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LIETUVOS PREZIDENTO 
VALDO ADAMKAUS ŽODIS 

LIETUVIŲ TAUTAI
Norėčiau glaustai aptarti 

kelis paties gyvenimo šiandien 
iškeltus klausimus. Noriu 
pasisakyti dėl aštrėjančių 
visuomenės ir valdžios san
tykių, dėl interesų grupių 
pasipriešinimo Baudžiamojo 
proceso kodekso pataisoms, 
dėl nesiliaujančios prievartos 
prieš vaikus.

Pastarųjų dienų įvykiai 
rodo: esame netoli kritinio 
taško, kai didėjančios so
cialinės įtampos ir valdžios 
neryžtingumas gali mus iš
mušti iš pažangos kelio. Daug 
sunkių neišspręstų socialinių 
problemų susikaupė dėl laiku 
neįvykdytų reformų, dėl ne
realios ankstesnių valdžių 
politikos. Gerai suprantu, 
kokioje sunkioje padėtyje yra 
atsidūrusios atskiros mūsų 
visuomenės grupės. Vyriau
sybė turi stengtis pagal išgales 
joms padėti. Tačiau negalime 
grįžti į radikalių, bet ne
pagrįstų reikalavimų ir tuščių 
pažadų dalinimo laikus. Ne
galime lėtinti Lietuvos mo
dernizavimui būtinų per
tvarką.

Neturime teisės gyvybinių 
atkurtos valstybės interesų 
ignoruoti dėl vienokios ar 
kitokios politinės konjunk
tūros. Dar pernai kai kurios 
šaliai reikalingos reformos 
buvo atidėtos dėl artėjančių 
Seimo rinkimų. Šiandien vieni 
politikai jau kalba, kad svarbių 
sprendimų negalima imtis dėl 
būsimos prezidentinės rinkimų 
kampanijos, o kiti jau vėl 

dosniai dalina žmonėms ne
realius rinkimų pažadus.

Mokykimės gyventi čia ir 
dabar: ne bėgdami nuo užgriu
vusių problemų, bet jas įvar
dindami ir laiku spręsdami. 
Neužmirškime: pastarieji dveji 
metai Lietuvai ypatingai svar
būs. Šiandien privalome telkti 
jėgas, o ne dirbtinai aštrinti 
partijų tarpusavio priešiškumą. 
Matydami skirtingus visuo
menės grupių interesus, 
tarkimės ir ieškokime bendrų 
nacionalinių siekių, bet ne
kurstykime karo tarp kaimo ir 
miesto, tarp tarnautojų ir vers
lininkų. Privalome siekti pi
liečių solidarumo - būtino 
valstybės pagrindo.

Manau, kad net liberali 
valdžia šiuo metu privalo siekti 
didesnio socialinio teisin
gumo, būti jautresnė vargs
tantiems žmonėms, daug ati
desnė smulkiems ir viduti
niams verslininkams. Ir ži
noma, jokia*valdžia negali 
tikėtis žmonių pagarbos, jei ir 
toliau mokės pareigūnams 
didžiules pašalpas už prastai 
atliktus darbus. Todėl raginu 
Seimą, kuo greičiau pataisyti 
įstatymus, kad tokia praktika 
liautųsi.

Žmonės šiandien pagrįstai 
pasigenda teisingumo. Kad jo 
būtų daugiau, turime nedels
dami taisyti Baudžiamojo 
proceso kodeksą. Pateikiau 
Seimui jo pataisas, siūlydamas 
supaprastinti bylų nagrinėjimą. 
Šios pataisos skirtos ne kam 
kitam, bet piliečių teisėms 

ginti. Beje, jos įteisintų ir 
europinę nuostatą, kad krata 
žmogaus bute gali būti atlikta, 
nusprendus tik teismui, o ne 
vienam prokurorui. Kaip ir 
tikėjausi, mano pasiūlymai 
sulaukė tam tikrų grupių pa
sipriešinimo. Tačiau neturime 
leisti, kad šios grupės, gin
damos siaurus savo interesus, 
primestų valią visiems Lie
tuvos žmonėms.

Negaliu nutylėti ir dar 
vieno, man ir Jums ypatingai 
skaudaus, klausimo - ne
siliaujančio smurto prieš vai
kus. Asocialių šeimų Lietuvoje 
nemažėja. Vis šiurpesnės tra
gedijos rodo: mūsų vaikai gali 
būti asocialių tėvų nukankinti 
abejingos ar bejėgės visuo
menės akivaizdoje. Jei nepa
jėgiame išgelbėti alkoholyje 
skęstančių tėvų, privalome 
nuo jų savivalės gelbėti vai
kus.

Ir tai ne tik valdžios, bet 
visų mūsų, Lietuvos žmonių, 
reikalas. Tai mūsų žmo
niškumo, mūsų atjautos, pa
galiau, mūsų civilizuotumo 
klausimas. Mažas žmogus 
nėra ir negali būti paverstas 
niekieno, net savo tėvų, nuo
savybe. Jo prigimtines teises, 
jo gyvenimą turime ginti visi 
- matydami, kas vyksta greta 
mūsų, ir netylėdami.

Kur kas didesnės atsa
komybės norėtųsi iš valstybės 
tarnautojų. Ne kieno kito, bet 
mero pareiga pasirūpinti, kad 
Vaiko teisių apsaugos tarnyba 
veiktų efektyviai, kad joje

LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus

dirbtų kvalifikuoti žmonės, 
kad ji būtų teikiamai aprū
pinta.

Manau, kad nedelsiant 
būtina pašalinti ir įstatymų 
spragas, dėl kurių asoą;iallose 
šeimose kenčia ir žūs'd va,ka’- 
Šiandien pateiktai1 ^e’niu' 
Santuokos ir šeimo? kodekso 
bei Vaiko globos istatyrao 
pataisas. Jomis siūlai' lteisinti 
nuostatą, kad tais atvejį’ ^a* 
piktnaudžiaujant tėvų va^^’a 
kyla reali grėsmė vaiko svė?" 
katai ir gyvybei, vaiko teisių 
apsaugos tarnyba arba policija 
nedelsiant suteikia jam rei
kiamą apsaugą. Taip pat siūlau 

nustatyti, kad sprendimas 
grąžinti vaiką tėvams priima
mas tuomet, jeigu tai ne
prieštarauja vaiko, interesams 
ir tokią valią išreiškia pats 
vaikas, gebantis suformuluoti 
savo nuomonę.

Labai prašyčiau teikia
miems įstatymų projektams 
Seimo narių paramos. Prašy
čiau Jūsų, pilietės ir piliečiai, 
didesnio dėmesio mūsų vaikų 
likimams.

Šių kalbų prezidentas pasakė 
įOOI m. kovo 16 d., kuri buvo 
perduota per Lietuvos tele- \ 

vizijas. •

INTEGRACIJA Į NATO - NE VIEN 
KARIUOMENĖS IR POLITIKŲ RŪPESTIS

Lietuvos ūkio ir adminis
tracinės reformos per pasta
ruosius 10 metų nuolat susi
laukia daugiau ar mažiau 
pagrįstos kritikos. Tačiau vis 
dėlto esama sričių, kuriose į 
Lietuvos pažangą žiūrima 
įdėmiai ir su pagarba. Tiek 
Rytuose, tiek Vakaruose. Turiu 
galvoje Lietuvos krašto ap
saugą. Integracijos į NATO 
kryptimi pajudėta daugiau, 
negu plačioji visuomenė šian
dien pajėgia tai adekvačiai 
įvertinti. Galimas daiktas, kad 
Lietuvos visuomenės nusitei
kimas integracijos į NATO 
atžvilgiu dabar jau yra gal net

Vidmantas Valiušaitis

didesnis rūpestis, negu jos 
kariuomenės pasirengimas 
veikti NATO keliamų reika
lavimų lygmenyje.

Neseniai Lietuvos gynybinį 
pasirengimą Briuselyje NATO 
politinės ir karinės priežiūros 
komiteto posėdyje pristatė 
Lietuvos kariuomenės vadas 
brigados generolas Jonas 
Kronkaitis. Jeigu Lietuvos 
valstybingumui iškils grėsmė, 
ji ginsis - “su arba be mūsų 
draugų pagalbos”, - sakė Lietu
vos kariuomenės vadas.

Interviu dienraščiui “Res

publika” generolas pastebėjo, 
kad Lietuvos, kariuomenės 
specialistai studijuoja čečėnų 
kovotojų partizaninio karo 
patirtį, nors, jo nuomone, ji ne 
visai tinka Lietuvai. “Juk 
lietuviai ne musulmonai, mūsų 
visai kitoks požiūris į gy
venimą. Be to, ir sąlygos 
Lietuvoje visai kitos - nesame 
kalnuotas kraštas”, - teigė 
J.Kronkaitis.

Generolas pabrėžė, kad 
Lietuvos kariuomenės paruo
šimas teritoriniam karui grin
džiamas ne vien ginkluotės, 
bet ir gerai veikiančia gynybos 
sistema - patikimais ryšiais, 

tinkamu vadovavimu, efek
tyviu transporto, medicinos, 
aprūpinimo užtikrinimu. “Mū
sų kariai žinos, kur visa tai 
paimti, ir mažomis grupėmis 
išsidėstys visoje šalyje. Bus 
geri ryšiai ir, kai reikės, grupės 
galės susijungti į didesnius 
dalinius, sunaikinti priešą, ir 
vėl išsiskirstyti”, - Lietuvos 
kariuomenės teritorinio karo 
taktiką aiškino jos vadas.

J.Kronkaitrs Briuselyje 
pabrėžė, kad Lietuvos gynybos 
politikos tikslas yra parengti 
visuomenę visuotinei gynybai 
ir integruoti Lietuvą į Vakarų 
saugumo ir gynybos struk
tūras. Jis patikino posėdžio 
dalyvius, kad Lietuva skirs 
reikalingų lėšų kariuomenės 
išvystymui iki NATO stan

dartų, siekiant ateityje pasi
dalyti atsakomybe ir įsipa
reigojimais su sąjunga.

Lietuvos strateginis tikslas 
yra narystė NATO, sakė J. 
Kronkaitis, ir norint tai pa
siekti, privalu sukurti kariuo
menę, kuri būtų pajėgi apsi
ginti pati, “kad to nereikėtų 
daryti lenkams, vokiečiams 
arba amerikiečiams”. Net jei 
Lietuva ir netaptų NATO nare, 
jos kariuomenė, pasak Lietu
vos kariuomenės vado, bus 
pasiruošusi teritoriniam karui.

“Šiemet NATO neįvardys 
tikrų kandidačių į Aljansą, 
tačiau 2002 metais Lietuva turi 
gerą perspektyvą būti pa
kviesta į NATO”, - spaudos 
konferencijoje sakė Seimo

Nukelta į 8 p.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ ŽMONĖS UŽ TAI, KAD PREZIDENTAS AKTYVIAI 

DALYVAUTŲ POLITIKOJE
Lietuvos gyventojai palaiko aktyvią Prezidento Valdo 

Adamkaus poziciją ir nenorėtų simbolinio Prezidento.
Trejų metų V.Adamkaus darbą palankiai vertina 37,1 

procento apklaustųjų, o greičiau palankiai - 41.3 procento. 
Nepalankiai ir greičiau nepalankiai Prezidento darbą vertina 
atitinkamai 4.2 ir 9.3 procento atsakiusiųjų.

Net 61.3 procento gyventojų pritaria, kad Prezidentas turi 
aktyviai dalyvauti vidaus politiniame gyvenime. Priešingai mano 
22.4 procento apklausos dalyvių, o 16.3 procento šiuo klausimu 
neturėjo nuomonės.
■ ŽYDŲ MUZIEJAUS IŠLEISTOJE KNYGOJE -

3 TŪKSTANČIAI ŽYDŲ GELBĖTOJŲ
Valstybinio Vilniaus Gadfio muziejaus iki šiol surinktais 

duomenimis, nacių okupacijos metais mirčiai pasmerktųjų žydų 
gelbėjime Lietuvoje dalyvavo 2.7 tūkst. žmonių. t

Jie įvardinti kovo 21 d. visuomenei pristatytoje knygoje 
“Žydų gelbėjimas Lietuvoje II pasaulinio karo metais 1941- 
1944 metais (pavardžių rodyklė)”. Pasak leidinio sudarytojos, 
muziejaus žydų gelbėjimo ir atminties įamžinimo skyriaus 
bendradarbės Viktorijos Saukaitės, faktai šiam leidiniui buvo 
rinkti dešimt metų, naudojant Lietuvos, Izraelio, Italijos, JAV, 
Kanados, Lenkijos, Vokietijos ir kitų valstybių šaltinius.

Muziejaus direktorius, Kovo II-osios akto signataras 
Emanuelis Zingeris įžanginiame žodyje teigia, kad “šioje 
knygoje po kruopelę surinkti ir iš nebūties pakelti kruopščiai 
patikrinti istoriniai faktai”. Leidinyje esančioje išsamioje 
Rimanto Stankevičiaus studijoje “Gėrio statistika” pasakojama 
apie gelbėtojų paiešką po visą pasaulį epopėją.

“Nors knygoje lakoniškai, neretai viena eilute įvardijami 
gelbėtojai ir išgelbėtieji, trumpučiai tekstai atskleidžia 
tūkstančius dramų ir žygdarbių”, - teigė V.Sakaitė

170-ties puslapių gelbėtojų sąrašuose įvardinti įvairių Lietuvos 
vietovių žmonės - valstybės veikėjai, katalikų dvasiškiai, 
vienuoliai, gydytojai, teisininkai, žinomi mokslininkai, rašytojai, 
ūkininkai, darbininkai, net policininkai ir kalėjimų pareigūnai. 
Be lietuvių, tarp jų yra ir rusų, lenkų, vokiečių.

V.Sakaitė drauge su bendradarbiais yra taip pat paruošusi 
dvi pirmąsias muziejaus išleistas enciklopedinio pobūdžio 
knygas apie žydų gelbėjimo epopėją - “Gyvybę ir duoną 
nešančios rankos”. Ateityje visuomenei numatoma pateikti 
keliolika šios serijos leidinių.
■ RUSIJOS ATSTOVAS ATMETĖ LIip'j’lvOS SOVIETŲ 

OKUPACIJOS ŽALOS ATLYGINIMĄ LIETUVAI
Rusijos transporto ministras Sergej ^rank vadovaujantis 

Rusijos pusei tarpvyriausybinio bendradjį.biavim0 su Lietuva 
komisijoje, atmetė komisijos bendrar^rmįnįnko Lietuvos 
užsienio reikalų ministro pasiūlym<L/fartjmiausi0 komisijos 
posėdžio darbotvarkę įtraukti klausią dėl Lietuvai padarytos 
Sovietų Sąjungos okupacijos žaj^s atlyginimo. A.Valionis ir 
S.Frankas susitiko Maskvoje. J

Kaip BNS pranešė Wj<M Informacijos ir kultūros 
departamento direktorių^ Petras Zapolskas, S.Frank atmetė 
A. Valionio pasiūlys j komisijos posėdžio darbotvarkę įtraukti 
Liausimą dėl okupacijos žalos atlyginimo, sakydamas, kad “tai 
praeities klausimas, o mums reikia žiūrėti į ateitį”.

