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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

PREZIDENTAS 
PASIRAŠĖ VALSTYBĖS 
BIUDŽETO ĮSTATYMUS

LR Seimo, LB atstovai 2001 spalio 9 dieną kartu su Lituanistikos tyrimo ir studijų centro 
bendradarbiais Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje, Čikagoje.

Iš kairės pirmoje eilėje - dr. Vygintis Gontis, Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas, 
prof. dr. Stasys Vaitekūnas, Klaipėdos universiteto rektorius, Liuda Rugenienė, JAV LB LR 
Seimo komisijos pirmininkė, Vaclovas Karbauskis, LR Seimo komisijos pirmininkas, Dalia 
Puškorienė, JAV LB Seimo komisijos narė, Arminas Lydeka, Seimo komisijos narys, Jurgis 
Razma, LR Seimo komisijos narys.

Antroje eilėje iš kairės: V. Vidugiris, dr. K. Ambrozaitis, A. Rugienius, Al. Sakalas, J. 
Sniukštienė, S. Petersonienė, M. Šatienė, S. Miglinienė, dr. S. Bačkaitis, A. Avižius, prof. J. 
Račkauskas, gen. konsulas G. Apuokas, S. Džiugas, dr. R. Motuzas, A. Janušas, A. Sakalaitė, dr. 
A. Monkevičius, LR švietimo ir mokslo ministras, V. Blinkevičiūtė, LR apsaugos ir darbo ministrė, 
dr. A. Avižienis, A. Skardžius ir kiti. Z. Degučio nuotr.

MONOPOLIS
Jau 3 mėnesiai, - nuo rug

sėjo pradžios, - kaip links
niuojamas žydų vardas. Ir vis 
neigiamu aspektu. Tai Dur- 
bane arabai re ika lavo  
apsvarstyti Izraelio rasizmą tai 
Manheteno susprogdinti dan
gora iž ia i - žydų galybės 
simbolis-Prekybos namai, tai 
numuštas lėktuvas su žydais iš 
Izraelio skridusiais Rusijon, 
tai palestiniečių savižudžių 
drastiškas pasipriešin im as 
Izraelio kariniam terorui...

Štai ir Lietuvos Mokslų 
Akademijoje buvo pristatyta ir 
apsvarstyta prof. habil. dr. A. 
E id in to  sudary ta  knyga 
“Lietuvos žydų žudynių byla”. 
Knygos autoriai gražiai iš
nagrinėjo monografijos tiks
lus, uždavinius ir tolimesnes 
perspektyvas, o diskusijos 
da lyv ia i pare iškė  savo 
pastabas.

K albė ju sie ji buvo d ia 
metraliai priešingi: vieni teigė, 
kad lietuviai šaudė, o kiti, kad 
gelbėjo žydus. Ir vieni ir kiti 
savo nuomonės nekeitė ir gynė 
savo teisybę. M atyt ginčo 
esmė glūdi priežastyje (ko
dėl?) ir vertinimo kriterijuose, 
kas būtų suartinę nuomones, 
bet niekas to nelietė. Gaila.

Peržvelgus ir apibendrinus 
pasisakiusiųjų mintis ir iš
vadas, galima jau konstatuoti,

Dr. R. Gajauskaitė, 
kriminologė

kad ka ltin im as žydšau- 
džiavim u - yra neteisingas 
lietuvių tautos savigynos nuo 
raudonojo teroro įvertinimas. 
Todėl labai svarbu tiksliai, 
beveik minučių tikslumu žinoti 
savo istoriją  ir neleisti jos 
falsifikuoti.

Visi žinome, kad Lietuva - 
vienintelė Europos valstybė 
dar viduramžiais ne tik glaudė 
persekiojamus žydus, ne tik 
gelbėjo nuo pogromų, bet ir 
įstatymais juos gynė. Lietuvoje 
vienintelėje valstybėje žydai ne 
tik nebuvo diskriminuojami 
apribojimais, ne tik buvo lygūs 
su kitais piliečiais, bet dar ir 
turėjo privilegijų. Todėl žydai 
ram iai gyveno, - kūrė bei 
klestėjo Lietuvoje 600 metų: 
turėjo savo šventyklas, m o
kyklas, netgi M okslų A ka
demiją. “Litvakai” darė žymią 
įtaką  Pasau lio  žydų b en 
druomenei. Dar ir šiandien viso 
pasaulio žydai kalba Lietuvoje 
sukurta idiš kalba...

Tačiau svarstomoje kny
goje šis beprecedentinis Pa
saulio  is to rijo je  žydų p a 
laikym as Lietuvoje nebuvo 
nušv iestas, nebuvo akcen
tuotas, kaip lietuvių tautos 
tolerancijos įrodymas.

Ypatingai ženkliai atjauta 
žydams pasireiškė karo metu: 
jau 1939-siais Lietuva priėmė 
karo pabėgėlių srautus, tame 
tarpe 30-40 tūkstančių žydų. 
Daugeliui jų  Lietuva išdavė 
tarp tau tinę galią  turinčius 
dokumentus, kuriais remiantis 
visos valstybės (tame tarpe ir 
Japonija) jau galėjo išduoti 
vizas, garantavusias jų  išsi
gelbėjimą. Okupavus Lietuvą, 
žydus gelbėjo  dešim tys 
tūkstanč ių  lie tuv ių , patys 
rizikuodami savo ir šeimos 
narių gyvybėmis.

Š iand ien  turim e apie 
14,000 išlikusių žydų gel
bėtojų sąrašų, iš jų  pačių žydų 
pripažintų gelbėtojais - 2700 
bei apie 900 apdovanotų už 
gelbėjimą: 490 lietuvių su
teiktas Pasaulio teisuolio, bei 
400 - apdovanoti Žūvančių 
gelbėjim o  kryžium i. P a 
žymėtina, kad Lietuva, pagal 
Jad Vashem (Jaruzalė) ap
dovanotųjų skaičių yra 3-je 
vietoje iš 22 valstybių. Pagal 
A. E idinto pateiktus p rak
tiškus pavyzdžius, atrodo, kad 
gelbėtojų 14,000 skaičių rei
kėtų kelis kartus padidinti, kas 
sudarytų apie 50,000 gelbėtojų 
ir teisingiau atspindėtų bu
vusią padėtį.

Pažymėtina, kad Lietuva 
viena iš nedaugelio Europos

Kritiškai vertindamas Sei
mo p a tv irtin tą  k itų  m etų 
valstybės biudžetą Prezidentas 
Valdas A dam kus vis dėlto  
gruodžio 22 d. pasirašė 2002- 
ųjų valstybės ir savivaldybių 
biudžetų įstatymą. Jis taip pat 
pasirašė Pelno mokesčio, bet 
vetavo Piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
tu rtą  a tkūrim o įsta tym o 
pataisas, praneša ELTA.

“Dabarties ekonominėje ir 
politinėje tikrovėje prastas 
biudžetas yra geriau negu jokio 
biudžeto. Šiandien Lietuvai 
kaip niekad reikia stabilumo”, 
- sakė Prezidentas aiškindamas 
savo sprendimo motyvus.

Prezidentas taip pat pra
nešė, kad pasirašė  Pelno 
mokesčio įstatymą. “Disku
sijos rodo, kad ne visi vers
lininkai jam  pritaria. Tačiau 
savo sprendim ą priėm iau  
remdamasis tais finansų spe
cialistais, kurie pateikė įti
k inam ų argum entų  už šį 
įstatymą”, - sakė V. Adamkus.

V.Adamkus apsisprendė ir 
dėl daug g inčų  bei a istrų  
sukėlusio įstatymo - jis vetavo 
Piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojam ąjį turtą 
atkūrimo įstatym o pataisas. 
“G erai suprantu  ir nuo 
mininkus, ir savininkus. Kaip 
visa mūsų Tauta, jie patyrė ir 
iki šiol patiria  istorinę ne
teisybę. Ją atlyginti tikrai nėra 
lengva. Vis dėlto nė viena 
V yriausybė nedėjo  p ak an 
kamai pastangų, kad tai būtų 
padaryta. Šią savaitę Seimas 
netikėtai pasiūlė teisingumą 
vieniems kitų sąskaita. Esu 
tikras, toks politinis žingsnis 
problemos neišsprendžia, o dar 
labiau ją  paaštrina” , - sakė 
V.Adamkus. Pasak jo , taip 
griaunamas pasitikėjimas tei
sine valstybe. Taip griaunamas 
pasitikė jim as m ūsų K ons
titucija . Ji a išk iai skelbia: 
“Nuosavybė neliečiama” .

