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TAUTIŠKUMO IR GLOBALIZACIJOS 
SANKIRTA: 

problema ir sprendimai
(Pranešimas konferencijai 
"Lietuvių tautos savimonė: 

dabarties vaizdas 
ir perspektyva")

Vis labiau ryškėja XXI 
amžiaus pasaulinė tendencija 
- globalizacija. Ji ženkli po
litikoje, ekonomikoje, kultū
roje, net žmonių santykiuose. 
Foęmuojasi didelės geopoliti
nės erdvės - pasaulio politi
niai regionai, blokai, kurie į 
save vis labiau įsiurbia tauti
nes valstybes, niveliuoja kul
tūras, žmonių elgseną ir kt. 
Globalizaciją skatina objek
tyvūs (mokslo ir technologijų 
pažangos) bei subjektyvūs 
veiksniai: valstybių, jų grupių 
geopolitiniai ir geoekonomi- 
niai interesai.

Kas yra jungiamoji poli
tinės globalizacijos (regioni- 
zacijos) jėga, traukianti vie
nas prie kitų šalis ir jų žmo
nes? Tai - analogiška tautų 
civilizacijos raida praeityje ir 
vienodai suvokiama ateities 
vizija. Ne paskutinę vietą turi 
ir šalies geopolitinė padėtis.

Mums, lietuviams, reikš
mingiausia yra transatlanti
nė erdvė. Joje dominuoja 
anglosaksų (jūros galybės) 
civilizacijos modelis. Tos ci
vilizacijos bendravardiklis - 
protestantiškoji ir katalikiš
koji kultūra (persveriant pir
majai), liberalizmas ir de
mokratija (vėl gi, pirmiausia, 
kaip jie suvokiami anglosak
sų kraštuose). Šio bloko me
namoji riba rytuose - verti
kalė žemėlapyje nuo Norve
gijos iki Kroatijos. Lietuva, 
kaip ir daugelis kitų Cent
rinės ir Rytų Europos šalių 
yra šios erdvės paribio vals
tybė.

Kitas bendros praeities ir 
geopolitinės padėties sufor
muotas šalių blokas - Rusija 
ir dauguma kitų pravoslaviš
kųjų kraštų, atstovaujančių

Klaipėda. Danės pakrantėje. Dr. Irenos Virketienės nuotr.

Mečislovas Treinys 
Lietuvos žemės ūkio 

universiteto profesorius 
Eurazijos sausumos galybę. 
Čia įsiterpia ir kąi kurios 
Azijos (tiurkų, mongolų ir 
kt.) nekrikščioniškosios civi
lizacijos. Čia labiau, negu kur 
nors kitur, gyvos imperinės 
ambicijos, tendencijos sukur
ti transatlantiniam blokui at
svarą, į kurią bus siekiama 
įtraukti kuo daugiau Rytų Eu
ropos šalių ir taip pakeisti sa
vo naudai minėtąją Rytų ir 
Vakarų civilizacijų ribą.

Dar vienas blokas - mu
sulmoniškasis pasaulis, tu
rintis bendrą civilizacijos 
sampratą, iš dalies panašią 
praeitį, tačiau neturintis aiš
kios ateities vizijos. Jį į savo 
pusę, be abejo, bandys pa
lenkti Rusija ir taip sukurti 
pasaulyje dviejų polių siste
mą, kurioje kiekvienas polius 
sieks pasaulyje dominuoti.

Pagaliau yra dar Kinija, 
Indija, Japonija. Ar jos sufor
muos savosios traukos blo
kus, ar taps kitų blokų sudė
tine dalimi, lems ateitis ir di
delės (gal būt ir nedemokra
tiškos) įvairių blokų pastan
gos paveikti šias šalis ir pa
traukti jas į savąją erdvę. Tai
gi, apibendrintai kalbant, pa
saulio monopoliškumas (nors 
ir susiformavęs mums priim
tinos transatlantinės erdvės 
pagrindu) kelia tautų nivelia
cijos pavojų, netgi tautinių 
kultūrų sustingimą ir smuki
mą, o dvipoliškumas ar dau- 
giapoliškumas apsprendžia 
busimųjų susidūrimų neiš
vengiamybę.

Mūsų - lietuvių ir Lietu
vos valstybės - geopolitikos 
ir civilizacijos apibrėžta vieta 
yra transatlantiniame bloke. 
Šią erdvę pasirinkome ne 
mes dabar, bet ją pasirinko 
mūsų protėviai dar XIII am

žiuje, Mindaugo, vėliau Vy
tauto laikais, priimdami 
krikščionybę iš Vakarų. Šią 
civilizaciją Lietuva šimtme
čius gynė nuo ideologinės, 
politinės ir karinės Rytų ag
resijos, nors ne vieną kartą 
tapome Rytų ir Vakarų susi
tarimų ar jų konfliktų auka. 
Tačiau netektys ir. priklauso
mybių tarpsniai nepakeitė 
mūsų civilizacijos esmės. 
Mes visada priklausėme Va
karams. Dėl to ir dabartinia
me - globalizacijos - amžiuje 
mūsų pasirinkimas erdvėje 
vienareikšmis: ne tik būti su 
Vakarų civilizacija, bet ir ją 
kurti. Apie Lietuvos indėlį, 
sugriaunant "geležinę uždan
gą" Rytų ir Centrinėje Euro
poje ir tuo pačiu palengvinant 
transatalantinės integracijos 
pastangas, kalbame ne tik 
mes, bet ir žymiausi pasaulio 
politologai.

Šiandien kai kas kelia 
kitą šūkį: "Niekur nesianga- 
žuoti, nesijungti į jokius blo
kus, erdves". Iš pirmo žvilgs
nio, ši idėja skamba patetiš
kai, netgi patriotiškai. Tačiau 
istorija (netgi visai artima) 
parodė, kad Lietuvos neutra
liteto politika, artėjant Antra
jam pasauliniam karui, buvo 
pražūtis valstybei, sąlygojusi 
didelius sukrėtimus tautai. 
Pagaliau, verta prisiminti ir 
mūsų - paskutiniųjų Europos 
pagonių "laurus", kuriuos nu
skynėme viduramžiais. Jie 
lėmė ne ką kitą, bet amžiną 
lietuvių vėlavimąsi istorijoje 
ir labai kuklius šiandieninius 
valstybės matmenis bei poli
tinį svorį Europoje. Koks 
nors neapsisprendimas ar ne- 
strategiškas apsisprendimas 
šiandien, bandant pasilikti 
tarp dviejų priešpriešos blo
kų vienui vieniems, tolygus 
apsisprendimui neišlikti nei 
valstybei, nei tautai.

Tačiau, nesame naivūs ir 
žinome, kad į hedonizmą 
(malonumų išaukštinimą) ir 
vartotojiškumą linkusi anglo
saksiškoji civilizacija mus 
taip pat intensyviai veiks, tik 
gal ne visuomet į gerąją pusę. 
Dėl to kiekvienam iš mūsų 
iškyla klausimas: kaip išsau
goti tautinį savitumą ir savo 
pozityviąsias savybes? (Kiek 
ir kokių pozityviųjų savybių 
turime, kitas klausimas). Ką 
priimti ir ko atsisakyti? (Atsi
sakyti taip pat turėtume daug 
ko, ypač to, ką nelabai vyku
si mūsų istorija ir svetimieji 
mums įteigė, įteipė į kūną ir

Pianistas, M. K. Čiurlionio provaikaitis Rokas Zubovas. 
Jono Jasaičio nuotr.

sielą). Pagaliau, ką mes ver
tingo iš savo kraičio skrynios 
padovanosime Europai, kad 
tai taptų visų savastimi? Tai 
erdvė pamąstymui ir projek
tams.

Visi žinome nenuginčija
mą tiesą, kad istorijoje išlieka 
tik tai, kas tampa žinoma vi
siems. Tai ypač tinka, kalbant 
apie tautos kultūrinį paveldą. 
Užsidarymas savyje, bandy
mas būti "tik čia ir dabar", 
kaip teigia dalis politikų, to
lygus užsikonservavimui pra
eityje, ryšio su ateitimi hu- 
traukimui. Daugelio konser
vatyvaus tautiškumo apolo
getų kvietimas istorijoje pasi
likti "paveldėta poza" (Č. Mi
lošo terminas) yra ateitimi 
nepamatuotas bajoriškumo 
gestas, nors tikrojo bajorišku
mo mes iš tiesų labai stoko
jame. Absoliučią dalį savo 
kilmingųjų praradome arba 
nuo jų atsiribojome. Jeigu 
taip elgsimės ir ateityje, pa
saulis taip ir liks nieko nesu
žinojęs apie mus, o mūsų pa
čių vaikai ir vaikaičiai tautos 
istorinį kultūrinį paveldą 
greitai pamirš ar išmes kaip 
nereikalingą balastą. Tautinę 
kultūrą išgelbės ne uždaru
mas, bet ekspansyvumas, 
ėjimas į moderniųjų tautų ap
linką ir protingas atvirumas 
jai. Kalbant apie tautos pa
veldą šiandien, juo labiau ry
toj, būtina pirmenybė teigi
mui, bet ne neigimui.

Žinoma, mūsų negausios 
tautos kultūrai išpopuliarėti 
pasaulyje, reikia ne tik mūsų 
didelių pastangų, bet ir gera
noriškų mainų partnerių, kul
tūros sąjungininkų. Pirmiau
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sia, tai žmonės ir tautos, ne
norinčios prarasti savo veido, 
tapti vien "makdonaldų" ir 
"telctabių" kultūros vartoto
jais. Tarp jų suminėsiu pran
cūzus, norvegus, suomius. 
Nepamirštinas airių, škotų, 
čekų pavyzdys, įvairiu laiku 
atkuriant netgi visiškai pa
laužtą tautinę savimonę, ug
dant ir populiarinant tautinę 
kultūrą. Mūsų kultūros mai
nai ir populiarinimas svetur 
kaip tik turi prasidėti šiose 
šalyse, nes jos geriausiai 
įvertina autentiškos, bet ne 
suniveliuotos kultūros reikš
mę.

Dabar apie kitą medalio 
pusę. Kas yra tautinės idėjos 
nešėjai? Vien tautiškosios 
pakraipos politikai ar daug 
platesnis visuomenės sluoks
nis? Vėl įvertinkime naujau
sios istorijos pamokas. 1990 
metais Lietuvai atkūrus ne
priklausomybę, anksti ir sėk
mingai atsikūrusi tautiškosios 
linkmės politikos srovė neįgi
jo pagreičio ir neįsitvirtino 
visuomenėje kaip ženkli, vai
ruojanti, šalies likimą nule
mianti politinė jėga. Tai, ma
no manymu, lėmė dvi prie
žastys: vidinės (priklausan
čios nuo pačių tautinės link
mės politikų) ir išorinės (pri
klausančios nuo kitų politinių 
jėgų) bei tarptautinių aplin
kybių (tarptautinio politinio 
klimato, požiūrio į tautišką
sias politines jėgas apskritai).

Kadangi priklausau tauti
nės linkmės politikams, pir
miausia būsiu savikritiškas. 
Tenka tik apgailestauti, kad

(Nukelta į 4 p.)
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JAV PREZIDENTAS 
LANKOSI VIETNAME

Girdėta iš Vilniaus
• LIETUVA - Į NATO! Berlyne vykstančiame NATO 

Parlamentinės Asamblėjos Politinio komiteto posėdyje pasiū
lyta papildyti NATO Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijos 
projektą nuostata, kad 2002 metais trys valstybės - Slovakija, 
Slovėnija ir Lietuva - turėtų būti pakviestos per antrąjį NATO 
plėtros etapą tapti NATO narėmis. Tačiau lapkričio 21 d. pri
imtoje rezoliucijoje jos nėra įvardintos.

• PASVEIKINO IR PAKVIETĖ APSILANKYTI. 
Naujasis Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis 
pasveikino lapkričio- 19-ąją išrinktą Rusijos Federacijos Ka
raliaučiaus krašto (Kaliningrado srities) gubernatorių Vladi
mirą Jegorovą. Ministro laiške teigiama, kad geri santykiai su 
šiuo kaimyniniu Rusijos regionu lieka vienu iš Lietuvos už
sienio politikos "prioritetų". Ministras A.Valionis pakvietė 
gubernatorių V. Jegorovą apsilankyti Lietuvoje.

• PIRMAEILIAI VYRIAUSYBĖS UŽDAVINIAI. 
Ministrų Kabineto nariai lapkričio 22 d. pritarė pirmųjų šimto 
dienų veiklos priemonių planui. Bus siekiama pagerinti šalies 
finansinę būklę, tobulinti valstybės valdymą bei liberalizuoti 
verslo sąlygas. Finansų ir Vidaus reikalų ministerijos atliks 
šešėlinės ekonomikos, kontrabandos ir organizuoto nusikals
tamumo analizę. Ruošiamasi sumažinti apskričių skaičių iki 5. 
Siūloma atsisakyti žemės skirstymo pagal paskirtį.

• ŠVIETIMO REFORMOS. Prezidentas Valdas 
Adamkus su Seimo Pirmininku Artūru Paulausku, Ministru 
Pirmininku Rolandu Paksu, finansų ministru Jonu Lionginu, 
švietimo ir mokslo ministru Algirdu Monkevičiumi, Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininku Rolandu 
Pavilioniu, švietimo ir mokslo viceministrais Albertu Žaliu ir 
Vaiva Vėbraite aptarė švietimo sistemos reformos klausimus. 
Prezidento manymu, Seimas ir Vyriausybė turėtų užtikrinti 
švietimo ir mokslo pertvarkymo finansavimą, visų pirma lai
duojant visų vaikų teisę į mokslą ir aprūpinant vadovėliais, 
sukuriant efektyvią studijų kreditavimo sistemą, tęsiant švie
timo sistemos kompiuterizavimą, išplėtojant suaugusiųjų mo
kymo sistemą bei vykdant mokyklų atnaujinimo projektą.

• K. SEMENAVIČIUI ATMINTI. Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute 
lapkričio 21-22 d. įvyko tarptautinė mokslinė konferencija 
"Aviacija-2000". Šiuo renginiu universitetas pažymėjo raketų 
mokslo pradininko, garsiojo veikalo apie artileriją ir raketas 
autoriaus Kazimiero Semenavičiaus gimimo 400-ąsias meti
nes. Konferencijoje dalyvavo svečiai iš Latvijos, Lenkijos, 
Estijos, Slovakijos, Vokietijos ir kitų šalių.

• ĮVEIKTI BIUROKRATIJĄ. Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas, kalbėdamas Seime surengtame Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
50-mečio minėjime, pripažino, kad dėl biurokratijos veiksmų 
nuolat pažeidžiamas šalies piliečių orumas. A. Paulauskas 
pabrėžė, kad su biurokratų monopolija reikia kovoti įstatymų 
pataisomis. Pasak A. Paulausko, organizuotas nusikalstamu
mas, nevalyvas gyventojų interesų tenkinimas įstaigose, bū
tinų teisės aktų stygius menkina ir valstybės prestižą.

• GYVYBĖS KAINA. Dvi iš keturių prie Kauno bend
rovės "Inkaras" badaujančių darbininkių grasina atsisakyti ir 
vandens. A.Visockienė ir M.Petravičienė kreipėsi į Preziden
tą, Seimo Pirmininką bei premjerą, grasindamos, jog pradės 
"sausą bado akciją", jei per porą dienų nesulauks atsakymo į 
reikalavimą sumokėti atlyginimus.

• ANYKŠČIU RŪPESČIAI. Anykščių meras, gydyto
jas Leonas Alesionka diagnozuoja rajono gyventojams, ypač 
vaikams, klinikinio badavimo požymius. Tokia padėtis susi
darė savivaldybei negaunant lėšų socialinėms reikmėms. 
Socialinės pašalpos, nesant finansavimo, rajone nemokamos 
nuo rugpjūčio mėnesio. Pašalpų negauna šeimyninių vaikų 
namų gyventojai, žmonės, netekę darbingumo, moterys, augi
nančios mažus vaikus. "Kantrybę ir viltį praradę tėvai veda į 
mero kabinetą vaikus, ir aš, žiūrėdamas gydytojo akimis, ma
tau klinikinius badavimo požymius", - sakė L. Alesionka.

