku veikė abu

tuntai. Dabartinis Šv. Jurgio 
klebonas yra palankus Skauti- 
jai, kelis kartus važiavo į mūsų 
stovyklas aukoti Mišias, o šį 
kartą mielai atvyko Kaziuko 
mugėn.

Kaip ir kur sesės ir broliai 
ruošėsi šiai mugei - mes ne
matėm. Bet nustebom pamatę 
ką atgabeno šion m ugėn. 
Puikūs medžio drožiniai, kep-

C A N A D A

ŠVENTĖ HAMILTONE
Saulėtą ir gražią kovo 16- 

osios popietę Hamiltono lietu
viai susirinko  į g raž ia i ir 
šventiškai išpuoštą Jaunimo 
centro salę, kuri dar labiau 
išryškino šios šventės iškil
mingumą ir prasmę.

Kovo 11-osios minėjimą 
pradėjo “G intariniai aidai” 
rad ijo  laidos vedėja Liūda 
Stungevičienė, pasveikindama 
visus susirinkusius. Kovo 11- 
osios rengė jų  kom iteto  ir 
Tėvynės sąjungos valdybos 
vardu pristatė svečius. Klebo
nas Juozas Žukauskas buvo 
pakviestas invokacijai, pasi
meldė už laisvės kovotojus ir 
visi drauge tylos minute pager
bėme žuvusiuosius už Lietu
vos nepriklausomybę. Tėvy
nės sąjungos p irm in inkas 
Lionginas Paškus išsam iai 
ap ibūd ino  Kovo 11-osios 
reikšmę.

Liūda Stungevičienė pers
kaitė gautą Pasaulio LB pirmi
ninko Vytauto Kamanto svei
kinimo laišką. Taip pat buvo 
pristatyta Lietuvos Seimo narė 
daktarė Irena Degutienė, kuri 
kalbėjo apie dvylikos metų 
atgautus nepriklausom ybės 
Lietuvos istorijoje kelius ir 
kliūtis einant į laisvę.

Šventėje dalyvavo ir Ca- 
nados LB pirm ininkė Rūta 
Žilinskienė kuri pasveikino 
visus susirinkusius ir perskaitė 
savo šventinį pranešimą.

Liūda Stungevičienė prista
tė chorų vadovę, muzikę solis
tę Liliją Tūrūtaitę, kuri džiu
gino su gražiu  tai šventei

tos širde lės ir r ie s ta in ia i, 
p ieštin ia i atvirukai, nam ie 
gaminti sūriai, sk. Vyčių turtin
ga loterija ir t.t. O kai praalko- 
me, DM parapijos svetainėje 
vaišinomės mamyčių ir sesių 
skaučių gamintais pietumis, 
pyragais, kava ir va isvan
deniais.

Pabaigoje sulaukėme im
provizuoto skautiško laužo, 
nors ir nesulaukėm  vakaro 
tamsos. Padalino visiems dai
nų lapelius. Bet vien laužo 
dalyvių dainų nepakako, sesės

Neringos t. sesės ir Pilėnų t. broliai užbaigė mugę tradicine - Ateina 
naktis.

parinktu  dainų repertuaru . 
M eninės program os dalyje 
da lyvavo A ukuro ak to ria i 
Marija ir jos sūnus Kęstutis 
Kalvaičiai, kurie skaitė Ber
nardo Brazdžionio, Maironio 
ir V. Kudirkos kūrinius. Šven
tinėje programoje dalyvavo ir 
jaunosios kartos Žiburėliai, 
neseniai iš Lietuvos atvykę 
Inga Brazauskaitė ir jos bro
liukas Karolis, kurie taip pat 
deklamavo Maironio poezijos 
kūrinius. Visus džiugino savo 
muzikiniu talentu būsimasis 
pianistas trylikametis Andrius 
Raudys, kuris jau ne pirmą 
kartą dalyvauja įvairiose šven
tėse ir susilaukia aplodismentų 
iš žiūrovų.

Hamiltono lietuvių vardu 
nuoširdžiai dėkojame Tėvynės 
sąjungos pirm ininkui Lion
ginui Paškui ir Liūdai Stun- 
gevičienei už pakiliai ir iškil
mingai pravestą Kovo 11-osios 
švestinį minėjimą.

P asinaudo jan t ta pačia  
proga norime nuoširdžiai pa-

Žilinskai iš Kanados ir trečias iš kairės - šventės organizatorius, 
Tėvynės sąjungos pirmininkas Lionginas Paškus.

ir broliai vaidino mums kai 
kuriuos dainų posmus. Laužą 
pradedant skautai vyčiai pra
vedė loterijos traukimus. Liūd
nų veidų K aziuko m ugėje 
nem atėm , bet tos loterijos 
laimėtojų šypsenos buvo pa
čios laimingiausios. Ir taip 
atėjo laikas, kaip toje dainelė
je: “Eisim  bro leliai namo! 
Eisim seselės namo!” Jie visi 
kartu  su svečiais susiėm ę 
rankomis sugiedojo tradicinę 
- Ateina naktis...

Linkime Clevelando se
sėms ir broliams smagių vasa
ros stovyklos dienų ir - iki 
pasimatymo ateinančių metų 
Kaziuko mugėje! Ger.J.

Iš kairės: Seimo narė daktarė 
Irena Degutienė ir “Gintariniai 
aidai” radijo laidos vedėja Liūda 
Stungevičienė.

dėkoti Liūdai Laugalytei Stun- 
gevičienei už radijo  laidas 
“Gintariniai aidai” vedimą ir 
pasveikinti su 24 darbo metų 
sukaktimi. 1978 m. sausio 13 
d. p irm ą kartą  H am iltono 
lietuviai išgirdo radijo ban
gomis lietuvišką žodį.

“Gintariniai aidai” trans
liuojami kiekvieną sekmadienį 
nuo 13 iki 14 val. Jie girdimi 
radijo banga CFMU-FM 93,3 
ir internetu CFMU Mc. Mas
ter. c. a.

Elena Cibas
Hamiltonas

mailto:info@neringa.org
http://www.neringa.org
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

L O S  A N G E L E S ,  CA

AMERIKOS LIETUVIŲ
TAUTINĖS S-GOS 

LOS ANGELES SKYRIAUS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Š.m. kovo mėn. 23 d. Tau
tinių namų patalpose įvyko 
ALT s-gos Los Angeles sky
riaus narių susirinkimas.

Šeštadienį oras buvo šal
tokas ir tikėtasi lietaus, tačiau 
susirinkime dalyvavo gražus 
skaičius narių.

Skyriaus pirmininkė Rūta 
Šakienė, pasveikinusi susi
rinkusius, padarė trumpą sky
riaus veiklos pranešimą. Pa
minėjo, kad valdyba planuoja 
ruošti šių m etų renginius: 
gegužinę po stogu Tautiniuose 
namuose liepos mėnesį 14 d. 
tuoj po šv. M išių , Tautos 
šventę šv. Kazimiero parapijos 
salėje rugsėjo mėn. 8 d. ir 
m etin į narių  susirink im ą, 
kuriam turime parinkti tikrai 
laisvą dieną.

Pasidžiaugė, kad iš mūsų 
skyriaus trys nariai yra ap
dovanoti L ietuvos R es
publikos prezidento  Valdo 
Adamkaus dekretu Gedimino 
ordinu: Lietuvos Respublikos 
G arbės konsulas Vytautas 
Čekanauskas, režisierius Pet
ras M aželis ir žurnalistas, 
redaktorius Karolis Milko- 
vaitis. Tai gražus skaičius iš 
tokio nedidelio vieneto. Taip 
pat prisim inė ir pasveikino 
g im tadien io  proga narius: 
mūsų skyriaus amžiumi vy
riausią Izabelę Oksienę (va
sario  12 d .), V ytautą Č e
kanauską (kovo 7 d.), Karolį 
M ilkovaitį (kovo 28 d.) ir 
Antaną Mažeiką (balandžio 8 
d.)

Į susirinkimą buvo atvežti 
Antaninos Uldukienės paga
minti karšti cepelinai su skaniu 
padažu  ir lašinukais. P ir
mininkė Rūta Šakienė pasiūlė 
padaryti pertraukėlę ir pa
valgyti, kol dar maistas karš
tas, o prieš kavutę ir pyra
gaičius paklausysime Garbės 
konsulo Vytauto Čekanausko 
kalbos apie NATO padėtį 
Lietuvoj.

Pirmininkė pakvietė Tau
tinių namų pirmininką Joną 
Petronį sukalbėti maldą.

Škanūs buvo cepelinai ir 
vynas, laikas labai greit bėgo, 
nepastebėjome, kaip pirm i
ninkė atsistojo ir pakvietė 
konsulą mums pakalbėti.

K onsulą Vytautą Č eka
nauską kalbantį visada malonu 
klausyti, nes jo  kalbos yra 
gerai paruoštos ir įdomios, nes 
vis suranda ką nors naujo 
pasakyti. Pačioje pradžioje jis 
sakė: “ką aš kalbėsiu, turbūt

spaudoje ar žiniose esate jau 
skaitę ir man ką nors naujo 
pasakyti bus sunkoka”. Tačiau 
tai netiesa, nes jam  kalbant 
pastebėjome, kad daugeliui iš 
mūsų jo pasakytus įvykius ar 
aplinkybes girdėjome pirmą 
kartą.

Kalbėdamas apie NATO 
vaidm enį ir jo  reikšm ę: 
“Vienas iš esm inių  NATO 
siekių - užtikrinti ir išsaugoti 
taiką”. Šio tikslo NATO siekia, 
remdamasis demokratija, teik
damas pirm enybę žmogaus 
laisvėms ir ekonominiam su
klestėjimui. Kylančius kon
fliktus NATO stengiasi iš 
spręsti pirm iausia taikiomis 
priem onėm is. Tačiau prieš 
kurią nors organizacijos narę 
prasidėjus karinei agresijai, 
naudojama NATO valstybių 
ginkluotosios pajėgos. Pagal 
NATO sutarties 5-tą straipsnį 
vienos iš organizacijos narių 
užpuolimas laikomas visų jų 
užpuolim u ir NATO narės 
įsipareigoja besąlygiškai ginti 
viena kitą.