V .A dam kus tik is i, kad 
dauguma Seimo narių parems 
Lietuvos Prezidento ir Prem
jero poziciją ir pagaliau bus 
teisingai ir teisėtai atlyginta

va lstyb ių  nedalyvavo  SS 
dalinių forsavime ir neturėjo 
bendrų valdymo institucijų su 
nacistine Vokietija, o lietuvių 
savisaugos batalionai dažnai

m ūsų žm onėm s isto rijo s 
padaryta skriauda.

Prezidentas prisipažino, 
kad dar niekad pasirašydamas 
įstatymą dėl biudžeto nebuvo 
tik ras, ar b iudžetas padės 
modernizuoti valstybę ar už
tikrins svarbiausius v isuo
menės poreikius, ar valstybės 
išlaidos atitiks mokesčių mo
kėtojų išgales. “Todėl pasira
šydamas buvusius biudžeto 
įstatym us ne kartą  siū liau  
keisti jo formavimo principus, 
atsisakyti neįg-vendinam ų 
pažadų”, - sakė V.Adamkus.

Šalies vadovas pabrėžė, 
kad “nuolat kartojam i, bet 
nevykdom i po litikų  įs ip a 
reigojimai kelia įtampą ir ūkio, 
ir socialinėje srityse. Tai didina 
žmonių nepasitikėjim ą val
džia, o karta is  ir m ūsų 
valstybe”.

Prezidentas priminė, kad ne 
kartą ragino Seimą atsisakyti 
p rieštaringų  ir realia i ne į
gyvendinam ų įstatym ų le i
dybos. Net svarsčiau galimybę 
g rąž in ti Seim ui šių m etų 
biudžetą.

“Visi suprantam e, kad 
susidūrėme ne tik su politine, 
finansine, bet ir su akivaizdžia 
teisine problema. Gaila, kad ją 
išspręsti laiku valdančiajai 
daugumai pritrūko politinės 
valios. Todėl dar kartą raginu 
Seimą ir Vyriausybę su biu
džetu susijusias problem as 
išspręsti jau kitų metų pra
džioje”, - pareiškė V. Adamkus.

“M es, p o litik a i, esam e 
neįvykdę pažado - p irm a 
susitarti dėl mokesčių tvarkos 
ir ją  įteisin ti, o tik  paskui 
nustaty ti būsim o b iudžeto  
išlaidas. Deja, verslo  ben
druomenė dar tiksliai nežino, 
kokius m okesčius re ikės 
mokėti kitais metais ir kaip jie 
įtakos verslo sąlygas”, - sakė 
šalies vadovas. Pasak jo, stabili 
ir racionali mokesčių sistema 
galėjo būti geriausia Kalėdų 
dovana šalies verslui. Gaila, 
kad Seim as nespėjo  to 
padaryti. Kaip ir anksčiau, 
einam a pusinių  sprendim ų 
kelių.

buvo sušaudomi pirma atsi
sakius šaudyti žydus (Paneriai, 
Marijampolė, Alytus?), o po to 
į bendrą duobę sušaudydavo ir 
žydus. (Nukelta į 4 p.)
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■ SIŪLO RINKTI SEIMO OPOZICIJOS VADĄ
Seimo narys iš opozicijos centristas Virginijus Martišauskas 

pasiūlė rinkti parlamento opozicijos lyderį ir patikslinti šią 
savoką. Penktadienį parlamentaras užregistravo Seimo Statuto 
pakeitimo projektą. Kaip sakė Eltai parlamentaras, šią Statuto 
pataisą padiktavo dabar susiklosčiusi padėtis, kai Seime nebeliko 
opozicijos lyderio. Iš L iberalų frakcijos pasitraukus 11 
parlamentarų, šios frakcijos seniūnas Gintaras Steponavičius 
nebegali būti opozicijos lyderiu, nes neatitinka Statute numatytų 
reikalavimų.

Šiuo metu Seimo Statutas nustato, kad opozicijos lyderiu 
vadinamas didžiausio opozicijos junginio, kurį sudaro daugiau 
nei pusei Seimo mažumai priklausančių Seimo narių, vadovas. 
Po R. Pakso komandos pasitraukimo Liberalų frakcijoje liko 
tik 23 parlamentarai, tai gerokai mažiau nei pusė visų Seimo 
opozicijos narių.

V. Martišausko parengtame Seimo Statuto pakeitimo projekte 
siūloma pakeisti iki šiol galiojusią normą ir nustatyti, kad Seimo 
opozicijos lyderis yra renkamas parlamento mažumos atstovų 
balsų dauguma. Tokia tvarka, projekto autoriaus nuomone, 
sudarytų prielaidas opozicijos lyderiui atstovauti platesnei Seimo 
mažumai. Kartu būtų išvengta dabartinės padėties, kai dėl 
nepakankamo opozicinių junginių dydžio mažuma neteko 
galimybės turėti Seimo opozicijos lyderį ir kartu buvo apribotos 
opozicijos veiklos galimybės.

Projekte taip  pat siūlom a patikslin ti sąvoką “Seimo 
opozicijos vadas”. Seimo pareigą patikslinti šią sąvoką taip, kad 
ji atitiktų tikrąją teisinę padėtį, nurodė Lietuvos Konstitucinis 
Teismas 2001 m. sausio 25 d. priimtame nutarime. Konstitucinio 
Teismo nutarime pažymima, kad šiuo metu Statute vartojama 
sąvoka “Seimo opozicijos lyderis” nesiderina su Seimo statute 
įtvirtintu Seimo opozicijos lyderio teisiniu statusu.

Todėl V. Martišausko projekte siūloma opozicijos lyderį 
vadinti “Seimo opozicijos daugumos lyderiu” . Projekto 
autoriaus nuomone, tokia sąvoka išspręstų teisinį neatitikimą.

■ ŽMOGAUS TEISĖS LIETUVOJE
Jungtinių Tautų (JT) plėtim o program os atstovė ir JT 

koordinatorė Lietuvoje Cihan Sultanoglu labai palankiai vertina 
Lietuvos pažangą žmogaus teisių srityje. Rengiamas Žmogaus 
teisių apsaugos veiksmų planas, kurį turės priimti Seimas, 
Jungtinių Tautų pareigūnės nuomone, išves Lietuvą į lyderius 
žmogaus teisių srityje. Patys Lietuvos piliečiai ne taip palankiai 
vertina realią žmogaus teisių padėtį šalyje, 40 procentų 
gyventojų teigia, kad šalyje jos sistemingai pažeidinėjamos, 
praneša ELTA.

Minint Tarptautinę žmogaus teisių dieną, Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje apžvelgta žmogaus teisų padėtis 
Lietuvoje, pateikti visuomenės apklausos duomenys. Pasak 
Seimo Pirmininko Artūro Paulausko, žmogaus teisės - viena 
aktualiausių šiuolaikinės bendruomenės temų, įstatymiškai 
Lietuvoje gana gerai reglamentuotos, priimti teisės aktai, sukurta 
institucinė sistema. Kaip vieną svarbiausių problemų Seimo 
Pirmininkas nurodė praktinį žmogaus teisių įgyvendinimą 
įvairiose institucijose. Praktinio žmogaus teisių realizavimo 
trukūmai atsispindi ir pirmoje reprezentatyvioje Visuomenės ir 
rinkos tyrimų centro “Vilmorus” atliktoje apklausoje.

K om entuodam as jo s  duom enis, Seim o P irm in inkas 
pažymėjo, jog 40 procentų Lietuvos žmonių teigia, kad jų teisės 
sistemingai pažeidžiamos, net 67 procentai dėl pažeistų teisių 
niekur nesikreipia, nes nesitiki rasti tiesos. O iš tų, kurie kreipėsi, 
net 61 procentas sako nesulaukęs iš institucijų pagalbos.

Problematiškiausia Lietuvoje yra su teise į darbą. Net 85 
procentai Lietuvos gyventojų nurodo, kad ši teisė pažeidžiama. 
Labai daug žmonių - net 77 procentai - mano, kad blogai 
apsaugota teisė į teisingą darbo apmokėjimą. 79 procentai 
respondentų nurodo, kad Lietuvoje pažeidžiama teisė į deramą 
gyvenimo lygį, o 72 procentai, kad yra pažeidžiamos vaiko teisės 
gauti tinkamą paramą iš valstybės.