• KUO TAPS SOCIALDEMOKRATAI? Nuo kitų 
metų pradžios Lietuvos Demokratinė Darbo partija ir Lietu
vos socialdemokratų partija žada dirbti kaip vieninga social
demokratinė jėga, politiniame gyvenime koreguoti tuos spren
dimus, kuriuos priima dabartinė Naujosios politikos koalicijos 
dauguma, o reikalui esant ir perimti šalies vairą. Taip spaudos 
konferencijoje pareiškė Seimo socialdemokratinės frakcijos 
seniūno pavaduotojas Juozas Olekas. Socialdemokratų parti
jos taryba priėmė sprendimą 2001 m. sausio 27 d. sušaukti 
eilinį suvažiavimą, kuriame bus sprendžiamas dviejų partijų 
jungimosi klausimas. Nutarta, kad jungtinė partija vadintųsi 
Lietuvos socialdemokratų partija. (Eltos, BNS ir kitas žinias 
siunčia Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras)

Algirdas Pužauskas

Lapkričio 16 d. JAV pre
zidentas Bill Clinton pradėjo 
istorinį trijų dienų vizitą 
Vietname. Santykiai su jo ko
munistine vyriausybe vis ge
rėja. Hanojaus valdžia sutiko 
svečią mandagiai ir šiltai, nes 
jai seniai žinoma, kad Bill 
Clinton, būdamas studentu, 
ne tik pats vengė tarnauti ka
riuomenėje Vietnamo karo 
metu, bet ir aktyviai protesta
vo prieš šį karą. Jame žuvo 
apie 58,000 Amerikos karių. 
Vietnamas prarado apie du ar 
tris milijonus žuvusių. Dar ir 
dabar Vietnamo laukuose ir 
miškuose slypi nesprogusios 
minos, o kai kur medžiai ne
turi lapų, nes džiunglių plotai 
buvo purškiami lapus naiki
nančiais skysčiais.

Baigdamas tarnybą Bal
tuosiuose Rūmuose, dabarti
nis prezidentas bando page
rinti santykius su komunisti
niu Vietnamu. Jis 1994 me
tais atšaukė Vietnamui taiky
tas ekonomines sankcijas. 
1995 metais buvo atkurti 
JAV ir Vietnamo diplomati
niai santykiai. Pernai atgai
vinta abiems šalims naudinga 
prekyba, o Vietnamas pradė
jo ekonomines reformas.

Vietname dar karo metais 
lankėsi JAV prezidentai L. 
Johnson ir R. Nixon, tačiau 
jie, ten būdami, tik aplankė 
savo kariuomenės dalinius ir 
kai kurias neskelbiamas vie
toves. Tuo tarpu šis preziden
to B. Clinton vizitas buvo 
oficialus: jis lankėsi Vietna
mo sostinėje - Hanojuje, kur 
buvo sutiktas su vietnamiečių 
garbės sargyba, orkestrais ir 
raudonais kilimais. Kartu su 
prezidentu atvyko jo duktė

• Lapkričio 19 d. Peru 
prezidentas Alberto Fujimo
ri paskelbė, kad jis atsistaty
dina iš prezidento vietos. Pe
ru opozicija sostinėje perėmė 
parlamento kontrolę ir išrin
ko naują jo pirmininką. Neži
nia, kas iki rinkimų perims 
prezidento vietą. Sklinda 
gandai, kad A. Fujimori pra- 
šysis politinio prieglobsčio 
Japonijoje. Jo tėvai - japonai, 
emigravę į Peru.

Buvusiam prezidentui la
bai pakenkė jo parinktas vals
tybės saugumo viršininkas, 

Chelsea. Ponia Hillary Clin
ton atvyko vėliau, nes jai te
ko dalyvauti Izraelio premje
ro I. Rabino, žuvusio per pa
sikėsinimą prieš penketą me
tų, žmonos laidotuvėse. Ji 
mirė, pakirsta vėžio, netrukus 
po šios liūdnos sukakties pa
minėjimo.

Tiek Hanojaus, tiek ir ki
tų vietovių gyventojai labai 
domėjosi B. Clinton vizitu. 
Minios .žmonių, jam prava
žiuojant šaukė: "Dėde Bi
lai!". Tai tradicinis vietna
miečių malonybinis sveikini
mas. Jie ir savo komunistinį 
vadą Ho Chi Minh vadindavo 
"dėde". Korespondentams, 
lydėjusiems prezidentą ir jo 
šeimą, vietnamiečiai sakė, 
kad "tokie įvykiai pasitaiko 
tik’ kartą per tūkstantį metų".

JAV prezidentas į Viet
namą atskrido iš Brunėjaus 
(Brunei) salos, kurioje vyko 
Ramiojo vandenyno pakraš
čio valstybių vadovų pasitari
mai. Čia jam teko susitikti su 
Japonijos premjeru Yoshiro 
Mori, Kinijos prezidentu 
Jiang Zemin ir Rusijos prezi
dentu V. Putinu. Šio vizito 
proga į Vietnamą atvyko apie 
50 amerikiečių verslo įmonių 
vadovų tartis dėl tolimesnio 
ekonominių ryšių plėtojimo. 
Vietnamo ambasadoje jiems 
talkino karo lakūnas Pete 
Peterson, buvęs Vietnamo 
karo belaisviu. Spaudos at
stovams jis paaiškino, kad 
praėjusiame kare labai daug 
vietnamiečių dingo be žinios. 
Daugelis jų žuvo džiunglėse 
karo metu. Tačiau tarp laiko
mų dingusiais yra ir slaptai iš 
Vietnamo pabėgusių, o po to 
radusių prieglobstį Ameriko
je ir kitose valstybėse.

Vietnamo vyriausybė pa
dėjo surasti dalį kare dingu
sių JAV kareivių, bet dar liko 
1,922 amerikiečiai, dingę be 
žinios kovų laukuose. Prezi
dentas su šeima aplankė ne
toli Hanojaus esančias pel
kes, nes, kaip spėjama, ten 

Keliais sakiniais
kuris apkaltintas ėmęs dide
lius kyšius iš narkotikų pirk
lių. Pastarasis dar slapstosi.

A. Fujimori daug pasitar
navo, kovodamas su vieti
niais Kinijos komunizmo ša
lininkais, bandančiais diegti 
komunistines idėjas. Pilieti
niame kare žuvo apie 30,000 
sukilėlių ir kareivių.

• Irako karinė vadovybė 
vis mažiau bepaiso tarptauti
nių sankcijų, draudžiančių 
lėktuvų skrydžius. Iš Bagda
do reguliariai pakyla keleivi
niai lėktuvai į Basrą ar Mosu- 

sudužo paskutinis JAV karo 
lėktuvas. Jame žuvo aviacijos 
kapitonas Lawrence Evert. 
Tuomet jis buvo 29 metų am
žiaus. Kartu su prezidentu į 
žūties vietą atvyko dabar jau 
suaugę du kapitono sūnūs. 
Netrukus po jų tėvo mirties 
karas Vietname baigėsi. Da
bar jie tikisi parsivežti namo 
- į Wyoming - savo žuvusio 
tėvo palaikus.

Didelė dalis Vietnamo 
gyventojų, kurių iš viso yra 
78,8 mln. - jauni žmonės, ku
rie tik iš knygų ir tėvų pasa
kojimų žino apie praėjusį ka
rą. Iš savo spaudos jie daug 
"žino" apie imperializmą ir 
kolonializmą, prieš kurį viet
namiečiai kovojo nuo 1945 
metų. Tačiau vietnamiečių 
jaunimas žino, kad užjūriuose 
išsiblaškę jų tautiečiai gyve
na daug geriau negu jie, val
domi vienos komunistų parti
jos. Jie žino apie turtingus ja
ponus, kurie investuoja lėšas 
į Vietnamo pramonę. Tačiau 
svarbiausios ūkio įmonės dar 
tebėra valdžios rankose. Ko
munistinė valdžia nemoka 
tvarkyti žemės turtų, skatinti 
užsienio kapitalo investicijų 
ir nesugeba pakelti gyvenimo 
lygio. Todėl vietnamiečiams 
labai patiko prezidento B. 
Clinton kalba apie naują 
pradžią, žmonių teises, eko
nomines reformas ir pažangą, 
taikingą ateitį.

Bill Clinton, viešėdamas 
Vietname, netikėtai aplankė 
Hanojaus katalikų arkivys
kupą Pham Minh Man, kuris 
paaiškino, kad dabartinė val
džia leidžia žmonėms mels
tis, tačiau yra įvedusi įvairias, 
visoms religijoms privalomas 
taisykles. Vietnamo komu
nistų vadovas, buvęs genero
las Phieu pareiškė, kad Viet
namas gerbia kitų šalių pasi
rinktas valdymo sistemas bei 
gyvenimo būdą ir tikisi, kad 
kitos šalys gerbs Vietnamo 
pasirinkimą.

lą. Irakas naudoja transpor
tinius lėktuvus, gautus iš Ru
sijos ir pritaikytus keleivių 
pervežimui. Tokie lėktuvai 
gali paimti apie 150 keleivių. 
JAV vyriausybė yra pareiš
kusi, kad ji neprieštarauja ci
vilių keleivių pervežimams.

• Beveik visą Afganista
ną užvaldžiusi religinė Tali- 
bano partija uždraudė ūkinin
kams auginti aguonas, iš ku
rių gaminamas opiumas ir he
roinas. Šis draudimas sukėlė 
didelį žemdirbių nepasitenki- 

(Nukelta į 3 p.)
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Redaktoriaus skiltis

Valstybės garbė
Su naujos vyriausybės 

darbo pradžia siejamos nau
jos viltys. Taip buvo ir anks
čiau, taip yra ir dabar. Anks
tesniosios vyriausybės tų vil
čių ne tik nepateisino, bet dar 
labiau žmones nuvylė. Ar ne
pasikartos tokia pat istorija 
dabar? Žvelgiame į naujosios 
vyriausybės narių nuotrau
kas, skaitome pateiktus jų 
ligšiolinio gyvenimo aprašy
mus ir mąstome, ką jie pajėgs 
nuveikti. Pirmiausia, žinoma, 
reikėtų, kad jiems būtų iš
reikštas žymiai didesnis pasi
tikėjimas, kad jie būtų įsitiki
nę, jog galės dirbti gal net vi
są šio Seimo kadencijos lai
ką. Nėra nieko blogiau už at
sakingas pareigas einančių 
asmenų laikinumo būseną. 
Jei žmogus jaučiasi laikinas 
vietoje, kurią užima, jis, kaip 
taisyklė, nesiima sunkesnių, 
ryžtingo apsisprendimo rei
kalaujančių darbų.

Tačiau Lietuva nėra lai
kina. Jai ypač reikia žmonių, 
galinčių prisiimti visą atsako
mybę už labai nelengvų už
davinių sprendimą. Svarbiau
sias kriterijus, kuriuo turėtų 
vadovautis Lietuvos pareigū
nai, yra valstybės garbės su
vokimas. Pareigūnas turi su
vokti, kad jis atstovauja ne 
vieną "savo" ministeriją, de
partamentą, savivaldybę ar 
tik seniūniją. Jis visur ir visa
da atstovauja visą Lietuvą! 
Visi jo veiksmai turi tarnauti 
valstybei! Nuo jo veiksmų 
priklauso valstybės garbė!

Praėjęs dešimtmetis rodo, 
kiek daug "veikėjų", lindusių 
į valdžią, nepajėgė aprėpti 
valstybės garbės sąvokos. Jie 
galvojo apie tai, kaip padi
dinti savo asmeninį reikšmin
gumą arba, deja, tik apie tai, 
kaip, pasinaudojant įgyta pa
dėtimi, mikliai susikurti sa
vo asmeninį gerbūvį. Ar kada 
nors paaiškės, kiek kyšių su
lindo į talpias pareigūnų kiše
nes, sprendžiant įmonių pri
vatizavimo klausimus? O to
kie veiksmai, kaip žvejybos 
laivyno sunaikinimas arba 
naujausias bandymas sunai
kinti ir prekybinį laivyną, ga
li būti paaiškinami ne tik val

dininkų gobšumu, bet ir tie
sioginiu kenkimu valstybei. 
Asmenys, kurie tai padarė, 
yra žinomi, tačiau dar neįvar
dinti viešai. Belieka išsiaiš
kinti, kokių motyvų vedini jie 
kenkė Lietuvai.

Valstybės garbė trypiama 
ir tada, kai žmogus priverstas 
imtis viešo bado streiko, kad 
atgautų jam priklausantį tegu 
ir labai nedidelį atlyginimą. 
Labai skaudu jau ir išeivijos 
spaudoje skaityti rašliavą, ku
rioje tyčiojamasi iš viltį pra
radusių žmonių protesto, ku
rioje netgi bandoma apkaltin
ti tuos žmones noru pasirody
ti prieš televizijos kameras. 
Skaitytojui bandoma įteigti, 
kad kalti tik patys nukentėju
sieji.

Neseniai spaudoje vėl 
šmėkštelėjo žinutė apie grafą 
Alfredą Tiškevičių. Chamo 
stiliumi dėstoma: " Norintis 
padovanoti Lietuvai savo tė
vų rūmus ir mažai kam pri
lygstantį Europoje botanikos 
sodą Palangoje, paskutinis 
grafų palikuonis A. Tiškevi
čius gali būti priverstas tapti 
benamiu ir prašyti gatvėje iš
maldos." Primenama, kad kai 
kurie Palangos miesto tary
bos nariai įrodinėja, jog šis 
turtas jam net nebepriklauso.

Neseniai išleista Vytauto 
Šliūpo knyga "Tėvas, kokį aš 
prisimenu". Ją išvydus, pir
miausia atmintyje iškyla dar 
viena šlykšti istorija, kai ty
čiojamasi iš buvusio Palan
gos burmistro, tautai ypatin
gai nusipelniusio žmogaus ir 
jo sūnaus, norinčio įamžinti 
tėvo atminimą. Kiek melo pa
skleista, siekiant trukdyti šios 
dovanos įteikimą Lietuvai!

Neseniai užvirė keistoka 
diskusija apie Valdovų Rūmų 
atstatymą. Joje išsakyta ir ga
na įdomių minčių apie išeivi
jos organizacijų veiklos turi
nį. Tačiau randame ir absur
diško nusikalbėjimo. Bando
ma įteigti, kad nesiimant šio 
projekto, atsiras pinigų vi
soms švietimo ir net sociali
nės nelygybės problemoms 
išspręsti. O juk derėtų tik pa
klausti savęs: "Kas ir kodėl 
nugriovė Valdovų Rūmus?"

JuozasŽygas

Tas aktas tur būt neturi 
sau lygaus antrininko visoje 
Lietuvos istorijoje! Dabarti
nėje Lietuvoje visus nusikal
timus ir klaidas - korupciją, 
vagystes, valstybinio turto iš
eikvojimus ir kt. - bandoma 
pateisinti kaip ilgamečio so
vietinio režimo pasekmes, 
tarsi uždengti 50-metį truku
sios okupacijos skraiste. Ma
nau, kad visi pastebime, jog 
po 50-ies metų su tėvynai
niais lietuviškai susikalbėti 
darosi gana sunku. Taip pat, 
skaitant Lietuvoje leidžiamą 
spaudą, be žodynų beveik ne
įmanoma apsieiti. Tuo tarpu 
Mažosios Lietuvos lietuviai 
beveik 700 metų išlaikė savo 
aistišką-lietuvišką sąmonę.

Tik palyginimui pažvel
kime į du gana panašius atve
jus. Prasidėjus Lietuvos Atgi
mimo bangai, būsimasis jos 
prezidentas gana nepalankiai 
į tai žiūrėjo: "į savarankišką 
Lietuvos valstybės idėją aš 
žiūriu neigiamai. Aš manau, 
kad tai - nerealu" (iš Algirdo 
Brazausko interviu leidiniui 
"Argumenty i fakty", rusų 
kalba, 1989, Nr. 47).

Jeigu Brazauskui tautos 
siekis atkurti valstybę atrodė 
"nerealus", tai ką jis ir į jį pa
našūs būtų pasakę 1918 me
tais? Tačiau tie, kurie 1918 
lapkričio 30 d. pasirašė "Til
žės aktą", buvo idealistai ir ti
kėjo, kad Lietuva prisikels. 
Žinoma, "realistiškai" galvo- 
jantiems jie turėjo atrodyti 
tikri keistuoliai. Juk tuo metu 

Tarptautinių įvykių apžvalga

nimą, tačiau jam pritaria Va
karų valstybių teisėsaugos 
pareigūnai. Spėjama, kad to
kiais veiksmais Talibano va
dovai bando įteisinti Afganis
tanui primestą savo vyriau
sybę ir sumažinti kritiką dėl 
jų keisto, švelniai kalbant, 
požiūrio į moterų teisę siekti 
mokslo ir dirbti privačiose 
bei valstybinėse įstaigose.

• Lapkričio 7 d. Italijos 
karo laivai atskubėjo į netoli 
Italijos krantų audros užklup
tą Ukrainos laivą ir išgelbėjo 
877 žmones. Tarp jų buvo 
136 vaikai. Paaiškėjo, kad 
tuo laivu keliavo nelegalūs 
emigrantai iš Turkijos, Kini
jos, Šri Lankos ir Banglade
šo. Italai atvilko sugedusį lai
vą į Otranto uostą ir suteikė 
pagalbą jau devynias dienas 
šiuo laivu plaukusiems žmo
nėms.