A.Valionis ir S.Frank sutarė, kad komisijos posėdis turi įvykti 
šiemet rugsėjo arba spalio mėnesį Maskvoje. Tikslią susitikimo 
datą suderins Lietuvos ir Rusijos diplomatai.

Andriaus Kubiliaus Vyriausybė buvo pavedusi komisijos 
lietuviškajai daliai įtraukti į artimiausio komisijos posėdžio 
darbotvarkę klausimą dėl sovietų okupacijos padarytos žalos 
atlyginimo Lietuvai. įgyvendinant praėjusią vasarą tuometinio 
Seimo priimtą įstatymą dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo, 
Lietuva sovietų okupacijos padarytą žalą įvertino 20 mlrd. JAV 
dolerių (80 mlrd. litų). Įstatymas įpareigoja Lietuvos Vyriausybę 
inicijuoti derybas su SSRS teisių perėmėja Rusija dėl šios žalos 
atlyginimo. Rusija griežtai neigiamai įvertino šį įstatymą. Šią 
savaitę Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas pareiškė, jog 
įstatymas nebus atšauktas, tačiau jis gali būti revizuotas taip, 
kad būtų priimtinas tiek Lietuvai, tiek Rusijai.“Tas įstatymas 
yra paveldėtas iš ankstesnio Seimo. Mūsų žmonių nuostata 
pareikšta referendumu. Atsisakyti jo nereikėtų, bet jį galima taip 
patobulinti, kad jis būtų priimtinas abiem pusėm”.

A.Valionio ir S.Frank susitikime buvo aptarti dvišaliai 
santykiai, pasirengimas kovo 29-31 dienomis vyksiančiam

Nukelta į 5 p.
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JAV ambasadorius Rusijoje 
James F. Collins

Praėjus mėnesiui po Mas
kvos šnipo Robert Hanssen 
suėmimo JAV nurodė išsiųsti 
iš šalies kelias dešimtis Rusijos 
diplomatų. Šeši diplomatai 
buvo oficialiai paskelbti “per
sona non grafa”, ketvirtadienio 
naktį informavo JAV žinių 
stotys. Dar apie 40-50 bus 
“paprašyti” artimiausiu metu 
palikti šalį. Tai bus gausiausias 
Rusijos diplomatų išsiuntimas 
nuo 1986-ųjų.

Šeši pirmieji sąraše esantys 
diplomatai yra betarpiškai 
susiję su Robert Hanssen šni
pinėjimo atveju. Jie, be kita ko, 
tam tikrose vietose Washing- 
tone surinkdavo slaptus doku
mentus ir juos vertindavo.

Pasak televizijos stoties 
CBS, kovo 21 d. po pietų į

S.MILOŠEVIČIAUS REŽIMAS IŠVEŽĖ PER 
700 KG AUKSO

Slobodan Miloševič val
dymo metais Serbijos vals
tybinė aukso kasykla į užsienį 
neteisėtai eksportavo per 700 
kilogramų aukso, kurio vertė 
šiandieninėmis kainomis vir
šytų 6,4 mln. JAV dolerių, 
paskelbė Jugoslavijos centrinio 
banko valdytojas Mladan Din- 
kič. Bylą tiriantys pareigūnai, 
anot jo, dar nenustatė, kas 
pasipelnė iš aukso išvežimo.

Neteisėtos aukso eksporto 
operacijos išaiškėjo, proku
ratūrai paraginus policiją ištirti 
žiniasklaidos pranešimus, esą 
S.Miloševič pernai Šveica
rijoje pardavė 173 kilogramus 
aukso iš Serbijos rytuose 
esančios Boro kasyklos, o 
pinigus susikišo sau į kišenę. 
Su aukso išvežimu susijusios 
kompanijos bei Jugoslavijos 
muitinė teigė, kad viskas vyko 
įstatymiškai, o S.Miloševič

Kofi Anan

Kofi Anan ketina kan
didatuoti į šių metų pabaigoje 
įvyksiančiuose JTO gene
ralinio sekretoriaus rinki
muose.

— TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA —————

JAV IŠSIUNČIA RUSŲ ŠNIPUS DIPLOMATUS
Valstybės departamentą buvo 
iškviestas Rusijos ambasa
dorius Jurij Ušakov. Čia jam 
valstybės sekretorius Colin 
Povvell pareiškė, kad šeši 
diplomatai turi išvykti iš JAV 
artimiausiomis dienomis. Dar 
apie 50 diplomatų, kurie bus 
išsiųsti, terminas nenurodytas.

Netikėtai iš Washingtono 
išvyko ambasados spaudos 
atašė Vladimir Frolov. Kiti F
privalo išvykti per 48 valandas 
po to, kai buvo paskelbti 
nepageidautinais asmenimis.

Amerikos žiniasklaidos 
pranešimais, tai yra gausiau
sias Rusijos diplomatų išsiun
timas nuo 1986-ųjų, kai tuo
metinis prezidentas Ronald 
Reagan nurodė palikti šalį 80 
Rusijos ambasados darbuo
tojų. Pasak Federalinio tyrimų 
biuro (FTB), naujasis prezi
dentas George Bush Robert 
Hanssen atveju pasinaudojo 
tik kaip dingstimi apriboti rusų 
šnipinėjimą JAV. Amerikos 
slaptosios tarnybos infor
macija, šiuo metu Jungtinėse 
Valstijose veikia apie 450 rusų 
šnipų. Tai yra daug daugiau 
nei ankstesniais metais.

šalininkai pareiškė, kad minėti 
kaltinimai tėra dar viena ra
ganų medžioklės prieš buvusį 
prezidentą apraiška.

Tačiau reformatoriams pri
klausantis M.Dinkič teigia, 
kad Boro aukso kasykla ke
lerius metus nelegaliai 
eksportavo auksą, nepra- 
nešdama apie tai centriniam 
bankui. Per tyrimą paaiš
kėjusiais duomenimis, 1998 
metais Boro kasykla neteisėtai 
pardavė 552 kilogramus 
aukso, 1999 metais - 62 kilo
gramus, o 2000-aisiais - 113 
kilogramų. Tikėtina, kad per 
tolesnį tyrimą paaiškės, jog 
nelegalus eksportas viršijo 
legalaus eksporto apimtis.

Pasak M.Dinkič, surinkti 
įrodymai kol kas nemeta še
šėlio ant paties S.Miloševič, 
nors jau įrodyta, kad aukso 
kasykloje kiekvieną penk-

JTO GENERALINIO SEKRETORIAUS RINKIMAI
Savo pageidavimą būti 

perrinktam į JTO generalinio 
sekretoriaus postą antrai ka
dencijai K.Anan jau ne kartą 
yra pareiškęs per susitikimus 
su įvairių diplomatinių misijų 
prie Jungtinių Tautų vadovais. 
Stebėtojų nuomone, jo šansai 
laimėti rinkimus labai dideli. 
Jis garsėja kaip sumanus po
litikas, jo veiklą JTO vadovo 
poste teigiamai vertina dau
gelis pasaulio bendrijos narių.

Aukšto rango FTB pa
reigūnas Robert Hanssen buvo 
suimtas vasario viduryje. Jis, 
be kita ko, išdavė paslaptį apie 
slaptą pasiklausymo tunelį po 
Rusijos ambasada Wašingtone. 
Jis 25 metus dirbo FTB.

Atsilygindama už Wa- 
shingtono sprendimą išsiųsti 
50 rusų diplomatų, Rusija 
ėmėsi pirmųjų atsakomųjų 
veiksmų ir nurodė išvykti 
keturiems JAV diplomatams. 
Antrasis pagal rangą JAV 
ambasados Maskvoje pa
reigūnas John Ordvvay ryte 
buvo iškviestas į Rusijos Už
sienio reikalų ministeriją 
išklausyti, kokių bus imamasi 
atsakomųjų veiksmų. Iš 
įspūdingo stalinistinio mi
nisterijos pastato jis išvyko su 
žurnalistais nepasikalbėjęs.

Ministerijos pranešime 
sakoma, jog J.Ordvvay buvo 
nurodyta, kad “artimiausiomis 
dienomis iš Rusijos privalo 
išvykti keturi Amerikos am
basados Maskvoje nariai”. Jie 
esą išsiunčiami už “veiklą, 
nesuderinamą su diplomatiniu 
statusu” - taip tradiciškai 
vadinamas šnipinėjimas.

Slobodan Miloševič

tadienį lankydavosi jo artimas 
bendražygis Nikola Sainovič. 
Šis ėjo Jugoslavijos vice
premjero pareigas ir garsėjo 
kaip vienas ištikimiausių S. 
Miloševič sąjungininkų.

Tiek S.Miloševič, tiek
N.Sainovič JTO karo nusi
kaltimų tribunolas yra pateikęs 
kaltinimus dėl karo nusi
kaltimų. Aukso pardavimas 
reikštų tarptautinio prekybos 
embargo pažeidimą, jei gauti 
pinigai būtų buvę pervesti į bet 
kurią iš S.Miloševič, jo šei
mos, padėjėjų ar valstybinių 
kompanijų sąskaitų.

Pavyzdžiui, praėjusią savaitę 
53 Afrikos šalių grupė pa
skelbė esanti pasirengusi remti 
K.Anan kandidatūrą, jeigu jis 
nuspręs dalyvauti rinkimuose.

Iš Ganos kilęs 62 metų 
amžiaus Kofi Anan vado
vauja JTO sekretoriatui nuo 
1997 metų pradžios, jo 
įgaliojimai baigiasi gruo
džio 31-ąją.

Nukelta į 4 p.
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LIETUVOS PREZIDENTO VIZITAS 
MASKVOJE

Kai Rusijos prezidentu buvo Boris Jelcin, jo vedama 
užsienio politika buvo už bendradarbiavimą su Vakarais. 
Dabartinis prezidentas Vladimir Putin pradėjo vesti daugiau 
rusišką politiką, nevengdamas pabrėžti rusų tautos pirmumą, 
iškilumą daugelyje sričių, įskaitant ir rusų diplomatijos 
veiklą. Neseniai jis paskelbė, kad Rusija atnaujina ginklų 
pardavimą Iranui, žinodamas, kad tai yra prieš Amerikos 
vedamą politiką. Tačiau tuo pačiu metu jis daro pastangas, 
kad Rusija būtų priimta į pasaulinę ekonomijos organizaciją 
ir nori, kad Amerika jai pritartų. Prezidento Bush vyriausybei, 
kuriai toną duoda pats prezidentas, pasisakydamas už 
griežtesnę laikyseną su rusais, tenka daryti svarbius 
sprendimus, kurie ne visai palankūs Rusijai. Amerika 
nuolatos primena, kad Rusija drąsiai eitų į laisvą verslo 
ekonomiją ir visiškos demokratijos įvedimą.

Maskva neturėtų parduoti Iranui karo reikalams skirtas 
medžiagas karo lėktuvams, tankams ir branduolinės jėgainės 
pastatymui. Irano vyriausybė nesipriešina tarptautiniam 
terorizmui ir pasisako prieš Izraelio ir palestiniečių 
susitarimą, ruošdamasi turėti savo branduolines raketas. Be 
Maskvos pagalbos jie to negalėtų net ir pradėti. Bet Kremlius 
daro didžiulį politinį ir ekonominį spaudimą buvusioms 
Sovietų sąjungon įjungtom Ukrainos, Gruzijos, Azerbaidžano 
ir Moldovos respublikoms, kurioms grasinama nutraukti dujų 
ir kitų reikalingų medžiagų pardavimą, jei jos nesutiks su 
Maskvos vedama politika. Ypač didelį dėmesį Putin skyrė 
Ukrainai, siūlydamas Rusijos “motinišką globą” ir jam 
pavyko, nes buvo pasirašytas susitarimas bendradarbiauti 
politinėje ir industrinėje srityje. Rusijos kariuomenės daliniai 
tebėra dar Centrinės Azijos respublikose. Prez. Putin, kuris 
yra buvęs Sovietų vienu iš žvalgybos viršininkų, energingai 
stengiasi vėl primesti Rusijos įtaką toms valstybėms, kartu 
atnaujindamas ryšius su Sovietų meto sąjungininkais Kuba 
ir Vietnamu. Pastaruoju metu jis sušvelnino savo pareiškimus 
prieš Amerikos planus turėti savo naują branduolinės gynybos 
sistemą, nebekalbėdamas, kad tai, neva, pažeis 1972 m. 
sudarytą sutartį, kuri daugelio politikų laikoma pasenusia. 
Washingtonas neturėtų turėti iliuzijų dėl Putin pradėtos 
aktyvios užsienio politikos Rusijos naudai, vesdamas ją vis 
daugiau ir daugiau nepriklausomai nuo Vakarų, ko nedarė 
buvęs prez. Boris Jelcin.

Ne paslaptis, kad rusai nori turėti ir Pabaltijo valstybes 
savo pusėje. Tokioje situacijoje Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus vyksta valstybiniam vizitui į 
Maskvą šios savaitės pabaigoje.

Nuo pat 1990 metų kovo 11-osios pasaulis stebi 
Lietuvą: kas laimės - jėga ir prievarta ar teisingumas ir 
žmoniškumas.
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IŠEIVIJOS ĮNASAS, KURIO 
LIETUVA NEVERTINA

Į Lietuvą buvo pasiųsta 
šimtai talpintuvų su rūbais, 
medicinine įranga, vaistais, 
maistu ir kitomis gėrybėmis. 
Taip pat pinigai Lietuvos 
našlaičių šalpai, partizanams 
ir politiniams kaliniams, baž
nyčių atstatymui, remontui, 
Almos fondui ir kitiems 
reikalams. Visa tai sudarytų 
keliasdešimt milijonų dolerių, 
kurie, kaip žinome, ant me
džių neauga. Bet, atrodo, 
Lietuvoje žmonės apie tai 
beveik nežino. Galima pri
leisti, kad tų gėrybių dali
nimas, galbūt yra pusiau 
slaptai atliekamas. Nepasa
kant, kad jos iš dangaus 
neiškrenta, bet kieno nors yra 
suaukotos.