Lietuvai yra labai svarbu 
gauti NATO narystę. Tuo pačiu 
nemažiau svarbu ir EU narystė, 
nes tai yra garantas Lietuvos 
ekonominiam, socialiniam ir 
saugumo poveikiams.

Kalbėjo apie pasirengimą 
NATO narystei, kas yra da
roma ir padaryta, kad Lietuva 
tikrai būtų priimta į NATO.

Pirm. Rūta Šakienė padė
kojo konsului Vytautui Čeka
nauskui už įdom ią ir gerą 
kalbą.

Valdyba buvo paruošusi 
NATO reikalu laiškus Cali- 
fornijos UŠ senatorėms: Diana 
Feinstein, ir Barbara Boxer su 
parašų lapais prašant, kad Šen- 
ate svarstant Lietuvos priė
mimą į NATO narystę pabal
suotų už, ir paragintų kitus 
senatorius kad prisidėtų. Pa
rašų rinkimas buvo pradėtas 
jau prieš porą savaičių ir šian
dieną kas dar buvo nepasirašę 
buvo paprašyti, kad pirmadienį 
būtų galima pasiųsti paštu. Tai 
vienas iš darbų, kai mes visi 
galime prisidėti prie NATO 
narystės gavimo.

Baigus susirinkimą, sky
riaus pirmininkė pakvietė visus 
pasivaišinti kavute su pyra
gaičiais. Dėkui pirm ininkei 
Rūtai Šakienei ir visai valdybai 
už gražų ir naudingą skyriaus 
narių  susirink im o o rg an i
zavimą.

Antanas Mažeika

Iš kaires: muzikas Viktoras Ralys, Tėvynės sajungos pirm. Albinas Markevičius, Janina Čekanauskienė, 
pianistas Rudolfas Budginas, Vita Markevičienė, kons. Vytautas Čekanauskas, Romas Kilikauskas, 
šventės pranešėja Zina Markevičiūtė.

KOVO VIENUOLIKTOJI LOS ANGELES MIESTE
Tėvynės sąjungos (Lietu

vos konservatoriai) Califor- 
nijos rėmėjų skyrius š.m. kovo 
17-tą dieną sukvietė pietinės 
Californijos lietuvius į gražiai 
suruoštą Kovo vienuoliktosios 
minėjimą - pietus. Šv. Kazi
miero salė prisirinko pilna. 
Švečiai, susėdę prie pietums 
padengtų stalų, gurkšnodami 
vyną ir užkandžiaudami, iš
klausė minėjimo pranešėjos 
Zinos M arkevičiūtės, kuri 
gražia lietuvių kalba pasveiki
no susirinkusius ir pristatė 
svečius. Šcenon iškviestas 
Antanas Polikaitis, publikai 
pritariant, sugiedojo Amerikos 
ir L ietuvos h im nus. Kun. 
Štanislovas Anužis invokaci- 
joje pakvietė visus minutės 
atsistojim u ir susikaupim u 
pagerbti žuvusius už Lietuvos 
laisvę. Garbės konsulo Vytau
to Čekanausko žodis, kaip ir 
visuom et, buvo aktualus ir 
įdomus (spausdinamas atski
rai). Meninei programai išra
dingieji m inėjim o rengėjai 
pakvietė du savo srityse labai 
išsitobulinusius menininkus- 
filmų specialistą Paulių Jasiu- 
konį ir pianistą Rudolfą Bud-

Iš Čikagos atvykęs svečias Eugenijus Bartkus ir Rūta Šakienė, 
A.L.T.Š-gos Los Angeles skyriaus pirminkė.

giną. Veik valandą laiko susi
kaupę ž iū rėjom e Pauliaus 
Jasiukonio sumontuotą filmą, 
prasidėjusį Štalino ir Hitlerio 
laikais ir triumfališkai pasibai
gusį laisvės atgavimu. Neliko 
sausos akies, ekrane stebint 
besivystančius istorinius įvy
kius, matant partizanų nuotrau
kas, sykiu pergyvenant pir
muosius laisvės atgrąžinimo 
žingsnius, mirgančias tauti
n iais rūbais ir vėliavom is 
pasipuošusias minias, jų  pavie
nius veidus, girdint kalbas ir 
dainas. Matėme ir girdėjome 
kardinolą Šladkevičių pirmose 
apeigose po Vilniaus katedros 
grąžinimo ir vėliau, apsuptą 
kitų  dvasiškių, šventinantį 
Laisvės paminklą Kaune. Tiek 
daug neužmirštamai svarbių 
akimirkų, tiek drąsos, pasiau
kojimo ir tyros tėvynės meilės 
tą popietę m atėm e balto je 
drobėje, kad filmui pasibaigus 
ir vėl užsidegus šviesom s, 
truko keletą minučių atsigauti 
ir grįžti į dabartį.

Pianistas Rudolfas Budgi- 
nas, prieš penketą metų gavęs 
stipendiją, iš Lietuvos atvyko 
ir muziką studijavo UŠC uni

versitete, kur įsigijo magistro 
laipsnį ir dabar dar vis tobulina 
m uzikos žinojim ą. Šį labai 
gabų jaunuolį jau matėme ir 
girdėjome keletą kartų, stebė
jom e jo  muzikinį ir sceninį 
tobulėjimą. Jis virtuoziškai 
paskam bino  Š ch u b e rt’o, 
Liszt’o, Lehar’o kūrinių. Pub
lika buvo sužavėta. Plojimams 
ir “bravo” nebuvo galo, o 
nuskam bėjus pasku tin iam  
akordui, salė, kaip  vienas 
žmogus, sustojo audringom 
ovacijom.

Genovaitės Plukienės ir jos 
padėjėjų buvo paruošti skanūs 
pietūs, o prie kavos puodelio 
p. Jasiukonis dar vieną filmą 
parodė - šokantį, besidžiau
giantį gražųjį laisvos Lietuvos 
jaunimą.

Pranešėja, dėkodama, iš
vard ino  ilgą  eilę  žm onių, 
prisidėjusių prie šios šventės 
paruošimo ir pasisekimo. Te
lieka padėkoti Tėvynės sąjun
gos rėmėjų skyriui ir jo  pirmi
ninkui Albinui Markevičiui, 
suorganizavus ir pramačius 
tokią nuostabią šios džiaugs
mo šventės programą.

Rūta Šakiene

PRANEŠIMAS

Pradedant 2002 m. kovo 26 d. 
JAV LB įstaiga, Restone, VA, 
kraustosi į naujas patalpas. 
Keičiasi adresas ir telefono 
numeriai. Įstaiga vėl pradėjo 
veikti balandžio 2d. Naujas 
adresas ir telefono numeriai 
yra:

Lithuanian American 
Community, Inc., 
11876 Sunrise Valley 
Drive, Suite 201 
Reston, VA 20191 
tel: (703) 390 0498 
fax:(703) 390 0497

Pranešė Terese Gečienė
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVA ŠVĘS NATO GIMTADIENĮ
Vilnius, balandžio 3 d. (ELTA). Paminint NATO susikūrimo 

dieną, ketvirtadienį ir penktadienį visus Lietuvos regionus 
pasieks informacinė-pažintinė akcija “NATO dienos”. Jos tikslas 
- p ris ta ty ti šalies gyventojam s NATO organizaciją  per 
individualią valstybių narių patirtį ir atkreipti dėmesį į Lietuvos 
integracijos į Aljansą eigą bei perspektyvas.

Prieš 53 metus, 1949 metų balandžio 4-ąją, 12 valstybių įkūrė 
Siaurės Atlanto sutarties organizaciją, arba vadinamą NATO, į 
kurią dabar įeina jau  19 šalių. Šių metų lapkritį Prahoje 
vyksiančiame NATO valstybių vadovų susitikime pakvietimo 
tapti Aljanso nare tikisi sulaukti ir Lietuva.

Likus vos 8 mėnesiams iki laukiamo NATO pasipildymo 
naujomis valstybėmis narėmis bei minint NATO susikūrimą, 
Lietuvos gyventojams surengti pažintiniai bei pramoginiai 
renginiai, susiję su šia organizacija.

Kaip praneša ELTA, Švietim o ir m okslo m inisterija  
rekomendavo šalies bendrojo lavinimo mokykloms ketvirta
dienį, per NATO gimtadienį, skirti pamoką Aljanso temai. Ne 
tik moksleiviai šią dieną Vilniuje galės dalyvauti informacinėse 
akcijose bei viktorinose, kurios vyks interneto kavinėse bei 
NATO ženklais pažym ėtuose 3-iojo ir 17-ojo m aršrutų 
troleibusuose.

NATO kryžiažodžio konkurso finalininkai varžysis dėl 
pagrindinio apdovanojimo - 3 dienų kelionės į NATO būstinę 
Briuselyje. O 20 val. Rotušės aikštėje sostinės gyventojai bei 
svečiai kviečiami į koncertą “Mes už NATO”. Scenoje pasirodys 
Veronika Povilionienė, Petras Vyšniauskas, Gytis Paškevičius, 
liaudies ansamblis “Blezdinga”, Lietuvos kariuomenės Garbės 
sargybos orkestras, “Rojaus tūzai” ir “B’avarija” .

Penktadienį NATO ir Lietuvos integracijai į šią organizaciją 
sk irti reng in ia i persike ls  į reg ionus. NATO valstyb ių  
am basadoriai Lietuvai, Seimo nariai, Užsienio ir Krašto 
apsaugos ministerijų pareigūnai vyks į 15 šalies miestų, kur 
dalyvaus vietos programose.

DĖMESYS UKRAINAI
Seimo Europos reikalų komiteto vicepirmininkas Alvydas 

M edalinskas teigiamai vertina Lietuvos Prezidento Valdo 
Adamkaus ir Ukrainos Prezidento Leonido Kučmos Kijeve 
pasirašytą bendrą deklaraciją, kurioje žadama stiprinti Lietuvos 
ir Ukrainos bendradarbiavimą, praneša ELTA.

A. Medalinsko teigimu, Ukraina yra mums labai svarbi 
valstybė projektuojant savo politiką į Vidurio Europos regioną. 
Ukraina galėtų prisijungti prie Lietuvos aktyviai vykdomos 
regioninės politikos, turėti didesnę reikšmę verslo ryšiuose.