• Lapkričio 10 d. Pakis
tanas paskelbė, kad jis dau-
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TILŽĖS AKTAS: 
LIETUVIŠKOJO PATRIOTIZMO 

IR DRĄSOS PRASIVERŽIMAS
Lietuva buvo beveik nežino
ma sąvoka. Dar sunkiau buvo 
suprasti, kodėl Vokietijos pi
liečiai panoro prisijungti prie 
kažkokios Lietuvos, kuri, tų 
laikų autorių žodžiais tariant, 
buvo "ir tamsi, ir juoda". Ta
čiau tie dvidešimt keturi 
žmonės, kurie šį Aktą pasira
šė, savo gyslose jautė tekantį 
lietuvišką kraują. Tai buvo 
kraujo šauksmas, kad "mes 
norime būti viena ir nedalo
ma tauta"!

Šimtmečiais Nemunas 
buvo tik valstybinė, bet ne 
tautinė siena. Abiejose Ne
muno pusėse skambėjo ta pa
ti lietuvių kalba ir tos pačios 
dainos. XVIII, XIX ir net XX 
šimtmečio vokiškuose žemė
lapiuose Rytprūsiai buvo pa
žymėti "Preussische Litau- 
en". O 1795 metais Kara
liaučiuje išleistame žemėla
pyje šis kraštas vadinamas 
"Klein Litauen". Pirmosios 
lietuviškos knygos buvo iš
spausdintos Karaliaučiuje. 
Taip pat ir pirmutinis lietu
viškas literatūros kūrinys, su
laukęs didelio kitataučių dė
mesio, buvo Mažojoje Lietu
voje parengta Kristijono Do
nelaičio poema "Metai".

Praėjusio karo metu, ar
tėjant Rytų siaubui, Maskvos 
radijas Lietuvai skirtose lai
dose maždaug taip kalbėjo: 
"Mažoji Lietuva - lietuvių 
nuo amžių apgyventas kraš
tas, jų krauju ir prakaitu ap
laistytas. Todėl jo grąžinimas 
Lietuvai bus tik nedidelis me
džiaginis ir moralinis atpildas 
už jiems per tiek amžių Kry
žiuočių ordino ir vokiečių pa

(Atkelta iš 2 p.)

giau nebepriims badaujančių 
pabėgėlių iš Afganistano. 
Nuo sovietų okupacijos ir pi
lietinio karo laikų Pakistane 
apsigyveno apie du milijonai 
afganų. Islamabado pareigū
nai pranešė, kad Pakistanas 
nebegali daugiau jų priimti. 
Vien per paskutinį mėnesį 
Afganistano-Pakistano sieną 
perėjo dar apie 30,000 pabė
gėlių. Prasidėjus žiemai, jų 
bus dar daugiau, todėl Pakis
tano siena uždaroma. Šią ne
linksmą žinią Pakistano val
džia pranešė ir Jungtinių Tau
tų pabėgėlių komisariatui.

• Kinijos spauda paskel
bė, kad įvairiose Kinijos pro
vincijose nuteisti 84 aukšti 
pareigūnai už kyšių ėmimą, 
savivališkų mokesčių rinkimą 
ir kitus nusikaltimus. Pir
miausia iš jų buvo atimti ko
munistų partijos narių bilie

darytas skriaudas. Jis bus 
grąžintas Lietuvai". Kompar
tijos Centro Komiteto nutari
mu Mokslų akademijai liepta 
parengti mokslinį veikalą, 
kuriame, remiantis pačių vo
kiečių parengtomis mokslinė
mis tezėmis, būtų įrodytas 
Rytprūsių lietuviškumas. Ne
trukus surastas rusų etnolo
gas P. I. Kušner-Knysev, 
kuris buvo pakankamai gerai 
susipažinęs su šiuo klausimu. 
Jis per gana trumpą laiką pa
rengė mokslinę monografiją 
"Etničeskie territorii i etni
českie granici" ("Etninės 
teritorijos ir etninės sienos") 
kurioje, remiantis vokiečių, 
čekų ir lenkų moksliniais dar
bais, įrodytas nuo amžių bu
vęs tvirtas Rytprūsių lietu
viškumas. Šis veikalas 1951 
metais buvo išspausdintas 
Maskvoje.

Tačiau netrukus okupan
tai apsižvalgė ir suprato, kad 
vakariečiams Rytprūsių klau
simas visai nerūpi. Marione
tinė Sovietų Lietuvos vyriau
sybė, kurios labui neva tai 
buvo daroma, taip pat jokio 
dėmesio neparodė. Minėtoji 
P. Kušnerio studija dingo iš 
visų knygų lentynų ir tapo re
tenybe. O 1953 m. išleistoje 
sovietinėje enciklopedijoje 
jau buvo rašoma: "Kalining
rado sritis sudaryta iš senų, 
amžinų Pabaltijo slavų že
mių".

Atkurtos Lietuvos val
džia netgi vedė derybas su 
Rusija dėl Lietuvos sienų nu
statymo, tarsi bandydama 
įteisinti Karaliaučiaus krašto 
priklausomybę Rusijai.

tai. Vienuolikai aukštų valdi
ninkų paskirtos mirties baus
mės, penkiolika nuteista kalė
ti iki gyvos galvos. Kiti gavo 
mažesnes laisvės atėmimo 
bausmes.

• Palestiniečių vadovas 
Y. Arafat kreipėsi į Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybą ir pa
reikalavo, kad Jungtinės Tau
tos atsiųstų savo karius į Pa
lestiną, kur jie galėtų iš ar
čiau pamatyti, kaip Izraelio 
kariuomenė elgiasi palesti
niečių apgyventose žemėse. 
Y. Arafat pranešė Saugumo 
Tarybai, kad per 40 dienų iz
raeliečiai nušovė apie 200 pa
lestiniečių. "Tarptautinė ka
riuomenė turėtų stebėti, kaip 
liejamas nekaltų žmonių 
kraujas", - pareiškė jis. Tuo 
tarpu Izraelio valdžia įrodinė
ja, kad palestiniečiai nesilai
kė susitarimo pradėti karo pa
liaubas.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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TAUTIŠKUMO IR GLOBALIZACIJOS 
SANKIRTA: 

problema ir sprendimai
(Atkelta iš 1 p.) 

tautinė linkmė nesurado ir 
neišugdė asmenybių, kurios 
galėjo ženkliai patraukti tautą 
jų skelbiamos tautinės idėjos 
link. Skyrėsi ir mūsų žodžiai 
nuo darbų bei realių galimy
bių. Siūlėmės suvienyti tau
tą, nors nesugebėjome susi
vienyti patys. Nepatraukėme 
į savo pusę tautiškumo gyni
mu ir puoselėjimu jau išgar
sėjusių Lietuvos kultūrinin
kų. Pagaliau žongliravimas 
abstrakčia tautiškumo idėja 
gerokai užgožė tautiškumo 
ugdymo praktiką. Už tai susi
laukta labai negatyvių politi
nių pasekmių. Jeigu 1990 
metais Lietuvos Respublikos 
Atkuriamajame Seime buvo 
dvi tautinės linkmės frakci
jos, kuriose tautinei idėjai 
bandė atstovauti 21 Seimo 
narys, tai kitame Seime tokių 
buvo tik trys, dar kitame - 
du, o dabartiname Seime liko 
vos vienas tautinės linkmės 
narys, nors turime 4 regist
ruotas ir 1 neregistruotą tau
tinės linkmės partiją. Tauti
nių partijų gausėjimas ir jų 
vadų nesutarimai lėmė at
virkščiai proporcingą tautinių 
politinių jėgų įtaką visuome
nėje. Išvada aiški: prieš ban
dydami vienyti kitus, patys 
privalėjome būti vieningi. Ir 
dar. Nors ir daugeliui tautos 
likimu neabejingų lietuvių 
priimtini tautinės linkmės 
partijų ideologiniai metme
nys (tokių gausu tautinės 
linkmės partijų programose), 
jie turi būti papildyti visuo
menės juntamais praktinių 
veiksmų ataudais. O pasta
rųjų tautinės linkmės partijos 
visą atkurtosios nepriklauso
mybės dešimtmetį ypač sto
kojo.

Būta ir kitos priežasties, 
kuri nukreipė potencialius 

Lankytinos vietos

Paežerių rūmai (Vilkaviškio rajone). Dalios Puškorienės nuotr.

tautinės idėjos šalininkus į 
neženklų ir abejotiną aklikelį. 
Tai Tėvynės sąjungos (Lietu
vos Konservatorių) partijos 
atsiradimas. Konservatyviz- 
mas, niekada neturėjęs ideo
loginės nišos Lietuvoje/dėl 
savo ryškaus lyderio patraukė 
absoliučią daugumą poten
cialių tautinės ideologijos rė
mėjų. Patraukė, nors netrukus 
ir nuvylė. Nuvylė ne tik dėl 
tos partijos ekonominės poli
tikos nesėkmių, bet ir dėl to, 
kad konservatorių politikoje 
neliko vietos tautiškumui, bet 
išryškėjo ženklus keliaklups
čiavimas antitautinių idėjų 
raiškai bei jų nešėjų diktatui. 
Tai buvo viena priežasčių, lė
musių ne tik konservatorių, 
bet ir viso dešiniojo bloko 
partijų pralaimėjimą 2000 
metų Seimo rinkimuose.

Dar viena priežastis, są
lygojanti visuomenės ir ypač 
jaunosios kartos didėjantį 
abejingumą tautos verty
bėms, kuo reikėtų kaltinti vi
sas ligi šiol Lietuvą valdžiu
sias politines partijas, yra 
menkas dėmesys tautiškumo 
ugdymui Lietuvos mokyklo
se. Tur būt nebus daug nuo 
tiesos nutolęs pasakymas, 
kad pastarojo dešimtmečio 
Lietuvos mokyklų absolven
tai yra didesni kosmopolitai, 
negu jas baigę sovietmečiu.

Kosmopolitizmo ir glo- 
balizmo stiprėjimas pasaulyje 
kelia ir alternatyvą - karin
gojo nacionalizmo atsigavi
mą. Apie jo tikslus, būdus bei 
priemones nemaža rašoma 
kažkodėl juoda ar kraujo 
spalva nudažytuose interneto 
puslapiuose (gal tai sąmonin
gas šių idėjų propaguotojų 
noras užsidaryti į ideologinį 
"getto", kas daugeliui demo
kratinės visuomenės narių 
yra aiškiai nepriimtina). Kal

bu apie "Europos išlaisvini
mo frontą", Rusijos bolševi
kus, italų Rivoltos judėjimą, 
vokiečių "Laisvuosius nacio
nalistus", įvairių krypčių 
anarchistus, radikalus ir dar 
dešimtį kitų panašių politinių 
jėgų. Tai - desperacijos ar 
ambicijų sukurti judėjimai, 
kurių raida - neprognozuoja
ma. Antra vertus, jie tautiš
kumą siekia paversti keršto, 
teroro ar kitokios agresijos 
įrankiu, dėl to jį nuvertina 
kaip pozityvią idėją, sukelia 
jam priešiškumą visuomenėje 
ir, galų gale, veikia kaip to
talinės globalizacijos apolo
getams parankus argumentas 
- neigti bet kokias tautiš
kumo ideologijos raiškas.

Taigi peršasi nelinksma 
išvada: mūsų šalyje tautinės 
linkmės partijos neišsiugdė 
pasitikėjimo visuomenėje. Jų 
įtaka, formuojant visuomenės 
nuomonę bei stiprinant jos 
tautiškumo imunitetą yra mi
nimali ir nėra ženklaus page
rėjimo požymių. Antra ver
tus, tenka prognozuoti, kad į 
dabartinę Lietuvos politinę 
areną atėjusios naujosios po
litinės jėgos turės daug dides
nių rūpesčių, negu visuome
nės tautiškumo ugdymas ir 
lietuvių etninių bei kultūrinių 
vertybių išsaugojimas bei 
prisitaikymas globalizuoja- 
moje Europoje, todėl tikėtis 
jų ženklaus dėmesio šiai pro
blemai nevertėtų.

Tačiau rankų nuleisti ir 
pasiduoti kosmopolizmo tėk
mei nevalia. Būtina tęsti pa
stangas (labiau pamatuotas ir 
veiksmingesnes) pozityvios 
tautinės kultūros įtakai glo- 
balizuojamoje visuomenėje 
išsaugoti ir ją perduoti atei
čiai bei pasauliui. Ir tai turi 
dirbti kiekvienas šio darbo 
svarbą suvokiantis asmuo.

Pasaulis ir Lietuva
* IŠRINKTAS NAUJAS GUBERNATORIUS. Balti

jos laivyno vadas admirolas Vladimir Jegorov išrinktas Ka
raliaučiaus krašto (Kaliningrado srities) gubernatoriumi. Rin
kimų komisijos duomenimis, per antrąjį balsavimo ratą už jį 
savo balsus atidavė 58,6 procentai rinkėjų. Už jo varžovą 
Leonidą Gorbenką balsavo 33,2 procentai rinkėjų. Admirolas 
V. Jegorov ketina itin daug dėmesio skirti opioms socialinėms 
problemoms. Pasak jo, daugiausia dėmesio šiandien reikia 
skirti švietimui ir sveikatos apsaugai. ELTA

♦ DAUGUMA AUKU - PALESTINIEČIAI. Reikš
dama didelį susirūpinimą dėl vėl paaštiėjusio konflikto tarp 
izraeliečių ir palestiniečių, Lietuva lapkričio 22 d. prisijungė 
prie Europos Sąjungos pareiškimo dėl Artimųjų Rytų. Abi 
konflikto pusės raginamos kuo greičiau grįžti prie Šarm ei 
Šeicho ir Gazos susitarimų įgyvendinimo. ES prašo Izraelio 
Vyriausybės išvesti saugumo pajėgas, atšaukti visus judėjimo 
apribojimus palestiniečių teritorijose bei finansines ir ekono
mines sankcijas Palestinos savivaldai. Nuo rugsėjo 28 d., kai 
prasidėjo susidūrimai, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 250. Dau
guma aukų - palestiniečiai. BNS

♦ PROVOKATORIAI IŠ RUSIJOS. Trys nacionalbol- 
ševikai užsibarikadavo Rygos Šv. Petro bažnyčios bokšte ir 
pareiškė, kad jį susprogdins. Provokatoriai, įžeidę Latvijos 
valstybę, yra Rusijos piliečiai, atvykę iš Samaros ir Smolens
ko. Apie tai spaudos konferencijoje pranešė Saugumo polici
jos viršininkas Janis Reinikas. S. Solovej ir M. Žuridn yra Sa
maros nacionalbolševikų partijos "lyderiai", o D. Goparov - 
Smolensko organizacijos aktyvistas. INTERFAX/BNS

♦ GINKLU TOBULINIMAS. Rusijos Karinių oro pa
jėgų vyriausiasis vadas Anatolij Kornukov pareiškė, kad 
2007-2010 m.m. prasidės masinis naujos technikos tiekimas į 
šalies karines oro pajėgas ir priešlėktuvinę gynybą. Rusijos 
gynybos ministerijos teigimu, bus kuriama perspektyvi gink
luotė šalies raketinėms pajėgoms bei artilerijai. INTERFAX

• AR RUSIJA TIKRAI ATSIIMS KOLONISTUS? 
Rusijos Federacijos prezidentas Vladimir Putin pareiškė, kad 
vienas iš Rusijos demografinės problemos sprendimo būdų 
gali tapti imigracija iš buvusios SSRS šalių. Pabrėžęs, kad 
būtina sukurti valstybinę migracijos politiką, V.Putin pareiš
kė, jog "imigracijos dėka mes galime turėti idealią galimybę 
pritraukti darbo resursus iš buvusios SSRS". INTERFAX

♦ UKRAINOS POLITIKA. Ukraina siekia vykdyti tei
singą, nuoseklią ir prognozuojamą politiką santykiuose su 
trimis strateginiais partneriais: Rusija, JAV ir Europos Są
junga, pareiškė Ukrainos prezidentas Leonid Kučma. Prezi
dento manymu, visai įmanoma Ukrainai vienu metu draugauti 
ir su Rusija, ir su JAV. Anot L.Kučmos, tai atitinka šalies in
teresus. ITAR-TASS ~

* ATKURTI DIPLOMATINIAI SANTYKIAI. Jugo
slavija atkūrė diplomatinius santykius su JAV, Didžiąja Bri
tanija, Vokietija ir Prancūzija. Santykiai buvo nutraukti prieš 
20 mėnesių, prasidėjus NATO oro smūgiams prieš Belgrade 
valdžiusį Slobodano Miloševičiaus režimą. REUTERS