Daugiau kaip pusė apklaustųjų mano, kad yra pažeidžiamos 
žmonių teisės į socialinę apsaugą, nėra apgintos nusikaltimų 
aukų teisės, o moterys ir vaikai neapsaugoti nuo smurto šeimoje.

Geriausiai gyventojai vertina tikėjimo ir religijos laisvės 
apsaugą, teises į žodžio laisvę ir tautinių mažumų teises.

Situacijos pagal sociologinius tyrimus A. Paulauskas nelaiko 
“optimistiška”. Anot jo, reikalingas nuolatinis žmogaus teisių 
stebėjimas, kuris atspindėtų ne tik teorinį valdininkų kabinetuose 
sukurtą pasaulį, bet realiai egzistuojantį.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

JAV AMBASADA 
KABULE

Gruodžio 17 d. Afganistano 
sostinėje Kabul oficialiai buvo 
a tidary ta  JAV am basada, 
iškelta JAV vėliava, sugrotas 
valstybės himnas. Specialus 
pasiuntinys James Dobbins, 
nors lijo lietus, pasakė kalbą, 
ku rio je  pabrėžė, kad vėl 
atnaujin ti abiejų valstybių 
d ip lom atin iai, po litin ia i ir 
ekonom iniai ryšiai. Kalbos 
išk lausė  ne tik  am basadą 
saugoti a ts ių sti JAV jū rų  
pėstininkai, bet ir afganietis, 
nusam dytas saugoti am ba
sados vartus, Najibullah. Jis 
pareiškė susirinkusiems spau
dos atstovam s, kad 1989 
sausio 31 d. JAV vyriausybė 
uždarė savo am basadą. Jis 
manęs, kad įstaiga vėl pradės 
veikti už kelių mėnesių, tačiau 
užtruko net 13 metų, kol ji vėl 
buvo atidaryta. Po įvairių  
konfliktų ir sugriovimų.

A m basadorius D obbins 
pabrėžė savo kalboje, kad JAV 
vyriausybės ilgai ignoravo 
Afganistaną. Taip pat ir kiti 
tarptautinės bendruom enės 
nariai nesidom ėjo tuo, kas 
vyko Afganistane. Kaimynai 
domėjosi tik savo rūpesčiais ir 
nevengė politikos kuri buvo 
visiškai nenaudinga plačioms 
Afganistano gyventojų m a
sėms. Dabar mes esame čia ir 
čia liksim e, pasakė am 
basadorius, pridėjęs, kad JAV 
dalyvaus Afganistano atsta
tymo darbuose.

Žiniasklaida pabrėžia, kad 
JAV neturėjo savo pasiuntinio 
Afganistane. Paskutinis amba
sadorius buvo A dolf Dubs, 
pagrobtas ir nužudytas 1979 
metais. Techniškai kalbant, 
dabartinis pasiuntinys nėra 
pilnas am basadorius, o tik 
ryšių karininkas. Ambasadoje 
vėl sugrįžo  d irb ti apie 60 
vietinių tarnautojų. Kai kurie 
jų  turėjo praleisti dalį savo 
gyvenimo kalėjimuose. Vienus 
baudė buvusi kom unistinė 
A fganistano valdžia, kitus 
persekiojo Taliban fanatikai. 
Buvę tarnautojai dalyvavo 
įstaigos atidarym e. Iškelta 
vėliava, išgulėjusi naftaline 
tiek metų, vėl pakilo Afga
nistano sostinėje. Pasibaigus 
musulmonų Ramadan mėne
siui, įvyko visiems dalyviams

bendros vaišės, kuriose mu
sulmonai gėrė arbatą, o jūrų 
pėstininkai Coca Cola ir bi
bliotekos bare surastą apdul
kėjusį butelį degtinės.

Pietiniame Kandahar mies
te stipriai laikosi JAV jūrų  
pėstininkai (marinai). Pačiame 
m ieste  m ažai liko  tik rų jų  
Taliban m ilic ijo s vyrų, 
daugiau į nelaisvę patekusių 
“užsieniečių” iš arabų kraštų. 
V ietinė p o lic ija  nesugeba 
palaikyti tvarkos, nors visi 
džiaugiasi sporto žaidimais, 
g ro ja  m uziką, kas buvo 
uždrausta Taliban vadovavimo 
la ikais . Trys am erik iečia i 
kariai buvo sužeisti sprogusios 
m iesto oro uosto pakrašty  
įkastos minos. Saudo Arabijoje 
vyriausias dvasininkas mufti 
Sheik Abdulaziz al Sheik savo 
pamoksle skundėsi, kad islamo 
pasaulis pergyvena sunkias 
dienas, yra puolamas islamo 
priešų, todėl turi visi laikytis 
solidariai.

JAV gynybos sekretorius 
D onald Rum sfield trum pai 
lankėsi Afganistane, pagyrė 
kovojančius amerikiečius ka
rius ir įspėjo , kad karas 
A fganistane dar toli gražu

nebaigtas. Suimti Talib m i
licijos vyrai suteik ia daug 
inform acijos apie savo va
deivas ir iškiliuosius religinius 
vadovus. Neteko suimti vy
riausio Taliban milicijos vado 
ir teroristų  p lanuotojo  bin 
Laden. N et je i  ir pavyktų  
sugauti bin Laden, grėsmė iš 
jo  sukurto al-Q aida tinklo 
nesibaigtų, pasakė sekretorius 
R um sfeld . Pam ažu vado
vavimą Afganistanui perima 
Vokietijoj sudaryta laikinoji 
vyriausybė, tačiau tas vyksta 
pamažu ir nesimato tvarkos 
gatvėse ir ypač vieškeliuose, 
kur siaučia įvairaus plauko 
banditai. Dar teks išvalyti 
įvairias  kalnuose įrengtas 
landynes, kur slapstosi pa
vojingiausi bin Laden rėmėjai. 
Tą darbą atlikti teks irgi vis 
didinamai JAV kariuomenei. 
Šimtai Taliban ginkluotų vyrų 
peržengė A fgan istano-P a- 
kistano sieną. Galimas daiktas, 
kad tarp  jų  yra ir d idysis 
pasaulio teroristas bin Laden. 
P reziden tas B ush pasakė 
spaudos konferencijoje, kad 
bin Laden gali kurį laiką 
slapstytis, bet ilgainiui “mes jį 
sučiupsime”.

JAV Gynybos sekretorius Donald H. Rumsfeld aplankė naująjį 
Afganistano vadovą Hamid Karzai, kurį matome kairėje su 
sargybiniu.

AP

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

• A m erikos vyriausybė 
p ravedė K ongrese naują  
švietim o įstatym ą. Atstovų 
Rūm ai balsavo  381-41 už 
naujus p lanus, Senatas už 
reformas 87-10 balsais. Įsta
tyme numato skirti švietimui 
pradžios ir vidurinėms m o
kykloms 26 milijardus dolerių, 
net 8 milijardais daugiau negu 
buvo skirta pernai. Įstatymas 
numato egzaminuoti nuo tre
čio skyriaus iki aštunto  
kiekvieną mokinį, tikrinant 
sugebėjimą skaityti ir orien
tuotis matematikoj. Labai daug 
vaikų, patenka į aukštąsias 
mokyklas nemokėdami skai
tyti. Dar daugiau jų  nesugeba 
įsijungti į darbo rinką, nes 
nemoka skaityti.

• Valstybes sekr. Colin 
Pow ell pareiškė, kad JAV 
pritaria nepriklausomos Pa
lestinos įsteigimui ir siekia, 
kad dabartinė palestiniečių 
vadovybė sustabdytų teroristų 
veiklą prieš Izraelį. Pastarasis 
turėtų sustabdyti naujų sodybų 
statybą arabų apgyventuose 
rajonuose, nes tik atsisakius tų 
gyvenviečių galim a tikėtis 
taikos.

• A rgen tin oje  prieš 
Kalėdas kilo darbininkų riau
šės, įnirtingos manifestacijos 
dėl ekonom inės su iru tės. 
Tarptautinis Valiutos fondas 
atsisakė skolinti Argentinai 
daugiau lėšų, nes Argentina ir 
taip jau skolinga 132 bilijonus

(Nukelta į 3 p.)
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LIETUVOS UŽGROBIMO BYLA IR 
NOBELIO TAIKOS PREMIJA

Pagaliau gruodžio 12 d. Vilniuje įvyko konferencija “Lietuvos 
užgrobimo byla. Nepriklausomybės praradimas ir aneksuotas 
valstybės valdymas”. Konferenciją surengė Tarptautinė komisija 
nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti.