Net kai Lietuvos spaudoje 
yra rašoma apie Almos Fondą 
ir jos rengiamus kalėdinius 
parengimus vaikams. Niekuo
met neteko pastebėti, kad nors 
keliais žodžiais būtų pami
nėta, kad didelė dalis tų pinigų 
yra iš Čikagos pasiųsti. Vienas 
plačiai žinomas rezistentas, 
kuris prieš daugelį metų lan
kėsi Čikagoje ir dalyvavo L.
F. suvažiavime, buvo pa
siūlyta įrašyti į L. Fondą. Per 
salę paleidus skrybėlę buvo 
surinkta užtenkamai pinigų. Ir 
visiems plojant buvo į fondo 
narius įrašytas. Po daug metų, 
man besilankant Lietuvoje, 
turbūt 1997 m. spaudoje iškilo 
riešutinio sviesto ir cukraus 
skandalas, kuris buvo pa
p"»""»«»"TARPTAUTINIŲ ĮVYKIU APŽVALGA 

Atkelta iš 2 p.
SENATORIUS APKALTINO “LUKOIL
Rusijos naftos koncernui 

“LUKoil” gali brangiai kai
nuoti nesutarimai su “Ma
žeikių naftą” valdančia JAV 
bendrove “Williams Intema- 
tional”. JAV senatorius res
publikonas Jesse Helms 
praėjusią savaitę paprašė New 
York akcijų biržos ir JAV 
vertybinių popierių ir biržos 
komisijos vadovų Richard 
Grass ir Arthur Levitt atmesti 
“LUKoil” prašymą išleisti ir 
platinti biržoje Amerikos 
pažymėjimus. Kaip laiške 
nurodė J.Helms, Rusijos 
oligarcho Vagit Alekperov 
valdomas “LUKoil” įtariamas 
mokesčių slėpimu, sukčia
vimu valiuta ir kita kri
minaline veikla. Užsienio 
ryšių komiteto pirmininkas 
J.Helm nori būti infor
muojamas apie “LUKoil”- 
biržai pateikto prašymo na
grinėjimo eigą. Senatoriaus 
rūpestį sukėlė pranešimai apie 
“LUKoil” priešišką ir neap
galvotą elgesį Rusijoje ir 
kitose šalyse, kėsinantis į JAV 
bendrovių interesus. Jis re
miasi “The Moscow Times” 

siųstas į Lietuvą BALF’o 
atstovei, to minėto rezistento 
žmonai. Ir organizacijos, ku
rioms turėjo būti išdalinta, 
minėtų produktų negavo.

Apie tai buvo pranešta į 
Čikagą BALF’o pirmininkei, 
kuri pasiskundžiusiam į Vilnių 
pasiuntė laišką. Jame buvo 
nurodyta ko ir kiek jis turi 
gauti. Spaudai rašant ir tą 
laišką minėtai atstovei paro
džius, ji piktai šūktelėjo - 
“nekaišiokite man visokių 
laiškų po nosimi.” Tačiau 
riešutinio sviesto keliasdešimt 
bonkučių ir cukraus maišą 
davė. Bet tai buvo žymiai 
mažiau, negu buvo iš Čikagos 
nurodyta!

Molėtai, liepos 29 d. (Elta) 
- Molėtuose toliau tęsiasi 9-toji 
fondo “Į Laisvę” lietuviškųjų 
studijų savaitė. Lietuvos ir 
išeivijos mokslininkai svarsto 
aktualiausias problemas iški
lusias per 10 atkurtos ne
priklausomybės metų. Po pa
skaitų kilo audringos dis
kusijos, apėmusios ne tik 
kultūrą, bet ir Lietuvoje bei 
išeivijoje gyvenančių lietuvių 
santykius. Kai kas iš audi
torijos bandė kaltinti užsienio 
lietuvius, esą jie į laisvą Lie
tuvą nieko neinvestuoja. Kartu 
su profesoriumi Kęstučiu 
Skrupskeliu iš South Carolina 
posėdžiui pirmininkavęs “Į 
Laisvę” fondo Lietuvos filialo 
tarybos narys, Baltijos vals
tybių energetinių tyrimų aso- 

laikraštyje išspausdintais ra
šiniais apie “LUKoil” ir ‘di
liams” santykius Lietuvoje. 
Juose nurodoma, kad nuo to 
momento, kai “Mažeikių naf
tą” įsigijo amerikiečiai, ji 
patyrė didžiulių nuostolių dėl 
kelių netikėtų rusiškos naftos 
tiekimo sustabdymų. Kaip 
rašo senatorius, “LUKoil” turi 
monopolinę teisę kontroliuoti 
naftos tiekimą į Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonę, 
užkertant kelią Kazachstano ir 
kitoms Rusijos naftos ben
drovėms turėti tiesioginį kelią 
į šią gamyklą. Niekam ne 
paslaptis, kad “LUKoil” siekė 
valdyti “Mažeikių naftos” 
bendrovę, kuri jai yra 
strategiškai svarbi aprūpinant 
degalais savo degalines Bal
tijos šalyse, Kaliningrade ir 
Sankt Peterburge. Pardavus dalį 
“Mažeikių naftos” ame
rikiečiams su “LUKoil” buvo 
rengiama 5 metų ilgalaikio 
bendradarbiavimo sutartis, 
pagal kurią Rusijos koncernas 
turėjo patiekti 6 mln. tonų naftos 
kasmet. Tačiau sandoris žlugo.

Senatorius pabrėžė, kad

Juozas Zygas

ciacijos viceprezidentas Ari
mantas Dragūnevičius katego
riškai atmetė tokius kaltini
mus, remdamasis konkrečiais 
faktais.

Amerikos lietuvių pastan
gomis, sakė A. Dragūnevičius, 
Ignalinos atominėje elektrinėje 
įdiegta pati tobuliausia sau
gumo sistema. Iš 20,000 reak
toriaus taškų dabar galima 
gauti informaciją ir ją apdoroti 
ypač galingu japonišku kom
piuteriu. Sistema sudarė 
galimybę priimti sprendimą 
per pusantros sekundės. Nė 
vienas sovietinės gamybos 
reaktorius neturi tokios sis
temos. Jau vien ši JAV firmose 
dirbančių lietuvių specialistų 
pastangomis įdiegta sistema 
yra neįkainojama technologinė 
investicija į Lietuvą. Dabar, 
apgailestavo A. Dragūne
vičius, “turėdami galimybę 
mes čia, Lietuvoje, tikrai per 
mažai naudojamės tomis ver
tybėmis, kurias yra sukaupusi 
išeivija”. Nepriklausomybės 
pradžioje, kai buvo siunčiami 
kompiuteriai. Lietuvoje taip 
rašė: “Menka dovana tie kom
piuteriai, Išeivija galėtų nu
pirkti nors B 747 lėktuvą!”

“LUKoil” naudoja vamzdyno 
kontrolę šantažuoti Mažeikių 
naftos perdirbimo gamyklą ir 
pačią Lietuvą. “Šie pareiš
kimai apie netinkamą “LUK
oil” elgesį kelia labai didelį 
susirūpinimą, ir tikiu, kad 
nusipelno kruopštaus NYSE 
vertinimo. Būsiu dėkingas už 
informaciją apie “LUKoil” 
prašymo nagrinėjimo eigą”, - 
nurodo senatorius. “Williams” 
interesus Lietuvoje ginantis 
senatorius yra nusipelnęs 
Lietuvai. Pernai jis Wa- 
shingtone iš buvusio Seimo 
pirmininko Vytauto Lands
bergio rankų gavo Lietuvos 
valstybės apdovanojimą. O 
vasarį Prezidentas Valdas 
Adamkus skyrė Gedimino 2- 
ojo laipsnio ordiną J.Helm 
Kovo 11-osios ir Vasario 16- 
osios proga už nuopelnus 
garsinant Lietuvos vardą pa
saulyje.

Dar egzistuojant Sovietų 
Sąjungai J.Helm nepripažino 
Lietuvos inkorporavimo į 
SSRS, o Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę rėmė jos 
tarptautinį pripažinimą.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIES VIZIJA
Prof. Habil. Dr. Arimantas Dumčius

KMU, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija

“Laiko tėkmėje ...nuo pagonybės iki krikščionybės priėmimo ir per visą 
istorijos eigą lietuvis liko lietuviu.

Garbindamas Perkūną ir alkose degindamas negęstančią ugnį - 
lietuvis liko lietuviu,

Mindaugo ir Jogailos krikštytas - lietuvis liko lietuviu,
Taigi, ar žvėries kailiu prisidengęs, ar riterio šarvais, ar šių laikų rūbais 

per Lietuvos istoriją ir dabar keliauja vienas ir tas pats žmogus. 
Jo vardas - LIETUVIS. ”

(Pr.Pusdešris, “Eukaliptopavėsyje”, 1994)

Žengiant j XXI a., lietuvių 
tautai kaip etnosociumui visu 
aštrumu iškyla dilema, kaip 
sustabdyti tautiškumo men
kėjimą. Manau, kad tautinio 
mentaliteto atrofiją apspren
džia valstybės vidaus ir išorės 
priežastys.

Vidaus priežastys, tai - su
keltas chaosas visose gyve
nimo srityse, progresuojantis 
ekonomikos nuosmukis, ža
dėtų socialinių garantijų ne
buvimas. Akivaizdu, kad 
nemokame racionaliai valdyti 
ir tvarkytis, pritaikome senus 
darbo ir technokratinio val
dymo metodus. Pasirenkamos 
ne idėjos, konkrečios pro
gramos, o vadovai, kuriuos 
keičiame periodinio banga
vimo principu. Pasireiškia 
neteisinės valstybės požymiai: 
įsišaknijusi biurokratija, kor- 
poratyvinė korupcija, valdžios 
oligarchija ir lygiagrečiai 
didėja nevaldomas nusikals
tamumas. Pašekmės tautai 
skaudžios - galinga emi
gracijos banga, ypač jaunimo, 
visuotinė depresija, savi
žudybės, žudymai, egocen- 
trizmas, nepasitikėjimas savo 
ir valstybės ateitimi, tautinės 
savimonės, savigarbos ir pa
triotiškumo silpnėjimas. Reiš
kia, valstybės ir jos struktūrų 
dezintegracija tiesiogiai iš
šaukia tautinės savimonės 
dizintegraciją.

Antra, išorinė priežastis yra 
mažos, ką tik ištrūkusios iš 
totalitarinės sistemos gniaužtų, 
pasiilgusios laisvės, lietuvių 
tautos staigus atsigręžimas į 
europietiškų kultūrą ir sku
bėjimas integruotis į Vakarų 
ekonomines, politines ir in
formacines struktūras, kurios 
veikia ir veiks paliegusią 
tautinę savimonę, identitetą ir 
net lietuvių kalbos atsparumą. 
Stiprėjantis pasaulyje supra- 
nacionalumo reiškinys, lydi
mas globalizacijos ir kos- 
mopolitizavimo procesų, nau
jos pasaulio santvarkos kūrimo 
idėja yra neišvengiami ir Lie
tuva savo saugumo dėl ne
patikimų Rytų kaimynų sume
timais jau 2003 metais įsilies į 
NATO, ji jau yra Jungtinių 
Tautų (JT) narė. Tuo tarpu 
integravimasis į Europos 
Sąjungą (ES), tokią, kokia ji 
dabar yra, turėtų būti apgal
votas, orus ir etapinis, pasita

riant su visa tauta. Tai ištisas 
procesas. Šiame kontekste 
privalome apmąstyti, kokią 
valstybę kursime, kokią nu
matome lietuvių tautos ateitį.

Tautiškumas- 
valstybės pagrindas 

Susidaro įspūdis, kad da
barties gyvenime valstybė tarsi 
pasisavina tautos kaip suve
reno teises, tauta lyg keičiama 
atviros pilietinės visuomenės 
idėja. Tačiau negalima pa
neigti, kad, nežiūrint į bū
tinumą ir neišvengiamumą 
Lietuvai įsijungti į ES evo
liucijos procesą, tautiniai 
ryšiai, tautiškumas liks vienu 
iš svarbiausių valstybės, jei ji 
nori išlikti suvereni, pagrindų. 
A.Smith (1991) rašė:”...tauta 
yra pirminės politinės ištiki
mybės pagrindas”. Turėdami 
pavyzdžiu tokias susitelkusias 
tautas kaip prancūzai, norve
gai, danai, lenkai ir kiti, ar 
nereikėtų mums pirmiau rū
pintis savo tautos tautiniais 
interesais, nei aklai užsiimti 
vien pasaulietėjimo klausi
mais. Ar nepaskubame virsti 
pasaulio piliečiais, dar netapę 
idealiai savo tautos nariais? 
Ekstremalios situacijos ar 
emocingi suėjimai rodo, kad 
tautiškumo jėgos dar pa
kankamai gyvybingos, tik 
reikia sudaryti sąlygas joms 
pasireikšti visose srityse. 
Tautiškumas mumyse yra pris
lopintas, bet neišnykęs. Ieško
kime naujų formų jam pasi
reikšti.

Integravimasis į ES mums, 
Europos tautai, neturėtų būti 
sunkus, jei pagerėsime eko
nomiškai. Yra tendencija ES 
keistis mums palankia kryp
timi: remti etnokultūras, etno- 
bendruomenes, atskirus re
gionus ir mažas tautas. Anot 
prof. R.Grigo, pamažu išsi
kristalizuos tautinių ir pi
lietinių visuomenių sąveikos 
principai. Tokiu keliu eidama, 
ES galėtų spalvingai evo
liucionuoti ir tapti patrauklia, 
ir mažiau pavojinga mažoms 
valstybėms.

ES mums naudinga eko
nomine prasme, ypač dėl 
numatomų investicijų žemės 
ūkiui. Juk buvome ir liksime 
žemės ūkio kraštu. Diskusijos 
dėl žemės ūkio plėtros bus 
sudėtingiausios, o pereina

masis laikotarpis bus ilgas. 
Naudinga ir dėl rinkos eko
nomikos, konkurencijos, var
totojų teisių gynimo, imigra
cijos bangos reguliavimo. Tik 
neaišku, kada galėsime nau
dingai konkuruoti Europos 
rinkoje. Šiandien to daryti 
nepajėgūs. Naudinga dėl di
desnių saugumo ir gynybos 
garantų, nes po Mastrichto 
sutarties ES akivaizdžiai tam
pa politinio stabilumo erdve. 
Galų gale ES priklausymo 
forma gali būti įvairi - laisva 
prekybos sutartis, ekonominė 
sąjunga, ekonominė ir valiu
tinė sąjunga, visiška eko
nominė sąjunga, kurią lydi ir 
politinė valstybių sąjunga. 
Mus gąsdins kaip tik tokia 
supervalstybė - Europos vals
tybių federacija, kurios sukū
rimo idėja svarstoma. Manau, 
pirmasis tautos referendumas 
dėl ES siūlymų bus apie 2005 
metus. Tarp kitko, XXI amžius 
bus mažų tautų teisių atkūrimo 
periodas. Turės reorganizuotis 
JT, NATO ir ES. Neišven
giamai turi mažėti didžiųjų 
valstybių hierarchija šiose 
institucijose.

Lietuvos autoritetas, vyk
dant tarptautinę taikdarių 
misiją, didės. Mes kursime 
savo profesionalią kariuo
menę, paliekant, tautinės 
gvardijos (savanoriai, šauliai) 
rengimo būtinumą. Lietuvos 
vardą garsins sportas, mokslas, 
menas, muzika. Švietimo sis
tema bus geriau finansuojama 
ir tautinė mokykla, įvedus joje 
tvarką, pamažu pateisins lū
kesčius. Tautos prioritetais, 
įteisintais konstitucijoje, taps 
sveikata, švietimas ir kultūra 
(tame tarpe ir etnokultūra). 
Didės tautinių ir katalikiškų 
organizacijų aktyvumas, po- 
puliarės šūkis “Jaunas jėgas - 
Lietuvai Tėvynei”.