Jeigu naujos Ukrainos Vyriausybės branduoliu taptų centro 
dešinės orientacijos buvusio prem jero Viktoro Juščenkos 
vadovaujamas blokas, tokiu atveju, A. Medalinsko nuomone, 
Lietuvai būtų pakankamai lengva bendradarbiauti su Ukraina, 
pasidalijant mūsų ėjimo į ES ir transatlantines struktūras 
patirtimi. “Jeigu Ukrainai vadovautų politikai, kurie kreipia 
dėmesį į rinkos reformą, Lietuva galėtų padėti Ukrainai 
įsitvirtinti europiniame politiniame žemėlapyje” , - sakė A. 
Medalinskas, antradienį spaudos konferencijoje komentuodamas 
Ukrainoje įvykusius parlamento rinkimus.

Jeigu būtų sukurta Ukrainos Vyriausybė, kurios pagrindu 
taptų proprezidentinis blokas ir daugelis kairiųjų partijų, kurios 
pritaria glaudiems ryšiams su Rusija ir pakankamai skeptiškai 
vertina  U krainos suartė jim ą su ES, tokiu atveju, kaip 
prognozuoja A. Medalinskas, galima tikėtis dvišalio bendra
darbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos, tačiau jokiu būdu ne 
platesniu aspektu.

A. Medalinskas pastebėjo, kad Ukrainoje apsilankęs Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus buvo paskutinis užsienio valstybės 
vadovas, kuris apsilankė šioje šalyje prieš pat parlamento 
rinkimus.

LIETUVA MEZGA RYŠIUS
SU AFRIKOS VALSTYBĖMIS
Lietuvos Vyriausybė nusprendė užmegzti diplomatinius 

santykius su vakarų Afrikos valstybe - Kongo Respublika ir 
įgaliojo Lietuvos nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių, nuolatinį 
atstovą Jungtinėse Tautose Gediminą Šerkšnį pasirašyti Bendrąjį 
komunikatą dėl diplomatinių santykių užmezgimo. Pagrindinis 
Lietuvos interesas - politinis bendradarbiavimas tarptautinėse 
organizacijose, ypač svarbi Kongo parama teikiant Lietuvos 
atstovus į įvairias Jungtinių Tautų Organizacijos struktūras. Taip 
pat tikimasi stiprinti ekonominį bei prekybinį bendradarbiavimą 
su Kongu. Siekdama tokių pat tikslų kovo mėnesį Vyriausybė 
pritarė diplomatinių santykių užmezgimui su kita Afrikos 
valstybe, Kongo kaimyne - Angola.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

MINTYS JAV LB KRAŠTO VALDYBAI 
PIRMUOSIUS VEIKLOS METUS UŽBAIGUS

Kiekvienas atliktas darbas 
lietuvybei užsienyje išlaikyti 
tampa įmontuotu stikleliu į 
mūsų visų pastangomis “var
dan Lietuvos” kūrimą išeivijos 
mozaiką. Šiuo kiek ilgesniu 
straipsniu siekiama apžvelgti 
JAV LB Krašto valdybos 2001 
metų veiklą, gan artimai su
tampančia ir su pirmaisiais 
valdybos kadencijos metais.

Po vienerių metų
išlikome kartu
2000 metams užsisklei-

džiant, dabartinė JAV LB 
Krašto valdyba pradėjo trijų 
metų veiklos kadenciją. Šian
dieną galime pasidžiaugti, kad 
praėjus k iek  daugiau kaip 
vieneriems metams, Krašto 
valdyba išsilaikė pradinėje 16 
asmenų sudėtyje. Būta nuo
monių skirtumų, pasiginčyda
vome, tačiau nei vienas iš 
pareigų neatsistatydino. Po 
pirmųjų Krašto valdybos susi
būrimų - posėdžių Lemonte ir 
Filadelfijoje, taupėme lėšas - 
posėdžiai vyko neakivaizdiniu 
būdu. K iekvienam  K rašto 
valdybos pareigūnui esant 
pasiekiamam internetu, posė
džiavome ir balsavome savo 
tarpe naudodami elektroninį 
paštą. Tai, žinoma, neatstoja 
akivaizdinių posėdžių, kur 
klausimo diskutavimo dinami
ka p ilnai a tsiveria, tačiau  
taupome laiką ir lėšas svarbes
nių uždavinių vykdymui.

JAV LB vienetai
Pareigas perėmusi Krašto 

valdyba pirminį dėmesį skyrė 
pagrindiniams bendruomeni
niams vienetam s - apygar
doms ir apylinkėms. Su kiek
vienu vienetu buvo susisiekta, 
susipažinta su veiklos pro
blem omis, perduoti Krašto 
valdybos pageidavimai. Kai 
kurie vienetai Krašto valdybos 
pareigūnų buvo aplankyti. 
Dėjome pastangas LB vienetų 
veiklą pastebėti spaudoje. 
Buvo atsteigta Sunny Hills LB 
apylinkė Floridoje, maloniai 
stebinanti intensyvia veikla. 
Naujai įkurta buvo Čikagos 
P ie tvakarių  LB apylinkė, 
subūrusi nemažai jaunų žmo
nių. Tačiau ne visada lydėjo 
sėkmė. Apgailestaujame nete
kę nesenai veikla nutraukusios 
Michiana LB apylinkės (Indi
ana valstijoje). Dedame pa
stangas rasti būdą šios vieto
vės tautiečius išlaikyti prie 
organizuotos veiklos kamieno.

Dabartiniu metu JAV-se 
veikia 60 LB apylinkių ir 
devynios (9) LB apygardos. 
Dar keturiose vietovėse LB 
yra atstovaujama įgaliotinių. 
Pereitų metų spalio mėnesį 
įvykusioje LB Tarybos sesi
jo je  buvo įkurta nauja LB 
apygarda, kuri apjungs Ne
braska, Colorado, Texas, Kan-

Algimantas S. Gečys

sas ir Iowa valstijose veikian
čius vienetus ar įgaliotinius. 
Tapo atgaivinta praeityje ruoš
tų sritinių LB suvažiavim ų 
tradicija. Šio pobūdžio suva
žiavimai LB darbuotojus suar
tina, leidžia pasijusti vienos 
šeimos nariais. Ryšiams palai
kyti sugrįžta prie praeityje eilę 
m etų naudoto aplinkraščių  
leid im o. D augiau  kaip  90 
procentų LB vienetų šiuo metu 
jau  pasiek iam i in ternetu . 
Elektroninio pašto priemonė 
ypač patogi LB vienetus ragi
nant skubiai v isuom eninei 
akcijai Lietuvos reikalu.

Visa eilė LB vienetų (Se
attle, Oregon, Sunny Hills, 
B righ ton  Park, C olorado, 
Houston, Palm Beach, Day
tona Beach, Washington, D.C.) 
savo ruožtu narių tarpusavio 
susižinojimui reguliariai lei
džia biuletenius - žiniaraščius. 
Filadelfijos LB apylinkė jau 48 
metai turi savaitinę radijo laidą, 
o New Yorko LB apygarda 
pereitą pavasarį pradėjo radijo 
transliacijas, “Laisvės Žiburio” 
laidoms po 35-rių metų nutrū
kus. Čikagoje, penkis kartus į 
savaitę girdimos “Margutis II” 
radijo laidos, veikia JAV LB 
S ocialin ių  re ika lų  tarybos 
globoje. Visa tai liudija mūsų 
gyvybę.

“Trecioji banga”
N aujai a tvykstan tie ji iš 

Lietuvos, praminti įsipilietinti 
spėjusiu “trečiosios bangos” 
vardu, JAV LB išlikimui yra 
didžiai svarbūs. Jie eventualiai 
sustiprins lietuviškumo išeivi
joje pagrindus, panašiai kaip 
po II-jo Pasaulinio karo atvykę 
politiniai pabėgėliai suteikė 
im pulsą A m erikos lietuvių  
veiklai. Tenka pasidžiaugti, 
kad 12 iš 60 LB apylinkių 
vadovauja nepersenai atvyku
sieji iš L ietuvos. N em ažai 
naujųjų ateivių esama ir vie
netų valdybų sudėtyje. Deda
mos pastangos, kad naujai 
atvykę galėtų išlaikyti Lietuvos 
p ilietybę. L ietuvių  Fondui 
parėm us, artim oje ateity je 
tikimasi išleisti naujai atvyks
tantiems skirtą brošiūrą JAV-se 
įsikūrimo ir su vietovių lietuvių 
įstaigomis/parapijomis ryšių 
užm ezgim o tikslu. JAV LB 
Socialinių reikalų taryba naujai 
atvykusiem s talk ina doku
mentų sutvarkymo ir įsikūrimo 
informacijos teikimo proce
suose. “D raugo” redakcijai 
pritarus, įsteigta gan reguliariai 
pasirodanti skiltis “Žinotina” . 
JAV LB Švietim o tarybos 
žinioje veikiančiose lituanisti
nėse mokyklose daugiau kaip 
trečdalį mokinių sudaro jau iš 
Lietuvos atvykusiųjų vaikai.

Nemaža dalis naujai atvyku
siųjų mokytojauja lituanistinė
se mokyklose. Švietimo taryba 
džiaugiasi k ilti pradėjusių  
mokinių skaičiumi mokyklose, 
naujai įsisteigusiomis mokyk
lomis Minnesotoje, San Diego, 
San Francisco ir kt. Pastebime, 
kad lietuviška parapija, litu
anistinė m okykla ir sportas 
sėkmingai gali pasitarnauti 
apjungiant įvairių  “bangų” 
lietuvius.