Apie tai mus informuoja “Lietuvos ryto” korespondentas 
Linas Kontrimas, pasikalbėjęs su tos komisijos pirmininku 
Emanueliu Zingeriu. Taigi, kas naujo, kai Sovietų sąjungos 
kariuomenės pradėjo invaziją į Lietuvą 1941 metų birželio 15 d. 
Nedaug. Patikslintos žinios apie Maskvoje parengtą okupacijos 
planą. Buvo net keli Lietuvos okupacijos planai. Jei Kremliui 
nebūtų pavykę palaužti politinių vadų ir suvaidinti savanorišką 
prisijungimą prie SSRS, tai į Lietuvą būtų iškarst žygiavusios 
specialios Raudonosios armijos divizijos. Buvę atskleista platūs 
įvairių partijų sluoksniai, kurie buvo įtraukti į pagalbą okupantams. 
Lietuvos visuomenė nebuvusi brandi, nors vyravęs patriotinis 
mąstymas. Prieškarinėje Lietuvoje pavykę įtvirtinti kudirkiškas 
vertybes - tautiškumą, kalbą, blaivybę, tikėjimą valstybingumu, 
tačiau to meto vyriausybė neparengė visuomenės pasipriešinimui 
sovietų ir nacių okupacijoms.

Į klausimą, kiek Lietuvos žmonių kolaboravo su okupantais, 
jis atsako, jog “negalima aklai priimti žinios,kad 85 proc. 
gyventojų dalyvavo Liaudies rinkimuose. Balsavimo biuleteniai 
vėliau buvo masiškai naikinami, tad galima spręsti,kad visuomenė 
buvo gąsdinama ir apgaudinėjama. “Kaip matome iš naujausių 
istorikų tyrinėjim ų, Lietuvos visuom enė nebuvo tokia 
išdavikiška, koks buvo politinis elitas. Strėlės dėl okupacijos lekia 
ne į visuomenę, bet į tuometinį politikos elitą”. Jis norėtų, kad 
nauji tyrimai skatintų žmonių savikritiškumą, individualaus 
pasirinkimo jausmą, primena E. Zingeris. “Siame amžiuje šalia 
Dešimt Dievo įsakymų ir nacionalinių konstitucijų ne mažiau 
svarbi bus ir Visuotinė žmogaus teisių deklaracija”.

Prieš Kalėdas taip pat vyko reta šventė - Nobelio Taikos 
premijos įtekimas Oslo mieste, Norvegijoje. Jos metu buvo tokios 
griežtos saugumo priemonės, kurių nėra buvę per visą šimtametę 
Nobelio Taikos premijos egzistavimo istoriją. Taikos premija 
buvo įteikta Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui Kofi 
Annan, o kartu ir pačiai organizacijai už nuopelnus pasaulio 
taikai. Šimtasis Taikos premijos laureatas pastebėjo, jog šiuo metu 
vis dar nėra taikos, kai pasaulyje - nuo Afganistano iki Artimųjų 
Rytų vyksta aršios kovos ir žmonių žudymai. Gelbėjant vieną 
gyvybę gelbėjama ir visa žmonija. Iškilmėse taip pat dalyvavo 
daugiau kaip 30 Nobelio Taikos premija apdovanotų asmenų.

Kai buvo norima sunaikinti žmonijoje Dievo idėją, buvo 
užgrobiamos valstybės, kankinami vergais paverstieji, žudomi 
milijonai žmonių. Bet ir šiuo metu žmonija išgyvena smurtą, ir 
ne tik Betliejaus žemėje, bet ir Lietuvoje, kur atrandami 
nužudytieji be galvų, kur bedievystė ir gobšumas randa geriausią 
dirvą. Taikos kalėdinė dvasia ir tiesa dar neapsireiškė daugelio 
vadovaujančių mąstyme, tačiau juk politiniai ir visi kiti veiksniai 
priklauso laikinajai tikrovei. Ženklai, kai valstybės buriasi 
draugėn ir žada sekti Kristaus paskelbta taika, rūpintis žmogaus 
gerove ir teisingumu, duoda vilčių visai žmonijai. Tad ir mes 
naujuosius metus sutinkame su pasitikėjimu, kad ir mūsų 
Lietuvoje baigsis smurto veiksmai.

S.Tūbėnas

NAUJŲJŲ METŲ 
VARPAMS SKAMBANT
B esibaigiant seniesiem s 

metams salėse skambės mu
zika, putos šampanas, skambės 
taurės ir dalyvaujančių juokas. 
Tie, kurie bus salėse, gal net 
nepagalvos, kad ir tą naktį bus 
daug benam ių ir gal daug 
vaikų , kurie pusiau alkani 
atsigulė. Bet taip gyvenimo 
ratas sukasi. Džiaugsmą pa
ke ič ia  liūdesys, o liūdesį 
džiaugsmas.

Je igu  kas iš to lim ųjų  
žvaigždynų stebėtų visatos 
neišmatuojamą erdvę gal pri
puolamai per teleskopus at
kreiptų savo žvilgsnį į nežymią 
žv a igžde lę , kurią  mes v a 
diname saule - visos gyvybės 
tiekėją ir palaikytoją. Nes be 
saulės žemė tebūtų šaltas be 
jokios gyvybės asteroidas, ar 
kaip kitaip, kas nors ją vadintų. 
Mes saulę dažnai, su pagrindu, 
vadiname motina. Tolimųjų 
sistemų gyventojai, kaip jau 
minėjau jeigu pripuolam ai 
atsuks savo teleskopus į žemę 
tai negalės suprasti kodėl, tie 
nedidelės planetos, kurią mes 
vadiname žeme, gyventojai, 
kelia tokį didelį triukšmą. Ir po 
N aujų m etų v isata  niekuo 
nepasikeis. Gal kokia nors 
sena žvaigždė virs “super 
nova”, kad paskui sprogtų ar 
taptų tam siu visatos kūnu. 
Kurių taip pat yra milijonai. O 
iš tolimųjų ūkų atsiskirs naujos 
žvaigždės. Visatoje taip pat 
vyksta gimimas ir mirimas. Tik 
žinoma, tarpas tarp gimimo ir 
m irim o yra skaičiuojam as 
milijonais arba bilijonais metų. 
O mūsų planeta - “Žemė”, kaip 
buvo saulės, esančios Paukš-
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dolerių. Nedarbas ir finansinė 
suirutė didina spaudimą.

•Indijos vyriausybė įspėjo 
P ak istaną  su tvarky ti savo 
teroristus, kurie gruodžio 14 
puolė Ind ijos parlam entą. 
Dvylika žmonių žuvo, įskai
tant užpuolikus. Jie priklauso 
karine i pak istan ieč ių  g ru 
p u o te i, p asiry žu sia i jėg a  
išvaduoti Kašmirą iš Indijos 
rankų. P ak istano  valdžios 
atstovas atmetė kaltinim us, 
pavadindam as jų  šiurkščia 
melagyste. Užpuolime nežuvo 
nė vienas Indijos parlamento 
n a ry s , tačiau  vyriausybė 
svarstė konflikto su Pakistanu 
klausimą ir įsakė sustiprinti 
indų kariuom enę prie  P a 
kistano sienos. A pylinkėje 
uždarytos Indijos mokyklos, 
nes patalpos reikalingos ka
reiv iam s p rig lausti. Kaip 
ž inom a, Ind ijos-P ak istano  
santykiai niekad nebuvo geri. 
Dabar įtem pim ai gavo dar

čių tako (angliškai “M ilky 
Way”) pakraštyje, palydovė, 
taip ir pasiliks!

Praėjusieji metai gal isto
rijoje išliks kaip “tarptautinio 
terorizmo” metai!. Man as
m eniškai, mano atm intyje, 
išliks kaip  b lo g iau si, p a 
skutinių 50 metų - metai. O 
šiaip visiems vyresniesiems 
nereikia nei per daug džiaugtis, 
nei liūdėti. Nes mūsų metai yra 
gal jau suskaityti. O žemė kaip 
sukosi, taip ir toliau tebe
sisuks! Po žiemos ir vėl ateis 
pavasaris (dienos jau po tru
putį kasdien ilgėja). Ir vėl ateis 
pavasaris, sugrįš varnėnai ir 
kiti paukščiai. Iš po sniego 
dangos, dygs p irm ieji p a 
vasario žiedai. Ir vėl vaikų 
juokas kiemuose ir gatvėse 
skambės!