Esame ir būsime 
demokratinė 

_____ respublika_____
Valstybės konstitucinė san

tvarka nesikeis - esame irI
būsime nepriklausoma demo
kratinė respublika, kurioje 
tautai suteikta suvereno teiše. 
Valstybės valdyme išliks par- 
lamentinė-kabinetinė san
tvarka, pagrįsta Seimo ir vy
riausybės bendradarbiavimu. 
Tačiau prezidento įtaka didės. 

Lietuviškasis Seimo rinkimų 
principas išliks, Seimas su
mažės, tačiau bus sukurta 
profesionali įstatymų rengimo 
institucija, matyt, Aukštesnieji 
Seimo Rūmai. Didės aukštos 
kvalifikacijos specialistų vaid
muo: valstybės administra
cijoje, stambiose tautinėse 
korporacijose, politinėse ir 
kitose ekspertų komisijose. 
Tuo metu iš politikos pa
sitrauks visiems žinomos cha
rizminės asmenybės. Visuo
menės politinis brandumas 
didės, rinkėjai rems idėjas, 
aiškias programas, asmeny
bėms bus keliami didesni 
reikalavimai. Nusistovės ke-

Bronzinė Angelo figūra ateityje puoš Vilniaus Užupį.

lios partijos ar koalicijos, 
pavyzdžiui, liberaliosios pa
kraipos, socialdemokratinės, 
tautinės, krikščioniškosios. 
Nacionalsocialinės partijos 
judėjimas susilies su bendru 
tautiniu judėjimu. Taip bus 
pasiekta demokratijos konso
lidacija, reiškianti, kad žmonės 
pradeda pasitikėti valstybės 
institucijomis. Tačiau, praėjus 
keliems metams gali būti 
staigus, bet laikinas nu
sivylimas. Dažnai keisis vy
riausybės, sunkiai sutars po
litikai, tačiau demokratijos 
procesas viską atstatys. Vy
riausybės vykdys užsienio 
politikos tęstinumą suprana- 
cionalinių struktūrų atžvilgiu. 
Stiprės ekonominiai ryšiai su 
Vakarais ir Rytais. Tačiau 
niekada nebus sudaromos 
ekonominės ir politinės są

jungos su Rusijos Federacija, 
nes ji tebebus šaltojo karo 
įtampos zona ir pretenzijų 
reiškėją Pabaltijo šalims. Nu
sistovės darbiniai santykiai su 
Karaliaučiaus sritimi, kuri 
įgaus laisvos ekonominės 
zonos statusą.

Valstybinė santvarka pri
klausys nuo anksčiau minėtos 
demokratijos konsolidacijos 
pastovumo. Jei ji bus pstovi - 
Valstybė tvarkysis pagal 
konstitucinės tautinės demo
kratijos principus: daugumos 
valdymas, garantuota tautiečių 
ir mažumų teisių apsauga. 
Valdžia ribojama įstatymų ir 
Konstitucijos. Politikų savi

valiavimą ir korupciją stabdys 
dinamiška politinių partijų 
konkurencija, tačiau nė viena 
iš jų Seime neturės daugumos. 
Vyriausybės bus koalicinės ir 
gana nepastovios, bet dėl pre
zidento autoriteto valdžia gali 
būti pakankamai pastovi, o 
vyriausybių pasikeitimas sklan- 
desnis. Žmonės politika domė
sis saikingai, tuo tarpu “po
litikų klasė”labai konkuruos 
ir sieks visuomenės pa
ramos.

Ateities valstybės 
vizija_______

Jei nebus pasiekta de
mokratijos konsolidacijos, 
nemažės skurdas ir ekono
mikos sunkumai - gali laikinai 
įsigalėti populistinė demo
kratija ar patemalistinė dikta- Nukelta į 5 p.
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Atkelta iš 4 p.
tūra, kurioje vyraus radikalaus 
nacionalizmo ideologija. Ji 
labai pakenktų Lietuvos įvaiz
džiui pasaulyje.

Visą laiką vyks diskusija 
dėl optimalesnės ekonominės 
santvarkos pasirinkimo: lais
vosios ar reguliuojamosios 
rinkos, kurių modeliai gali būti 
įvairūs, priklausantys nuo 
valstybės vaidmens. Iki šiol 
Lietuva vystosi liberaliosios 
valstybės kryptimi: menkos 
socialinės paslaugos, pensijos, 
panaikinamos daugelis leng
vatų, privilegijuotų socialinių 
grupių ir elito grupių kūrimas 
(nusipelnę asmenys, politikai, 
žiniasklaida, teisėtvarka ir kt.), 
nesirūpinama vargingųjų 
sluoksnių interesais. Naujasis 
liberalų kabinetas ir toliau gali 
didinti nedarbą socialinę ne
lygybę, socialinių ir medicinos 
paslaugų sąskaita. Todėl atei
tyje didės socialiniai - visuo
meniniai judėjimai, ginantys 
savo teises. Pamažu bus perei
nama į reguliuojamąją rinką ir 
stiprės valstybės sekretorius. 
Šis variantas yra palankesnis 
tautinės valstybės vystymuisi. 
Ateities valstybės vizijoje bus 
pasirenkamas visuotinės ge
rovės valstybės modelis su 
liberaliojo ir socialdemo
kratinio (socialliberaliojo) 
ekonominių tipų sinteze. Toks 
kompromisas bus palankesnis 
priešingų interesų derinimui 
socialiniame, ekonominiame ir 
politiniame Lietuvos gyvenime.

Žinios iš Vilniaus
Atkelta iš 2 p.

Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus vizitui į Rusiją. 
Komisijos pirmininkai pa
brėžė, kad būtina šių metų 
antrą ketvirtį baigti formuoti 
komisijos darbo grupes. 
Lietuvos diplomatai Rusijos 
pareigūnams įteikė komisijos 
ir darbo grupių narių iš 
Lietuvos sąrašą. Nuspręsta, 
kad iki rugsėjo 1 dienos turėtų 
įvyktų visų 11 komisijos darbo 
grupių susitikimai. Juose būtų 
paruošti pasiūlymai dėl 
bendradarbiavimo, doku
mentai, dėl kurių buvo 
susitarta ankstesniuose susi
tikimuose ir pasirašytuose 
memorandumuose.

Balandžio mėn. įvyks pre- 
kybinio-ekonominio ben
dradarbiavimo darbo grupės 
posėdis, kur bus svarstomi 
klausimai dėl dvišalės pre
kybos apyvartos didinimo. 
A.Valionis Rusijos parei
gūnams įteikė 5 Lietuvos 
parengtus projektus, kurie 
oficialiai bus pristatyti Liuk
semburge vyksiančiame Eu
ropos Sąjungos UR ministrų 
susitikime, skirtame Šiaurės 
dimensijos iniciatyvai. Pro
jektų tikslas - įtraukti Rusijos

Western Union’ - It's as if you delivered money 
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Kaliningrado sritį į europinius 
procesus. Lietuvos ministras 
taip pat sakė, kad Lietuvos 
vežėjai ilgai laikomi ne
tikrinant dokumentų Maskvos 
muitinėse ir prašė sunorminti 
šią tvarką, siekiant, jog lie
tuviai galėtų įvykdyti muitinės 
procedūras kuo greičiau. 
S.Frank informavo, kad Rusijos 
transporto ministerija rengia 
pasiūlymus dėl abipusio tranzito 
tarifų, oro tarifų harmonizavimo, 
kurie būtų naudingi abiem 
pusėms, ir pažadėjo šiuos 
siūlymus artimiausiu metu 
perduoti Lietuvai.

A.Valionis ir S.Frankas 
pasirašė susitikimo memo
randumą. Pirmą kartą A.Va
lionis ir S.Frankas buvo 
susitikę sausio mėnesį Nidoje. 
Lietuvos ir Rusijos tarpvyriau
sybinė bendradarbiavimo 
komisija buvo įsteigta 1995 
metais. Jai pavesta nagrinėti ir 
siūlyti Vyriausybėms sude
rintus sprendimus tais klau
simais, kurie domina abi šalis.

■ IZRAELIO AMBASADORIUS
PAGERBĖ ŽYDŲ GELBĖTOJUS

Vilnius, kovo 22 d. (BNS). 
Izraelio ambasadorius Baltijos 
valstybėse Avraham Benjamin 
pagerbė grupę lietuvių ir 
Vilniaus krašto lenkų, nacių 
okupacijos metais gelbėjusių 
žydus, įteikdamas jiems 
Holokausto memorialo Jad 
Vašem Pasaulio teisuolių me
dalius ir diplomus.

Jie skirti Juozui ir Matildai 
Selenekams, Juozui ir Onai bei 
jų sūnui Petrui Teniukams, 
Antanui Poškai, Juzefui ir 
Marijai Voronieckiams bei jų 
vaikams Viktorui, Helenai, 
Bronislavai ir Zofijai. Dar 
vienas apdovanojimas - 
neseniai mirusiai Anai Meš- 
kenienei neįteiktas, neradus nė 
vieno .jos šeimos nario, 
galėjusio atsiimti medalį.

Iš viso Pasaulio teisuolių 
vardai suteikti 460-čiai Lie
tuvos piliečių.

Pagerbti teisuolių atvyko 

grupė Seimo narių, Lietuvoje 
akredituotų ambasadorių.

Tarptautinės komisijos 
nacių ir sovietinių okupacinių 
režimų nusikaltimams tirti 
pirmininkas, Valstybinio Vil
niaus Gaono muziejaus di
rektorius Emanuelis Zingeris 
pažymėjo, kad Pasaulio teisuolių 
humaniškumas - “toji kelrodė 
žvaigždė, kuri mus veda į 
naująjį tūkstantmetį”.

“Lenkiame galvą tiems, 
kurie, gelbėdami savo brolius 
žydus, nepabūgo, rizikavo, bet 
atliko žmogiškąją pareigą”, - 
sakė Seimo Žmogaus teisių 
komiteto pirmininkas Gedi
minas Dalinkevičius.

Lietuvos žydų bendruo
menės pirmininkas Simonas 
Alperavičius gelbėtojų poelgį 
pavadino žygdarbiu.

Į gausiai susirinkusiuosius 
kreipėsi Izraelio ambasadorius 
A.Benjaminas, pažymėjęs, kad 

teisuolių žygiai kokybiškai 
skiriasi nuo kareivio drąsos, 
kuri kartais trunka akimirką.

“O teisuoliai, slėpdami 
savo kaimynus žydus, au
tomatiškai pasirašydavo sau 
mirties nuosprendį. Pavojus 
tykojo kas valandą, dieną, 
mėnesį, metus. Dažnai tarp 
gelbėtojų būdavo moterys, 
rizikavusios ir savo vaikų 
gyvybe”, - kalbėjo jis.

Lietuvos fotomenininkų 
sąjungos “Prospekto” ga
lerijoje vykusių iškilmių 
dalyviai apžiūrėjo fotografijos 
parodą “Pokyčiai. Izraelis 
anuomet ir šiandien”.
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Redaktorės Danutės Bindokienės
kalba, pasakyta A.L. Tautinės sąjungos suruoštame Lietuvos Nepriklausomybės 

atstatymo Kovo 11-os minėjime Pasaulio Lietuvių centre, Lemonte 2001 m. kovo 11 d.

Visų pirma sveikinu su 
Lietuvos Nepriklausomybės 
švente! Šiandien ją švęskime 
ir džiaukimės - rytoj vėl ga
lėsime skaičiuoti neatliktus 
darbus, negalias ir nesėkmes, 
iš kurių mūsų tauta vis dar 
negali išbristi, bet šiandien 
susitelkime tik ties vienu 
sakiniu - Lietuva laisva ir 
nepriklausoma!

Jeigu kam būtinai reikia 
nusileisti į neigiamybių po
žemius, prisiminkime tuos 
šimtus, tūkstančius mūsų sesių 
ir brolių, kurie laukė laisvės 
aušros ir nesulaukė. Vienų 
mirtį pagreitino okupantai, 
kitus iš mūsų tarpo išskabė 
laiko slinktis, bet jų visų 
bendras siekis buvo tas pats - 
laisva, nepriklausoma Lie
tuva!

Mes žinome, kad pirmoji 
Lietuvos nepriklausomybė 
tęsėsi 22 metus, vadinasi, 
šiandien yra lygiai pusė to 
laiko, kai Lietuva vėl. ne
priklausoma. Kai kas tuoj 
pagalvos: aha, kiek anuomet 
per tą laiką pasiekta, o kiek 
dabar dar nenuveikta! Ir taip, 
ir ne!

Nepriklausomas gyveni

mas yra kaip kūlgrindos takas 
per klampynes - jeigu kas 
tiksliai jo vingių nežino, tenka 
išsipurvinti, o kartais ir nu
skęsti.

Galime sutikti, kad šian
dien Lietuva dar gerokai klai
džioja po visokių nesėkmių 
pelkes, bet taip pat atsimin
kime, kad pusšimtį metų tos 
kūlgrindos taką, vedantį į 
laisvą, nepriklausomą, demo
kratišką rytojų, griovė sovie
tiniai buldozeriai, o komu
nistinė propaganda tikino, kad 
tokio tako iš vis nėra - ir 
daugelis įtikėjo.

Tačiau tautos pamatai tvir
ti. Jų nesugriovė priešai, ne- 
išardys ir savieji, nepaisant 
klaidų ir net tyčinių pastangų, 
pataikaujant svetimiesiems ar 
siekiant asmeniškos naudos.

Didžiausias pavojus Lie
tuvai gresia ne iš išorės, bet iš 
vidaus, jeigu, besiekiant įsi
jungti į tarptautines sąjungas, 
bus prarasta tautinė lietuvių 
tapatybė. O tam yra rimtas 
pavojus, nes lietuviai apskritai 
linkę labiau vertinti, kas sve
tima: papročius, kalbą, kultūrą, 
tarytum vis dar gėdydamiesi 
savo provinciškumo, kaip 

pirmosios nepriklausomybės 
laikais, kai laikinosios sostinės 
gyventojai vengė prisipažinti, 
kad kilę iš kaimo.

O vis tik šiandien turime 
kuo džiaugtis, ypač mes, už
sienio lietuviai, padovanoję 
tėvynei tris svarbiausius jos 
žmones: kardinolą, prezidentą 
ir kariuomenės vadą! Juos 
vertiname, arba turėtume ver
tinti, ne tik mes, bet ir visas 
civilizuotas pasaulis. Apskritai 
- Vakarų demokratijos kraštai 
Lietuvą laiko pavyzdžiu ki
toms, po sovietų žlugimo ne
priklausomybę atkūrusioms, 
valstybėms. Jeigu šiandien 
Amerikos ar Vakarų Europos 
kraštai būtų tik tokios nuo
monės apie Lietuvą, kaip dau
gelis iš mūsų, vargiai Lietuva 
galėtų tikėtis NATO, Europos 
Sąjungos ar kurios kitos tarp
tautinės organizacijos narystės.