Nėra ko nuogąstauti, kad 
dažnokai nėra jau taip paprasta 
rasti bendrą kalbą tarp skir
tingų “bangų”. Pastebėta, kad 
m ažesniuose lietuvių telk i
niuose artimiau bendraujama, 
o didmiesčiuose vienų į kitus 
kiek kritiškiau žvilgčiojama. 
Skirtumus įtaigoja vienų ilgo
ku gyvenim u JAV-se įgyta 
patirtis, kitų - po sovietinio 
okupan to  jungu  išgyven ti 
metai. Esama taip pat skirtumų 
amžiaus, kalbos, nostalgijos 
Lietuvai bei kitais požiūriais. 
O tačiau, sunku pateisinti kai 
spaudoje švaistomasi neapgal
votais kaltinim ais “antrąjai 
bangai” , ar kai iki įnirtimo 
seniau įsikūrusieji nemanda
giai puola naujai atvykusius, 
perdėtu uolumu gindami sun
kiai apginamus kai kuriuos 
amerikietiško gyvenimo reiš
kinius. Demokratijos teikiama 
žodžio  la isvė , jo k iu  būdu 
nepiktnaudotina tiesai paneig
ti, tvirtinti, kad galiu sakyti ką 
ir kaip noriu. Verta prisiminti 
kaip kritiškai amerikietiško 
gyvenimo atžvilgiu buvo nusi
teikusi po II-jo Pasaulinio karo 
į JAV-es atvykusi, nepriklauso
moje Lietuvoje išugdyta, karta. 
Šiandiena jos ir jos atžalų jau 
galvojama kitaip, pamirštama 
apie Amerika suformuota pir
minė gan neigiama nuomonė. 
Gyvenimo mokyklai teks pa- 
mažėliai derinti santykius tarp 
“bangų”.

Pagerinti ryšiai su ALT a
D arbą p radėjusi K rašto 

valdyba ryžosi pagerinti ryšius 
su organizacijų pagrindu JAV- 
se veikiančia Amerikos Lietu
vių Taryba. Santykių lyginimo 
tikslu pirm ą kartą  susitikę 
2000 metų pabaigoje, 2001 m. 
kovo 11-ja Lietuvos ambasa
doje Washingtone deklaravo
me solidarumą siekiant Lietu
vos pakvietimo į NATO sudėtį. 
Kartu darbavomės NATO peti
cijos JAV Prezidentui parašų 
rinkime, o 2001 m. rugsėjo 10 
d. JAV Kongrese bendrai fi
nansavome priėmimą Lietuvos 
prezidentui Valdui Adamkui. 
Vieni kitų svečiais buvome 
metų bėgyje vykusiuose su
važiavimuose bei renginiuose 
- minėjimuose.

Norisi tikėtis, kad vystomi 

(Nukelta į 9 p.)
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Vytautas Gedgaudas gimė 
1912 m balandžio mėn. 5 d. 
Taitso mieste, carinėje Rusi
joje, senoje žemaičių bajorų, 
Kazimiero Gedgaudo ir Teo
doros Bartkevičiūtės, šeimoje. 
Į amžinybę jis iškeliavo 1999 
m. lapkričio mėn. 29 d. Cle- 
velande. Jo pelenų urna buvo 
palaidota Vilniaus Antakalnio 
kapinėse 2000 m. vasario mėn. 
11 d.

Negrįžtamai išeidamas, jis 
paliko gilų nuveiktų darbų 
aruodą iš kurio ir dabar galima 
pasisemti daug žinių. Jo svarų 
ir brangintiną indelį lietuvybės 
baruose verta prisiminti ir kaip 
nea tsie jam ai suaugusį su 
Dirvos klestėjimu 1958 - 1991 
m etų laiko tarpy je . Baigęs 
mokslą, Vytautas Gedgaudas 
atvyko į Kauna kur jį viliojo 
jo mėgiama žurnalistika ir nuo 
1933 m. redagavo “Laiko 
žodį” , “Telegramas” , “Ilius
truotą pasau lį” ir “Laiką” . 
1935 m. jis išleido novelių 
rinkinį “Aistrų kovos” . Labai 
domėjosi menu, sklandymu ir 
buriavim u. Kaip L ietuvos 
buriuotojų sąjungos narys, jis 
1937 m. dalyvavo tarptauti
nėje regatoje aplink Gotlando 
salą, su jachtos “Žalčių kara
lienė” įgula laimėdamas pir
mąją vietą.

Jo nuolat naujų akiračių 
ieškanti siela 1939 m etais 
nuvedė jį į Prancūziją. Antra
jam pasauliniam karui prasidė
jus jis įstojo į prancūzų svetim

MINTYS JAV LB KRAŠTO 
VALDYBAI PIRMUOSIUS 
VEIKLOS METUS UŽBAIGUS 
Atkelta iš 8 p.

bendradarbiavimo ryšiai viršū
nių tarpe su laiku pasieks ir 
periferijas. Esama telkinių, kur 
buvusi trintis yra išnykusi, 
Vasario 16-sios minėjimai yra 
rengiami kartu, pagerbiama 
aukotojo valia skiriant auką 
Vasario 16-sios proga. Cle- 
velande, paraginus JAV sen. 
G eorge Voinovich, ALTos 
skyriaus ir JAV LB apylinkė 
kartu inicijuoja plačią NATO 
akciją. Mažai trūko, kad šiais 
metais Čikagoje būtų įvykęs 
kartu ruoštas centrinis ALT-os 
- JAV LB Vasario 16-sios 
minėjimas. Dėl šio minėjimo 
ruošos “v iršū n ės” kaip  ir 
sutarė, tačiau pritrūkta laiko 
apgydyti esamas ar tariamas 
nuoskaudas vietos veikėjų 
tarpe. Tikėkimės, kad sekan
čiais m etais bendrą kalbą 
pavyks rasti tiek Čikagoje, tiek 
Detroite. Tada galėtume pil
niau teig ti, kad A m erikos 
lietuviai vieningi nuo Atlanto 
iki Didžiojo vandenyno!

Rugsėjo 11-ji 
Rugsėjo 11-sios įvykiai

JAV-se palietė visą pasaulį. 
D ar nesam e pajėgę p ilna i 
įvertinti poveikio bendruome
ninei veiklai, tačiau nėra abe
jonės, kad j i  tapo paliesta. 
Laikas parodys! Mus stiprino 
sulaukti rūpesčio kupini užuo

VYTAUTO GEDGAUDO 
90-JO GIMTADIENIO PROGA

šalių legioną pasižymėdamas 
kovose šiaurės Afrikoje. Už 
narsą jis buvo apdovanotas 
dviem  prancūzų  C roix  de 
G uerre ir Tuniso kautynių 
medaliu. 1946-48 m. Vytautas 
Gedgaudas Paryžiaus univer
sitete  stud ijavo  litera tū rą , 
prancūzų kalbą ir kino re 
žisūrą. Tuo metu jis priklausė 
Laisvųjų žurnalistų sąjungai, 
rašydamas politines apžvalgas 
Chicagos D raugui Vytauto 
A rūno slapyvardžiu . Kaip

jautos skambučiai iš bendra
darbių Lietuvoje. Dirbantieji 
L B -je, pasiju tom e tik ra is  
bendruomeninės šeimos na
ria is sulaukę užuojautų  iš 
PLB-nei priklausančių kraštų 
valdybų. Salia  to lim osios 
Australijos krašto valdybos 
pirm . B irutės Prašm utaitės 
prisiųstos užuojautos, linkin
čios “visiems amerikiečiams 
ištverm ės ir stiprybės Jūsų 
skausm o valandose” , ypač 
būd ingos U ragvajaus LB 
pirm. Roberto Ibarra pareikš
tos mintys: “Pasibaisėtina! Ką 
antradienį apstulbusiam pa
sauliui rodė televizijų ekranai, 
žvėrišku aktu pavadinti negali
ma. Būtume neteisūs žvėrių 
atžvilgiu... Dieve brangus! 
Kur eina XXI amžiaus žmo
gus?! U ragvajaus lietuvių  
bendruom enė labai blogai 
jaučiasi ir siunčia didelę dvasi
nę paramą JAV bendruome
nei”.

Po rugsėjo 11-sios minėta 
JAV LB 50-cio sukaktis

JAV LB 50-čio sukakties 
renginiams pasiruošimas vyko 
rugsėjo 11-sios šešėlyje. Entu- 
ziaztingai pradėtas minėjimo 
planavim as staiga atsidūrė 
nežinioje. Ar galės ir norės 
svečiai iš Lietuvos atvykti? Ar 
“Ąžuoliukas” choras nepabi
jos skristi į Ameriką? O kaip 
bus su JAV LB Tarybos na
riais, LB vienetų darbuotojais? 
Ar jie teiksis atvykti?

akredituotas žurnalistas, jis 
stebėjo 1946 metų Paryžiaus 
taikos konferenciją ir daly
vavo Jungtinių Tautų organi
zacijos sesijoje.

K eletą  m etų (1950-54) 
dirbdam as Vienybės redak
cijoje, jis gyveno Brooklyn, 
New York, 1954 metais lai
kinai grįždamas į Paryžių kur 
d irbo  dokum entin ių  film ų 
srityje. Nuo atvykimo į Cle- 
velandą 1958 metais jis visas 
savo jėg as  skyrė D irvai.

Plačiai spaudoje aprašyta 
JAV LB 50-čio sukaktis jau 
praeityje. Šešių dienų laiko
tarpyje vyko Lietuvos Respub
likos Seimo - JAV LB atstovų 
komisijos posėdžiai, Lietuvos 
aukštųjų mokslo institucijų 
vadovų ir išeivijos m oksli
ninkų pasitarim ai, JAV LB 
XVI-sios Tarybos antroji sesi
ja, iškilmingas sukakties minė
jimas Čikagos Jaunimo centre 
(kartu su LB veiklos paroda 
vaizduose) ir Lietuvos repre
zen tac in io  jaun im o  choro 
“Ąžuoliukas” koncertas Čika
gos Maria High School patal
pose. Į gyvenimą buvo išvesta 
B. Nainio knyga “Lietuvai ir 
lietuvybei” ir Jūratės Budrie
nės redaguotas programinis 
leidinys “JAV LB 1951-2001”.

JAV LB auksinę sukaktį 
sveikinimais įvertino ir aukš
tieji Amerikos bei Lietuvos 
valdžios atstovai - nuo prezi
dentų ir kardinolų iki JAV 
Kongreso ir Lietuvos seimo 
pirmininkų. Gausi Lietuvos 
delegacija vadovaujama Sei
mo vicepirm . A rtūro Skar
džiaus, ministrai dr. A. Monke
vičius ir V. B linkevičiū tė , 
keturi Seimo nariai, ir septyni 
L ietuvos aukštų jų  m okslo 
in stituc ijų  vadovai liud ijo  
Lietuvos dėmesį visai išeivijai. 
Ekonominiu požiūriu neleng
vai besiverčian ti L ietuvos 
vyriausybė.