Jeigu galima tikėti Lietuvos 
spauda - tai ir Lietuvoje eko
nominis gyvenimas turėtų iš 
lėto gerėti. Tačiau, kaip atrodo, 
pinigai kažkur dingsta ir ei
liniai žmonės to pagerėjimo 
v isa i dar nejaučia . Pagal 
spaudą, užsienio prekyba su 
Rusija ir su Vakarais 20% - 
30% padidėjo. Tačiau bedarbių 
skaičius dėl to beveik visai 
nesumažėjo. Turbūt pinigai 
patenka į tų kišenes, kurios ir 
taip jau  pilnos. Į tų, kurie 
sugebėjo  tau tos tu rtą  pri- 
chvatizuoti. O visi Seimai, 
įskaitant ir dabartinio išleistais 
įsta tym ais ta i , kas “pri- 
chvatizuota” - jau  tapo ne
liečiama nuosavybe. O trem
tiniai ar jų  vaikai, jeigu kas dar 
išliko ir bando grįžti, tai savo 
namuose randa gyvenančius

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

didesnį dėmesį, nes abi šalys 
pasigam ino  b randuo lin ius 
ginklus.

• Izraelio-Palestinos va
dovybės derybos dėl taikos 
paskatino prezidentą Bush 
rag in ti E g ip to  p rez iden tą  
M ubarak ir Jordano karalių 
Abdullah paspausti Arafat.

• K andahar m iesto l i 
goninėj 13 ginkluotų arabų, iš 
jų  tik trys sunkiau sužeisti 
nieko neįsileidžia į savo kam
bariu s , tik  m edicinos pe r
sonalą, grasindami susisprog
d in ti, je i  kas bandys juos 
suimti. Gydytojai tvirtina, kad 
tik trys yra rimčiau sužeisti ir 
gauna pagalbą, kiti tik vaidina 
sužeistus.

• Lenkijoje dideli šalčiai 
pareikalavo 128 žmonių gy
vybių. Tai daug iausia  b e 
namiai ir alkoholikai vyrai, 
sušalę gatvėse po besaikio 
gėrimo “ant šilimos” .

• G ruodžio  16 pirm as 
m aisto  k rov inys pasiekė 
kom unistinę Kubą iš JAV.

Juozas Žygas

savo trėmėjus stribus, kurių 
taip pat negalim a paliesti. 
K adangi ir trem tin ių  nuo
savybė jau tapo jų  buvusių 
trėmėjų ar stribų nuosavybe! 
Nes tokie yra “n ep rik lau 
somos” Lietuvos įstatymai. 
K urie buvusių jų  buvo są 
moningai parengti taip, kad jų 
prichvatizuoto turto niekas 
paliesti negalėtų!

Sį raš in į bebaigdam as, 
linkiu “Dirvos” leidėjams, jos 
darbuotojams, rėmėjams ir po 
visą pasau lį bei T ėvynėje 
išsklidusiem s skaitytojam s 
sėkmingų ir sveikų Naujųjų 
Metų! Nors nesu didelis op
timistas, bet norėčiau tikėti, 
kad dalis to padidėjusio eks
porto pinigų ar pajamų eitų į 
gamybos m odernizavim ą ir 
nors dalelė nutekėtų gyvenimo 
pagerinimui tų, kurie yra že
m iausio je  pakopoje ir net 
va lstybės užm iršti! M ano 
sup ra tim u , kol gyvenim o 
pagerėjim u ir N epriklauso
mybe ne visi tegali džiaugtis 
įvairią  p rabangą, įskaitan t 
banketą , rengtą Palangoje, 
apdėti 20% “prabangos 
mokesčiu”, kuris neitų į tranų 
- b iu rokra tų  k iše n e s , bet 
apleistų vaikų, gausių šeimų 
ir benam ių  še lp im o  r e i 
kalam s! V isiem s laim ingų 
Naujų Metų!

M eksikos laivas atplaukė į 
Havaną su 26,400 tonų ame
rikietiškų kukurūzų iš New 
O rleans uosto . A m erikos 
biznieriai išreiškė viltį, kad 
JAV ekonom inės sankcijos 
Kubai bus baigtos ir prasidės 
abiem naudinga prekyba.

• Čilės prezidentas, so
cialistas Ricardo Lagos išlaikė 
koaliciją žemuose Čilės par
lam ento  rūm uose , tačiau  
prarado daugumą Senate, kur 
laimėjo 44 procentus dešiniųjų 
partijų santarvė ir jai palankūs 
dešinieji politikai, susibūrę į 
neprik lausom ų dem okratų  
uniją.

• Popiežius Jonas Paulius
II, priimdamas naują Turkijos 
ambasadorių Vatikane, išreiškė 
viltį, kad Turkija galėtų būti 
visiems naudingu tiltu tarp 
Vakarų krikščionybės ir Rytų 
m usulm onų kultūrų ir tra 
dicijų.
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Paminklas gen. K. Musteikiui jo gimtinėje Tauragnų apylinkėje. 
Paminklo įrašas: “Generolas, Krašto apsaugos ministras Kazys 
Musteikis, 1940 birželio 14-15 d. Lietuvos respublikos Vyriausybės 
posėdyje siūlė atmesti Sovietų ultimatumą ir priešintis ginklu.”.

MONOPOLIS
(Atkelta iš 1 p.)

Žydų gelbėjim o tem a 
svarstomoje knygoje turėjo 
parodyti lietuvių moralės ir 
san tykių  su tau tinėm  m a
žumom, susiklosčiusių per 600 
metų tęstinumą, pastovumą ir 
apimtis, lyginant su kita tauta. 
Tik tokiame fone būtų teisingai 
nušv iesta  ir Pasau lio  v i
suomenės suprasta gynyba nuo 
sovietin io  genocido, kurią 
šiandien m aterialiai suinte
resu o tie ji eskaluo ja  kaip 
Holokaustą Tuo pačiu buvo 
galim a išryšk in ti ypatingą 
lietuvio savybę - vietoj keršto 
žydų tautai už jos dalies po
litin ius nusikaltim us - a t
simokėti gelbėjimu.

L ietuva į karo negandų 
m alūną buvo įtraukta daug 
ankščiau nei kitos Europos 
valstybės: dar 1940, kai po 
slaptų Ribentropo-Molotovo 
sutarčių buvo okupuota. So
vietinė valdžia kaipmat įkūrė 
ypatingąją kom isiją  (CK)- 
pačią  ba isiau sią  represinę  
struktūrą, kuri 1941 birželio 14 
pradėjo Lietuvos gyventojų 
GENOCIDĄ. Per I savaitę 
buvo išvež ta  sib iruosna , 
pasodinta kalėjim uosna, ar 
nukankinta CK rūsiuose per 
32,000 žmonių. 1941 birželio 
23 tauta sukilo ir su ginklu 
rankose nušlavė raudonuosius 
teroristus.

Būtent šią datą jau 60 metų 
žydai skaito kaip jų  H olo
kausto pradžią. Pažymėtina, 
kad prof. A. Eidintas aptarimo 
m etu, bet ne knygoje, jog  
lietuviai sukilo ne prieš žydų 
tau tą , o prieš p o litin į

komunistų režimą. Tai, kad 
sovietinėje valdžioje daugu
mas sudarė žydai, tai jau žydų 
gėda, žydų bėda, ir žydų 
ateities problemos.

L ietuvių sukilėlių  kovą 
prieš komunistinį terorą, o ne 
prieš žydus patvirtina ir is
torijos kontekstas: lietuviai 
600 metų glaudė žydus, gel
bėjo karo pabėgėlius žydus, 
bei gelbėjo iš getų ir slėpė nuo 
nacių žydus, o sukilo prieš 
sovietinį okupantą, jo  vyk
domą GENOCIDĄ Lietuvoje. 
O šito knygoje ir nėra.