Prieš vienuolika metų buvo 
galvota, kad užsienio lietuvių 
darbas ir pats didžiausias 
rūpestis pasibaigė su Kovo 11 - 
osios aktu, sakėme: dabar tegul 
Lietuva tvarkosi pati. Šiandien 
matome, kad dar reikia ir 
paramos, ir pagalbos, ir pa
stangų. Tad dar neišeikime į

pensiją! Ypač galime Lietuvai 
pasitarnauti, įtaigodami šio 
krašto politikus, kad remtų jos 
narystę NATO. O kad mes 
galime turėti daug įtakos, jau 
parodė praeitis. Jeigu 1953 - 
1954 m. Amerikos lietuvių 
pastangos buvo apvainikuotos 
Lietuvos ir kitų Baltijos vals
tybių aneksijos nepripažinimu, 
tai ir narystei NATO gali
mybės nemenkos. Kas skaito 
šiuo metu “Draugo” kasdie
ninėje atkarpoje spausdinamas 
Leonardo Šimučio dienraščio 

ištraukas, gali tai akivaizdžiai 
pamatyti. O kas neskaito - 
paskaitykite.

Pagrindinis to darbo var
diklis - bendradarbiavimas, 
bendras siekis nepaisant poli
tinių ar asmeninių pažiūrų. Tad 
sekime tuo pavyzdžiu: daugiau 
konkrečių darbų, mažiau kri
tikos, daugiau vilties, mažiau 
dūsavimų.

Lai gyvuoja laisva Lietuva 
per amžius!

Šių metų kovo 11 dieną Lietuvos ambasadoje, Washingtone, naujo Lietuvos Respublikos 
ambasadoriaus Vygaudo Ušacko iniciatyva buvo sukviestas JAV lietuvių organizacijų vadovų 
susitikimas, kuriame JAV Lietuvių bendruomenės , ALTO, Lietuvos Vyčių, Amerikos lietuvių 
demokratų lygos ir Amerikos lietuvių respublikonų federacijos pirmininkai pasirašė deklaraciją - 
remti ir padėti Lietuvai 2002 metais būti pakviestai į NATO. Nuotraukoje deklaraciją pasirašo(iš 
kairės) Jonas Urbonas (Amerikos lietuvių respublikonų federacija), adv. Saulius Kuprys (Amerikos 
Lietuvių taryba)John Mankus (Lietuvos Vyčiai) ir Algimantas Gečys (JAV LB krašto valdyba), už 
demokratus pasirašė Rimas Česonis.

Jono Urbono nuotr.

STEIGIAMI NAUJI LB VIENETAI 
LIETUVOS PRIĖMIMUI į NATO UŽTIKRINTI

Š.m. kovo 11 dieną, Lie
tuvai minint Nepriklausomy
bės atkūrimo vienuoliktąją 
sukaktį, Lietuvos ambasadoje 

Washington susirinkę pa
grindinių Amerikos lietuvių 
organizacijų atstovai sutarė 
vieningai dirbti, kad Lietuva 

būtų pakviesta į Šiaurės At
lanto Sąjungą - NATO. Ats
tovai reiškė nuomonę, kad 
kelių mėnesių bėgyje pre

zidento George W. Bush Admi
nistracijai principe pritarus 
NATO plėtrai (nors dar kol kas 
neįvardinus kviestinas vals
tybes), jau dabar būtina veikti, 
kad Lietuvą pakvietus į NATO 
sudėtį, JAV-jų Senate turėtume 
įstatymu reikalaujamą šešias
dešimt septynių (67) senatorių 
pritarimą.

JAV LB Krašto valdyba 
imasi skubios akcijos iš anksto 
surasti bent 75 senatorius (tris 
ketvirtadalius Senato narių), 
kurie įsipareigotų remti 
Lietuvos priėmimą į NATO. Šį 
tikslą tikimasi įgyvendinti į 
akciją įtraukiant dvidešimt 
septyniose (27) valstijose 
veikiančius LB-nės vienetus, 
o taip pat įsteigiant, valstijos 
mastu, LB vienetus šiuose 
negausiai Amerikos lie
tuviais apgyvendintose vals
tijose:

Alabama, Arkansas, Dela- 
ware, Idaho, Kentucky, Loui- 
siana, Maine, Mississippi, 
Missouri, Montana, New 
Hampshire, North Carolina, 
North Dakota, Oklahoma, 
South Carolina, South Da
kota, Tennessee,Utah, Ver- 
mont, West Virginia, Wyo- 
ming.

Kreipiamės į tautiečius, 
gyvenančius aukščiau sumi

nėtose valstijose, kviesdami 
jus prisidėti prie talkos NATO 
akcijoje. Prašome pranešti JAV 
LB Krašto valdybai savo var
dą, pavardę, adresą, telefoną/ 
faksą ir elektroninio pašto 
adresą. Krašto valdyba atskirų 
valstijų mastu sugrupuos su
tinkančius padėti į veiksmingą 
vietą, atspausdins oficialius 
laiškus ir pateiks pavyzdinę 
informacinę medžiagą val
džios pareigūnų ir žinias- 
klaidos kontaktavimui. Pra
šomas žinias prašome nu
kreipti Krašto valdybos vice
pirmininkui organizaciniams 
reikalams:
Dr. Romualdas Kriaučiūnas, 
1816 Tecumseh River Road 
Lansing, MI 48906.
Elektroninis adresas: 
romask@acd.net

Suprasdami svarbią rolę, 
kurią vaidins minėtų valstijų 
senatoriai, savo ruožtu, pra
šome lietuviškos spaudos skai- 
tytojų talkos raginti savo 
artimuosius ir pažįstamus 
gyvenančius išvardintose vals
tijose prisistatyti LB Krašto 
valdybai ir pasiūlyti talką 
pagelbėti Lietuvai jos kelyje į 
NATO sudėtį.

Teresė Gečienė 
LB Informacija

mailto:romask@acd.net
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KOVO 11-OJI IŠKILMINGAI 
ATŠVĘSTA

Buvo gražus sekmadienio 
rytas. Gausus būrys žmonių 
susirinko PL centre Lemonte 
atšvęsti Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 11-tą 
gimtadienį. A.L. Tautinės 
sąjungos vicepirm. Jonas 
Variakojis, taręs įžanginį žodį, 
vadovavo šių iškilmių eigai. 
Buvo pakeltos su pagalba 
Edvardo Modesto - Lietuvos ir 
dr. Vinco Staniškio - Amerikos 
vėliavos, sugiedotas Tautos 
himnas, o “Partizanų Motinos” 
paminklą papuošė gėlių 
puokšte Tautinės sąjungos 
valdybos nariai Oskaras Kre- 
meris ir Irena Dirdienė, lydimi 
tautiniais rūbais pasipuošusių 
lituanistinės mokyklos 
“Geležinio Vilko” istorijos 
būrelio mokinių Skaistės 
Jagelevičiūtės ir Kazimiero 
Gurausko.

Kovo 11 d. minėjime dr.Vincas Staniškis, Vanda Mažeikienė, Vaclovas Mažeika, Danguolė 
Bartkuvienė, Eugenijus Bartkus.

V. Jasinevičiaus nuotr.

Čia inž. Vaclovas Mažeika, 
buvęs Tautinės sąjungos pir
mininkas, tarė žodį, pri
mindamas, jog neturime už
miršti, kad mūsų broliai ir 
sesės laisvę atpirko krauju, nes 
jie mylėjo tėvynę labiau negu 
patys save. Jie, kurie kovojo 
partizanų eilėse beviltiškoje 
kovoje prieš žiaurųjį priešą - 
raudonąją armiją, kurie rinkosi 

prie televizijos bokšto ar 
parlamento rūmų, jie, anot 
poeto Justino Marcinkevičiaus 
“Savo rankomis laikė apglėbę 
ne svetimą, ne užgrobtą, o savo 
žemę, jų akys buvo pakeltos į 
savo dangų, o į automatų 
šūvius jie atsakė skanduodami 
- Lietuva! Jie krito su šiuo 
žodžiu lūpose, nunešdami jį 
prie Dievo kojų. Nedidelė 
Lietuva vėl tapo didelė. Ją 
iškėlė ir išaukštino žuvusiųjų 
didvyriškumas, dvasios tvir
tybė, laisvės meilė.” Kvietė 
visus čia stovinčius prie “Par
tizanų Motinos” paminklo 
susimastyti ir atiduoti pagalbą 
žuvusiems už Lietuvos laisvę, 
melsti Viešpatį, kad suteiktų 
Jiems amžiną poilsį Aukš
tybėse ir mums primintų visų 
jų besąlyginę auką atkuriant 
nepriklausomą Lietuvą.

Tokių minčių vedami 
skubėjome į bažnyčią, kur 
kapelionas Algirdas Paliokas 
atnašavo Šv. Mišias už Lietuvą 
ir prelatas Ignas Urbonas, gilus 
pamokslininkas, išryškino 
svarbesnius Lietuvos istorijos 
momentus nuo Mindaugo 
laikotarpio iki šių dienų. Choro 
atliekamos giesmės pripildė 
šventiška, nuo kasdienybės 

atitrūkimo, nuotaika. Maldose 
prašėme Aukščiausiojo sti
prybės mūsų Lietuvai, jos 
žmonėms ir sau patiems. 
Aukas prie altoriaus nešė 
“Geležinio Vilko” istorijos 
būrelio, kuriam vadovauja 
Gražina Sturonienė, mokiniai: 
Jazminą Pumputytė, Mykolas 
Pumputis, Linas Mikalčius ir 
Kazimieras Gurauskas.

Pamaldoms pasibaigus 
Centro didžioji salė prisipildė 
šios šventės dalyvių. Pa
sveikinęs visus susirinkusius, 
Jonas Variakojis pakvietė 
programą vesti dr. Renatą 
Variakojytę - Staniškienę. 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
visai salei pritariant, sugiedojo 
solistė Praurimė Ragienė. 
Renata, padeklamavus Mai
ronio eilėraštį, pakvietė 
susikaupimo minute pagerbti 

visus žuvusius už Lietuvos 
laisvę.

Kapelionas A. Paliokas 
savo invokaciją pradėjo šiais 
žodžiais: “Visatos Valdove ir 
tautų Viešpatie, šiandien, kovo 
11-tą dėkodami už padovanotą 
laisvę mūsų Tėvynei, mel
džiame: padėk Lietuvos 
žmonėms suprasti, kad laisvė 
yra kova, nesibaigianti kova su

Jonas Variakojis, ALTS valdybos vicepirmininkas.
J. Variakojienės nuotr.

blogiu. Ji reikalauja drąsos, 
pasiaukojimo bei didelės 
meilės Tėvynei.

Viešpatie, Tu taip myli 
vaikus, mažus ir silpnus. 
Atkreipki dėmesį į mūsų 
mažą ir vis tirpstančią tautą, 
kuriai graso grobuoniškai 
nusiteikę didieji kaimynai. 
Juk Tu esi Visagalis, tad 
apsaugok mūsų bočių šalį...”

Kovo 11-os aktą perskaitė 
dvylikmetė Skaistė Jage- 
levičiūtė gražia lietuviška 
tarme sukeldama pasi
didžiavimą klausantiems.

Dr. Renata, pristatydama 
redaktorę Danutę Bindokienę 
paskaitai, tarė: žinome - ji 
“Draugo” vyriausioji re
daktorė, jos vedamuosius juk 
skaitome su kiekviena lai
kraščio laida. Džiaugiamės 
jos sėkme, bet man ji yra dar 
ir mano buvusi mokytoja, už 
tai esu jai labai dėkinga. Taip, 
tai buvo jaudinanti 
akimirka, kad pasėtas grū
das, puoselėjamas šeimos 
bei mokytojų, taip gražiai 
išbujojo.

Redaktorė D. Bindokienė 

savo žodyje pasveikino su
sirinkusius su šia nuostabia 
švente, tardama, kad per 50 
metų mes Jos liūdėjome, bet 
šiandien mes džiaugiamės. Ji - 
laisva! Būkime atlaidūs 
kritikuodami jos nesėkmes, 
džiaukimės jos laimėjimais.

Dainavo“Tėviškės” an
samblis vadovaujamas Stasės 
Jagminienės. Tai pynė tautiškų 
dainų pritariant muzikiniams 
instrumentams - Graži Tėvynė 
mano, Pažadėtoji žeme, 
Takelis, Nemunėlis ir kitos. Jų 
įtakoje Skaistė Jagelevičiūtė 
padeklamavo Kęstučio Genio 
eilėraštį “Laisvėjame”. Visi 
dalyviai pritarė, dainavo, plojo, 
lingavo ir užbaigė su tradicine 
daina “Ąžuolai žaliuos”.

A.L.Tautinės sąjungos 
vicepirm. Jonas Variakojis 
nuoširdžiai padėkojo visiems 
programos atlikėjams ir va
dovams, kuriems buvo įteiktos 
gėlės.

Minėjimas baigtas visiems 
sugiedant “Lietuva brangi”.

Vanda Mažeikienė

CLEVELANDO PENSININKŲ KLUBO ŽINIOS
2001 m. kovo mėnesio 1 d. 

įvykęs suėjimas buvo gausus 
ir darbingas.

Klubo pirmininkas H. Pik
turna pažvelgė į 2000 m. 
klubo eigą ir veiklą. Klubas 
turėjo 9 eilinius suėjimus ir 
metinę pensininkų gegužinę, 
kuri kiekvienais metais būna 
liepos mėnesį. Iš eilinių 
suėjimų yra minėtina lapkričio 
mėnesį įvykstančią Padėkos 
dieną, kada visi nariai už
simokėję tų metų nario 
mokestį, pietus gauna veltui.

Kas mėnesį veikianti 
loterija davė gerų vaisių: 
gautas 1,006 dol. pelnas buvo 
paskirtas Almos Adamkienės 
Vaikų Fondui ir čekis buvo 
pasiųstas šiai labdarystės 
įstaigai. Padėka priklauso 
visoms pensininkėms, kurios 
pravedė loteriją.

Didelė padėka priklauso 
klubo svečiams - prele
gentams, kurių žiniomis do
mėjosi pensininkai. Politinė 
apžvalga, teisiniai mediciniški 
ir dvasiniai patarimai, jautrūs 

pasakojimai, eilėraščiai, is
toriniai filmai paįvairino mūsų 
suėjimus.

Išvyka į Čikagoje ruošiamą 
operą “La Traviata” buvo 
sėkminga. Visi 42 dalyviai 
buvo patenkinti kelione ir 
aplankymu “Draugo” redak
cijos. Redaktorė D. Bin
dokienė šiltai visus priėmė ir 
aprodė visą spaustuvę. Išvykai 
vadovavo A. Petrauskis ir H. 
Pikturna.