Dešimtį metų jis kruopščiai 
dirbo šio tau tinės m inties 
savaitraščio redakcijoje, glau
džiai bendradarb iaudam as 
pradžioje su redaktorium Baliu 
Gaidžiūnu, o vėliau su Čiu- 
berkiu. 1968 metais jis tapo 
vyriausiu Dirvos redaktorium. 
Šias pareigas jis ėjo 23 metus, 
tyliai, bet tvirtai vesdamas 
Dirvą  per painius išeivijos 
gyvenimo vingius.

Stebint Vytautą Gedgaudą 
darbe, bendruomeninėje veik
loje ar artimųjų tarpe, buvo 
galima lengvai užmiršti, kad 
po jo  kukliu elgesiu slepiasi 
didelių, vertingų ir gerbtinų 
atsiekimų pilnas gyvenimas. 
Jo meilė menui ir ryžtas lie
tuvių m enininkus pristatyti 
plačiam pasauliui, 1964 metais 
privedė prie “Gallery Interna
tio n a l” stud ijos, ku rią  jis  
įsteigė Clevelande su žmona 
Stefa Juodvalkyte.

Vytauto Gedgaudo akira
čiai buvo labai platūs. Nors

Illinois lietuvių respublikonų lygos atstovai susitikę su JAV 
senatorium: iš kairės lygos pirmininkas Anatolijus Milūnas, lygos 
teisinė patarėja Regina Narušienė, senatorius Peter G.Fitzgerald, 
lygos vicepirmininkai Vytautas Jasinevičius, Kazimieras Oksas ir 
Pranas Jurkus.

LIETUVIU RESPUBLIKONU VEIKLA
Illinois lietuvių amerikie

čių respublikonų lygos atstovai 
kovo 26 dieną susitiko su JAV 
senatorium Peter G. Fitzgerald 
pasikalbėti dėl labai svarbaus 
Lietuvai įstatymo, kuris bus 
svarstomas ir už jį balsuojama 
Senate balandžio mėnesį.

Šis įstatym as “Freedom  
Consolidation Act S. 1572” 
(Laisvės sutvirtinimo aktas) 
pritaria, kad Lietuva ir kitos 
Baltijos valstybės bei daugu
ma valstybių, kurios nori tapti 
NATO narėmis, būtų pakvies
tos į NATO 2002. Šis įstaty
mas pramato ir finansinę para
mą pasiruošimui į NATO.

Senatorius Peter G. Fitz
gerald posėdyje pranešė jog jis 
jau  įsijungė į šio įstatym o

patyręs ir karo kautynių ugnį 
ir stebėjęs pasaulinio masto 
įvykius, jis išliko paprastas, ne 
garbėtroška. Savo atsakingas 
pareigas jis atliko tyliai, bet su 
giliu pasišventimu. Kaip veik
lus Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos narys, jis vado
vavo Dirvai griežtai prisilai
kydamas Sąjungos nuostatų. 
Lietuvai atgavus laisvę, jis 
atidžiai sekė atsikuriančios 
tėvynės spaudą ir jai aukojo 
įsteigdamas Vytauto Gedgau
do vardo stipendiją jaun ie
siems Lietuvos žurnalistams, 
niekad neužmišdamas ir lietu
vybės išlaikymo svarbos išei
vijoje.

B esirūp indam as k ita is , 
skelbdam as toleranciją, jis 
buvo įtakinga asmenybė, kuri 
laikėsi aiškių gairių ir ne
atsisakė savo tvirtų principų. 
Kaip žurnalistas, jis  mums 
atskleidė naujus akiračius, o 
kaip žmogus jis buvo tauriu 
doro gyvenimo pavyzdžiu.

Algis Rukšėnas

kosponsorius ir dės pastangas, 
kad šis įstatymas praeitų JAV 
Senate.Būtų gražu, kad Illinois 
lietuviai parašytų trumputę 
padėką senatoriui už paramą 
šiam įstatymui ir talką Lietu
vos reikalams, nes senatorius 
Peter G. Fitzgerald įsijungė į 
Baltic Caucus JAV Senate.

Susitikime dalyvavo ir jo 
Čikagos įstaigos viršininkė 
Maggie Hickey, senatoriaus 
teisinis patarėjas ir direktorius 
visuomenės reikalams Thomas 
A. Gauza, ir Illinois Lietuvių 
respublikonu atstovai: pirmi
ninkas Anatolijus M ilūnas, 
vicepirmininkai Kazimieras 
Oksas, Vytautas Jasinevičius, 
Pranas Jurkus ir lygos teisinė 
patarėja Regina Narušienė.
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Jo vardas buvo Andrius. 
Vaikystėje Andriuką artimieji 
ir draugai šaukdavo Driuku. 
Suaugusieji amerikiečiai į jį 
kreipdavosi - Andrew, kaimy
nų ir mokyklos vaikai - Andy. 
Sulaukęs brandos metų, be
veik visų jį pažinojusiųjų buvo 
nuolat, iki paskutinių gyveni
mo dienų, šiltai vadinamas - 
Andre.

Jis neparašė knygų, nebuvo 
mokslininkas ir niekados ne
norėjo tapti politiku ar kariš
kiu. Apie jį niekados nebuvo 
rašyta spaudoje, kalbama per 
televiziją ar radiją. Tačiau jo 
didžiulė, teigiama įtaka buvo 
ir išliks daugeliui - ir skirtingų 
grupių asmenims, ir gausių 
bendruomenių atstovams

Jo kasdieninis gyvenimas 
duoda pakankamai pagrindo 
Amerikos lietuvių bendruo
menei, išsibarsčiusiai nuo Los 
Angeles iki Bostono ir nuo 
Toronto iki Miami, prisiminti 
ir pagerbti vieną iš savo vaikų, 
ištikimai ir pagirtinai atsto
vavusį visuotinėms lietuvių 
kultūros vertybėms. Cleve- 
land’o vengrų bendruomenė, 
atėjusi į Andriaus gyvenimą 
per vengrų tautybės žmoną ir 
jos giminaičius, turi irgi ne
mažai priežasčių jį  aukštai 
vertinti ir neužmiršti. Svar
biausia, kad jis buvo nepapras
tai geras žmogus, ką, tiesą 
sakant, ir stengiasi kiekviena 
kultūra duoti pasauliui.

Niekuomet nebuvau suti
kęs kito tokio žmogaus, kuria
me taip darniai derėtų aštrus 
protas, beribis kūrybingumas, 
neįtikėtinas humoro jausmas, 
šviesi asmenybė, įvairūs fizi
niai įgūdžiai ir tvirta dorovė. 
Daugeliui jis buvo geriausias 
draugas ir visuomet nuoširdus, 
atidus kiekvienam sutiktam. 
D vejus m etus kovojęs su 
nepagydoma liga, jis 2002 m. 
kovo 11d. mirė. Nuo tos aki
m irkos daugelis patyrėm e 
gilią ir skausmingą tuštumą, 
jausmą, kuris lydės ilgai. Jam 
buvo 49-eri. Liko žmona Cla
rissa, keturi vaikai - Alina, 
L ivia, dvynukai Em m a ir 
Erikas, motina Aldona ir sesuo 
dvynė Ingrida.

Andrius augo apgaubtas 
artimųjų šilumos ir meilės. Jo 
tėvas Vytautas priklausė Ciur- 
lionio lietuvių dainų ir šokių 
ansambliui, įsikūrusiam Vo
kietijoje po II Pasaulinio karo. 
Dauguma Ciurlionio ansamb
lio dalyvių (Mikulskių, Mar
cinkevičių, Stempužių, Gied
raičių, Capkevičių, Juodval- 
kių, Petronių, Kazėnų, Kava
liūnų, Johansonų, Petraičių, 
Barauskų šeimos) atvyko ir 
įsikūrė Cleveland’e, Ohio. Si 
aplinkybė labai praturtino  
Andriaus ir jo  sesers vaikystę: 
1950-1960-ieji prabėgo ne tik 
gausios ir klestinčios Cleve- 
land’o lietuvių bendruomenės 
apsupty, bet ir čiurlioniečių

“ansambliečių” ypatingos šei
mynos (kurią sudarė maždaug 
20 tarpusavy artimai bendrau
jančių porų “dėdžių” ir “tetų” , 
ir daugiau, kaip 30 jų vaikų) 
pasparnėje. Nepaisant to, kad 
C iurlionio  ansam blis buvo 
pasiekęs, drįsčiau tvirtin ti, 
aukščiausią savo gyvavim o 
tašką koncertu Carnegie Hall 
New York’e 1952 m., daugelis 
buvusių pirmųjų čiurlioniečių 
ieškodami laimės išsikraustė 
gyventi kitur. Tačiau vaikystės 
laikų draugystė, išaugusi tarp 
pirmosios Amerikos lietuviukų 
kartos, ku ria i p rik lausė  ir 
Andrius, tebegyvuoja iki šių 
dienų.

Andrius yra taikliai pasakęs 
apie vaikystės draugus: “ Mūsų 
niekados nereikėjo supažindin
ti!” Daugelis ir lietuvių, ir 
nelietuvių galėtų tik pavydėti 
tokios artimos draugystės ir 
būtų laimingi, jeigu savo gyve
nime būtų turėję tik vieną iš 
tokių draugų. Nesvarbu, kad 
daugelis iš mūsų kartos išvyko 
gyventi kitur. Andrius išliko 
jiems brangus vaikystės drau
gas. Jis visuomet džiaugdavosi, 
kad mes, susitikę po ilgo išsi
skyrimo ir įprastai pasisveikinę 
“Kaip laikaisi?”, tarytum nesi
matę tik dieną kitą, galėda
vome tuoj pat pasinerti į senų, 
artimų draugų pokalbį, nerei
kalaujantį jok ių  papildom ų 
paaiškinimų. Už šią auksinę 
dovaną mes esame dėkingi 
savo tėvams!