Antra vertus 20 amžiuje 
Pasaulio žmonija sudėjo pa
čias d idžiausias aukas ant 
politikos aukuro. Tai du Pa
sau lin ia i kara i, sunaik inę 
keliasdešimt milijonų žmonių, 
tai kom unizm o ir fašizm o 
represinių struktūrų 100-mili- 
joninės aukos, tai radioak
tyv io ji šm ėkla, nušlavusi 
H irosim ą ir N agasakį bei 
m irtim i p aženk linusi 3 
m ilijonus Cernobylio  kan
kinių...

Tačiau Pasaulyje klausoma 
ir linksn iuo jam a tik  H o
lokausto tema - tvirtai užėmusi 
monopolį į skausmą, ašaras, 
a tjau tą , ka ltę  ir...ža los 
atlyginimą.

Gana netikėtai svarstymo 
metu nuskambėjo holokausto 
monopolio tema. Žinoma, kad 
karo  m etu nacių  k oncen 
tracijos stovyklose buvo 18 
milijonų kalinių. Tačiau per 
pasaulį skamba tik 6 milijonų 
žydų žūtis. O kur k iti 12 
milijonų? Dar didesnis aukų 
skaičius Sovietų Sąjungoje - 
pagal S o lžen icyną - 60

milijonų, o pagal kitus autorius 
- iki 90 milijonų. Tai 10-15 
kartų  daugiau  nei žydų 
holokaustas, bet Pasaulyje 
tyku ir ramu, lyg sovietinės 
gyvybės būtų nesvarbios, o gal 
dėl to, kad ši Sov ietijos 
paverg tų  tau tų  genocidą 
įvykdė žydiška valdžia? Iš šių 
60 m ilijonų - beveik 2 yra 
Didžiosios ir Mažosios Lie
tuvos gyventojai, nukentėję ir 
nuo nacių (230,000) ir nuo 
sovietų (1,694,000) GENO
CIDO. Iš jų  - 800,000 - neteko 
gyvybių.”

Diskusijoje buvo pastebėta, 
kad vėl L ietuva vienintelė 
valstybė Pasauly je  sukūrė 
specialią Tarptautinę komisiją 
nacių ir sovietų okupacinio 
režim ų nusikaltim am s L ie
tuvoje įvertinti. Jos p irm i
ninkas E.Zingeris.

Deja, deja. Iki šiolei nei 
aukų suvestinės, nei lietuvių 
tautos praradimų įvertinimo, 
nei lyginam osios analizės. 
Maža to pasaulyje plinta Lie
tuvą diskredituojanti infor
macija, o minėta komisija jos 
nepaneigia. Užsienio žinia- 
sklaidoje nėra žinių apie 600 
metų žydų gelbėjim ą, nėra 
žinių apie lietuvių 10 kartų 
didesnį GENOCIDĄ nei žydų, 
tačiau  kaltė  kalam a d e 
z in form acija  apie lie tuv ių  
sukilim ą, kaip  holokausto  
pradžią. Apie lietuvius-žydų 
gelbėtojus nežino net Izraelio 
ambasadoriai, nors jų  vals
tybės Jad Vashem organizacija 
apdovanojo lietuvius... Aki
vaizdu, kad privalome įvar
dinti lie tuvių  GENOCIDO 
autorius, kad pasaulis suprastų 
šio tyčinio politikos su tautybe 
maišymo esme.

1940 m etais sov ietinės 
valdžios įkurtos Įpatingos 
komisijos (CK, vėliau NKVD, 
KGB) sudėty je buvo 85% 
žydų ir 15% lietuvių. Po karo 
lietuvių tautos GENOCIDUI 
vadovavo Dekanozovas-vyk- 
dė gen. Vietrovo divizija, o po 
1990 metų - lietuvių žudynes 
tęsė Dekanidzė - Tiomkino 
gaujos rankom is. Jei žydų 
tauta atsiribotų nuo sovietinių

Atkelta iš 3 p.

• Som alijos m ilic ijos 
viršininkas paskelbė, kad iš 
Afganistano į Somaliją bandė 
persikelti al-Qaeda teroristų 
organizacijos vadovybės šulai. 
JAV skelbia, kad tos žinios 
tyrinėjamos.

• Saudo Arabijos vidaus 
re ika lų  m in istras , p rincas 
Nayef paskelbė, kad pirmąsyk 
valstybės moterys irgi gaus 
identifikacijos korteles su veido 
fotografijom. Dabar moterys 
kortelių neturi, jos įrašomos tik 
kaip dukterys ar žmonos, su 
tėvo ar vyro pavarde.

• Zimbabvės prez. Robert

struktūrų ar žydų tautos gal
važudžių  - v iskas būtų 
normalu. Tačiau Izraelis juos 
gina, ne išduodam as pvz. 
KGBisto N. Dušanskio, bet 
reikalauja nubausti Lileikį.

Taip pažeidžiamas lygiatei
siškumo principas. O Pasauliui 
teikiam a vienpusiška infor
macija ir ja  tikima, nes ir mūsų 
am basadoria i-isto rikai ne
m ano, kad reik ia  parodyti 
lietuvių tautos 600 metų san
tykių su žydais istorinį turtą, 
d idžiu lę  to le ranc iją  ir su 
pratimą bei atjautą karo metu. 
Beje, dar neužgijus savom 
žaizdom, padarytom  raudo
nojo teroro.

L ietuvos n e p rik lau so 
mybės signatarai bandė ati
taisyti vienpusę informaciją ir 
paprašė iš Žydų muziejaus (dir. 
vėl. E. Zingeris) duo-menų, 
kas įgalintų padaryti analizę, 
m etodikas ir nacių bei ko
munistų Genocido palyginimą. 
Deja, negavo, nors muziejus 
valstybinis. Kyla įtarimas, kad 
12 m etų slep iam a žydų 
gelbėtojų informacija-tyčinė, 
siekiant sukiršin t tautas ir 
apjuodinti Lietuvos garbę.

A.Eidinto knygoje, kaip ir 
Pasaulyje, dominuoja Holo
kaustas, ignoruojant 60-90 
m ilijonų  sov ie tin io  G E N 
O CID O, d isku tuo janč ių jų  
buvo įvertintas bei siejamas su 
akivaizdžios naudos gavimu. 
Antai, už žydų monopilizuotą 
holokausto kančią - pasaulio 
galingieji 1947-siais žydams 
atidavė Izraelį (?). Vokietija - 
55 metus moka žydams už 
žalą, faktiškai savo lėšomis 
atstatydama žydams valstybę. 
Šveicarijos bankai - atidarė 
savo seifus, o Lietuvos valdžia 
pasižadėjo atstatyti Vilniaus 
geto fragmentus...

Pasirodo m onopolizm as 
naudingas ne tik Telekomui, 
Mažeikių naftai ar Lietuvos 
dujoms.

Susirinkusieji knygos ap
tarimam dar nebuvo girdėję 
apie tai, kad Europoje susikūrė 
holokausto revizionistų judė
jimas, kurie drįso suabejoti ir 
patikrinti holokausto realumą.

T A R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A P Ž V A L G A

Mugabe paskelbė, kad ilgai 
laukti prezidento rinkimai bus 
kovo mėnesį.

• Kinijos valstybės galva 
Jiang Zemin tapo pirmas Ki
n ijos vadas, aplankęs 
Myanmar valstybę, (buvusią 
Burm ą), valdom ą kariškių. 
Visus savo ginklus Myanmar 
perka Kinijoje.

• Trinidad ir Tobago vėl 
nežino, kas valdys valstybę. Po 
genera lin ių  balsavim ų abi 
didžiosios partijos parlamente 
gavo po 18 vietų. Vienas po
litikas pasiūlė sudaryti “tau
tinės vienybės” vyriausybę.

Padarė dokumentinę, m ate
rialinę, mechaninę, cheminę, 
fizikinę, biologinę ir techno
loginę revizijas ir konstatavo, 
kad ho lokausto  nebuvo!!! 
R evizuojant rasta  500,000 
kalinių, žuvusių nuo epidemijų 
konclageriuose pėdsakai. Ir tai 
- visų tautybių, o ne vien žydų. 
Ši seansacingą faktą patvirtino 
ir gruodžio 1 dieną per TV 
parodyti reportažai apie Ber
lyno valdžios leistą neonacių 
protesto demonstraciją prieš 
Holokausto parodą. Visi aki
va izdž ia i m atėm e kaip  
Berlyno policijai teko vandens 
patrankom is tram dyti pasi
piktinusius žydus. Akivaizdu, 
kad 55 metus “melžta karvutė” 
gali užtrūkti... Gal todėl žydai 
taip agresyviai kaltina žyd- 
šaudžiavimu lietuvius reika
lauja prisipažinti, atgailauti ir... 
...padengti žalą?