Klubo narių sąrašuose yra 
užsiregistravę 156, iš jų ak

tyviai dalyvauja šeši asmenys: 
R. Čiuberkienė, J. Kaz
lauskas, A. Lūža, H. Pikturna 
ir G. Pikturnienė. Jų pa
reigas ir darbus labai 
vaizdžiai ir įdomiai api
būdino pirmininkas Hen
rikas Pikturna.

Jis padėkojo Norai Če- 
čienei, kuri dėl sveikatos 
pasitraukė iš valdybos, jos 
pareigas perėmė Genovaitė 
Pikturnienė. Valdybos nariai 
sutiko kandidatuoti kitai ka
dencijai, suėjimo dalyviai 
patvirtino.

Kitas suėjimas įvyksta 

balandžio mėnesio 1 d. 2:00 
v.p.p. Lietuvių namų viršutinėje 
salėje - laukiame visų!

Balandžio mėnesį švenčia 
savo gimtadienius Liuda 
Apanienė, Jonas Balbatas, 
Edvardas Bliumentalis, Janė 
Butrimienė, Zenonas Duč- 
manas, Petras Ežerskis, 
Eugenija Mackevičienė, Elena 
Malskienė, Edvardas Pranckus, 
Vytautas Račkauskas, Elzė 
Račkauskienė, Domicėlė Šir- 
vaitienė, Jonas Stankaitis ir 
Joana Stepienė.
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Lietuvos kariuomenės vadas brg. gen. J. Kronkaitis kalba Lenčių miške 
atidengiant paminklą žuvusiems partizanams.

J. Matulio nuotr.

Integracija Į NATO - ne vien kariuomenės ir politikų rūpestis Atkelta iš 1 p.

p—PASTABOS IR NUOMONĖS

AR LIETUVIAI KOLOBORANTAI IŠVENGĖ 
ATSAKOMYBĖS?

užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Alvydas Meda- 
linskas, sugrįžęs iš JAV ir 
įsitikinęs Amerikos kongreso 
atstovų parama.

Vilniaus pasirinkimas 
NATO Parlamentinės Asam
blėjos sesijai gegužės 27-31 
dienomis yra iškalbingas žen
klas, įvertinantis Lietuvos 
pažangą šioje srityje. “Mūsų 
pareiga ir garbės reikalas, kad 
NATO Parlamentinės Asam
blėjos sesija įvyktų pagal 
Europos standartus. Nuo mūsų 
pasirodymo priklausys ir bal
savimas dėl Lietuvos stojimo 
į NATO, nes svečiai išsiveš 
įspūdžius apie Lietuvą”, - 
tvirtino Seimo pirmininkas 
A.Paulauskas.

Politiniam lygmenyje dis
kusijų dėl NATO lyg ir nebėra, 
visos pagrindinės politinės 
jėgos sutaria, kad tai strate
ginis Lietuvos tikslas. Tai 
neseniai patvirtino ir Seimo 
NATO komisijos vadovai - 
pirmininkas socialliberalas 
Vaclovas Stankevičius ir pir
mininko pavaduotoja kon
servatorė Rasa Juknevičienė. 
Vis dėlto integracijos į NATO 
klausimu visuomenės nuotai
kų nepastovumas, apie ką 
liudija sociologinės apklausos, 
rodo, kad žmonės vis dar 
nepakankamai suvokia šio 
proceso svarbą ir reikšmę 
Lietuvos ateičiai ir jos pers
pektyvoms.

Integracija į NATO yra kur 
kas daugiau nei vien su krašto 
gynyba susijusios infra
struktūros išvystymas bei 
kariuomenės parengimas 
savarankiškai gintis. Tai 
būtinos, bet, deja, nepakan
kamos sąlygos įgyvendinti šį 
labai sudėtingą geopolitinį 
procesą. Be aiškiai išreikštos 
visuomenės paramos, vargu ar 
galima būtų tikėtis sėkmingo 
šio proceso vyksmo. Jeigu 
pasirodytų, kad mums patiems 
vis dar neaišku kodėl mums 
reikia NATO, tai galėtų tapti 
viena pagrindinių mūsų ne
priėmimo į Aljansą prie

žasčių. Todėl visiškai pagrįstai 
kai kurios politinės jėgos 
pasiūlė visoms partijoms 
kreiptis į savo rinkėjus, aiškinti 
jiems šio proceso svarbą ir 
vienareikšmiškai jį remti. 
Istorinių progų pasitaiko. Bet 
istorija ir patvirtina, kad jos 
nebūtinai visada išnaudo
jamos.

Lietuvai įstojus į NATO 
politinis ir ekonominis regiono 
kontekstas smarkiai pasi
keistų. Rusijos administruo
jamas Karaliaučiaus kraštas 
taptų Europos Sąjungos ir 
NATO erdvės anklava. Jo 
gravitacija integracijos į Va
karų Europos civilizacijos 
sanklodą taptų natūrali ir 
praktiškai neišvengiama. Jau 
dabar Karaliaučiaus krašto 
vadovai pripažįsta, kad Len
kijai įstojus į NATO santykiai 
su šia valstybe pagerėjo - tapo 
aktyvesni ir šiltesni, atsirado 
daugiau pasitikėjimo. Ne ki
taip bus ir su Lietuva, jai tapus 
NATO nare. Tuo pasitarnau
sime tiek sau, tiek savo 
didžiajam kaimynui, sudary
dami sąlygas kaimyniškai 
bendrauti teisiškai aiškiais ir 
ekonomiškai abipusiai naudin
gais pagrindais. Tik turime 
šitai pirmiausiai patys aiškiai 
įsisamoninti ir vienareikš
miškai apsispręsti.

Neretai gali išgirsti di- 
džiuojantis, esą lietuviai esame 
ilgiausiai išsilaikę pagonys, 
krikščionybę priėmę 400-500 
metų vėliau, negu kitur Eu
ropoje. Mažiau didžiuojamės 
faktu, kad ir maldaknygę lietu
viškai išsileidome paskutiniai, 
nors Europoje jau kelis šimtus 
metų veikė universitetai, buvo 
spausdinama mokslo litera
tūra, grožinė kūryba, poezija. 
Dabar irgi vyksta lemtingas 
apsisprendimo procesas: su
tapsime su Vakarų Europos 
kultūrine tradicija, pripažįs
tančią regioninius identitetus 
kaip vertybę, ir įsijungsime į 
bendrai puoselėjamą Vakarų 
civilizacijos kūrimo procesą, 
ar pasirinksime originalų “lie-

Praeitais metais Vilniuje 
įvyko komunistinio režimo bei 
jo koloborantų pasmerkimas.

Lietuvos Vyriausybė rū
pinasi, kad buvęs to režimo 
lopšys, Rusija, išmokėtų 
Lietuvai kompensaciją. Taip 
pat tautiečiai, kurie ko- 
loboravo su sovietinio režimo 
sistemos kūrėjais, atsiprašytų. 
Lietuvos spaudos duomenimis 
jau yra, kurie prisipažįsta, 
atsiprašo. Bent tiek! Sovietinis 
režimas ir jo šalininkai padarė 
neapsakoma žąla netik Lie
tuvai, bet daugeliui tautų, 
sunaikindami protus, patriotus, 
tuos, kurie sutiko patys kentėti, 
bet kitų neišduoti. Praktiškai- 
Tautos stulpai krito. Aš visai 
neabejoju, kad, jei grįžtų 
ateizmo ir antihumanizmo 
diktatūra, lietuviai išdavinėtų 
lietuvius. Šiandien Tautos 
pagrindinė masė be pa
triotizmo stuburo. Kas daugiau 
duos, tam dirbsiu. Neduok 
Dieve, jei kas pasikeistų,ta 
masė, kaip infekcija vėl atgytų 
ir dar likusius lietuvius tikrąją 
to žodžio prasme, sunaikintų- 
labai paprastas pasiteisi
nimas, aš noriu gyventi kito 
sąskaita.

Aišku, pagrindinis kal
tinimas lieka diktatūros 
kūrėjams. Bet ta diktatūrinė 
sistema plinta per abejingus, 
sulaužytus žmones. Lietuva 
turižaibiškai greitai sukurti 
patrijotinį elitą. Intiligentiją. 
Stiprinti savo pozicijas pa
saulio tautų tarpe. Kas atrodo 
yra daroma.

Šio straipsnio pagrindinis 
klausimas, o kaip su tais, kurie 
koloboravo susovietiniu re
žimu, bet gyveno, aktyviai 
koloboravo bei dirbo ir iki 
dabar gyvena Amerikoje, 
Kanadoje, Australijoje, Bra
zilijoje..... Europos mies
tuose!? Juk perjuos išeivijai 
bei Lietuvai yra taip pat labai 
pakenkta! Reikėtų paskelbti: 
Neprisipažinusieji bus viešai 
paskelbti, bus taikomos ati- 
tankamos sankcijos.

Čia gyvenusių koloborantų 
pagalba, dabar labai aiškiai 
matosi, nėra sukurta jokios 
stipresnės Lietuvai palaikyti 
sistemos. Viskas buvo daroma 

tuvišką” kelią - nei Rytai, nei 
Vakarai.

Be abejo, galimas ir toks 
pasirinkimas. Bet jį Žurna
listas Algimantas Čekuolis 
apibūdino su jam būdingu 
žaismingumu: parėjus po dar
bo pasistatyti prieangyje gumi- 

daugiau asmeninės iniciatyvos 
pagrindais.O jei ir veikia 
oficialiai pripažintos or
ganizacijos - tai jos buvo 
blokuojamos, sekamos ir savo 
veiklos neišvystė iki mak
simumo. Todėl šiandien nėra 
Amerikoje lietuviško uni
versiteto’, lietuvių kunigų 
seminarijos, lietuvių ligoninės, 
lietuvių kino studijos, Lietuvos 
televizijos matomos visoje 
Amerikoje! Todėl nėra šio 
laikotarpio lietuviams-trem- 
tiniams darbo vietų. Norintieji 
studijuoti neišprašo stipendijos 
iš Lietuvos fondų. O ga
vusiesiems jos neužtenka 
pilnam mokslo pasiekimui. 
Genocidas tęsiasi ten, Lie
tuvoje, ir čia! Aišku, sti
presnieji pavieniai asme
nys...pasieks savo karjeros 
viršūnę.

Ar jie prisimins Tėvynę!
Ar yra galvojama apie rim

tą sistemą -apie tautinės 
visumos ugdymą. Gaila, kad 
išeivijos laikraščiuose yra 
siūloma tik valymo, dažymo, 
slaugos darbai....Dėkui ir už 
tai! Miljonieriai-lietuviai: 
pasiūlikit pilną išsilavinimo 
finansavimą dabar atvy- 
kusiems, tinkamiems lie
tuviams.

Siūlau atvykusiam jau
nimui, kurie nori studijuoti, 
pateikti informaciją apie save 
į visus išeivijoje leidžiamus 
laikraščius!

Būtina sukurti rimtą fondą 
ir čia, išeivijoje, kad pabė
gusieji nuo skurdo, nuo 
bedarbystės, neprasigertų, 
nežūtų pasiilgimo depresijoje, 
neužmirštų savo išsilavinimo 
pagrindų, gautų Lietuvoje, bet 
lavintųsi, tęstų studijas ir čia, 
išeivijoje, taip pat išaugtų 
Lietuvos intiligentijos bei 
politikos atstovai. Amerika yra 
tik už tai, kad čia gyvenantys 
būtų išsilavinę. Tai naudinga ir 
JAV. Kol nėra sukurta rimtai 
veikiančio fondo tam reikalui, 
atsiliepkit taurūs ir galintys 
padėti lietuviai! Turime su
prasti, kad koloborantai, 
gyvenantys bei dirbę Va
karuose, skleidė tik juodo 
darbo ideologiją! Dirbk ir sau 
taupyk..... ! Šis obalsis, deja, 

nius batus, įsijungti televi
zorių, atsikimšti žalsvo stiklo 
buteliuką ir palaimingai už- 
snausti, ištuštinus prieš tai jo 
turinį ir jau pristigus jėgų 
išjungti burzgiantį aparatą...

Bet nejaugi žmogaus gyve
nimas nėra vertas daugiau? 

patiko ir geriems, bet siaurai 
galvojantiems tautiečiams. Tad 
ir neturime gerai, greitai, 
plačiai padedančios organi
zacijos,kuri nepasitenkintų tik 
senų rūbų, šokolado, keletos 
dolerių persiuntimu. Bet ir 
už tai Lietuvos žmonės dė
kingi.

Pav., visi žinome, kad Lie
tuvos pensininkai nieku būdu 
negali pragyventi.

Tegul bet kuri organizacija 
vakaruose gauna Lietuvos 
pensininkų sąrašus, išplatina 
vakarų spaudoje ir galintieji 
tegul čia, vakaruose, sukurtą 
pagalbinį-pensijinį fondą kas 
mėnesį nuo savo pajamų nu
rašo bent po 50 dol.! Iš karto 
pagerėtų reikalai, ant sąžiningai 
bebaigiančių savo gyvenimą, 
stalo!

Sovietai visais būdais sten
gėsi, kad jų okupuotų tautų 
piliečiai nesistengtų lavintis 
bei šviestis tautine, patriotine 
prasme! Gerai žinome faktą, 
kad Vakaruose gimę bei 
išsilavinę lietuvių vaikai 
nebuvo laukiami Tėvynėje net 
jau po persitvarkymo. Tad ar 
turime tikrą Nepriklausomybę! 
Dar iki šiol

Lietuvos Vyriausybė nenori 
įsileisti plačiai - tautiškai 
galvojančių protų.

Ar nereikia kažkam gal
voti, kad Vakarai taip pat yra 
gera vieta kurti Lietuvos eko
nominei, kultūrinei, politinei 
bazei. Savaime patriotais 
negimstama. Savaime sme
genys nelavėja. Ir niekas - nei 
Rusija, nei Izraelis, nei 
Amerika nepagamins lietu
viškos širdies! Telaimina Die
vas.

P.S. Lietuviai koloborantai, 
veikę Vakaruose, privalote taip 
pat pateikti žinias apie save 
Lietuvai. Atsiprašyti tautos. 
Atsiteisti per jus nuken- 
tėjusiems!

Edmundas Atkočiūnas
Santa Monica, CA

A tvy kusiems iš Lietuvos 
reikia stipendijos 

Magistro studijoms.
Gerimantai Stankutei, 

Santa Monica, CA
(Tel. 1-310-586-1148).
Kęstučiui Šalavėjui, Los 

Angeles, CA
(Tel. 1-323-936-6897)
Abu yra padavę dokumen

tus į Kalifornijos universitetus.
1441 Princeton St. #3 Santa 

Monica, CA 90404
Tel. 1-310-586-1148.
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JAUNIMO REKOLEKCIJOS CLEVELANDE
Vasario 25-26 d.d. Clevel- 

ande įvyko moksleivių 
rekolekcijos. Mūsų kuopa 
kasmet turi rekolekcijas į 
kurias mes pakviečiame 
svečią, kuris/i mus veda į 
gilesnį Dievo pažinimą. Šiais 
metais mes turėjome ne vieną 
viešnią, bet dvi. Mus šiais 
metais religiniai praturtino 
Indrė Čuplinskaitė ir Dana 
Grajauskaitė, abi iš Kanados.