Mes, gausios “ansamblie
čių” šeimynos vaikai, gerai 
pažinojome vieni kitų šeimas. 
Andriaus šeimos gyvenimas 
buvo ypatingai gyvas, spalvin
gas ir įsimintinas. Tėvas Vytau
tas, profesionalus dailininkas ir 
skulptorius, kaip ir visi meni
ninkai, iš visų jėgų stengėsi 
surasti pusiausvyrą tarp šeimos 
išlaikym o (pavyzdžiu i, jis  
dirbo namų dažytoju) ir kūry
bos. Andrius ir jo sesė Ingrida 
užaugo gausių, įvairių ir įspū
dingų tėvo kūrinių aplinkoje. 
Be jokios abejonės, ši aplinky
bė nulėmė Andriaus paveldėtą 
kūrybingą prigimtį. Šiandien 
vieną iš geriausių  Vytauto 
R au linaičio  m eno darbų - 
L ietuvių koplyčią - galim e 
pamatyti Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje (Shrine of the Im
maculate Conception) Wash
ington, D.C. Tęsdamas darbus 
A m erikos Rytų pakran tės 
miestuose, 1968 m. Andriaus 
tėvas žuvo automobilio avari
joje. Jam buvo 50. Andriaus 
mama, buvusi automobilyje 
kartu, vienintelė išliko gyva. Ji 
atsilaikė kaip tvirta moteris, 
nepalūžusi nei fiziškai, nei 
dvasiškai. Po ilgo gydymosi, 
palaipsniui atsigavusi ir sustip
rėjusi, ji pareigingai ir su meile

A. RAULINAITIS (1952-2002)
ŠVIESIAM DRAUGO ATMINIMUI

pasišventė savo dviems vai
kams. Vytauto mama, vaikų 
m očiutė, artim ųjų  vadinta 
Mime, skrupulinga, valdinga ir 
visa esybe atsidavusi šeimai, 
gyveno kartu. Tokia ji išliko iki 
Andriaus brandos metų. Vie
nas iš Andriaus būdo bruožų - 
mokėjimas kovoti ir apginti 
savo įsitikinimus. Ši savybė 
išryškėjo kasdieniniuose, daž
nai žaisminguose ir juokin
guose “susirėm im uose” su 
šeimoje vyravusios močiutės 
Mimės, mylinčios ir pasišven- 
tusios anūkams, valios jėga. 
M očiutė nuolat ir g riežta i 
ragindavo ir primindavo (daž
nai pelnytai) Andriui, ką jis 
turėtų padaryti. Jis atlikdavo 
ko prašomas, tačiau tik taip, 
kaip jis to nori ir tik tada, kai 
jam  buvo patogu.

Jaunasis Andrius, kaip ir 
visi Cleveland’o lietuviukai, 
lankė šeštadieninę lietuvišką 
mokyklą, buvo skautas, vėliau 
jūrų skautas, dainavo maestro 
Alfonso Mikulskio (Ciurlionio 
ansamblio įkūrėjo) vadovauja
mame vaikų chore “Aukuras”, 
grojo bosine gitara “Grandi- 
nė lė je” (kuri, anot to m eto 
vyravusios nuomonės, buvo 
geriausias lietuvių liaudies 
šokių ansamblis Šiaurės Ame
rikoje) ir vėliau kaip narys 
dalyvavo įvairiuose Lietuvių 
studentų sąjungos renginiuose.

Andriui pradėjus studijas 
koledže 1970 m., įvyko nor
malus, bet labai netipiškas 
kūrybingum o ir saviraiškos 
protrūkis, prasiveržęs ir pasi
reiškęs muzikanto, studento, 
nuotykių ieškotojo, gero orga
nizatoriaus sugebėjimais, nau
jų  draugų atsiradim u. Šį, į 
nieką nepanašų ir neturintį 
lygių laikotarpį Andriaus gy
venime simbolizavo jo  nepa
prastai ilgi (daugiau, nei 3 
pėdų ilgio), tiesūs, šviesūs 
plaukai. Tai buvo tik išorė, kuri 
kaip niekas k itas k laid ino  
aplinkinius! Andrius niekados 
nebuvo tikras hipis, niekada 
nevartojo kvaišalų, niekada 
nedalyvavo jokiose politinėse 
protesto akcijose; priešingai, 
jis pritarė JAV kariuomenės 
buvimui Vietname, buvo tvir

tas antikom unistas ir labai 
trumpai - vienos grynai kon
servatyvios politinės organiza
cijos nariu. Pasak Andriaus, 
kiekvienas vyras turėtų ma
žiausiai vieną kartą per savo 
gyvenimą išbandyti įvairiau
sius plaukų auginimo būdus, 
taip kaip pats Andrius: turėjo 
ūsus, žandenas, barzdą, ožkos 
barzdelę, labai trumpus plau
kus ir tvarkingą šukuoseną. Iš 
tiesų, ilgi plaukai buvo tam 
tikra A ndriaus - jaunuolio  
saviraiška ir paprasčiausiai 
estetiškas fenomenas. Nepai
sant išvaizdos, Andrius visa
dos jau tė  g ilią  pagarbą  ir 
pareigą lietuviškajam krikščio
niškajam  paveldui. Kodėl? 
Kadangi jo  asmenybei buvo 
būdingas pragmatizmas, ku
riuo jis vadovavosi visą laiką, 
diplomato būdas ir sentimen
tali prigimtis.

Andrius buvo paprastas 
žmogus, kuris sugebėjo puikiai 
susidoroti su iškilusiais užda
viniais, žinojo, kaip elgtis 
įvairiomis aplinkybėmis. Sura
dęs tinkamas taisykles ir jomis 
vadovaudamasis, jis įveikdavo 
sunkumus ir rasdavo teisingus 
sprendim us visose srityse: 
žaidimuose, savo darbe, muzi
kos ir kompiuterių programų 
kūrime, šeimos reikaluose.

Andriaus gyvenime lygia 
greta ėjo šeima, draugai, profe
sija ir asmeniniai interesai. 
Muzika ir dviratis buvo tik du 
iš jo  svarbiausių ir m ėgsta
m iausių pom ėgių. D augelį 
metų Andrius m okėsi groti 
pianinu, todėl jam  neblogai 
sekėsi kurti muziką ir perkurti 
natas skirtingiems instrumen
tams. Pasiryžęs pats išmokti 
groti gitara, pasirinko ir įveikė 
sudėtingą M ason W illiam s 
“Classical Gas” ! Vėliau, jau 
būdamas sumanus kom piu
terių programuotojas, Andrius 
sukūre daug įdomių, linksmų 
kompozicijų ir šokių muzikos. 
Dviratis buvo vienintelis inten
syvus Andriaus sportas. Jis ne 
kartą vienas ar su draugais 
išvažinėjo Cleveland’ą ir jo  
apylinkes, sukorė keletą ilgų 
kelionių dviračiu: Cleveland - 
Ontario - Quebec - Kenne
bunkport, Maine. Pirmoji ilga 
Andriaus išvyka dviračiu buvo 
aplink Erie ežerą, iki Toronto 
ir atgal. Pastarojoje turėjau 
džiaugsmo ir garbės dalyvauti 
kartu su kitais dviem draugais 
- lietuviuku ir Amerikos tam
siaodžiu.

Andrius labai mėgo ir žais
ti, ir kurti žaidimus, ir vado
vauti jiems, nesvarbu, ar jie 
butu žaidžiami namie naudo
jant vieną iš jo  sukurtų lentų 
ant įprasto kavos stalelio, ar 
parke, įtraukiant šimtus žmo
nių. Andrius pasirodė esąs

tikras “įvykių inscenizavimo” 
meistras, kurio dėka puikiai 
pavykdavo ir paprasčiausias 
susirinkimas studentų kavinė
je , ir rokenro lo  šok iai, ir 
“Didžiosios lygos” kroketas, ir 
išmaningas namuose žaidžia
mas karas strėlikėmis, ir be
protiški Halloween vakarėliai, 
ir atvirų durų vakarai ypatin
gom is progom is (pvz., per 
Naujuosius metus), ir vakarai 
prie laužo, ir iškilmingi, spal
vingi “kariškių baliai”, ir gerai 
organizuotos “sniego gniūžčių 
kautynės” su didžiuliu dalyvių 
skaičiumi! Andriaus gyvenimo 
filosofijos esmė - “kad tik būtų 
smagu!”(“fun”) - pasireiškė jo 
grynu, aiškiu ir paprastu troš
kimu džiaugtis ir dalintis tuo 
su aplinkiniais. Niekas nega
lėtų paneigti, kad jam tai daryti 
sekėsi puikiai. Niekas negalėtų 
paneigti ir to, kad subrendęs ir 
tapęs atsakingu įgudusiu dar
buotoju, atsakingu vyru ir 
tėvu, širdyje Andrius visuomet 
išliko besidžiaugiantis vaikas.

Andrius studijavo istoriją ir 
įgijo bakalauro laipsnį. Labai 
mėgo nuodugnias diskusijas 
įvairiausiom is tem omis, su 
daugybe detaliu, ypač patiko 
filosofuoti kultūros ir sociali
nės politikos klausimais. Ko
kie karšti ir įtempti bebūtų 
pokalb ia i, A ndrius v isada 
sugebėdavo išlaikyti puikų 
humoro jausmą. Jis buvo įsiti
kinęs, kad iš bet kurio aptarinė
jamo dalyko galėtumėm, ir gal 
net turėtumėm mokėti sveikai 
pasijuokti. Jo socialines politi
nes pažiūras trum pai būtų 
galima apibrėžti taip: toleran
cija, prisitaikymas ir libertaria- 
nizmas (kuris pabrėžia kiek
vieno individo teisę gyventi, 
kaip jis nori ir netrukdydamas 
kitiems). Būdavo nepaprastai 
įdomu valandų valandas filo
sofuoti su juo, tačiau tai nebu
vo tik kalbos - Andrius taip ir 
gyveno, instinktyviai laikyda
masis savo įsitikinimų - nie
kuomet jo  žodžiai nesiskyrė 
nuo darbų. Andrius nepamoks
laudavo, o paprastai, be gudra
vimo ir apsimetinėjimo, savo 
kasdieniu buvimu rodė nuo
seklų dorovinio gerumo pa
vyzdį. Bendraudamas su žmo
nėmis, jis visuomet žvelgė i 
pašnekovą - asm enį, o ne 
vienos ar kitos grupės narį.