• JUNGTINĖS KARINĖS PAJĖGOS. Europos Sąjun
gos šalių gynybos ministrai pirmadienį įsipareigojo skirti ka
riškių, laivų ir lėktuvų greitojo reagavimo pajėgoms ir teigė, 
jog tai tik pirmas žingsnis kuriant ES karinę galią. Parengta
me komunikato projekte sakoma, jog ES šalys įsipareigoja 
skirti daugiau kaip 100 tūkst. kariškių, apie 400 lėktuvų ir 100 
laivų, kurie bus pasirengę atsakyti į krizes ir prisiimti įvairias 
kitas užduotis - nuo ES piliečių evakuacijos iki priverstinio 
taikos įgyvendinimo. Patvirtinta, jog bus pasiektas užsibrėžtas 
tikslas, kad 2003 m. ES per 60 dienų galėtų dislokuoti iki 60 
tūkst. karių sausumos pajėgas ir išlaikyti jas misijoje metus 
laiko. Didžioji Britanija ir Vokietija pabrėžė, jog ES pajėgos 
nebus NATO pakaitalas ir jo nesusilpnins. REUTERS

* MAŽINTI BRANDUOLINĘ GINKLUOTĘ. JAV ir 
Rusija gali sutarti dėl didesnio savo branduolinių arsenalų su
mažinimo, sakė JAV prezidentas Bill Clioton interviu CNN 
kompanijai. Tačiau jis pažymėjo, jog gali būti neatsakinga ne
įrengti priešraketinės gynybos sistemos, jeigu yra didelė'tiki- 
mybė, kad ji apsaugos JAV nuo jas atakuojančių raketų. 
Atidėdamas sprendimą dėl priešraketinės gynybos sistemos, 
jis siekė "laimėti truputį laiko" savo įpėdiniui, kad šis galėtų 
visapusiškai apsvarstyti su Rusija, Kinija, Europa ir kitomis 
Šalimis, kaip padidinti kolektyvinį saugumą. ITAR-TASS

♦ RUSIJA - ANGLIJA. Maskvoje įvykusiame susitiki
me Rusijos prezidentas Vladimir Putin ir Didžiosios Brita
nijos premjeras Tony Blair aptarė ekonominio bendradarbia
vimo, priešraketinės gynybos, Europos saugumo problemas. 
ITAR-TASS
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Lietuvos ambasados pranešimai
KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTRO 
L.LINKEVIČIAUS 

SOLIDARUMO LAIŠKAS, 
SKIRTAS KATYNĖJE 

ŽUVUSIŲJŲ ATMINIMUI

Baltimorė/Vašingtonas. 
Lapkričio 19 d. Baltimorės 
centre atidengtas paminklas, 
skirtas įamžinti daugiau kaip 
20,000 lenkų kariškių ir kitų 
karo kalinių, Sovietų Sąjun
gos nužudytų 1940 m. Katy- 
nėję. Paminklo atidengimo 
ceremonijoje dalyvavęs Lie
tuvos ambasados Vašingtone 
atstovas Rolandas Kačinskas 
perdavė Lietuvos Krašto ap
saugos ministro Lino Linke
vičiaus laišką paminklo Bal- 
timorėje iniciatoriui, Katy- 
nės memorialinio komiteto 
pirmininkui Arnold Wis- 
niewski ir kitiems šios cere
monijos dalyviams. Jame mi
nistras L. Linkevičius rašė: 
"Kaip ir daugelis kitų Euro
pos tautų, Lietuvos žmonės 
patyrė karo skausmą ir žu
dynių baisumus. Todėl mes 
labai gerai suprantame savo 
kaimynų lenkų ir kitų, nuken
tėjusių nuo šios tragedijos, 
jausmus". Ministras pažymė
jo, kad šis paminklas simbo
lizuoja ne tik pagarbą istori
nei atminčiai ir perspėjimą 
dabartinei bei busimosioms 
kartoms dėl nužmogėjimo, 
bet ir bendras vertybes išpa
žįstančių tautų pasiryžimą 
siekti taikos ir teisybės.

Paminklo atidengimo iš
kilmėse dalyvavo aukšti JAV 
Kongreso ir administracijos 
pareigūnai, Baltimorės mies
to meras, oficialūs atstovai iš 
Lenkijos, JAV lenkų organi
zacijų vadovai, diplomatinio 
korpuso atstovai.

Smuikininkas Dainius Puodžiukas ir akomponiatorė Ayako 
Yoda.

SVEIKINIMAI 
AMERIKOS LIETUVIU 

TARYBOS 
JUBILIEJINIAM 
SUVAŽIAVIMUI

Čikaga/ Vašingtonas - 
Lapkričio 18 d. Čikagoje įvy
ko Amerikos Lietuvių tary
bos (ALT) jubiliejinis - 60- 
asis suvažiavimas. Lietuvos 
ambasados Vašingtone mi- 
nistras-patarėjas Darius De
gutis perdavė Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus ir 
Užsienio reikalų ministro 
Antano Valionio sveikinimo 
laiškus ALTos pirmininkui 
Sauliui Kupriui bei suvažia
vimo dalyviams, tarp kurių 
buvo ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos prezidiu
mo pirminkė Regina Narušie
nė, buvęs Lietuvos Vyčių 
prezidentas John Mankus, 

-kiti garbingi svečiai.
"Jūsų organizacija, išnau

dodama patirtį, įgytą istorinė
je Lietuvos Laisvės byloje, ir 
šiandien yra Lietuvos ir lietu
vių interesų atstovė bei gynė
ja Jungtinėse Valstijose. Jūsų 
parama Lietuvos narystei 
NATO tapo kryptinga ir re
zultatyvia veikla, siekiant 
Amerikos prezidento pritari
mo šiam mūsų siekiui",- rašė 
prezidentas V. Adamkus per 
Lietuvos ambasadą perduota
me sveikinimo laiške. Prezi
dentas ir Užsienio reikalų mi
nistras A.Valionis padėkojo 
ALTai už pagalbą, skatinant 
palankius Kongreso sprendi
mus dėl paramos Lietuvos 
kariuomenei ir teisėsaugai.

Sveikinimo laiške Užsie
nio reikalų ministras A.Va- 
lionis naujos vyriausybės 
vardu patvirtino Lietuvos už
sienio politikos tęstinumą bei 

bendradarbiavimo su Ameri
kos lietuviais svarbą. "Galiu 
užtikrinti, kad Lietuvos san
tykiai su JAV ir toliau išliks 
prioritetiniai, o juos plėtojant 
JAV lietuvių bendruomenės

KULTŪRINIS SUBATVAKARIS 
BOSTONE:

Pokalbis apie Dr. Jurgio Gimbuto knygą

i

Daiva Jaudegytė

Šėriau žirgelį 
Per savaitėlę, 
Kai atėjo subatėlė, 
Savo bėrą žirgelį 
Pasibalnojau...

Spalio 7d., šeštadienį, 
maži ir dideli, seni ir jauni 
Bostone ir jo apylinkėse gy
venantys lietuviai "balnojo" 
savo žirgus ir "jojo" į kultū
rinį subatvakarį, kuriame bu
vo pristatyta pernai Lietuvoje 
išleista Dr.. Jurgio Gimbuto 
knyga "Lietuvos kaimo tro
besių puošmenys".

Trumpai pažvelkime į 
praeitį. Kultūriniai subatva- 
kariai vykdavo nuo 1959-ųjų 
iki 1985 metų. Būdavo po 7- 
8 per metus. Jų dalyviai galė
davo susipažinti su lietuvių 
klasikine ir moderniąja rašy
tojų kūryba, lietuvių tradici
jomis ir papročiais, muzika, 
daile, Lietuvos ir užsienio 
politika. Pagrindiniai šių po
piečių rengėjai - Amerikos 
Lietuvių tautinės sąjungos 
(ALTS) Bostono skyrius, 
įkurtas 1949 metais. Daugelis 
su pagarba prisimena nenu
ilstančius subatvakarių orga
nizatorius: Justą Vaičaitį, 
poetą Stasį Santvarą, dail. 
Viktorą Andriušį, Vladą Mic
kūnų, Antaną ir Oną Vileniš- 
kius.

Po daugiau nei dešimt
mečio pertraukos, susibūrus 
buvusiems (R. Veitui, Z. 
Krukonienei, V. ir G. Če
pams, B. Banaitienei) ir nau
jiems (D. Senutienei, D. Jau- 
degytei, D. Giniūnaitei, E. ir 
R. Matulioniams, E. Gir- 
dauskienei, R. ir V. Bazi- 
kams, S. Janušoniui, E. Kara- 
lytei) entuziastams, vėl atgai
vinami subatvakariai, kurie 
vyks 1-2 kartus per metus. 
Šiuos subatvakarius organi
zuoja ALTS Bostono skyrius 

vaidmuo buvo, yra ir bus la
bai svarbus", - pažymėjo mi
nistras.

Suvažiavime vykusių 
diskusijų metu daugiausia dė
mesio skirta Lietuvos pasi
rengimui NATO narystei. D. 
Degutis pakvietė ALTą ir ki
tas JAV lietuvių organizaci

Dr. Jurgis Gimbutas.

ir nauja, intemetiniu būdu su
sibūrusi "JAV Šiaurės Rytų 
lietuvių" bendrija (ŠRB): 
http://www.tinklas.net/srb. Ši 
bendrija jungia visus lietu
vius, laikinai ar nuolat gyve
nančius JAV šiaurės rytų 
valstijose, besimokančius 
Lietuvos studentus, visų kar
tų išeivius, neseniai nuolati
niam gyvenimui atvažiavu
sius iš Lietuvos ir visus kitus, 
laikančius save lietuviais šir
dimi.

... Žvakių apšviestoje 
salėje, prie pirmojo stalo sėdi 
žilagalvis vyriškis. Lengvai 
atspėsite: tai - knygos "Lie
tuvos kaimo trobesių puoš
menys" autorius, dr. Jurgis 
Gimbutas, prieš porą metų at
šventęs savo 80-metį. Jis - 
buvęs Vytauto Didžiojo uni
versiteto Statybos fakulteto 
absolventas, sunkiomis karo 
sąlygomis sugebėjęs parašyti 
disertaciją apie Lietuvos kai
mo XIXa. architektūrą. Gy
venant JAV, išryškėjo jo 
įvairiapusė asmenybė. Be pa
grindinio inžinieriaus darbo, 

Milda Bakšytė-Richardson pasakoja apie dr. Jurgio Gimbuto 
knygą.

jas tolimesnei bendrai ir 
kryptingai veiklai, per arti
miausius dvejus metus sie
kiant, kad Lietuva būtų pa
kviesta į Šiaurės Atlanto są
jungą 2002 metais.

Perdavė 
Rolandas Kačinskas

jis rašė straipsnius įvairiuose 
leidiniuose: "Technikos žo
dis", "Inžinieriaus kelias", 
"Tėviškės žiburiai" ir kituose. 
Jis buvo ne vienos organiza
cijos pirmininkas ar narys, 
patardavo jaunesniems. J. 
Gimbutas ne kartą lankėsi 
Lietuvoje. Viešnagių metu 
keliavo po Lietuvos kaimus ir 
kaimelius, stebėjo, užrašinė
jo, fotografavo.

1999 metais knygynuo
se pasirodė ir greitai išnyko 
jo nauja knyga "Lietuvos kai
mo trobesių puošmenys". Ją 
subatvakario dalyviams pri
statė Milda Bakšytė-Richard- 
son - Bostono universiteto 
(MA) Menų istorijos dokto
rantė. Pasak jos, J. Gimbutas 
surinko pačių įvairiausių kai
mo gyvenamųjų ir ūkinių 
trobėsių, medinių bažnyčių 
bei varpinių piešinių ir nuo
traukų, kurias galėjome pa
matyti rodomose skaidrėse. 
Knygoje surinkta net 3430 
piešinių ir nuotraukų, kuriose

(Nukelta į 7 p.)

http://www.tinklas.net/srb
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Skaudi ironija, kad Lie
tuvai labiausiai nusipelnę po
kario rezistencijos dalyviai, 
gyvenantys išeivijoje, išsi
laisvinusioje Lietuvoje - ma
žiausiai žinomi. Dar blogiau, 
kad jų patirtis, talentai ir 
idealistinė aukos dvasia šių 
dienų Lietuvai - tarsi nerei
kalinga. Daugelio Lietuvos 
vadovaujančių politikų akys 
nukreiptos į išeivijos turtuo
lius, nepaisant jų praeities 
darbų ir kelių į turtą. Gi išei
vijos "atgimę patriotai", ku
riems net pats žodis "patrio
tas" ištisus dešimtmečius bu
vo tik keiksmažodis, skuba 
tautoje įžiebti "pavargusių 
herojų" (laisvės kovos išda
vikų) kultą.

Nei 120 metų trukusi ca
rinė, nei 50 metų užsitęsusi 
bolševikinė okupacija nesu
naikino lietuvių tautoje glū
dinčio Vakarų krikščioniško
sios kultūros ilgesio. Išeivijo
je nebuvo abejojama, kad iš
silaisvinusi Lietuva visu 180 
laipsnių kampu nusisuks nuo 
Rusijos ir pajudės Vakarų 
Europos link. Taip ir įvyko. 
Bet kelias į Vakarus buvo ap
augęs sovietinėmis usnimis ir 
išraustas komunistinio melo, 
kagėbistinės prievartos ir vi
sokeriopo asmenybės nužmo
ginimo grioviais. Dievas, bet 
jei kas nori tegu sako, kad is
torinė lemtis pašaukė Sąjūdį, 
skirdama jam šventą misiją - 
išvesti lietuvių tautą iš so
vietinių "nelaisvės namų".

Žygio pradžia buvo sėk
minga. Su mažais nuostoliais 
pereita "raudonoji jūra", bet 
komunizmo nuniokotose dy
kumose pradėjo klaidžioti ir 
patys vedliai. Jau pačioje Są
jūdžio pradžioje drąsi, pasta
bi ir į bet kokius kompro
misus su negrynomis sąžinė
mis atsisakanti eiti Nijolė Sa- 
dūnaitė, kviečiama į Sąjūdį, 
atsakė maždaug taip: "Ačiū, 
ne, linkiu sėkmės, bet kai 
kurių žmonių čia neturėtų 
būti". Kita Lietuvoje ir išei
vijoje gerai žinoma Nijolė, 
rezistente, rašytoja ir gink
luoto pasipriešinimo laikotar
pio tyrinėtoja Nijolė Gaškaitė 
-Žemaitienė įžvalgiai aptarė 
priežastis, lėmusias nomenk
latūros įsistiprinimą valdžioje 
ir ekonomikoje: "Realistai, 
siekę asmeninių (ir Rusijai 
naudingų) tikslų, greitai pa
juto kadrų spragą ir iškėlė 
"specialistų" vaidmenį. Mo
ralė ir patriotizmas buvo at
mesti, kaip nemadingi daly
kai. Net jei ir buvo tokių do
rų, sugebančių užimti postus 
žmonių, niekas jų neieškojo. 
Neieško, nerengia ateičiai nei 
dabar. Ministrų kabinetai 
formuojami per naktį, kandi
datūros parenkamos ar atme
tamos per valandą. Kur bet 
kurios partijos šešėlinis ka
binetas? Vadovaujamasi prin
cipu: "Kai ateisime į valdžią,

APMĄSTYMAI, PRISIMINUS AMBASADORIAUS 
VYTAUTO DAMBRAVOS 

JUBILIEJINĮ GIMTADIENĮ

susodinsime į postus savo 
draugus".

Dešimt metų klaidžioda
mi komunizmo nualintoje 
dykumoje, Lietuvos valdžios 
vyrai nuo idealistinės išeivi
jos ženkliai nusisuko. Jei ne
būtų nusisukę, tai į Vakarus 
atsigręžusios Lietuvos labui 
jau 1990 metais būtų sušaukę 
Lietuvos Sąjūdžio lyderių ir 
išeivijos (Amerikos, Kana
dos, Venesuelos, Australijos, 
Vakarų Europos) ištikimų 
laisvės kovotojų konferenciją 
valstybės atkūrimo strategijai 
aptarti.

Žinoma, visokių buvo ir 
išeivijoje. Ne vienas iš tų, ku
rie pirmosiomis nepriklauso
mybės dienomis įžūliai ten 
veržėsi, deja, idealizmu išei
vijos veikloje nepasižymėjo. 
Labiau - oportunizmu. Ta
čiau nepastebėti ir nepakvies
ti bent konsultacijai prof. dr. 
Adolfo Damušio, Amerikos 
diplomato dr. Vytauto Damb- 
ravos ir prof. dr. Vytauto 
Vardžio, buvo daugiau negu 
nedovanotina klaida.

Vytautą Dambravą pažįs
tu apie 30 metų. Mudviejų 
pažintis peraugo į bičiulystę. 
Visą laiką stebėjau jo veiklą, 
ruošiau pasikalbėjimus spau
dai. Lankydamasis Venesue
loje, susipažinau su archy
vais, stebėjau jo priešų išpuo
lius ir padariau tokią išvadą: 
ant šios žemės paviršiaus nė- 

_ra kito žmogaus, kuris savo 
moralinėmis kvalifikacijo
mis, tauriu patriotizmu, iš
simokslinimu ir praktine po- 
litinio-diplomatinio darbo pa
tirtimi būtų labiau tikęs vado
vauti Lietuvai, išėjusiai iš 
okupacijos į nepriklausomo 
gyvenimo rytą.