Tik trumpai peržvelgus 20 
a. G enocido ir Holokausto 
temą, akivaizdu, kad labai 
reikėjo įtvirtinti įstatymu 1941 
b irželio  23 sukilim o prieš 
raudonąjį terorą faktą. Tai būtų 
užbaigę žydų vykdomą de
zinformaciją apie Holokausto 
pradžią. Juk nepripažįsta žydai 
savo au torystės sovietinei 
valdžiai, 100-m ilijoniniam  
raudonajam terorui bei lietuvių 
G enocido 1941-1993 vyk
dymui. Įteiosinus sukilimą- 
žydai būtų p riversti p r is i
paž in ti vykdžius lie tuv ių  
Genocidą.

Apibendrinant A. Eidinto 
knygos “Lietuvos žydų žu
dynių byla” aptarimą, galima 
konstatuoti, kad be viso 20 a. 
įvykdyto sovietinio Genocido 
(virš 100 m ilijonų), be D i
džiosios ir Mažosios Lietuvos 
2 milijonų gyventojų aukų, be 
18 m ilijonų nacizm o aukų 
konclageriuose , - v ien  6 
milijonų žydų Holokausto bei 
160,000 dalies žydų žuvusių 
Lietuvoje nagrinėjim as, iš 
kreipia istorinius faktus, jų  
vertinimo kriterijus ir toliau 
kiršina nesantaiką tarp 600 
metų santarvėje gyvenusių 
tautų.

•Haiti valstybėje opozicija 
vėl bandė jėga nuversti vals
tybės p rez iden tą  A ristide, 
tačiau jo  policija  sukilim ą 
numalšino. Žuvo penki žmo
nės.

• Portugalijoj socialde
mokratai laimėjo balsavimus. 
K itos panašios “socialistų  
partijos premjeras pasitraukė iš 
pareigų.

• Rusijos saugumo FSS 
įstaigos direktorius Nikolai 
Patrushev pasigyrė, kad pa
vyko išaiškinti daugiau šnipų 
ir gauti slap tų  žin ių  iš 
žvalgybos.
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LIETUVA IR PASAULIS
RUSIJOS KOMUNISTAI SIUNČIA SVEIKINIMUS
LIETUVOS PUČISTAMS IR SERBIJOS
EKSDIKTATORIUI
Maskva-Vilnius, gruodžio 28 d. (BNS). Rusijos komunistų 

partijos vadas Genadijus Ziuganovas pasveikino Naujųjų metų 
proga Lietuvos kalėjim e bausmę atliekančius 1991 metų 
nepavykusio pučo organizatorius Mykolą Burokevičių, Juozą 
Jermalavičių ir Juozą Kuolelį.

Rusijos Valstybės Dūmos Komunistų frakcijos spaudos 
tarnyba išplatino vyriausybinės telegramos kopiją, kurioje 
G.Ziuganovas “šimtų tūkstančių Rusijos komunistų vardu” linki 
pučistams “sveikatos, dvasios stiprybės ir tikėjimo pergale” . 
“Mes atidžiai stebime jūsų kovą kalėjimo kamerose ir teismo 
salėse. Manome, kad jūsų kova yra dalis pažangiųjų viso 
pasaulio jėgų judėjimo prieš socialinį neteisingumą, už laisvę 
ir tikros demokratijos idealus”, - pažymi jis.

Rusijos naujienų agentūros “Interfax” pranešimu, panašų 
sveikinimą Rusijos komunistų lyderis nusiuntė ir Jungtinių Tautų 
tarptautiniam e tribunole teisiam am  buvusiam  Serbijos ir 
Jugoslav ijos vadovui S lobodanui M iloševičiu i. Jis yra 
kaltinamas nusikaltimais žmonijai per karą Bosnijoje ir genocidu 
Jugoslavijos Kosovo provincijoje.

MASKVOJE PRISIMINTAS SSRS OKUPACIJOS
ŽALOS ATLYGINIMO ĮSTATYMAS 
LR Seimo parlamentinės ryšių su Rusijos Dūma grupės

pirmininkas Algimantas Matulevičius norėtų sužinoti Lietuvos 
gyventojų nuomonę apie praėjusios kadencijos Seimo priimtą 
kontraversiškai vertinamą įstatymą dėl SSRS okupacijos žalos 
atlyginimo. Tai jis sakė spaudos konferencijoje, komentuodamas 
Lietuvos Seimo delegacijos vizitą Maskvoje. Apibendrindamas 
pokalbius su Rusijos Dūmos politikais, A. Matulevičius sakė, 
kad šis įstatymas buvo prisimintas “kaip nemaloni situacija mūsų 
santykiuose”, praneša ELTA. Jis neigiamai vertina šį dokumentą, 
tačiau neinicijuoja jo atšaukimo, nes norėtų išsiaškinti visų pirma 
rinkėjų, Lietuvos visuomenės nuomonę šiuo klausimu.

A. Matulevičiaus teigimu, šis įstatymas buvo neigiamai 
paminėtas ir pokalbiuose Rusijos Dūmos frakcijose apie 
Lietuvos ir Rusijos sienos sutarties ratifikavimą. Maskvoje 
viešėjusiai Lietuvos Seimo delegacijai dar nepavyko sužinoti 
galim os konkrečios Lietuvos ir Rusijos sienos sutarties 
ratifikavimo datos. A. M atulevičiaus teigimu, šį klausimą 
Rusijos politikai sieja iš dalies ir su Kaliningrado problemų 
sprendimu Lietuvai ruošiantis tapti Europos Sąjungos nare. 
Pasak jo, Maskvoje Lietuvos parlamentarai buvo patikinti, kad 
per pusę metų Rusijos Dūma ratifikuos Dvigubo apmokestinimo 
išvengimo ir Investicijų apsaugos sutartis su Lietuva.

Lietuvos Seimo delegacija susitikimuose su Rusijos Dūmos 
ir ministerijų atstovais taip pat aptarė platų spektrą Lietuvos ir 
Rusijos ekonominio bendradarbiavimo sričių, ypač transporto, 
energetikos srityje. Tai buvo atsakomasis vizitas Rusijos Dūmos 
parlamentinės ryšių grupės su Lietuva pirmininko Aleksandro 
Čiujevo kvietimu. Maskvoje viešėjo Lietuvos Seimo delegacija- 
Algimantas Matulevičius, Valentinas Greičiūnas, Sergejus 
Dmitrijevas, Vytautas Kvietkauskas ir Janė Narvilienė.

Lietuvos parlamentarai susitiko su Rusijos Dūmos vadovais, 
su jos pagrindinėmis frakcijomis ir deputatų grupėmis, Užsienio 
reikalų, Transporto ir kitų ministerijų vadovais, taip pat su 
“Gazpromo”, Rusijos verslininkų organizacijų atstovais.

VIZŲ REIKALAI
“Lietuva yra pasirašiusi 34 sutartis dėl bevizio režimo. Dar 

du susitarimai - su Rusija ir Baltarusija yra pasirašyti dėl piliečių 
kelionių, kur numatytos galimybės be vizų vykti kai kurių 
kategorijų piliečiams, pavydžiui, vyresniems nei 60 metų. 
Vienašališkai be vizų Lietuvos piliečius įsileidžia 9 šalys ir 
vienas regionas. Penkios valstybės į šalį be vizų įsileidžia 
turinčius diplomatinius pasus. Viena valstybė - Dominyka leidžia 
atvykti be vizos turintiems turisto kortelę, kurią galima gauti 
pas Dominykos garbės konsulą Vilniuje arba šios šalies 
ambasadoje” , - Eltai vardijo Užsienio reikalų ministerijos 
Konsulinės informacijos ir analizės skyriaus vadovas Gvidas 
Kerušauskas.

Vizų nereikalaujama iš mūsų šalies piliečių, vykstančių į 13 
Šengeno sutarties valstybių - Vokietiją, Belgiją, Prancūziją, 
Italiją, Graikiją ir pan. Daugumoje valstybių galima viešėti be 
vizų iki 90 dienų. Tačiau vienašalėse sutartyse yra numatyta ir 
kitų apribojimų - pavyzdžiui, nuo dviejų savaičių iki 90 dienų, 
priklausomai nuo šalies. Šiemet pasirašyta bevizio režimo 
sutartis su Izraeliu. Taip pat be vizų Lietuvos piliečius 
vienašališkai nusprendė įsileisti Ekvadoras bei Hondūras.