Atsiradę stovyklavietėje 
mes geriau susipažinome su 
mūsų vadovėmis ir tada pra
dėjome žaisti grupėje, kaip 
kartu dirbti, ir kaip kartais reikia 
kitų pagalbos ką nors atlikti.

Vėliau mūsų vadovės 
pristatė mums rekolekcijų 
temą: “Kelias į Velykų Kalną!” 
Mūsų vadovės pasakė, kad šis 
laikas dalyvauti rekolekcijose 
yra nuostabus. Jos išdalino 
knygeles, kuriose buvo iš
spausdinta ką mes turėtume 
skaityti gavėnios metu, kad 
padėtų mums mūsų dvasinėse 
kelionėse. Keliavome į Taboro 
kalną, kur Jėzus pasikeitė į 
dangišką kūną. Trumpai 
pagalvojome apie tai, ir kaip 
šis skaitinys liečia mūsų gy
venimus. Tada, skaniai 
pavalgę, mes keliavome toliau 
ir atsiradome Horebo kalne. 
Čia Mozė buvo Dievo pa
šauktas. Mums liepė pagalvoti 
kaip Jėzus mus veikia ir ko iš 
mūsų tikisi.

Po to mums buvo duoti 
lapeliai su mastymo klau
simais apie mūsų keliones. 
Mes buvome paskirstyti sto
vyklavietėje, kur mąstėme apie 
duotus klausimus, kaip Dievas 
paveikė mūsų gyvenimą. Pa
mastę tikrai pamatėme kiek 
Dievas mus myli ir kiek veikia 
mūsų gyvenime. Šis mąstymas 
irgi mums padėjo mūsų 
kelionei į Velykų kalną.

Toliau mes keliavome į 
palaidūno slėnį, kur išmokome 
atleisti mūsų kaltininkams ir 
patys suprasti kaip priimti 
nusikaltusius žmones. Papildę 
pažiūras su naujomis mintimis, 
atsipalaidavome ir pavalgėme 
vakarienę su mūsų parapijos 
klebonu kun. Gediminu 
Kijausku, kuris atvažiavo 
atnašauti šv. Mišias.

Pavalgę, pasiruošėme šv. 
Mišioms ir buvome pakviesti 
Susitaikymo sakramentui. 
Buvo grojama meditacinė 
muzika ir pusvalandį gavome 
pasiruošti šv. Mišioms. Kai 
visi atliko išpažintį, prasidėjo 
šv. Mišios. Mišiose visi labai 
gražiai prisidėjo ir kunigas 
savo pamokslu mus labai 
džiugiai nuteikė. Po šv. Mišių 
atšventėme mūsų gražų 
bendravimą valgydami obuo
lių pajų ir kunigui padai
navome dainą “Trys mi
lijonai”. Vėliau atsisveikinome 
su kun. Kijausku ir tamsoje

Maironio kuopos ateitininkai rekolekcijose.

ėjome pasivaikščioti į mišką. 
Vaikščiodami tikrai pajutome 
Dievo artumą. Paskiausiai, 
prieš einant miegot, aš pris
tačiau meditaciją vaizduotėje. 
Kai pabaigėm, buvo laikas 
pasakyti “labanaktis” ir visi 
saldžiai, tyliai užmigome.

Sekantį rytą buvome pri
kelti šiltos saulės. Visi kartu 
dainavome liaudišką saulės 
pagarbinimą. Pavalgę pus
ryčius, toliau tęsėme pro
gramą. Išsiskirstėme lauke 
visoje stovyklavietėje ir mąs
tėme apie klausimus kurie 
mums buvo anksčiau duoti. 
Baigėm kalbėdami apie pa

siekimą mūsų Velykų kalno. 
Kartu su Dievu mes žinome, 
kad viskas yra įmanoma pa
daryti.

Palengva susitvarkėm ir 
pasiruošėm mūsų kelionei į 
namus. Simboliškai baigiant 
mes lipome laiptais į mašinų 
aikštę, kur mus sutiko pra- 
vedėjos ir mūsų kuopos glo
bėjai mums palinkėti geros 
gavėnios kelionės.

Norėčiau viso jaunimo 
vardu padėkoti Clevelando 
moksleivių globėjams dr. Vi
dai Švarcienei ir mano tėtei, dr. 
Mariui Laniauskui, kurie su
ruošė šias rekolekcijas. Dėkoju 

mūsų pravedėjoms Danai 
Grajauskaitei ir Indrei Ču- 
plinskaitei, kurios daug va
landų įdėjo ruošdamos mums 
rekolekcijas. Ačiū ir kun. 
Kijauskui, kuris mus paveikia 
ir rodo mums gerą pavyzdį. 
Didelė padėka Clevelando 
Sendraugiams ateitininkams ir 
“Taupos” kredito koopera
tyvui, kurie finansiniai parėmė 
mūsų rekolekcijas. Dar daug 
kam esame dėkingi ir 
ypatingai Dievui už viską, kad 
laisvoje Amerikoje mes turime 
progą dalyvauti šitokiose reko
lekcijose.

Lukas Laniauskas

BALANDIS
Stefanija Stasienė

Pavasario saulėj su sprogstančiu pumpuru
Balandy pražysta gražiausia svaja,
Teklesti pasauly
Meilė ir džiaugsmas
Taikos globoje

V.Mykolaitis - Putinas

Šiais žodžiais poetas suriša 
pavasario kylančią gyvybę su 
džiaugsmu ir meile, kuri turėtų 
pasaulyje šiais laikais vieš
patauti taikos globojama. 
Tačiau toks gražus pavasario 
linkėjimas pasaulio nejaudina 
ir vietoj taikaus ir ramaus 
gyvenimo daugelyje pasaulio 
vietų vyksta neramumai, ko
vos ir teroras.

Bet nežiūrint tamsių pa
saulio dėmių, balandis su 
atgimstančiu pavasariu atneša 
optimizmą, šviesesnę nuotaiką 
ir vilties. O balandžio pirmoji 
visame pasaulyje reiškiasi, 
kaip juokų, išdaigų ir melo 
diena. Mūsų vadinamas mė
nuo balandis lotynų kalboje 
vadinamas Aprilis, tai reiškia 
atverti, užtat balandžio pirmą 
visi atsiveria ir visokiais bū
dais stengiasi išreikšti savo 
jumoristinę nuotaiką.

Balandis yra buvęs net 
pirmasis metų mėnuo, kada 
žmonės gyveno pagal saulės 
judėjimą ir tą laiką laikė, kaip 
savo žemės darbų pradžią. Šią 
pirmą pavasario ir darbų dieną 
žmonės švęsdavo labai nuo
taikingai, karnavalais, pasi
linksminimais bei įvairiom 
išdaigom. Galiausiai balandžio 
pirmoji virto juokų ir melo 
diena. Žinoma meluoti ir ap
gaudinėti yra negražu, tačiau 
kol melas ir apgavystė ne
tarnauja blogiui, o gyvenimo 
kasdienybei praskaidrinti, o 
ypač balandžio pirmąją, tai 
dovanotina. Šis paprotys jau 
seniai praktikuojamas, tik 
tiksliai nežinoma kada ir kur 
tai prasidėjo. Manoma, kad 
tokio papročio šaknys glūdi 
Graikijoj, nes graikų mi
tologija nepaprastai plati, 
turtinga ir liečianti visas gy

venimo sritis. Homero laikais 
žmonės labai artimai bendravo 
su gamta ir dievais, pasa
kojama net apie žmonių ir 
dievų giminystės ryšius.

Čia patieksiu vieną graikų 
mitologijos pasakojimą, kuris 
gana artimas balandžio pirmos 
nuotaikai.

Štai Dzeusui pasidarė 
Olimpe labai neįdomu ir 
nuobodu, nes ten nebuvo nė 
vieno juokdario, kuris galėtų 
ten esančius šiek tiek pa
linksminti. Todėl nenuostabu, 
kad Merkurijus vieną dieną 
nukreipė visų žvilgsnius į 
žemę, kur žmonės susirinkę 
turgaus aikštėje šūkavo, 
dainavo ir kaip įmanydami 
linksminosi.

- Ar nereikėtų paleisti lietų 
į tą besilinksminančią minią? 
- Sušuko Merkurijus.

-Nesąmonė - Atsiliepė 
Olimpo dievai.

Pirmiausia reikėtų pranešti 
jų dvasiškiui, kad šis įspėtų 
žmones, jog artėja lietus, nes 
sušlaps tik kvaili ir žiopliai.

Tad tuoj pradėjo lyti. Tik 
vienas filosofas nubėgo į 
pastogę ir pasislėpė nuo 
lietaus. Visa minia paliko 
lietuje, nes kiekvienas iš jų 
norėjo matyti, kaip žiopliai

sušlaps. Lietui praėjus, iš 
pastogės išlindo filosofas ir 
sugrįžo į turgaus aikštę.

-Beproti, rėkė nuo lietaus 
sušlapusi ir įtūžusi minia ir 
pradėjo jį apmėtyti ak
menimis, pešioti plaukus iš 
barzdos ir mušti lazdomis.

-Palaukite, - sušuko išsi
gandęs filosofas.

-Aš jums įrodysiu, kad aš 
visai ne toks kvailas. Filosofas 
puolė ant kelių ir pradėjo 
melstis:

- O išmintingasis dieve, 

kuris globoji protinguosius ir 
kvailius, atsiųsk lietų ar net 
potvynį, kad ir aš sušlapčiau iki 
kaulų, kaip anie kvailiai, pa
daryk ir mane tokiu kvailiu, 
kaip mano kaimynai, kad 
galėčiau su jais taikoje gyventi.

Netrukus pasipylė lietus ir 
išminčius kiaurai sušlapęs 
atsikėlė. Jupiteriui visa tai iš 
Olimpo stebint labai patiko ir 
iškėlęs taurę sušuko:

- Į sveikatą už pirmąjį 
kvailį.

Nukelta į 10 p.
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LIETUVAITĖ, 
KURI PAŠVENTĖ 
SAVO JAUNYSTĘ 
LIETUVAI
Vytautas Šeštokas

Nors daug šalių,
Daug žemių, miestų pamatyčiau,
Žinau -
Pasaulyje gimtinė tik viena
Į nieką šio mažyčio krašto nemainyčiau,
Kur skamba dainos,
Dega žvaigždės Nemune...

Eugenijus Matuzevičius

Perskaičius Liucijos Pi- 
liponytės Mažeikienės knygą 
- Gyvenimo ir veiklos bruožai, 
pirmiausia reikia atkreipti 
dėmesį į knygos redaktoriaus 
Antano Mažeikos žodį: “Ši 
knyga, tebūna mano mylimai 
žmonai Liucijai padėka užjos 
didelę meilę Lietuvai, jos 
nuolatinį rūpestį kaip padėti 
iškelti Lietuvos problemas 
Amerikos valdžios ir partijų 
vadovams bei politikams, kad 
jie padėtų Lietuvai išsikovoti 
laisvę ir nepriklausomybę.”

Knygos turinį galima pa

dalinti į keturias dalis: 1. 
Biografija. Vienos darbščios 
moters kelias. 2. Jaunystėje - 
šokiai ir daina. Liucija talentą 
dainai, yaidybai, sportui ir 
šokiui rodė dar būdama gim
nazijoje Lietuvoje. Baigusi 
Vytauto Didžiojo gimnaziją 
Vilniuje 1940 metais, jau 
prasidėjus karui, kaip Ame
rikos pilietė, sugrįžo į savo 
gimtąjį miestą Čikagą. 1948 
m. persikėlė į Los Angeles. 
Čia pasireiškė jos meniniai 
gabumai ir veikla, išeivijos 
lietuvių tarpe, ji ir solistė, ir 

operečių pirmaeilių rolių dai
nininkė, tautinių šokių vadovė 
ir šokėja, lietuvių teatro ak
torė. Žodžiu, įvairiaspalvis 
moters meninis talentas. 3. 
Visuomeninė ir politinė jos 
veikla, daugelį metų res
publikonų partijoje. Ji ir Los 
Angeles lietuvių respublikonų 
partijos įsteigėja ir vadovė. 4. 
Knygoje atspausdinta daug 
laiškų, gautų jos vardu iš 
prezidentų, gubernatorių, res
publikonų partijos vadovų ir 
kt. 5. Gyvenimo prisiminimai 
nuotraukose.

Dėl vietos stokos neįma
noma pažymėti visus Liucijos 
Piliponytės - Mažeikienės 
nuveiktus darbus.

Tačiau reikia atkreipti dė
mesį į svarbų visuomeninį - 
politinį darbą. Knygoje šiam 
aprašymui pašvęsta arti 140 
puslapių. Skaitydami šį skyrių, 
daugiausia susidursite su jos 
politine veikla Los Angeles 
lietuvių bendruomenėje, 
Tautinėje sąjungoje, Los An
geles lietuvių respublikonų 
klube, Californijos valstybės 
respublikonų tarpe ir Ame
rikos lietuvių respublikonų 
veikloje Vašingtone.

Ji dalyvavo visuose 
Respublikonų partijos suvažia
vimuose, kur lietuviai respu
blikonai gavo pilną pripa
žinimą. Ji yra pirmoji lietuvė 
prezidentinių rinkimų elek
torate. Jos dėka Californijos 
lietuviai respublikonai gavo 
čarterį. Knygoje įdomiai 
aprašyta, kur Californijos 
gubernatorius ir aukšti respu
blikonų vadai remia Lietuvos 
nepriklausomybę.

Respublikonų partijos su
važiavime, įvykusiame 1990 
m. kovo 11 d., kuriame daly
vavo, gubernatorius, senato
riai, kongresmanai ir daug 
aukštų Respublikonų partijos 

pareigūnų, prasmingą kalbą 
pasakė Lietuvos draugas, kon
greso atstovas Christopher 
Cox.

Suvažiavime kalbėjo Liu
cija Mažeikienė ir Vytautas 
Vidugiris, pareikšdaml, kad ši 
diena Lietuvai yra itin svarbi, 
nes šiandien Lietuvoje, Vil
niuje, Lietuvos parlamentas 
paskelbė Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymą. Suvažia
vimo atstovai ir svečiai priėmė 
labai džiaugsmingai ir 
entuziazmas užvaldė visus 
dalyvius.

Verta pažymėti, kad kny
goje yra gausu fotografijų, 
atžymėjimų, apdovanojimų'ir 
net 22 įrėminti paveikslai bei 
keturių Amerikos prezidentų 
nuotraukos, padovanotos L. 
Piliponytei - Mažeikienei. 
Atspausdinta 30 jai skirtų 
prezidentų, gubernatorių, se
natorių, kongresmanų, res
publikonų partijos vadovų 
laiškų. Knyga yra 335 pus
lapių. Medžiagą surinko ir 
paruošė spaudai Antanas Ma
žeika. Knyga išleista 1999 m. 
Leidėjas nepažymėtas.