Kad nebūčiau įtartas, kad 
tokį vertinimą lėmė bičiulys-

Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Vytauto Dambravos pagerbimas Kauno miesto rotušė
je. IŠ kairės: aktorė Olita Dautartaitė, Unda Dambravienė, ambasadorius V. Dambrava, 
Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė (partizanų vado, gen. Adolfo Ramanausko-Vanago 
dukra) ir žum. Juozas Kojelis. Algirdo Kairio nuotr.

Juozas Kojelis

tė, noriu pacituoti pasisaky
mus bent kelių amerikiečių 
diplomatų, su kuriais jam te
ko bendradarbiauti:

"Dambrava nesaldliežu- 
vauja. Kai iškyla reikalas, jis 
gali problemas griebti tie
siog už ragų. Sakydamas 
skirtingą nuomonę, jis nesi
traukia atbulas, kai mato 
veiklą ar principus, kuriems 
jis negali pritarti." (George 
A. Rylance, 1971)

"Jis netoleruos to, kas 
yra apgaulinga ir trivialu. Jis 
pajėgia kitus ne tik vesti, bet 
ir pastumti. Dambrava savo 
darbu Buenos Aires ambasa
doje įrodė, kad jis yra labai 
pajėgus administratorius. Jis 
gali, kai reikalinga, pavesti 
atsakingas užduotis kitiems, 
bet kartu išlaikyti savo ži
nioje kontrolę, kad užtikrin
tų sėkmingus rezultatus". 
(Eugene J. Friedman, 1972)

"Aukščiausiais pažy
miais reikia vertinti jo su
gebėjimą dirbti, bendrauti su 
bendradarbiais, priimti 
sprendimus, o taip pat jo 
energiją ir iniciatyvą, talentą 
vadovauti, ištvermę, sugebė
jimą darbus užbaigti rezulta
tyviai... Jis turi puikų admi
nistratoriaus talentą". (Gene 
Kiast, 1963)

"Jis yra entuziastiškas, 
principingas ir atviras... Bū
damas dinamiška ir kūrybin
ga asmenybė, p. Dambrava 
daug pasiekė, į Argentinos 
aukštojo mokslo sistemą 
įdiegdamas amerikietišką 
požiūrį, metodus ir patirtį. 
(John R. Higgins, 1976)

"Jis veikė pavojingose 
situacijose, reikalaujančiose 
brandaus proto sprendimų, 
politinio meistriškumo, iš

tvermingumo ir kieto darbo 
bei išradingumo... Dambra
va sunkiose aplinkybėse 
puikiai atlieka darbą." 
(VictorB. Olason, 1980).

"Asmeniniai ryšiai yra 
p. Dambravos ypač stipri 
pusė. Jis labai mėgiamas 
amerikiečių ir salvadoriečių 
visuomenėse. Pas jį patari
mų ieško aukščiausi val
džios sluoksniai, Katalikų 
Bažnyčia ir EI Salvadoro 
universitetai." (Stephen J. 
Dachi, 1979)

1969 metais Bolivijos 
prezidentas apdovanojo JAV 
ambasados spaudos atašė Vy
tautą Dambravą aukščiausiu 
žymeniu - Andų Aro ordinu 
riterio laipsnyje. Tokio ordi
no nė vienas Amerikos diplo
matas nebuvo gavęs. Apdo-' 
vanojimą Bolivijos preziden
tūra sieja su padėka Amerikai 
už "pasiuntimą į Boliviją to
kio nepaprastų savybių ir 
kvalifikacijų asmens". Žymus 
Floridos kongresmenas Dan- 
ta Fascell apie tą įvykį pa
informavo Amerikos Kongre
są, pateikdamas V. Damb
ravos biografinius duomenis.

Žymus politikas ir diplo
matas, JAV ambasadorius 
Argentinoje John Davis 
Lodge kartu su juo dirbusį V. 
Dambravą 1974 įvertina taip: 
"Vytautas A. Dambrava yra 
labai iškilus pareigūnas, iš 
tikro nepaprastas vyras. Kuo 
aš jį labiau pažįstu, tuo labiau 
vertinu jo išskirtinius privalu
mus. Galima teigti, kad jo 
veikla šaknimis siekiasi su jo 
kilmės kraštu - Lietuva ir at
siremia į Ameriką, kurio pat
riotu piliečiu jis tapo." Gerą 
žodį jam tarė ir Niujorko gu
bernatorius Nelson A. Roc- 
kefeller, kurį prez. Richard 
Nixon 1969 su svarbia misija 

buvo pasiuntęs į Boliviją, o 
V. Dambrava jam talkino.

Amerikiečių ir kitų vals
tybių žymių žmonių pasisa
kymus apie Vytautą būtų ga
lima tęsti ir tęsti. Bet užbai
kime jas Venesuelos rašytojo 
ir diplomato dr. Miguel An- 
gel Burelli Rivas pasisaky
mu: "Kiekviena diena, kiek
viena minutė Vytauto Damb
ravos gyvenime buvo skirta 
lietuvių tautos tarnybai ir gy
nybai... tai yra patriotizmas 
(kai kam jau atgyvenęs žo
dis). Šitaip suprantamas pat
riotizmas yra būdingas dide
lės dvasios žmonėms".

1995 metais Los Ange
les Lietuvių Fronto bičiuliai į 
27- jų politinių studijų prog
ramą įtraukė svarstymą "Ga
limi kandidatai į Lietuvos 
prezidentus ". Man buvo pa
vesta aptarti galimo užsienio 
lietuvio kandidato kvalifika
cijas ir specifiškai - Vytauto 
Dambravos. Kalbėjau, kad 
kiekvienas kandidatas privalo 
turėti darbais paliudytą ištiki
mybę tautos laisvei ir valsty
binei nepriklausomybei, inte
ligenciją, vakarietiško diplo
matinio darbo patirtį ir dabar
tinės Lietuvos pažinimą; 
valstybininko viziją, inicia
tyvą, ištvermingą energiją ir 
aukos dvasią. Kalbėdamas 
apie Vytautą Dambravą, fak
tais įrodinėjau, kad tas kva
lifikacijas Vytautas turi. Visa 
tai ir dar daugiau pripažįsta ir 
nelietuviai.

Žinia apie tokią išeivijoje 
išaugusią asmenybę pasiekė 
ir Lietuvą. Deja, jokio atsi
liepimo tada nesulaukta. Su
prantu, kad vieni Lietuvos 
politikai nenorėjo jo, kaip sa
vo galimo konkurento. Opor
tunistus gąsdino jo idealiz
mas ir sąžiningumas. Ameri
kos katalikų visuomenė ne
beturėjo ryškaus autoriteto.

AUKŲ VAJUS 

•♦DIRVAI”

"Dirvos" 85-erių metų 
sukakties proga Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos ir 
"Vilties" draugijos paskelbto 
vajaus aukotojai:
Irena Kriaučeliūnienė...... $250
Vincas ir Liuda Apaniai 100
Martinas Dapkus.............. 100
Jūratė ir Jonas Variakojai 100
Birutė ir Gediminas Biskiai 85
Roma ir Danielius Degėsiai 50
Aldona ir Juozas bulaičiai 50
Leokadija Žvynienė..........  50
Pranas Michelevičius......... 50
Bronė Miklienė ................... 25
Jonas Radas ..................... 10
Stasys Skirmantas ............... 10
Hclen Gontar ....................... 10

Aukų vajus tęsiamas. 
Nuoširdžiausiai dėkojame vi
siems, atsiliepusiems į šį 
kvietimą. Netrukus praneši
me apie naujus aukotojus.

Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos valdyba
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Su dideliu susidomėji
mu sekiau diskusijas Interne
te ir spaudoje. Vėl kalbėta 
apie Lietuvos ūkio atstatymą, 
apie "investaviihą į žmonių 
potencialą", apie Lietuvą, 
tampančią "bananų" ar "bul
vių" respublika, apie būtiny
bę išlaikyti lietuvybę užsie
nyje, apie ilgą sąrašą visokių 
projektų ir socialinių reikalų 
išeivijoje. Buvo net paklaus
ta, ko PLB kišasi į Lietuvos 
Respublikos reikalus. O ma
ne nustebino Nidos Bichnevi- 
čiūtės klausimas: "Kokia man 
bus nauda, jei Valdovų Rū
mai Lietuvoje bus atstatyti."

Šiais metais vėl pabu
vojau Lietuvoje. Pakeliavo
me ir po Lenkiją, Čekiją, 
Vengriją bei kitas šalis. Paly
ginus su Lietuva, kokie tai iš
sivystę kraštai, kiek atstatyta 
ar pastatyta, kiek ten yra isto
rinių įžymybių, muziejų ir - 
kas ekonomikai taip svarbu -

(Atkelta iš 5 p.) 

įamžinti dabartinėje Lietuvo
je ir už jos ribų gyvenančių 
lietuvių trobesiai bei jų puoš
menys: stogo skydai, vėjalen- 
tės, lėkiai, kolonos, tvorelės, 
langai, durys, varteliai. Kiek
vieno Lietuvos krašto puoš
menys turi daug savitų bruo
žų, todėl autorius juos sukla
sifikavo pagal tipologiją, for
mas ir net etninius regionus.

Subatvakario programą 
paįvairino atsiųsti laiškai-at- 
siliepimai. Kalbėtoja kartu su 
mumis pasidžiaugė šia svar-

Jaunimo puslapis
VALDOVŲ RŪMAI - REIKALINGI!

kokias mases turistų tie kraš
tai pritraukia, kiek Vakarų 
kompanijų yra ten įsikūrusių! 
Visi žinome, kad tų kraštų 
praeitis - kiek lengvesnė, ta
čiau, kad būtų toks skirtumas, 
tikrai stebėtina.

Laiškanešys mums vis 
atneša visokiausias kelionių 
reklamas. Vis su smalsumu 
panagrinėju, kur turistus veža 
Rytų Europoje. Gaila, bet jei 
į Lietuvą vyksta, tai gal pus
dienį praleidžia Trakuose, 
pernakvoja Vilniuje, apžiūri 
Gedimino kalną ir skuba ke
lioms dienoms į Rygą ir ke
lioms dienoms į Taliną. Ko
dėl? Nes pagal vakarietiškus 
standartus, Lietuvoje mažai 
kas turistą pritraukia! Tai 
mums gal ir skaudu, bet - 

KULTŪRINIS SUBATVAKARIS 
BOSTONE:

Pokalbis apie Dr. Jurgio Gimbuto knygą
t

bia knyga, kurioje galime 
rasti nepaprastą trobesių 
puošmenų formų ir ornamen
tų įvairovę, suvokti didžiulę 
meninę jų vertę. Be jokios 
abejonės, ši knyga tikrai pa
pildo Lietuvos mokslo ir kul
tūros lobyną.

J. Gimbutas padėkojo 
visiems susirinkusiems.

Meninę subatvakario 
dalį atliko jauni muzikantai - 

realybė.
Visiems mums žinoma, 

kad per 10 nepriklausomybės 
metų į Lietuvą doleriai tekėjo 
šimtais milijonų: ir grynais 
(iš Lietuvių Fondo, USAID, 
iš įvairiausių kitų mūsų ar 
tarptautinių organizacijų), ir 
pagalba (LB, Mercy Lift, 
APPLE, Sisters ofProviden- 
ce, bažnyčias - net visų įvar
dinti neįmanoma!), ir iškvie
timais per mokyklas, univer
sitetus, ligonines, Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centrą, 
World Affairs Council, En- 
glish Speaking Union, pri
vačiai ir per Vilnius/Madi- 
son Sister City projektą ir t.t., 
ir t.t.! O moralinės pagalbos 
buvo tikrai perteklius. Tačiau 
galerijų stogai - dar vis kiau

smuikininkas iš Lietuvos 
Dainius Puodžiukas ir jam 
akomponavusi pianistė iš Ja
ponijos Ayako Y oda. 1999 
metais Dainius studijavo Pa
ryžiaus Muzikos akademijo
je, o šį rudenį atvyko į JAV ir 
pradėjo magistro studijas 
Bostono universiteto Menų 
kolegijoje. Dainius žinomas 
ne tik gimtinėje. Jis jau pelnė 
pripažinimą užsienyje ir at

ri, benamiai vargšai dar vis 
"purvynuose guli", savižudy
bės kyla, jaunimas bėga į Va
karus. Ar tos piniginės aukos, 
kurios dabar bus skirtos Val
dovų Rūmų atstatymui, tikrai 
sudarytų reikšmingą skirtu
mą? Neužmirškime kito svar
baus fakto: aukotojas, kuris 
duos Valdovų Rūmų projek
tui, nebūtinai būtų davęs ga
lerijos stogui pataisyti ar tą 
benamį aprūpinti, ar net jau
nuolį į Jaunimo Kongresą nu
siųsti.

O "kokia man nauda iš 
tų rūmų"? Jau kad tas klausi
mas yra užduotas, tai rodo, 
kad kuriasi "dvi Lietuvos": 
mums čia mūsų reikalai - 
svarbūs, o Lietuva - tai jau 
kitas - "jų" pasaulis.

stovavo Lietuvą Paryžiaus 
P. Boulez "The 20th Cen- 
tury Music Academy". Jau 
nuo pirmųjų B. Dvariono pje
sės smuikui ir fortepijonui 
"Prie ežerelio" akordų, salę 
tarsi būtų paveikusi magiška 
jėga, net neramūs vaikai nuš
čiuvo. Linksmai siūbavome į 
šonus, griežiant nuotaikingus 
J. Brahms "Vengrų šokius" 
(Nr. 2 ir Nr. 5).

• Mes užaugom su įskie
pytu įsitikinimu, kad nors 
mes - užsienio lietuviai, ta
čiau esame dalis Lietuvos. Ir 
kas ten vystosi ar nesivysto, 
tai yra ir mūsų reikalas. (Kam 
gi išlaikyti lietuvybę, jei nuo 
Lietuvos nusigręžiame?) O 
Amerikoje yra praktiška pa
tarlė: "It takes money to ma- 
ke money." Mes turim padėti 
Lietuvai "meškerioti", o ne 
tik ją "žuvimis aprūpinti".

Sutinku su kiekviena 
laiškuose išreikšta mintimi, 
kad yra daug kitokių reikalų. 
Taip, visi jie - verti dėmesio 
ir paramos. Tačiau Valdovų 
Rūmai - tai plačios vizijos 
projektas, kuris ateityje Lie
tuvai tik naudos atneš. Nau
dos ir garbės. Ar mes gyven- 
tumėm Sibire, ar Australijoje, 
ar Amerikoje, ar Lietuvoje, 
tai yra mūsų visų projektas, 
nes yra mūsų visų Lietuva.

Ina Bertulytė-Bray

Antrąją subatvakario 
dalį praleidome, kalbėdamie
si su senais draugais, susipa
žinome su naujais, gurkšno
jome kavutę ir arbatą, valgė
me pyragus. Vaikų piešinių 
konkurso (http://www.tink
las.net/srb) nugalėtojams - 
Gretai ir Vinetai Žukauskai- 
tėms bei Rokui Piragiui bu
vo įteiktos dovanos.

Laikas tiesiog tirpte iš
tirpo. Net nespėjome apsidai
ryti, kaip:
Sutems tamsi naktužėlė, 
Nudrengs drangi 

drangužėlė.

Senukai
Ilgai aš klaidžioju gyve

nimo mišku, sutikdama šim
tus žmonių. Vieni iš jų ap
gaubia mane tamsia skraiste, 
sukeldami širdyje sumaištį, 
kiti pakeri savo sielos skaid
rumu, treti tiesiog praslenka 
lyg šešėliai, o jų pėdsakai iš
nyksta kaip ryto rasa. Bet 
vieną dieną, visai netikėtai 
nuklystu iki pačios miško gū
dumos, kur prie palinkusios 
pušies išvystu trobelę. Pravė
rusi duris, prie besikūrenan
čio židinio pamatau sėdinčius 
senolius. Jie mane linksmai 
sutinka ir pakviečia į vidų.

Oras apraizgytas kažko
kiomis magiškomis, nesuvo
kiamomis gijomis, o liepsnos 
liežuvių šešėliai bando gla
monėti raukšlėmis išvagotus 
jų veidus. Įspūdingiausia tai, 
kad senukai tiesiog trykšta 
vidine energija, galinčia at
verti gyvenimo paslapčių 
vartus ir leidžiančia pažvelg
ti į giliausias esybės gelmes. 
Atsisėdu ir klausausi jų po
kalbio.

- Dangus ir Žemė yra 
amžini, nes egzistuoja ne dėl 
savęs, - pasako baltagalvis 
senelis.