Baigęs aukštuosius kom
p iu terių  m okslus, A ndrius 
pradėjo programuotojo ir ana
litiko profesinę veiklą keliuose 
stambiuose Cleveland’o ban
kuose (Central National Bank, 
vėliau Society), paskui dirbo 
“American Greetings” būsti
nėje, vėliau - pagrindinėse 
farmacijos kompanijose (Rev- 
co, vėliau Pharmor). Andriui 
gerai sekėsi visuose darbuose. 
Ir ne tik todėl, kad jis buvo 
labai patyręs ir sumanus dar
buotojas kompiuteriu srityje.

(Nukelta į 11 p.)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽĖS 12 d., 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv. 

Jurgio parapijos salėje
GEGUŽĖS 27 d., 8:30 v.r - Prisiminimo dienos (Memorial 

Day) apeigos, Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo veteranų 
613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

BIRŽELIO 16 d. sekmadienį 3:00 val. p.p. tragiškojo 
birželio (1941) paminėjimas ir ekumeninės pamaldos už 
žuvusius ir nukentėjusius latvius, lietuvius ir estus Dievo 
Motinos parapijoje. Rengia Clevelando Pabaltiečių Komitetas.

LIEPOS 13 d., 4 v.v. - kasmetinė “Gijos” gegužinė - kaip 
visada, Beachland piknikų vietovėje, ant Erie ežero kranto. Kaip 
ir pernai Jus linksmins akordeonistas Bronius Mūras iš Čikagos.

RUGSĖJO 8 d., gio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.

SPALIO 26-27 dienomis “Tradicines lietuvių dienos”
šeštadienį 6:30 v.v. Dievo Motinos parapijos auditorijoje 
“A ukuro” choro koncertas. Rengia JAV LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

LAPKRIČIO 9 d., šeštadienį, ‘ ‘Exultate” choro 20-mečio 
jubiliejinis koncertas ir banketas.

LAPKRIČIO 17 d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

KLAIPĖDOJE PASAULIO AEROBIKOS 
ČEMPIONATAS

Lietuvoje vis labiau prigyja naujos sporto šakos, kuriose 
mūsiškiai sportininkai dažnai pasirodo geriau negu tradicinių 
sporto šakų atstovai. Viena iš tokių naujesnių šakų yra aerobika, 
kur lietuviai jau spėjo pasižymėti Europoje ir senojo žemyno 
pirmenybėse gražiai užsirekomenduoja.

Šia nauja sporto šaka labiausiai domimasi Klaipėdoje. Šiame 
mieste vasarą (liepos 29-31 dienomis) bus surengtas pasaulio 
sportinės aerobikos čempionatas. Jis bus dalis uostamiesčio 
įkūrimo 750-ųjų metinių minėjimui skirtų renginių. Beje, ši 
sporto šaka priklauso Lietuvos gimnastikos federacijai, kurios 
pirmininku yra Algirdas Aulas.

A. f  A.

IGNUI STANKUI
mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame 
velionio sūnui dr. Viktorui Stankui, 

žmonai Marijai, vaikaičiams Kristinai ir Andriui 
ir visiems artimiesiems.

“Vilties” draugijos valdyba

Mielam

A. f  A.
ANDRIUI RAULINAIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo motiną ALDONĄ, 
seserį INGRIDĄ, žmoną KLARI, 

dukreles ALINĄ, LIVIĄ, EMMĄ ir sūnelį ERIKĄ 
ir kartu liūdime.

Marina ir Zigmas Raulinaiciai

DANIJOS LIETUVIŲ VELYKINĖ DOVANA

Danijos lietuviai “atsiuntė” velykinę dovaną našlaičiams. 
Vežimo lėlių  teatras Panevėžio vaikų globos namų bei 
m okyklos-internato auklėtiniams rodys spektaklį Danijos 
lietuvių bendruom enės lėšom is ir jų  prašym u. Tai, kaip 
informavo Eltą bendruomenės pirmininkė Rita Jovaraitė Grundl, 
bus vaidinimas pagal Hanso Kristiano Anderseno kūrinius. 
Bendruomenės vadovė tikisi, kad ši nedidele velykinė dovanėlė 
nors kiek praskaidrins ir paįvairins globos namuose gyvenančių 
vaikučių pavasarį.

Kopenhagoje Danijos lietuvių bendruom enė kartu su 
L ietuvos am basada ruošėsi švęsti A tvelykį. Tai, pasak 
R.Jovaraitės Grundl, jau tampa tradicija, kaip ir kartu švęsti 
Kalėdas, kur būna linksma ir mažiems, ir suaugusiems.

Danijos lietuvių bendruomenė taip pat ketina plėsti savo 
įsteigtus sporto ir vaikų klubus - atidaryti dainelių grupę 
mažiausiems ar lietuvių kalbą mažiau mokantiems, taip pat 
teatro studiją šiek tiek vyresniems ir vaidinti daniškas bei 
lietuviškas pasakas. Planuojam a taip pat švęsti Jonines, 
Mindaugo karūnavimo dieną, kitas šventes. Lietuvių bend
ruom enės naria i da lyvau ja  ir danų organ izuo jam uose 
renginiuose, o paskutinį kiekvieno m ėnesio penktadienį 
susitinka pamėgtoje kavinėje.

ŠVIESIAM DRAUGO 
ATMINIMUI
Atkelta iš 10 p.

Didžiulėms minėtoms įm o
nėms ypač vertingas buvo jo 
atsineštas kūrybingumas, ne
paprasti komunikacijos ir ryšių 
įgūdžiai, sugebėjimas puikiai 
bendrauti su žmonėmis. Kad ir 
kaip Andriui patiko darbas, jis 
niekados nebuvo “bendrovės 
žmogus”. Auganti šeima jam 
buvo svarbiau. Nepažįstu kito 
tokio tėvo, kuris praleistų tiek 
laiko ir skirtu tiek jėgų visiems 
šeimos kampams - su kruopš
čia atida kiekvienam  savo 
vaikui ir žmonai, ir tuo pat 
metu su nemažesniu dėmesiu 
motinai, seseriai ir visiems 
žmonos gim inaičiam s. (Be 
abejonės, Andrius buvo myli
m iausias dėdė keturio likai 
vengrų dukterėčių ir sūnėnų!) 
Andrius ir Clarissa buvo nuta
rę savo vaikus išmokyti lietu
vių, vengrų ir anglų kalbų. 
C larissa kalbėjo su vaikais 
vengriškai, Andrius, užsispy
ręs ir iki pat paskutiniųjų savo 
gyvenimo dienų, - lietuviškai. 
(Žinoma, Andrius ir Clarissa 
tarpusavy šnekėjo angliškai, ir 
visi keturi vaikai turėjo ir daug 
kitų progų išmokti angliškai!).

1992m. turėjau laimės pra
leisti m aždaug 5 dienas su 
Andriumi Lietuvoje. Tąkart jis 
lankėsi tėvų gimtajame krašte 
pirmą ir, deja, paskutinį kartą. 
Šį buvimą kartu galėčiau api
būd in ti tik  vienu žodžiu - 
ekstazė! Lankydamiesi mūsų 
tėvų ir protėvių žemėje, abu 
patyrėme didžiulį džiaugsmą, 
galėdami kaip vaikystės drau
gai kartu ir savo akimis pama
tyti, kokios kultūros vertybės 
išliko po sunkaus sovietmečio. 
Andrius atvirai reiškė pastebė
jimus, juokėsi ir kritikavo daug 
ką, bet nė karto nepajutau 
paniekos jo  veide, neišgirdau 
pašaipos balse. Jis paprasčiau
siai gerbė Lietuvoje sutiktus

lietuvius, nors puikiai matė dar 
daug kur išlikusius penkis 
dešimtmečius trukusios totali
tarinės okupacijos pėdsakus. 
Su kiekvienu ten sutiktu lietu
viu Andrius bendravo kaip 
visada ir visur - be išankstines 
nuostatos, be pasipūtėliškumo, 
nuoširdžiai ir susidomėjęs. Per 
tą laiką, kol j is  su m am a 
viešėjo Lietuvoje, daugeliui 
lietuvių jis įstrigo, kaip nepa
prastai šiltas žmogus.

Labai sunku sustoti rašyti 
apie artim ą draugą ir tokį 
žmogų, kaip Andrius. Paminė
jau tik svarbiausius jo  šviesaus 
ir pavyzdingo gyvenimo bruo
žus. Jam tikriausiai nepatiktų 
toks išskirtinis dėmesys. Atsi
menu paskutinį mūsų susitiki
mą, kai kalbėjomės ramiai, 
paliesdam i ir jo  silpstančią 
sveikatą, ir net kaip jis norėtų 
būti palaidotas. Tik vėliau 
suvokiau, kad tąkart atsisklei
dė dar viena Andriaus požiūrio 
į gyvenimą briauna. Pastebėjęs 
ašaras mano akyse, jis nuste
bęs paklausė, ar aš verkiu? 
Išgirdęs atsakymą, kad aš tik 
“valausi akis” , kad galėčiau 
geriau matyti, subarė: “Dabar 
ne laikas ašaroms! Atidėk tai 
vėlesniam laikui!” Atrodytų, 
kad čia visai netiktų kalbėti 
apie džiaugsmą (“fun”), kai jo 
nebėra su mumis. Per vieną 
trumpą akimirką prasiveržė 
karštas Andriaus optimizmas, 
ir be jokių  išlygų teigiam a 
gyvenimo pajauta, atsispin
dinti jo  poelgiuose ir žodžiuo
se iki pat paskutinio atodūsio. 
Iš tiesu, Andriui Raulinaičiui - 
iki paskutinės jo  gyvenimo 
akimirkos - vis dar nebuvo 
laikas ašaroti ir sielvartauti, 
nes jis taip vertino ir brangino 
gyvenimą, kiekvieną jo sekun
dę. Jis ne kartą kartojo, ir 
visada drąsiai, ir tvirtai tikė
damas tuo, ką sako: “Mūsų 
dienos, kurias gyvename, ir 
yra tie “seni geri” laikai” .