Ji rodo, kad galima daug 
padaryti, jeigu širdyje dega 
tėvynės meilė ir noras parodyti 
pasauliui, kur yra Lietuva ir ką 
mes darome jos garbei.

BalandisAtkelta iš 9 p.
Tačiau istorikai sako, kad 

melų ir išdaigų diena kilusi ne 
iš graikų, o Prancūzijos ir ne 
taip jau seniai. Sakoma, kad 
1566 metais balandžio pirmos 
išvakarėse Prancūzijos ka
ralius Pilypas Burgundietis 
būdamas vienas rūmuose labai 
nuobodžiavo. Tada jis pa
sikvietė rūmų juokdarį ir įsakė 
jam sugalvoti kokį nors 
negirdėtą, neregėtą išdaigą, už 
kurią pažadėjo jam gerą 

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
skelbia

KONKURSĄ^

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

16 ir 35 amžiaus, įsijungti ir sugalvoti naują 
JAVLJS emblemą.

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

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

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

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

laikraščiuose.

Kristina V. Jonušaitė 
JAVLJS sekretorė

dovaną. O jei nieko ne
sugalvos, tai atsakys savo 
galva. Juokdarys išgirdęs šį 
karaliaus įsakymą, visiškai 
nesijaudino, o ramiausiai su 
draugais gėrė vyną, kol 
nugriuvo po stalu. Balandžio 
pirmą atėjo budelis ir pa
žadinęs juokdarį sako, kad už 
karaliaus valios nevykdymą 
jam teks atsisveikinti su galva. 
Tad juokdariui užrišo akis ir 
paguldė jį ant kaladės. Dabar 
budelis juokdariui smogė per 
sprandą, tik ne kirviu, o dešros 

gabalu. Įvyko nelauktas da
lykas, juokdarys krito ne
gyvas.

Karalius manė, kad 
juokdarys mirė iš baimės ir 
labai išgyveno. Tačiau nu
mirėlis pakilo sveikas ir tuoj 
pat pareikalavo iš karaliaus 
žadėtos dovanos. Tai tokį 
pokštą juokdarys iškrėtė 
karaliui balandžio pirmos 
proga. Šis pasakojimas vėliau 
kiek pagražintas paplito ir po 
kitus Europos kraštus ir 
balandžio pirmoji toliau vys
tėsi, kaip juoko, melo ir 
išdaigų diena.

Anglai tą dieną vadina 
“kvailių diena”. Suomiai tą 
dieną negena galvijų į ganyklą 
ir nepradeda naujų darbų. 
Žinoma ir Lietuvoje balandžio 
pirmoji skaitoma melo ir 
apgaulės diena. Ypač sten
giamasi ką nors apgauti. 
Sakoma jei nieko neapgausi, 
tai bus nelaimingi metai, 
Kaimuose buvo paprotys ne
susigaudančius jaunuolius 
siuntinėti pas kaimynus ko 
nors neesamo parnešti, kaip 
pvz. “gaištuvėlio” ar kitų 
nebūtų dalykų. O kaimynas 
tokiam jaunuoliui tada 
prikraudavo maišą geležų ar 
visokių šiukšlių. Visa tai 
sukeldavo gardaus juoko. 
Žinoma niekas tą dieną 
nepyko, o kiek gražių liaudies 
pasakymų surištų su ta diena, 
pvz. Meluok melą, išvesk 

galą.,- bus tavo teisybė, arba su 
melu visą svietą pereisi, bet 
atgal nesugrįši ir t.t.

Šalia žodinio apgavimo, 
mėginkime savo šeimos narius 
apgauti štai, kad ir tokiom 
bandelėm:

1 pakelis sausų mielių
3 3/4 puoduko miltų
1 puodukas karšto vandens
15 gabalų (didesnių) 

marshmallovv
4 šaukštai aliejaus
2 šaukštai cukraus
1 kiaušinis
Truputį druskos
Į dubenį supilti karštą 

vandenį, aliejų, cukrų, druską. 
Kai praves suberti mieles ir 
šiek tiek suplaktą kiaušinį. 
Viena ranka berti miltus, o kita 

Neužmirštamai

A. f A.
ONAI NAUMANIENEI

užbaigus šią žemišką kelionę, jos giliai 
liūdinčiai dukrai GENOVAITEI KARSOKIENEI, 
vaikaičiams KĘSTUČIUI KARSOKUI, RITAI 
ZAVODNY ir jos vyrui PALMER reiškiame 
širdingiausią užuojautą ir kartu liūdime.

Roma ir Danielius Degėsiai 
Malvina Švarcienė ir 

jų šeimos

minkyti tešlą. Suminkius 
pridengti ir 15 minučių leist 
pastovėt. Iš tešlos daryti 
vienodo didumo rutuliukus. 
Kiekvieną rutuliuką suploti ir 
uždėti po vieną marshmallovv. 
Sujungti kraštus, ir užspausti, 
kad gautųsi apvali bandelė. 
Sudėti į pateptus skardos 
lizdelius (cup cakes) 
sujungimą tešlos į apačią ir 
leisti 10-15 minučių pakilti, 
patepti kiaušiniu. Kepti 
įkaitintoj orkaitėj 350 F., 
temperatūroje apie 30 minučių 
arba iki auksinės spalvos.

Iškepus tiekti į stalą 
karštus. Prakandus, vidus 
tuščias - kur dingo marshmal
lovv? - pirmas balandis.

mailto:ara@javljs.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS

BALANDŽIO 1 d., sekmadienį, 11:30 v.r. Dievo Motinos 
parapijos konferencijų kambaryje metinis Clevelando 
bendruomenės susirinkimas.

BALANDŽIO 7 ir 8 dienomis Šv. Jurgio parapijos velykinių 
kepinių pardavimas.

BALANDŽIO 7 d., 6:30 val.vak., Clevelando LSK “Žaibo 
diena 2001” metinis parengimas Lietuvių namuose.

BALANDŽIO 8 d., sekmadienį, poeto Balio Augino knygos 
“Namų pašvaistė” pristatymas, rengia Korp. Giedra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRUODŽIO 15-16 d. Šv. Jurgio parapijos kalėdinių kepinių 
pardavimas.

GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. Bendros Kūčios Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

SLIDINĖTOJŲ SĄSKRYDIS IR VARŽYBOS
Pasaulio lietuvių slidinėtojų sąskrydis vyksta šią savaitę, 

kovo 24-30 d.d., Mammoth Mountain slidinėjimo kurorte, 
Kalifornijoje, JAV. Sąskrydį rengia Kalifornijos LSK Banga, 
per specialų organizacinį komitetą, kurį sudaro: Algis Šėkas - 
pirmininkas, Rita Tumienė-Dičiūtė - sekretorė, Raimundas 
Dičius, Algis Juodikis, Darius Raulinaitis, Dr. Izabelė 
Sagatauskaitė ir Rimas Tumas - nariai.

Šio sąskrydžio apimtyje, kovo 28 d., vykdomos VH-sios 
Pasaulio lietuvių kalnų slidinėjimo varžybos ir kartu 2001 m. 
Š. Amerikos lietuvių pirmenybės, kurių programoje slalomo ir 
didžiojo slalomo rungtys įvairiose klasėse, pagal dalyvių amžių.

Rengėjų pranešimu, sąskrydyje dalyvauti užsiregistravo 165 
slidinėtojai, iš kurių - 129 iš Š. Amerikos (JAV ir Kanados), 32 
iš Lietuvos, 2 iš Australijos ir 2 iš Singapūro. Sekite tinklalapyje: 
www.lithuaniaweb.com/skisummit/

SENJORŲ KREPŠINIS HAMILTONE
Kovo 31 ir balandžio 1 d.d., Hamiltone, Ont. įvyks 2001 m. 

Š. Amerikos Lietuvių Vyrų Senjorų (35 metų ir vyresnių) 
krepšinio pirmenybės, kurias vykdo Hamiltono LSK “Kovas”. 
Turnyro vadovas Arvydas Šeštokas praneša, kad varžybose 
dalyvauti užsiregistravo 7 komandos: Toronto Aušra, Toronto 
Vytis, Čikagos ASK Lituanica, Detroito Kovas, Clevelando 
Žaibas ir 2 komandos Hamiltono Kovo. Praeitų metų laimėtojai 
- Čikagos ASK Lituanica.

O JAUNUČIŲ KREPŠINIS - ČIKAGOJE!
Pagal preliminarinės registracijos duomenis, balandžio 28- 

29 d.d. Čikagoje įvykstančiose 2001 m. Š. Amerikos lietuvių 
jaunučių krepšinio pirmenybėse numato dalyvauti 49 komandos. 
Turnyrą vykdo Čikagos ASK Lituanica. Organizacinio komiteto 
pirmininku yra dr. Donatas Siliūnas. Tikimasi daugiau komandų, 
kadangi dar nevisi klubai atliko preliminarinę registraciją.

Primename, kad galutinė komandų registracija privalo būti 
atlikta iki š.m. kovo 31 d. imtinai, šiuo adresu:

Dr. Donatas Siliūnas, 5116 Illinois Avė., Lisle, IL 60532. 
Tel. 630-852-3204; Faksas 630-852-4026; EI paštas1: 
dsiliunas @ aol.com

Norite daugiau informacijos? Sekite tinklalapyje: 
www.lituanica.org

amb

DIRVAI 
AUKOJO

G. Biskis, Clarendon Hill, IL .. 65
J.Lizaitis, Ft. Lauderdale, FL.. 65
A. Strazdas, Placentia, CA..... 20
J.Kleinaitis, Germantown, TN 15
V.Sherkšnis, Gardner, MA .... 15
B. Siliūnas, Clarendon, Hill, IL 15
H. Stasas, Cleveland, OH......  15
T.Seliokas, Bethlehem, CT .... 15
V.Zdanys, W.Hartford, CT .... 15
L.Baum, Grand Island, NE .... 10
J.Juozūnas, MiamiB., FL.....  10
J. Mikaila, Seminole, FL........ 10
K. Sušinskas, Lemont, IL......  10
O.Vaškas, Willoughby, OH ... 10
A.Simmos, Chicago, IL......... 10
H.Feifer, Kenneth City FL ....  5
K.Laukaitis, Hinsdale, IL....... 5
S.Vaičius, Chicago, IL ........... 5
S.Vasiulis, Manchester, MI.... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖ SĄJUNGA

“Dirvos” 85-erių metų su
kakties proga Amerikos Lie
tuvių Tautinės sąjungos ir 
“Vilties” draugijos paskelbto 
vajaus aukotojai:

Po sunkių kančių iškeliavus į 
amžinuosius namus šimtametei 

A.fA.
ONAI NAUMANIENEI

Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai GENUTEI 
KARSOKIENEI, anūkei RITAI ir jos vyrui, 
PALMER, anūkui KĘSTUČIUI, proanūkui 
MATTEVV ir visoms giminėms Lietuvoje.

Genė ir Mečys Aukštuoliai 
Irena ir Henrikas Belzinskai 
Jonas Balbatas
Jonas Citulis
Janina ir Vytautas Januškiai 
Irena ir Henrikas Johansonai 
Magdutė ir Aleksas Liutkai 
Aldona ir Vytenis Miškiniai 
Norbertas Plechavičius 
Irena Vederienė

A. t A.
ONAI NAUMANIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučia kaimynai dukrą 
GENĘ KARSOKIENĘ, anūkę RITĄ ir vyrą 
PALMER ZAVODNI bei anūką KĘSTUTĮ 
KARSOKĄ.

Jane Butrimienė 
VValter Butrimas 
Nora ir Vincas Čečiai 
Salomėja Knistautienė 
Elena ir Jurgis Malskiai 
Judita ir Kęstutis Petraičiai 
Antanina ir Pranas Petraičiai 
Bennett ir Bill Dokarcik 
Elena ir Algis Zylė 
Julija Stogienė

Jonas Jurkūnas ......... 100.00
Brutenis Veitas..............100.00
Aldona Pintsch
(Noakaitė).................... 100.00

Aukų vajus tęsiamas. Nuo
širdžiai dėkojame visiems 
atsiliepusiems į šį kvietimą.

Prašome, kas dar savo 
paramą Dirvai neatsiuntėte, 
padarykite dabar, kad tiek 
metų ėjusi Dirva nesustotų 
ir toliau remkime vienintelį 
lietuvių tautinės minties 
laikraštį. Iš anksto dė
kojame.

Su pagarba 
O. Kremeris

A. t A.
ONAI NAUMANIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų 
mylimą draugę GENUTĘ KARSOKIENĘ 
ir visą šeimą

Nora ir Vincas Čečiai 
ir Žalgirio šaulių kuopa

http://www.lithuaniaweb.com/skisummit/
aol.com
http://www.lituanica.org
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Nėriny ItK. •uNek.PrMiriįoi SurMt 

"Nctiagot"ttvfykltvktčĮc VanMo«r 

“Neringos” stovyklos
Ką galite nuveikti 

su $30 šiais laikais?
Jūsų $30 auka gali paremti 

Lietuvos mokytoją

INFORMACUA: 416-537-7M5, o«iag»i(į'yahooxom

(Amerikos pedagogu talka Lietuvos švietimui)

kursuose 2001-uju metu vasarą!
Sulauksite padėkos laiško iš mokytojo.

VPA Accounting
866B. ĮSSSCM CkrvcUod. OH 44119

^Income Tsx Service"^
•

Don't yvaitfor the fling deadline, 
call us for an appotntmcnt today!

(216) 481-4614

o

EUROPA TRAVEL 692-1700

LOWĘST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS OU TRAVEL 
TO EAST EUROPE 

passports * visas * prepaid tiektu 

SERVING OUR COMMUNITY 
for oVer 35 Tears

“LEADERS IN L0W COST TRAVEL"

F».S. TIRE Ine.
Comptoto Front Gr*d Sorvioo

MufRert, Mm oi and FMer
■ 0uy arty 4 tree and raoa^a a P.6. Tire hat*

u Siunčiu $30 stipendiją, 
u Pridedu $_____auku

bendroms A.P.P.L.E. 
programoms.

Aukas prašome siusti šiuo adresu:
P O. Box 617

Durham, CT 06422
Visas aukas galite nuskaityti nuo valstybiniu mokesčiu.

SAVI PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

Man-Frt- a amiaBpm MBE . 200*91
SaL: I am to 4 pm Oevehnd, OK 44119

Paul Stefanac

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga
WIHIaml Jakubs Sr. 
WfHiam J. Jakubs Jr. 
Kenneth Schmidt 
Barbara Jakubs Schmidt

UcarayuM dHkiorU Ir Msamuotofai
OeMteaAOMo 44H9 

MOOOLaAa^OMBM. EMtaKOfeto 44095 

Mm*.: (2161 5TI-7770

Born To Travel •
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) • 
CLEVELAND, OH 44122 *
Tel.: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax:(216)831-5028 *

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

mailto:TAUPA@AOL.COM
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