- Taip! Juose glūdi gė
ris, kuris lyg vanduo dalija
mas nemokamai ir, svarbiau
sia, su niekuo nesipykstant, - 
papildo stalo gale sėdintis ži
lagalvis.

- Tačiau tarpas tarp gė
rio ir blogio yra didelis, - pa
stebi trečiasis. - Kodėl žmo
nės nėra amžini? Juos pražu
do gobšumas, savanaudišku
mas, pavydas, savimeile... 
Dažnai jie pasiklysta savo 
jausmų labirintuose. Tą mi
nutę, kai žmogus susidrau
gauja su gėriu, bjaurumas pa
ima jį už rankos ir nusiveda 
siaurais gyvenimo laipteliais 
į tamsos bedugnę.

Minutę vyrauja spen
gianti tyla. Tada pats vyriau
siasis (mano akimis) prabyla:

- Kai dangus apsiniau
kia - audra atkeliauja, kai Že
mė nerami - ji įdumba ar 
spjaudo viską naikinančia la
va. Bet liūdniausia, kai žmo
gaus dvasia netenka kerėjimo 
galios.

- Kas gali išvaduoti iš 
dvasinio snaudulio? Ką dary
ti, kai gyvenimas pasidaro 
per sunkus? - neištvėrusi pa
klausiu.

- Siela turi pažinti savo 
gelmes. Tada snaudulys iš
nyks, kaip rytmečio rūkas. 
Nes siela atsiradusi iš chaoso, 
anksčiau nei Žeme ir Dangus. 
Ji tyli, bekraštė, nekintanti. 
Sukasi ratu ir niekuomet ne
pavargsta.

- O gyvenimas nebūna 
per sunkus. Tai - įsivaizduo
jama našta, - priduria visą 
laiką tylėjęs senelis.

Tik dabar suprantu, jog 
aš kalbuosi su subtilios dva
sios išminčiais. Jie žino slė
piningą, nesuvokiamai gilią ir 
mums dažnai nesuprantamą 
paslaptį. Jie - neaprėpiami 
lyg slėniai, nepermatomi lyg 
drumstas vanduo, nepasiekia
mi lyg besišypsanti saulė 
danguje. Tačiau ramybės bū
senoje neaprėpiamus slėnius 
gali sutalpinti savo sieloje, 
drumzliną vandenį padaryti 
skaidriu, nepasiekiamą saulę 
- šalia esančiu draugu. Mu
myse snaudžia nuostabios 
dvasinės jėgos, kurias paža
dinę, galime tapti išmintin
gais.

Daiva Jaudegytė
© Mindaugas KAVALIAUSKAS

Fotomenininko Mindaugo Kavaliausko nuotrauka (iš Čiur
lionio meno galerijoje surengtos parodos).

http://www.tinklas.net/srb
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SIDABRINĖ? TYLUMA

Sofija Šviesaitė

Tu ateiki, kai Saukiuosi,
Kai Širdy ruduo.
A.S žinau, mane paguosi — 
Juk tu — ne akmuo.

Tujen su manim pabūki. 
Kada taip sunku.
Pakalbėki nors truputį, 
Dvasiai bus jauku.

Kai nutils laukuose pūgos, 
Kai užsnūs žvaigždė. 
Mane lydės tavo juokas 
Ir giedos kregždė.

Tu — tyla, tyla bežade,
Sielos aidesy...
Mane stiprini ir guodi,
Vis Salia esi...

AS laiminga, kai vienatvėj
Kalbuos su tavim —
Ramiam kambary ar gatvėj, 
Dienom ar naktim...

1979. III. 5.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
MĖGĖJŲ TEATRAS 

"AUKURAS’’

POETĖ SOFIJA ŠVIESAITĖ

1949 metais sporto klubo 
"Kovas" susirinkime kilo su
manymas įkurti mėgėjų teat
rą.'Tuometinis sporto klubo 
pirmininkas Kazys Baronas 
susirinkimui pristatė ką tik iš 
Winnepeg atvykusius Eleną 
ir Edvardą Kudabus. Aktorė 
Elena Dauguvietytė-Kuda- 
bienė norėjo suorganizuoti 
dramos mėgėjų grupę, kuri 
vėliau pasivadino Hamiltono 
Lietuvių mėgėjų teatru "Au
kuras". K. Baronas paragino 
įsirašyti į šią grupę. Tuojau 
atsirado apie 20 norinčiųjų 
joje dalyvauti. Tai ir buvo 
dramos teatro įsikūrimo pra
džia.

Darbas tuoj prasidėjo ir 
1950 m. vasario 16-osios mi
nėjime buvo parodyta Kazio 
Inčiūros veikalo "Dr. Vincas 
Kudirka" ištrauka. Pirmajame 
pasirodyme dalyvavo šie ak
toriai: A. Šalčiūnas, A. Stase- 
vičius, K. Meškauskienė, A. 
Pacevičienė, J. Žilius, E. ir Č. 
Mickūnai bei V. Kvedaras. 
Po to "Aukuras" ėmėsi Crei- 
singen "Pirmojo skambučio".

Šių metų vasario 16 d. 
"Aukuras" jau galėjo atšvęsti 
savo veiklos 50-mečio sukak
tį. Per šį laiką buvo pastatyta 
daug lietuvių rašytojų bei iš 
kitų kalbų išverstų veikalų. 
Su spektakliais aplankyta 
daugybė vietovių: Torontas, 
Londonas, St. Catherine, 
Montrealis, Delhi, Windsore, 
Cleveland, Detroitas, Čikaga, 
Rochester, New York, Fila
delfija, Elizabeth, Baltimorė 
ir kt. Kai kuriuos miestus 
"Aukuras" aplankė po kelis 
kartus ir vis su naujais pasta

tymais.
Visi veikalai buvo suvai

dinti mažiausiai po tris kar
tus, o keli išvydo scenos švie
są net 16 kartų.

1995 m. kovo mėnesį bu
vo prisiminti mirusieji "Au
kuro aktoriai. Buvo laikomos 
Šv. Mišios ir atlikta šiai pro
gai skirta programa. Per tuos 
veiklos dešimtmečius su liū
desiu palydėta į amžinybę 
daugiau kaip 20 buvusių ak
torių. Kiekvienas iš jų paliko 
"Aukurui" kažką naujo, o taip 
pat savo pasiaukojimą, pasi
šventimą lietuviškam žodžiui. 
"Aukuras" liko jiems visiems 
dėkingas.

Laikui bėgant, atsirado 
nauji veidai, nauji planai ir 
nauji darbai. Vieni išvyko iš 
Hamiltono, o į jų vietą atėjo 
kiti. Jie dalyvauja minėji
muose, koncertuose ir kituose 
pasirodymuose. Ona Čeršku- 
tė-Spidell išvertė Justino 
Marcinkevičiaus "Mindaugą" 
ir Jurgio Jankaus "Peilio aš
menimis" į anglų kalbą. Šie 
veikalai buvo pastatyti, sie
kiant supažindinti angliškai 
kalbančius su mūsų istorija.

Minėdamas savo veiklos 
40-mečio sukaktį, "Aukuras" 
kartu su Toronto "Aitvaru" 
gastroliavo po Lietuvą. Buvo 
parodyti du spektakliai - A. 
Rūko "Bubulis ir Dundulis" 
ir V. Alanto "Aukštadvaris". 
Vaidinta Šiauliuose, Kaune, 
Vilniuje, Panevėžyje, Rokiš
kyje ir Klaipėdoje. Po šių 
gastrolių Ę. Kudabienė ir M. 
Kalvaitienė buvo pakviestos 
kartu su Šiaulių dramos teat
ro aktoriais dalyvauti Sofijos

Beržų alėja vienoje Že
maitijos sodyboje netoli 
Tirkšlių nutvieksta saulės 
spindulių. Šviesiaplaukė mo
teris tarp baltakamienių me
džių ilgesingai žvelgia į tolį. 
Rankos švelniai glosto beržo 
tošį ten, kur mistiški išėjusių 
Anapilin šeimos narių pa
veikslai nesuprantamu būdu 
įspausti laiko ir likimo. Sveti
mi jau vaikšto po gimtąjį 
vienkiemį, o ji vis sugrįžta, 
nes "girdisi Tėviškės žings
niai vienatvės vargų sapnuo
se"... Ir vėl rašo, rašo ir rašo, 
sakydama, kad posmai, kaip 
ir visos jos dienos - Dievui, 
Žmogui ir Tėvynei.

Nuo ankstyvos jaunystės, 
kada daugelis tylėjo, jos žo
džiai ėjo į žmones giesmių 
melodijomis ir pogrindyje 
spausdinamų eilėraščių pos
mais. Šiaulių kalėjime iš juo
dos duonos padarytas rožan- 
tėlis padėjo ištverti skausmą 
ir neprarasti vilties, o grįžus į 
Mažeikius, blausioje nakties 
prieblandoje vėl pirštai pri
glusdavo prie neatskiriamos 
draugės - spausdinimo maši
nėlės.

Niekas jos nemokė poe
zijos taisyklių, bet juk širdies 
gelmių versmės, vien taisyk
lėmis vadovaudamasis, neiš
dalinsi?.. Ypač kai tai neat
siejama nuo meilės Kūrėjui ir 
jo kūriniams, nuo meilės 
gimtajai žemei. Tomų tomai 
išnešioti širdyje, įrišti rūpes
tingų rankų, šiandien jau įgi
jo teisę būti išgirsti. Kartu su

Kymantaitės-Čiurlionienės 
"Pinigėlių" pastatyme.

Pateikiau tik gana glaustą 
"Aukuro" veiklos apžvalgą.

Juozas Žygas

•’DIRVAI” 
AUKOJO:

P. Petraitis, St P. Beach, FL 30
I. Karalis, Chicago, IL...... 25
V. Sniečkus, Euclid, OH .... 25 
V. Buinienė, Blue B, IA .... 25 
M. Kleinaitis, StPeters., FL 20 
V.Gelažius, St.P. Beach, FL 20
I. Rudokas, Chicago, IL...... 20
V.Staškus, St P. Beach, FL 15 
P. Kuras, Waterbury, CT .... 15 
S.Budėjus, Palos Hts., IL ...... 15
J. Dunduras, Cleveland, OH 15 
St.Džiugas, Oak Lawn, IL 15 
Alf.&I.Tumas, S. Valley, CA 15
L.Venckus, Fennville, MI ... 15 
J.S.Laucė Loveland, CO .... 15 
D.Kižys, Cleveland, OH   10 
S.Vaškys, St. Pete Beach, FL 10 
V.Morkūnas, Canada,   5 
L.V.Virbickas, Danbury, CT 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

* * *
Gerb. Redaktoriau,
Džiaugiamės Jūsų gražiai 

redaguojama "Dirva" ir esa
me dėkingi už pasišventimą.

Su pagarba
Vysk. Paulius A. Baltakis

Poetė, buvusi politkalinė Sofija Šviesaitė

Atgimimu pasirodė lyrikos 
rinktinės: "Dienų kryžkelė
se", "Mano žemė", o 1997 
me’tais - "Aušrų regėjimai". 
Nemaža jos eilėraščių iš
spausdinti respublikinėje 
spaudoje, Kanadoje leidžia

JAV LB KULTŪROS TARYBA SKELBIA 
RUGSĖJIS - SPAUDOS MĖNUO 

PAPIGINTA METINĖ PRENUMERATA 
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS:

DIRVA
P.O. Box 19191
Cleveland, OH 44119-0191

$25.00 (vietoje 35.)

DRAUGAS
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

$65.00 (vietoje $100.)

DARBININKAS $25.00 (vietoje 35.)
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

EGLUTĖ
13648 Kickapoo Trail 
Lockport, IL 60441

$10.00 (vietoje 15.)

LIETUVIŲ BALSAS $20.00 (vietoje 30.)
2624 W. 71 st. St.
Chicago, IL 60629

PASAULIO LIETUVIS 
14911 127 th St
Lemont, IL 60439

$10.00 (vietoje 20.)

PENSININKAS 
2711 W. 71 stSt 
Chicago, IL 60629

$10.00 (vietoje 15.)

BRIDGES
1927 W. Boulcvard 
Racinc, WI 53403

$15.00 (vietoje 18.)

LITUANUS
1501 E. So. Indiana Avė 
Chicago, IL 60605

$8.00 (vietoje 10.)

Lietuviškas laikraštis ar žurnalas — 
puiki dovana bet kuria proga!

mame kalendoriuje "Lithua
nian Calendar", savaitraštyje 
"Tėviškės žiburiai".

"Dirvoje" šios poetės kū
ryba spausdinama pirmą kar
tą.

Dr. Irena Virketiene
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Visos valstybės turi kiek
vienam jos piliečiui šventą 
vietą - Nežinomojo Kario ka
pą. Tai susikaupimo ir pagar
bos vieta. Čia dažnai pama
tysi savo valstybės piliečius 
arba užsienio svečius, atvy
kusius pareikšti pagarbos 
tiems, kurie paaukojo savo 
valstybei viską, kas kiekvie
nam žmogui yra brangiausia, 
- savo gyvybę.

Nežinomojo Kario kapas 
yra tik simbolis, kuris įpras
mina visus, kurie žuvo už 
tėvynės laisvę ir nepriklauso
mybę arba budėjo tos laisvės 
sargyboje. Tai simbolis ka- 
riui-bebaimiui, mylinčiam 
Tėvynę ir jos žmones, pasiry
žusiam visada ginti savo tėvų 
žemę.

Nežinomojo kario kapą 
turime ir mes. Jis - Kauno 
Karo muziejaus sodelyje. 
Prie paminklo ir aukuro nie
kada nevysta gėlės. Tai pa
garbos ženklai. Dažnas, at
ėjęs prie šio paminklo, prisi
mena sau artimą Lietuvos ka
rį. Tačiau retas prisimena 
tuos karius, kurių artimųjų 
jau nėra, kurie nežinia kur ir 
kada palaidoti, kurių palaikai 
ilsisi daugelyje pasaulio vals
tybių - nuo Jungtinių Ameri
kos Valstijų ir Australijos iki 
atšiauraus Sibiro platybių. 
Jau beveik neprisimename 
pavardžių tų, kurie 1919 - 
1920 metais mums padova
nojo laisvę Nepriklausomy
bės kovose, kurie savo krauju 
pasirašė Klaipėdos krašto 
grąžinimą Lietuvai, kurie 
kovojo ir žuvo Lietuvos par
tizaniniame kare, žinodami, 
kad ta kova nors ir beviltiška, 
bet būtina.

Tam, kad įamžinti ir 
įprasminti visų Lietuvos ka
riuomenės karių atminimą, 
buvo įkurta visuomeninė or
ganizacija - Lietuvos kariuo
menės karių, nukentėjusių 
nuo sovietinio ir nacistinio 
genocido, artimųjų sąjunga 
(LKKAS). Ši sąjunga, vieni
janti savo gretose Lietuvos 
kariuomenės karių artimuo
sius, šiuo metu jau turi savo

Lapkričio 23-oji - Lietuvos kariuomenės diena 
PRIKELKIME IŠ UŽMARŠTIES 

VISUS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KARIUS
dagavimui. Kita dalis - bai
giama rašyti. Maketuojamas 
ir redaguojamas Lietuvos ka
riuomenės karininkų pavar
džių sąvadas. Renkamos ant
rajam ir trečiajam enciklope
dijos tomams karininkų bio
grafijos.

Lietuvos kariuomenės 
karininkijos istorijoje detaliai 
aptariama viskas, kas susiję 
su karininko karine veikla: 
kariuomenės struktūra, kari
ninkų rengimas ir kvalifika
cijos kėlimas, karininkų spe
cialybės ir laipsniai, atestavi
mas, apdovanojimai, karinin-

skyrius Vilniuje, Kaune, Kė
dainiuose ir JAV. Po vieną- 
du LKKAS narius galima su
tikti beveik kiekviename Lie
tuvos mieste.

Mūsų tikslas - kaupti do
kumentinę medžiagą, ją ana
lizuoti ir skelbti viską, kas 
susiję su Lietuvos kariuome
nės istorija. Mes visokeriopai 
prisidedame prie patriotinio 
Lietuvos kariuomenės auklė
jimo. Šiuo metu vykdome 
pirmąją, tačiau svarbią Lie
tuvos- kariuomenės istorijai, 
savo programą - rašome en
ciklopediją "Lietuvos kariuo
menės karininkai: 1918 - kų santykiai su karinėmis vi 
1953". Pirmąjį šios enciklo
pedijos tomą sudarys Lietu
vos karininkijos istorija ir vi
sų Lietuvos kariuomenės ka
rininkų pavardžių sąvadas 
(apie 7000 karininkų pavar
džių). Antrasis ir trečiasis en
ciklopedijos tomai bus skirti 
karininkų biografijoms su jų 
nuotraukomis.