E. Capas

DIRVAI
AUKOJO

E.Sinkys, Santa Monica, CA ... 35
E.Vilkas, Valencia, C A .......... 35
O. Kremeris,

La Grange Pk., I L .................25
V.Adams, Santa Rosa, F L ..... 20
A.Strazdas, Placentia, C A ..... 20
E.Cigas, Lakewood, OH ........ 15
P. Dirda, Oak Lawn, I L .......... 15
Z. Raulinaitis,

Manahawkin, N J ....................15
M.Rumbaitis, Daytona B., FL ..15
J.Velička, Lakewood, O H .......15
I.Navickas, Lemont, IL ............  5
E.Praleika, Little Falls, N J ...... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

SPORTAS

AUSTRA SKUJYTĖ

Amerikoje daugiausia gir
dime apie iš Lietuvos atvy
kusius ir čia universitetuose 
žaidžiančius lietuvius krep
šininkus. Tačiau čia studijuoja 
bei rungtyniauja ir kitų šakų 
atstovų.

Jų tarpe yra Lietuvos olim- 
pietė, studijuojanti Kansas 
valstybiniame universitete. Ji 
neseniai pagerino JAV uni
versitetų uždarų patalpų var
žybų penkiakovės rekordą 
visos Amerikos studentų var
žybose Lincoln mieste, Ne- 
b raskos va ls tijo je . A ustra 
surinko 4439 taškus - taigi 14 
taškų daugiau negu jos pačios 
geriausia Amerikos studentų 
pasekmė, parodyta lygiai prieš 
m ėnesį M anhetene, Kansas 
valstijoje įvykusių pirmenybių 
metu.

Taip pat ši lietuvaitė išmė
gino jėgas ir ne penkiakovės 
varžybose ir užėmė 7-ją vietą 
šuolyje į aukštį, 3-ją rutulio 
stūmime ir 5-ją - šuolyje į tolį.

A ustra buvo p ripaž in ta  
geriausia tų varžybų spor
tininke. Už visus savo pasi
rodym us m ūsiškė gavo 22 
taškus, aplenkdama geriausias 
Amerikos studentes sporti
ninkes.

Reikia pažymėti, kad Sku- 
jytės pasiektas Lincolno mies
te penkiakovės rezultatas šį 
sezoną yra penktasis pasaulyje 
(reitingų lentelėje  pirm oje 
vietoje eina rusė Tatjana Gor
dejeva - 4525 taškai). Su šia 
pasekme Skujytė yra pirmąja 
Lietuvos sportininkių tarpe.

Ed. Sulaitis
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ĮV A IR IO S  Ž IN IO S SPORTAS

SPAUDA LIETUVAI
Čikagos Akademinio skautų sąjūdžio filisterių skyrius, kartu 

su Lietuvių Fondo ir Transpak parama padės lietuvių visuomenei 
papiginta kaina persiųsti knygas ir archyvus į Lietuvą. Jei 
nežinote kam ir kur siųsti knygas ir archyvus, pristatysime Jums 
turimus Lietuvos bibliotekų adresus. Galite siųsti vietovių, 
mokyklų, universitetų, mokslo institucijų ar organizacijų 
bibliotekoms. Nebus priimami siuntiniai privatiems asmenims.

Supakuotus archyvus ar knygas, savo jėgomis ir lėšomis, 
prašome pristatyti į Pasaulio lietuvių Centrą/Lithuanian World 
Center, 14911 127th Street, Lemont, IL. 60439. Jei reikės kam 
pagalbos, kreipkitės į projekto koordinatorių, pasistengsime 
padėti. Kartu su siunta prašome atsiųsti šią informaciją:

1. Kam ir kur Lietuvoje pristatyti siuntą. Užrašykite ant dėžių.
2. Sąrašą ką siunčiate. Galime patarti ką nesiųsti.
3. Padengti jū sų  dalį persiun tim o  išla idų , prašom e 

atitinkamas aukos ar USD 40 centų už siuntos svarą.
Čekius, pinigų perlaidas/money orders rašykite: ‘LSS-FSS- 

knygos’ vardu ir siųskite KNYGOS, Pasaulio Lietuvių Centras/ 
Lithuanian World Center, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439. 
Paštu nesiųskite pinigų.

Jei turite bet kokių klausimų ar reikia pagalbos, prašau 
kreiptis į projekto koordinatorių  K ęstutį Ječių: E-mail: 
k.jecius@worldnet.att.net, telefonu: 630.832.2809, paštu: 1310 
Wayside Drive, Villa Park, IL 60181-3524.

Čikagos filisterių skautų sąjungos skyrius

EUROPA TRAVEL 692-1700

LOWEST AIRFARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL TO EAST EUROPE
passports * visas- prepaid tictab

SERVING OUR COMMUNITY 
for oVer Years

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL"

Kaip jau  ankščiau skel
bėme, 52-sios ŠALFASS-gos 
sporto žaidynės įvyks 2002 m. 
gegužės 17-19 d.d., Čikagoje, 
IL. Vykdo - Č ikagos ASK 
Lituanica.

Kaip žinom e, žaidyn ių  
programoje vyks krepšinio, 
tinklinio, stalo teniso, šach
matų ir plaukim o 2002 m. 
SALFASS-gos pirmenybės. 
Jau pateikėme išsamias plau
kimo, stalo teniso ir šachmatų 
informacijas. Šį kartą duoda
me krepšinio ir tinklinio.

Pagal preliminarinės regis
tracijos duomenis, krepšinis 
bus vykdomas šiose klasėse: 
vyrų A, vyrų B, moterų, jaunių 
A (1983 m. g im im o ir 
jaunesn ių ) ir m ergaičių  A 
(1983 m. gim. ir jaunesnių). 
Principiniai, jaunių A klasės 
žaidėjams yra leidžiama kartu 
žaisti ir vyrų A ar B klasėje, o 
mergaitėms A - moterų klasėje.

Vyrų A ir B krepšinį numa
toma pradėti gegužės 17 d., 
penktadienį, galbūt apie 5:00 
val. p.p. Visų kitų klasių krep
šinio varžybos vyks tik šešta
dienį ir sekmadienį.

Galutinė krepšinio koman
dų registracija privalo būti

Vilniaus regiono žiūrovai 
matys dar vieną televizijos 
stotį - 43-iuoju kanalu Vil
niuje pradedama transliuoti 
naujo televizijos kanalo “Tan
go TV” programa. Jaunesniam 
žiūrovui skirtos naujojo kanlo 
laidos bus matomos Vilniaus 
apskrities gyventojams 80-100 
km spinduliu aplink sostinę, 
praneša ELTA.

“Tango TV” yra Lietuvos 
TV3 televizijos regioninis

SAVI 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)

52-JŲ SALFASS-GOS ŽAIDYNIŲ 
KREPŠINIO IR TINKLINIO VARŽYBOS

atlikta iki 2002 m. balandžio 
20 d. imtinai, pas 52-jų žai
dynių krepšinio varžybų ko
ordinatorių Dr. Donatą Siliū- 
ną, šiuo adresu: Dr. Donatas 
Siliūnas, 5116 Illinois Ave., 
Lisle, IL 60532. Tel. 630-852
3204; Faksas: 630-852-4026; 
E-mail: dsiliunas@ aol.com ; 
Website: www.lituanica.org

T inklin io  varžybos bus 
vykdomos - vyrams, moterims 
ir mišrioms komandoms. Miš
rią komandą sudaro 6 žaidėjai- 
jos. Aikštėje turi būti nemažiau 
kaip 2 moterys (arba nemažiau 
kaip 2 vyrai) visą laiką. Vyrų 
ir moterų tinklinis vyks gegu
žės 18 d., šeštadienį, o mišrių 
kom andų - gegužės 19 d., 
sekmadienį. Moterys gali žais
ti vyrų kom andose, tačiau 
neatvirkščiai.

Galutinė tinklinio komandų 
registracija privalo būti atlikta 
iki 2002 m. balandžio 20 d. 
im tinai, pas 52-jų žaidynių 
tinklinio koordinatorę Aldą 
Brakauskienę-Pleirytę, šiuo 
adresu: Mrs. Alda Brakauskas, 
14770 Ashford Dr., Lemont, IL 
60439. Tel. 630-243-9084 
namų; Faksas: 630-241-7852; 
E-mail: brakauskas@attbi.com

LIETUVOJE NAUJAS 
TELEVIZIJOS 

KANALAS
padalinys. Pasak TV3 televi
zijos generalinės direktorės 
Vilmos Marciulevičiūtės, tarp
tautinis televizijų tinklas “Via
sat B roadcasting  G roup” , 
kuriam priklauso ir Baltijos 
šalių TV3 televizijos, jau turi 
patirties kuriant specializuotus 
kanalus. Šiuo metu transliuo-

Papildomas ryšys: Paulius 
Urba, tinklinio turnyro vedė
jas, tel. 708-301-3839 namų ir 
708-359-6207 m obilus; E 
mail: paulbabes@webtv.net

Papildomi ryšiai visoms 
žaidynių varžyboms: Riman
tas Dirvonis, 52-jų žaidynių 
varžybinio komiteto pirm., 20 
Kane Ct., W illowbrook, IL 
60514-2263. Tel. ir faksas: 
630-789-0529; E -m ail: 
rd irvon is@ hotm ail.com  . 
Taipogi ASK Lituanica Web
site: w w w .lituan ica.o rg  ir 
ŠALFASS W ebsite: www. 
salfass.com

Visos krepšinio ir tinklinio 
varžybos vyks šiose vietose: 
Bulls Academy, Benedictine 
University ir Benet Academy. 
Visos yra Lisle, IL mieste.

Žaidynėse dalyvauti kvie
čiami visi S.Amerikos lietuvių 
sporto vienetai ir individai, 
a tlikę  2002 m. m etinę 
ŠALFASS narių registraciją.

Išsam esnes inform acijas 
gauna sporto klubai. Po galuti
nės dalyvių registracijos bus 
paskelbta galutinis žaidynių 
formatas ir kitos tolimesnės 
detalės.

jama daug populiarių specia
lizuotų TV kanalų. “Tango 
TV” - tai pirmasis VIASAT 
bandymas transliuoti specia
lizuotą programą ir Baltijos 
šalyse, - sako V.M arciule- 
vičiūtė.

N aujojo kanalo p rogra
moje bus naujausia muzika, 
pramogų pasaulio informacija, 
sportas, jaun im o  film ai ir 
serialai, pažintinės programos 
ir kitos laidos.

mailto:k.jecius@worldnet.att.net
mailto:TAUPA@AOL.COM
mailto:dsiliunas@aol.com
http://www.lituanica.org
mailto:brakauskas@attbi.com
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