Ar reikalingas toks leidi
nys? Šiam projektui pritarė 
daugelis Lietuvos valstybinių 
institucijų, todėl neabejodami 
manome, kad jis - reikalin
gas. Tačiau svarbiausia yra 
tai, kad mes, Lietuvos kariuo
menės karių palikuonys, pri
valome sukurti simbolinį pa
minklą savo seneliams arba 
tėvams - Lietuvos kariuome
nės karininkams. Už mus šio 
darbo, į kurį mes įdedame sa
vo širdies dalelę, niekas ne
padarys. Toks darbas - ne 
vieno žmogaus jėgoms. Jį ga
li atlikti tik susibūręs vien
minčių entuziastų būrys, ži
nantis ir suprantantis Lietu
vos kariuomenės istorijos ke
lius. Tokie mes ir esame. Dir
bame daug ir be jokio atlygi
nimo. Mums talkina Lietuvos 
atsargos karininkų ir Nepri
klausomų rašytojų sąjungų 
nariai.

Pirmojo tomo Lietuvos 
kariuomenės karininkijos is
torijos dalis jau perduota re-

suomeninėmis organizacijo
mis, karininkijos veikla nuo 
1918 iki 1953 metų.

Štai karininkai, kurie 
įjungti į 1918 -1953 metų 
Lietuvos kariuomenės kari
ninkų pavardžių sąvadą ir po 
to bus detaliai aprašyti kari
ninkų biografijose:

- karininkai, įstoję sava
noriais į kariuomenę iki 1919 
sausio 15 d.;

- kariūnai, leitenantai ar
ba jaunesnieji leitenantai, 
baigę Karo mokyklą (PLP 
Karo mokyklą) nuo 1919 lie
pos 6 d.( 1-oji laida) iki 1940 
rugpjūčio 19 d. (21-oji laida);

- atsargos leitenantai ar
ba jaunesnieji leitenantai, 
baigę Karo mokyklos (PLP 
Karo mokyklos) aspirantų 
skyrių nuo 1927 vasario 17 d. 
(l-oji aspirantų laida) iki 
1939 rugsėjo 19d. (14-oji as
pirantų laida);

- karininkai, kuriems ka
rininko laipsnis suteiktas už 
pasižymėjimą mūšiuose prieš 
Lietuvos priešus Nepriklau
somybės kovose 1919 -1920 
metais;

- karininkai, kurie eks
ternu baigė Karo mokyklos 
(PLP Karo mokyklos) kursą;

- sanitarijos, veterinari
jos arba administracijos spe
cialybių karininkai, kuriems 
karinis karininko vardas arba

Pamario žvejų laivelis. Rimo Laniausko nuotr.

laipsnis suteiktas vėliau kari
niuose daliniuose;

- užsienio valstybių kari
ninkai, savanoriais įstoję į 
Lietuvos kariuomenę ir pri
imti į ją Krašto Apsaugos mi
nisterijos įsakymais;

- karo kapelionai, priimti 
į Lietuvos karioumenę Krašto 
Apsaugos ministerijos įsa
kymais;

- Lietuvos partizanų dali
nių vadai, kurie 1918 -1940 
metais neturėjo Lietuvos ka
riuomenės karininko laipsnio 
ir kuriems jis suteiktas Lietu
vos Respublikos Prezidento 
dekretais arba Lietuvos Res
publikos Krašto apsaugos mi
nisterijos įsakymais po 1997 
gruodžio 2d. (pirmoji laips
nių suteikimo data).

Moraliai mus remia 
Krašto apsaugos ministerija, 
k nors šiam projektui pritaria 
daugelis, tačiau jo įgyvendi
nimui reikalingos lėšos. Iš
leisti šį monumentalų leidinį 
Lietuvos mokslo ir enciklo
pedijų leidybos institute kai
nuotų labai brangiai (daugiau 
kaip 1 milijoną litų). Po dau
giau kaip metus trukusių de
rybų mes šio kelio atsisakė
me. Radome labai palankią ir 
mums priimtiną šio projekto 
realizavimo galimybę. Lie
tuvos nacionalinis muziejus 
sutiko parengti savo salėse 
parodos ekspoziciją "Lietu
vos kariuomenės karininkai: 
1918 -1953" ir, kaip šios eks
pozicijos katalogą, išleisti 
pirmąjį enciklopedijos tomą. 
Šio kompleksinio projekto 
realizavimui reikalingi 98 
tūkstančiai litų. Reikia dar 
kartą pabrėžti, kad autorių 
kolektyvas dirba be honoraro.

Šiam projektui reikalingų 
lėšų dalį gali skirti Lietuvos 
Nacionalinis muziejus, kitą 
dalį - LKKAS. Tačiau mu
ziejaus finansinės galimybės 
yra ribotos, nes Respublikos 
biudžetas muziejams skiria 
tik skurdžias lėšas. Savo 
ruožtu LKKAS gali šį projek
tą paremti tik nario mokes
čio, kuris yra taip pat mažas, 
lėšomis.

Todėl mes kreipėmės į 
Lietuvių Fondą (2000 kovo 
14 d.), kad šiam projektui 
mums pagal galimybes pa
skirtų 18000 US dolerių (72, 
000 Lt). Tačiau Lietuvių 
Fondas nutarė paremti svar
besnius projektus. Po lokio 
sprendimo mes atsidūrėme 
aklavietėje.

Ačiū LKKAS nariams, 
gyvenantiems JAV, ir Lie
tuvos kariuomenės karininkų, 
pasitraukusių iš Lietuvos į 
Vakarus 1940-1944 metais, 
artimiesiems, kurie jau parė
mė enciklopedijos "Lietuvos 
kariuomenės karininkai:

1918-1953" leidybą.
Tačiau paaukotos šiam 

leidiniui lėšos tai tik dalis to, 
kas būtina šio projekto įgy
vendinimui. Už jau sukauptas 
lėšas mes pajėgsime tik reda
guoti ir maketuoti pirmąjį en
ciklopedijos tomą.

Parodos organizavimas . 
Lietuvos Nacionaliniame mu
ziejuje ir pirmojo enciklope
dijos tomo pristatymas visuo
menei jau nukeltas iš 2000 m. 
lapkričio 17 d. į 2001 m. va
sario 16 d. Mes tikimės, kad 
iki to laiko mus parems visų 
Lietuvos kariuomenės kari
ninkų artimieji, gyvenantys 
išeivijoje.

Kurkime šį monumentalų 
Lietuvos kariuomenės istori
jos paminklą kartu. Mes turi
me nepakartojamą galimybę 
pasinaudoti visais Lietuvos 
archyvuose esančiais kariuo
menės istorijos dokumentais, 
juos analizuoti, apibendrinti* 
ir rašyti karininkijos istoriją, 
tačiau mums trūksta lėšų. 
Prašome: padėkite mums, 
kad galėtume prikelti iš už
maršties visus Nepriklauso
mos Lietuvos karius.

Stojimo į Lietuvos ka
riuomenės karių, nukentėju
sių nuo sovietinio ir nacisti
nio genocido, artimųjų sąjun
gą ir paramos enciklopedijos 
"Lietuvos kariuomenės ka
rininkai: 1918 -1953" klau
simais galima kreiptis:

Jonas Variakojis, 3715 
WEST 68 th STREET, Chi
cago, IL 60629, telefonas 
(773) 585-8649; (čekius ga
lima siųsti ir asmeniškus, 
LKKAS vardu).

LKKAS, P. Vileišio 14- 
5, Vilnius LT-2055, Lietuva, 
telefonas (3702) 344134.

LKKAS valdybos nariai:

Vytautas Ascvičius 
Juozas Jankauskas 
Eugenijus Jakimavičius 
Vytautas Jasulaitis 
Jonas Variakojis 
Violeta Zabielskienė 
Vytautas Zabielskas

"DIRVOS" LEIDĖJAMS 
IR REDAKTORIUI

Gerbiamieji,
85-metė "Dirva" davė 

daugiametį derlių - siekė iš
laikyti ir ugdyti lietuvybę.

Už ištikimybę Lietuvai ir 
už ištvermę išeivijoje JAV 
LB Kultūros tarybos vardu 
sveikinu "Dirvos" leidėjus, 
redaktorių ir bendradarbius. 
Linkiu sėkmingai skleisti lie
tuvišką žodį Amerikos lietu
vių visuomenėje dar ilgus 
metus.

Su gilia pagarba, 
Marija Remienė 

JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė
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ĮVAIRENYBĖS
Skyriaus vedėjas - Gerardas Juškėnas

Padėkite surasti giminaičius 
ABECIŪNAI IR DZILBAI

SUSIJUNGS VIEŠOSIOS 
RADIJO IR TV STOTYS

Gauta žinia, kad TV 25 
WVIZ kanalas ir WCPN FM/ 
90.3 radijas žada susijungti. 
Dar neparinktas naujojo ži- 
niasklaidos junginio vardas, 
tačiau jau žinoma, kad jam 
vadovaus WVIZ pirmininkas 
Jerry Wareham. WCPN va
dovė Kathryn Jensen taps tos 
jungtinės bendrovės vyriau
siąja operatyvine vedėja. Ža
dama, kad žiūrovai ir klausy
tojai sulauks geresnių vieti
nių programų.

Kiekvieną sekmadienį 8 
vai. vakaro iš WCPN stoties 
girdime lietuvišką programą - 
"Tėviškės aidai", kurią veda 
Kristina Kuprevičiūtė. Ger.J.

SAUGOKITĖS 
APGAVIKU

Ateinant žiemai padidėjo 
šildymo dujų ir elektros kai
nos. Tuo pasinaudojo visokie 
sukčiai. Vaidindami, kad yra 
dujų arba elektros bendrovių 
tarnautojai, jie beldžiasi į na
mų duris, aiškindami, kad 
tikrins skaitiklius, vamzdžius 
ar laidus. Paprastai ateina du 
kokie "tikrintojai". Vienas 
prašo nuvesti jį į rūsį, o tuo 
tarpu kitas rausiasi po spintas 
ir stalčius, tikėdamasis ką 
nors pavogti.

ST^ORTO ŽINIOS
NAUJA OLIMPINIO 

KOMITETO BŪSTINĖ 
IR APDOVANOJIMAI 

OLIMPIEČIAMS

Vilnius, lapkričio 17 d. 
(ELTA). Vilniuje, Olimpie
čių gatvėje 15A, atidaryta 
naujoji Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) 
būstinė. Atidarymo iškilmėse 
juostelę perkirpo prezidentas 
Valdas Adamkus, dalyvau
jant buvusiam prezidentui 
Algirdui Brazauskui ir Seimo 
Pirmininkui Artūrui Paulaus
kui.

"Šiandien - istorinė diena

Samanų spalvos
Lietuvos užsienio reikalų 

viceministras Vygaudas 
Ušackas, pats to nežinoda
mas, Vašingtone prabangioje 
parduotuvėje nusipirko ma
dingą švarką, kuris buvo pa
siūtas... Lietuvoje.

Viceministras praėjusią 
savaitę lankėsi Jungtinėse 
Valstijose. Kelionėje jis paty
rė nemalonumų - iš Puerto 
Riko atskridęs į Vašingtoną, 
V. Ušackas oro uoste nerado 
savo "pasiklydusio" lagami-

Užsirakinkite duris ir 
klauskite asmenybę įrodančių 
dokumentų (IDs). Taip pat 
galite paskambinti į dujų ar 
elektros bendroves ir pasitik
rinti, ar šie žmonės yra jų 
tarnautojai. Daug painiavos 
sukėlė visokie "energijos at
piginimo" skelbimai, kurie 
paskatino sukčius lankytis po 
namus. GerJ.

SKRAIDINA GERVES Į 
PIETUS

Atėjus vėsesniam orui 
daugumas paukščių skrenda į 
pietus. Prieš porą savaičių iš 
Wisconsin į Floridą tuziną 
gervių (sandhill cranes) lydi 
lakūnai ultralengvais lėktu
viukais (ultralighs). Tie lakū
nai yra biologai talkininkai, 
skrendantys gervių priešaky
je. Tokiu būdu jie tikisi pa
skatinti gerves kasmet žiemą 
skristi į pietus. Nuo 1870 me
tų tų paukščių skridimus 
trukdė medžioklė ir lizdų 
praradimas. Apie skrydžio 
pažangą pastoviai pranešama 
tinkl'avietėje: bringbackcra- 
nes. fws.gov. Ger.J.

BANKAI REIKALAUJA 
NYKŠČIO ATSPAUDO

Jei nesate nuolatinis ku
rio nors banko klientas ir 
bandote jame išsikeisti čekį,

Lietuvos tautiniam olimpi
niam komitetui, - sakė LTOK 
prezidentas Artūras Poviliū
nas. - Nuo šiol dešimtme
čiams, o gal ir šimtmečiams 
turėsime naują būstinę". Jis 
pasidžiaugė, kad būstinė ati
daroma po sėkmingo pasiro
dymo Sidnėjaus olimpinėse 
žaidynėse, ir išreiškė viltį, 
kad kitose olimpiadose rezul
tatus pavyks ne tik pakartoti, 
bet ir pagerinti.

Po sveikinimo kalbų A. 
Poviliūnas kartu su LTOK rė
mėjos UAB "Krasta Auto" 
generaliniu direktoriumi Kęs
tučiu Martinkėnu įteikė naujų 

no, kuriame buvo svarbiems 
susitikimams skirtas kostiu
mas. V. Ušackui teko įsigyti 
naują švarką. Prestižinio pre
kybos tinklo "Hecht's" par
duotuvėje Vašingtono Ar
li ngtono rajone viceministras 
rado jam puikiai tinkantį tam
sios samanų spalvos švarką, 
kuris kainavo 250 JAV dole
rių. Vilkėdamas šiuo švarku, 
V. Ušackas "Laisvės/ Laisvo
sios Europos" radijuje skaitė 
paskaitą, kurioje, be kita ko, 

dabar dažnai galite išgirsti 
reikalavimą ne tik pasirašyti, 
bet dar pridėti jūsų nykščio 
atspaudą ant to čekio. Bankai 
tvirtina, kad tai juos apsaugo 
nuo apgaulės.

Ši taisyklė jau taikoma 
50-yje valstijų. Dėka nykščio 
atspaudo nepadengtų čekių 
keitimas sumažėjo 60 %. Kai 
kurie Cleveland, OH bankai 
taip pat reikalauja nykščio at
spaudo, jei čekio keitėjas nė
ra jų klientas. Ger.J.

PLEČIASI OZONO 
KIAURYMĖ

Ozono dangos kiaurymė 
virš Antarktįkos vis plečiasi 
ir jau pasiekė Punta Arenas 
miestą Čilėje. Ji siekia virš 
11.4 milijonų kvadratinių 
mylių t.y. tris kartus didesnė 
negu JAV plotas. Apie 120, 
000 Punta Arenas gyventojų 
palietė labai aukštas ultravio
letinis spinduliavimas. Per di
delis šių spindulių kiekis su
kelia vėžį.

Ta ozono skylė plečiasi 
arba susitraukia pagal metų 
laikus. Ji padidėja liepos mė
nesį, kada saulės spinduliai 
sukelia cheminę reakciją šal
tame žiemos ore virš Pietų 
ašigalio, o sumažėja gruodžio 
mėnesį. Ger. J.

automobilių "Rover" rakte
lius Sidnėjaus olimpiados 
laimėtojams: čempionams 
Dainai Gudzinevičiūtei, Vir
gilijui Aleknai, bronzos me
dalių laimėtojoms Kristinai 
Poplavskajai, Birutei Šakic- 
kienei, Dianai Žiliūtei bei 
"bronzinei" vyrų krepšinio 
rinktinei. Beje, čempionams 
skirti vyšninės spalvos auto
mobiliai su visa komforto 
įranga, o bronziniams prizi
ninkams - standartiniai tam
siai žali.

Visi automobiliai kaina
vo LTOK apie 630 tūkst. litų.

švarkas
kalbėjo apie didėjantį Lietu
vos gamintojų konkurencin
gumą. Po paskaitos prie jo 
priėjo Latvijos ambasados 
Vašingtone patarėjas, kuris 
pasigyrė vilkįs Lietuvoje pa
siūtą švarką, kurį nusipirko 
Vašingtone. Vėliau, grįžda
mas į viešbutį, V. Ušackas 
apsižiūrėjo, kad ir jo švarkas 
turi etiketę "Made in Lithua- 
nia", nors jo gamintoju nuro
dytas "Oscar de la Renta".

(Iš BNS pranešimo)

Labai prašau Jus padėti 
surasti mano giminaičius, ku
rie prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą (apie 1907-1914 metus) 
išvyko iš Lietuvos į Ameriką. 
Tai Abeciūnai iš Padzirmiš- 
kės kaimo, Miroslavo vals
čiaus: Vincas, Pranas, Anta
nas, Rožė ir Liudvisia. Dau
guma jų gyveno Čikagoje. 
Rusų okupacijos laikais laiš
kų iš Amerikos negaudavo
me. Dabar, kai Lietuva lais
va, rašau jau trečią kartą, bet 
atsakymo negaunu.

Aš esu Abeciūnaitės Ma
rijos, likusios Lietuvoje, anū
kas. Jau seniai mirusi mano 
močiutė, tėvai, keturios sese
rys ir brolis. Iš paskutinės, 
trečiosios kartos aš - Juoza- 
pas-Antanas Dzilbus, likau 
vienas. Man - 62 metai. Vai
kai jau suaugę, turi savas šei

Sveikinimas "Dirvai”
Gerbiamiems ir mieliems 

"Dirvos" kūrėjams, 
leidėjams, skaitytojams, 

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos nariams

Atrodo, kad taip neseniai 
"Dirva" šventė 80-ties metų 
jubiliejų. Prieš penkerius me
tus, perskaitęs dar 1939 metų 
lapkričio 47-ąją "Dirvos" 
laidą, redaguotą Kazio Kar- 
piaus, palyginau ją su 1995 
metų laidomis ir parašiau sa
vo pirmąjį straipsnį šiam sa
vaitraščiui - "Du "Dirvos" 
jubiliejai. Senuosius ir nau
juosius numerius bevar
tant". Šį straipsnį užsienyje 
gyvenančių lietuvių spaudai 
paruošė tuometinis Lietuvos 
Respublikos Seimo Tautinin
kų ^f r akcijos referentas, dr. 
Jonas Jasaitis.

Nuo to laiko tapau nuola
tiniu "Dirvos" bendradarbiu. 
Per tą laiką, atrodo, įėjau į 
tikrai tautiškus namus, paži
nau gražiai išsaugotą tikrojo 
lietuviškumo ir patriotiškumo 
salą. Pasijutau joje savas tarp 
savųjų ir nepaprastai tuo 
džiaugiuosi.

Džiugu, kad "Dirva", 
švęsdama savo 85-erių metų 
jubiliejų, išliko ne tik pa
traukli bei turininga, bet su
gebėjo išsaugoti savo tautiš
kąsias tradicijas, kovingumą, 
nesitaikstymą su bandymais 
silpninti lietuviškumą. Jūsų 
nepalaužė laiko primestos ne
tektys ir iš visų pusių už
griuvusi tautų kultūros slopi
nimo banga. Gerai suprantu, 
kiek daug pastangų visa tai 
pareikalavo iš "Dirvos" leidė
jų ir Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos bei visų sa
vaitraščio bendradarbių. To
dėl kuo nuoširdžiausiai su šia 

mas, gyvena atskirai. Labai 
būtų malonu sužinoti apie 
Abeciūnų palikuonis Ameri
koje. Juk jie - mano giminai
čiai. Galėtume ir susitikti, gal 
dauguma iš jų nežino, kas yra 
Lietuva ir niekada čia nėra 
buvę.

Taip pat prieš Pirmąjį Pa
saulinį karą iš Radžiūnų kai
mo (prie Alytaus) į Ameriką 
išvyko mano tėvuko brolis 
Jurgis Dzilbus (George Dzil- 
ba). Jis tarnavo Amerikos ka
riuomenėje muzikantu. Yra 
jo laiškų ir nuotraukų. Visi 
ryšiai nutrūko rusų okupaci
jos laiku.

Laukiu ir tikiuosi Jūsų 
pagalbos. Nenoriu, kad vis
kas pasiliktų negrįžtamoje 
praeityje.

Su pagarba Jums
Juozapas-Antanas Dzilbus 

įspūdinga švente sveikinu 
gerb. "Dirvos"' redaktorių dr. 
Joną Jasaitį, "Vilties" drau
gijos valdybos pirmininką 
Algirdą Matulionį, ALTS 
valdybos pirmininką Petrą 
Buchą, visus savaitraščio 
bendradarbius ir jų rėmėjus, 
tautininkus, plačiai išsibars
čiusius mūsų (sakau mūsų, 
nes tik "Dirvai" visi lietuviai 
yra savi) savaitraščio skaity
tojus. Visiems jums linkiu 
stiprybės, geros sveikatos, 
šviesaus tikėjimo ir didelio 
džiaugsmo, nes tikrai yra kuo 
džiaugtis ir kuo didžiuotis.

Tikiu, kad visi suvieniję 
savo jėgas, paramą ir pastan
gas, išlaikydami tikrą meilę 
Lietuvai, atsidavimą tauti
niams siekiams, ir toliau tu
rėsime tvirtų tautos idealų 
puoselėtojos vardo nusipel
niusią "Dirvą". Esu įsitikinęs, 
kad "Dirva", bendromis pa
stangomis palaikoma jai išti
kimų rašytojų, sudarytojų, 
skaitytojų ir globėjų, sulauktų 
ne tik savo šimtmečio, bet ir 
dar daugelių kitų puikių jubi
liejų.

Dr. Leonas MILČIUS 
Kovo 11-osios Akto 

signataras

PAPILDYMAS

GARBĖS MECENATAI

Papildome Lietuvių die
nų - "Dirvos" 85-mečio jubi
liejaus Garbės mecenatų sąra
šą (žr. "Dirvos" 43 nr., lap
kričio 14 d.):

$100.00
Eufcmija ir Balys Steponiai 
Amanda ir Algirdas Mulioliai 

JAV LB Cleveland, OH 
apylinkės valdyba

fws.gov
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RENGINIŲ KALENDORIUS

ŠVENČIU AIDAI

• GRUODŽIO 2 d., šeš
tadienį kun. Kęstutis Kevalas 
Dievo Motinos parapijoje 
praves Susikaupimo dieną 
(rekolekcijas). Rengia "Atei
ties" klubas.

• GRUODŽIO 2 d., šeš
tadienį, 8:00 vai. vakaro 
Lietuvių Namų salėje įvyks 
Andriaus Mamontovo ir jo 
vadovaujamos muzikantų 
grupės koncertas. Rengia 
"Gija".

• GRUODŽIO 16-17 d.- 
Šv. Jurgio parapijos kalėdi
nių kepinių pardavimas.

• GRUODŽIO 24 d. 9:30 
v.v. - bendros kūčios Šv.
Jurgio parapijos salėje.

2001 metai

• Vasario 17 d., 6:30 v.v., 
Dievo Motinos parapijos di
džiojoje salėje - Lietuvos 
nepriklausomybės šventė. 
Rengia Amerikos Lietuvių 
Tarybos Cleveland, OH sky
rius ir LB apylinkės valdyba.

• GEGUŽĖS 5 d., šešta
dienį, 6 v.v. - "Exultate" cho
ras ruošia "Dainų vakarą".

Ohio Lietuvių Gydytojų draugijos popietės dalyviai (iš kairės): draugijos pirmininkas dr. 
Dainius Degesys, Jonas Muliolis, dail. Algirdas Muliolis, mokytoja, APPLE draugijos vete
ranė Amanda Muliolienė, kultūrinės premijos laureatė Virginija Bruožytė-Muliolienė, rašyto
ja Aurelija Balašaitienė. R- Degesienės nuotr.

ORIGINALI POEZIJOS POPIETĖ
Lapkričio 19 d. 4 v.p.p. 

Dievo Motinos parapijos sve
tainėje įvyko Kauno Valsty
binio akademinio dramos 
teatro aktoriaus Petro Vens- 
lovo poezijos rečitalis. Susi
rinkusius pasveikino ir trum
pu žodžiu svečią pristatė JAV 
LB Cleveland, OH apylinkės

Aurelija M. Balašaitienė

pirmininkė Mylita Nasvytie- 
nė. Svečias padėkojo valdy
bai už pakvietimą ir pasi
džiaugė savo atvykimu į 
Cleveland, OH. Jis užsiminė 
praleidę* net aštuonerius me
tus Sibire.

Nors toliau sekė "meilės 
ir vyno dainos", bet Petras 
Venslovas nedainavo, o tik 
labai išraiškingai perdavė 
gilokai paslėptas romantiškos 
poezijos mintis.

Antroje programos dalyje 
buvo pagerbta "Lietuviška 
kalba". Girdėjome Andrių 
Vištelį-Višteliauską, Adomą 
Mickevičių, Kristupą Lukšą 

(Nukelta i 12 p.)
Beveik dvi valandas 

klausėmės jo mintinai išmok
tų poezijos tekstų, suvaidintų 
rankų ir kūno judesiais, veido 
ir akių išraiškomis. Sunku 
buvo atsistebėti jo nepaprasta 
atmintimi, sugebėjimu iš
mokti tiek daug ilgų ir su
dėtingų tekstų. Jo programoje 
nebuvo mums visiems žino
mų poetų, kaip Maironio, 
Brazdžionio ar Putino kūri
nių. Programa buvo padalin
ta į tris dalis: lyriką, lietuviš
ką kalbą ir lietuvišką šiupinį.

Aktorius pradėjo, dekla
muodamas Vytauto Mačer
nio poezija, ją nepaprastai 
įspūdingai interpretuodamas, 
net ir savo balso virpėjimu 
tarsi akomponuodamas jo ei
lėms. Toliau jis ilgokai susto
jo ties Oskaru Milašiumi, 
ypač iškeldamas jo pastan
gas, Prancūzijoje aukštinant 
Lietuvos vardą ir didžiuojan- 
tis savo lietuviška kilme. Akt. Petras Venslovas deklamuoja Vytauto Mačernio eiles. 

Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

■ i

K

Akt. Petras Venslovas deklamuoja "lietuviškąjį šiupinį". 
Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

JAKUBSAND SON
Laidojirpo įstaiga
VViIliam J. Jakubs Sr. 
VViIliam J. Jakubs Jr. 
Kenneth Schmidt 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai Ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095 
Telefonas: (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama, 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

Matas Realty o
Rita P. Matieijė • Broker • Savirjirjkė '------- no

MLS
NORMLS

Statė Cettified Real Estate Appraiser - įkainuotoje 
Profesionalus patarnavimas perkant, parduodant ir įkainuojant parpus

V. R. Matas Vytas R. Matas • Attorr)ey-at-Law * Advokatas
Visi teisiniai Datamavirnai !7938NeffRd. Cleveland, OH 44119 2412 Cedarwood Rd. Pepper Pike, OH 44124 

(216)486-2530 (440)473-2530

Rita Staškutė-Žvirblienė

Born To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax:(216)831-5028
KELIONĖS 1 LIETUVA - 2000
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas.
Bendradarbiaujame su “Lietuvos avialinijomis“.
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(Atkelta iš 11 p.) 
ir Julių Anisevičių. Puikiai 
deklamuojami tekstai sukėlė 
nepaprastą pasididžiavimą 
mūsų senąja protėvių kalba. 
Jo parinktoje poezijoje vyra
vo tragiškas sentimentaliz
mas, nostalgija ir gyvenimo 
vertinimas pesimistiškos fi
losofijos metodu.

Prieš pradėdamas trečiąją 
programos dalį, Venslovas 
užsidėjo šiaudinę skrybėlę, 
tarsi pabrėždamas "Lietuviš
ką šiupinį". Po kelių labai 
nuotaikingų eilių, jis linksmai 
suvaidino, deklamuodamas 
"patogios, mielos Lietuvos 
mergytės". Protarpiais, tarp 
poezijos kūrinių, talentinga
sis aktorius net metė juoką 
sukeliančias pastabas į publi
koje esančius asmenis, iš pra
eities svajonių, romantikos ar 
liūdesio sugrįždamas į šią 
dieną.

Po ilgų plojimų Mylita 
Nasvytienė jam padėkojo už 
turiningą popietę ir pakvietė 
Aidą Bublytę-O'Mearą, kuri 
pranešė, kad LB apylinkės 
paruoštų vaišių metu bus ga
lima artimiau supažindinti su 
įdomiu svečiu. Aktorius dali
no autografus ir skoningai 
išleistas brošiūras su keliomis 
dešimtimis jo nuotraukų įvai
riuose vaidmenyse.

Man pasitaikė maloni 
proga garbųjį svečią priimti 
savo namuose ir su juo ilgė
liau pabendrauti. Jis parodė 
nemaža pluoštą šeimyninių 
nuotraukų. Tarp jų buvo ir jo

dvidešimtmetis patrauklus 
sūnus, labai į jį panašus.

Aktorius trumpai papasa
kojo apie savo gastroles 
Amerikoje. į Cleveland, OH 
jis atvyko iš Daytona Beach 
Floridoje. O jo pirmasis poe
zijos vakaras įvyko lapkričio 
11 d. Niujorke (New York), 
Aušros Vartų bažnyčios salė
je. Lapkričio 12 d. jis pasiro
dė Manhattan, NY, o lapkri
čio 17 d. - Lietuvos Ambasa
doje Vašingtone.

Petras Venslovas tvirtina, 
kad Amerikos lietuviai jam 
padarė puikų įspūdį, nes čia 
jis jaučiasi kaip lauktas sve
čias. Jis buvo išsiilgęs tokių 
susitikimų, gyvendamas už
darytas sovietų valdomoje 
Lietuvoje. Jis su dideliu pasi
gėrėjimu prisimena viešnagę 
Čikagoje ir kituose lietuvių 
telkiniuose. Lapkričio 27 d. 
jis grįžta į Lietuvą, o po trijų 
dienų Varėnoje įvyks jo poe
zijos vakaras, kuriame bus 
pagerbtas miręs "Lietuvos 
beržas" Paulius Širvys - jo 
80-ojo gimtadienio proga.

P. Venslovas man paliko 
nepaprastai gražiai išleistą 
"Kultūros barų" numerį, ku
riame yra jo ilgokas pokalbis 
su žurnaliste Elvyra Markevi
čiūte. Ten aprašyta jo ilgame
tė ir labai sėkminga aktoriaus 
karjera tarp trijų teatrų, kino 
studijų ir literatūrinių vakarų.

Malonu, kad po įvairių 
koncertų ir dainų į Cleve
land, OH lietuvius prabilo 
aktorius, pateikdamas gilia

mintę filosofišką ir mažai pa
žįstamą, bet aukštos vertės 
poeziją su originalia interpre
tacija. Dėkojame apylinkės 
valdybai, pakvietusiai šį ta
lentingą skaitovą. Jo dėka tu
rėjome progą ir susimąstyti, 
ir net pasijuokti. Tai tikrai re
tas jausmų ir įspūdžių miši
nys, kuriame radome kelius 
tarp praeities ir dabarties. Va
lio Petrui Venslovui!

"Dirvos* skaitytojams ir rėmėjams 
primename, 

kad kalėdinius Ir naujametinius sveikinimus 
pradedame spausdinti nuo gruodžio 12 d. 

laidos ir tesime kitose laidose. 
Dėkojame, kad sveikindami 
savo gimines bei draugus, 

paremsite ir "Dirvą*. 
Linksmų švenfilų Jums linki 

"Dirvos* leidėjai.
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EXPEKTS OH TRAVEL TO EAST EUROPE 
passpoits * visas* prepaid tickets 

SERV1NG OUR COMMUNITY 
FOR OVfcR 35 YEARS

ržWiifai

LEADERS IN LOW COST TRAVEL”

Complėtė Front End Service

New and used Tiras, Brakes, Shocks, Struts, 
Mufflers, lube oil and Filter

• Buy any 4 tiras and raceive a P.S. Tire hat!

OPEN
Mon.-FrL: 8 am to 6 pm 866 E. 200 th St.
Sat: 8 am to 4 pm Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac

KONCERTAS
j GRUODŽIO 2 d., 8 vai. vakaro

GYVAS GARSAS
mušamieji:
Meinardas Brazaitis 
gitara:
Romas Rainys 
bosinė gitara:
Seržas Grėjus

andrius 
mamontovas

Lietuvių namų salėje,
877 East 185th Street - Cleveland, Ohio

Bilietai po $15 (jaunimui iki 17 metų - $7.50) 
iš anksto platinami tik "Taupos" įstaigoje: 

767 E. 185 Str. ir sekmadieniais - "Taupos" skyriuje 
- Dievo Motinos parapijos svetainėje.

Bilietai po $20 (jaunimui iki 17 metų - $10)
- koncerto dieną, prie įėjimo. 

Vaikams iki 10 metų amžiaus - nemokamai

Koncertą rengia ”GIJA”
KONCERTO RĖMĖJA - "TAUPA" 

Teirautis tel. (216) 481-0011

s

LITHUANIAN CREDIT UNION
SĄV[ PAS SĄVUS[ 

KVIEČIAME VISUS I TAUPĄ!
TELEFONAS 216.481.6677 o E-MAIL TAUPA@AOL.COM

767 EAST 185,h. STREET CLEVELAND OHIO 44119
DARBO VALANDOS: Antradienį, Trečiadienį

Ir Ketvirtadienį----------- 9:00v.r. -4:00p.p.
Penktadienį----------------- 9:00v.r. - 6:00p.p.
Šeštadienį------------------ 9:00v.r. - 12:00p.p.
Sekmadienį parapijoje-11:00v.r. - 12:00p.p.

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

mailto:TAUPA@AOL.COM
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