2001 METŲ KALĖDINIS 
PAMOKSLAS

“Mums kūdikis gimė, ir 
sūnus mums duotas. Šiandien 
jum s gimė Išgany to jas,” - 
angelai pranešė piemenims. “Ir 
štai jums ženklas: rasite kū
dikį, suvystytą vystyklais ir 
paguldytą ėdžiose.” Tai yra 
pažįstama žinia, kuri paliečia 
m ūsų šird is kada mes p a 
galvojame apie aplink ėdžias 
susirinkusius vaikučius. Ne
sąmoningai tą naktį mes grįž
tame atgal į mūsų vaikystės 
prisim inim us. Kalėdos yra 
vaikų šventė, tačiau ji  nėra 
vien vaikų šventė. Tai nėra 
pasaka, kurią mes mėgstame 
klausyti, bet ji neturi įtakos į 
mūsų gyvenimą. Šiai šventei 
tenka visa mūsų gyvenim o 
tikrovė: dabartinis gyvenimas, 
n ež iū rin t jū sų  am žiaus. 
Nenuostabu, kodėl Bažnyčia 
įjung ia  trum pą ska itin į iš 
laiško Titui. Kartą supratę šios 
šventės prasmę, mes sieksime 
tik gerą daryti.

Taigi vėl išgirskime angelų 
žinią: “Šiandien jum s gimė 
Išgany to jas... ir štai jum s 
ženklas.” Ta žinia prieš porą 
tūkstanč ių  m etų nebuvo 
skiriama vien tik piemenims, 
bet kiekvienam mūsų čia šį 
vakarą. M ums gim ė Išg a 
nytojas - bet ar mes pastebime 
žym es ap link  m us: gerą 
darančių žmonių žymes? Ten 
yra D ievo m ūsų pasau lin  
siunčiamos žymės ir jos yra 
skiriamos mums, kad tik mes 
įstengtume jas pastebėti. Dai- 
rykimės pavyzdžių. Senyvas 
parapijietis laukiantis sunkios, 
gyvybei pavojingos opera
cijos, kuris paprastai draugui 
pareiškė: “Aš nebijau. Jei 
Dievui manęs reikės, jis paims 
mane, - jei jis to nenorės, irgi 
gerai.” Toks gilus tikėjimas ir 
pasitikėjim as Dievu yra Iš
ganytojo gimimo žymė, Dievo 
būvimas mūsų tarpe. Moteris 
, kuri buvo vyro pamesta ir 
išduota, bet neatsižvelgdama į 
savo liūdesį užtikrina, kad jos 
va ikai tu rė tų  norm alų 
gyvenim ą, būtų laim ingi ir 
saugūs: yra Išganytojo būvimo 
žymuo. Vėžiu serganti senelė, 
švęsdam a savo paskutines 
Kalėdas, nusprendė, kad jos 
būtų tokios, kuriomis šeima 
džiaugtųsi ir prisimintų: yra 
Išgany to jo  g im im o žym ė. 
Žmogus, kuris daugelį metų 
pyko ir buvo nusistatęs prieš 
B ažnyčią , g rįž ta  į savo 
tikėjim o praktikavim ą: yra 
Dievo būvimo žymė. Asmuo 
po daugelio metų pagiežos 
išdrįsta atleisti skriaudą: yra

Kun. Juozas A. Bacevičius, Šv. Jurgio parapijos, 
Cleveland,OH, klebonas.

Išgany to jo  g im im o žymė. 
Piemenims suteiktas ženklas 
nebuvo kažkas dram atiško 
arba nepaprasto , bet labai 
įp rastas , labai žm oniškas 
žymuo: kūdikio gimimas. Tiek 
įp rastas, kad tai galėtum e 
lengvai nepastebėti. Kai mes 
dairomės Išganytojo buvimo 
ženklų, mes kartu turėtume 
ž iū rė ti į įp rastą  - m ums 
artim iausią ir m ieliausią, į 
kasdienines žm onių grum 
tynes ir pasiaukojimus mūsų 
gyvenime, į kasdieninius gy
venim o džiaugsm us ir pa
laim ą. Įkūn ijim as nėra 
paprastas isto rin is  įvykis. 
Šventas Paulius mums sako: 
Dievo malonė tapo atskleista. 
Ir tas kaip tik atskleidžiama 
įprastose ir žmogiškose mūsų 
gyvenimo aplinkybėse. Išga
nytojas tebėra mums gimęs, ir 
mūsų gyvenimas yra pilnas jo 
buvim o žym enų. Kur yra 
meilė, drąsa, auka, tarnavimas, 
atleidimas, ten jis iš tikro yra 
mūsų tarpe.

Kalėdos nėra vien jautrus 
pasakojimo išklausymas kartą 
į metus - šalčiams, šiurkščiai

mūsų gyvenimo kasdienybės 
tikrovei pamiršti. Tas yra, kad 
suprastum e giliausią mūsų 
gyvenim o tikrovę kaip tik 
esančią Išganytojo gimimo 
pasakojim e. D žiaugsm o ir 
vilties jausmus mes pajuntame 
matydami kūdikėlį paguldytą 
prakartėlėje - yra mūsų gy
venimo tikrovė. Šiandien jums 
gim ė Išgany to jas - jū sų  
gyvenime. Jis yra Viešpats 
Kristus, ir ten yra aplink žen
klai apie jo  buvimą, apie jo 
paguldym ą jūsų  gyvenim o 
prakartėlėn.

Pasiim kite į jūsų  namus 
kūdikėlį Jėzų prakartėlėje - ir 
atsiminkite, kad tai yra jūsų 
gyvenimo tikrovė. Dievas yra 
su jumis - ne tik per Kalėdas, 
bet kasdieną. Tikėdami į jo  
buvimą jūsų gyvenime, pri
sidėsim e prie  angelų  ga r
binimo giesmės: Garbė Dievui 
aukštybėse ir ramybė žemėje 
geros valios žmonėms.

Kunigas Juozas A. Bacevičius
Sv. Jurgio parapijos klebonas 
Cleveland, Ohio
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NAUJŲ METŲ PAPROČIAI 
PASAULIO TAUTOSE

Yra sakoma, kad daug svar
biau žmonėms pertiekti gerus 
papročius negu duoti įs ta 
tym us ir teism us. Tad 
kiekviena tauta ir stengiasi 
išlaikyti savo gerus papročius 
ir juos perduoti ateinančiom 
kartom. Kiekviena metų šven
tė turi savo charakteringus 
papročius, kurie kiekvienoje 
tautoje skiriasi. Tačiau tautų 
p ap roč ia i m odern iam  p a 
saulyje nyksta ir tautos ne
tenka net savo identiteto bei 
asimiliuojasi kitų tautų jūroje.

Ypač sutinkant Naujuosius 
Metus tautos išvystė per šimt
m ečius įdom ius papročius, 
kuriais žmonės paprastai iš
reiškia laimę, gerbūvį, viltį ir 
gerus ryšius su kitais.

Lietuvių tauta taip pat turi 
savo charakteringus papročius, 
kurie susiję su gimto krašto 
aplinka bei istorija.

Lietuvoje Naujieji Metai 
visais laikais buvo laikomi 
didele ir reikšminga švente. 
Jau  m ūsų senuo lia i, kaip 
aprašo dr. J. Balys, sutikdami 
Naujuosius M etus turėdavo 
gražias trad icijas , įvairias 
apeigas bei pramogas. Dau
gumas papročių būdavo susiję 
su burtais, raganom is, kas
dieniniais darbais, piktomis ir 
geromis dvasiomis ir t.t. Štai 
pvz., kad apsisaugo ti nuo 
raganų  re ik ia  su uždeg ta  
grabnyčia pereiti kryžmai per 
tvartą. Toliau sako, Naujų 
Metų vakarą pripilk dubenį 
vandens ir padėk  švarų 
rankšluostį, kas tuo vandeniu 
nusipraus ir tuo rankšluosčiu 
nusišluostys, tas tave ves. Taip 
pat buvo galvojama, jei Naujų 
M etų dieną darysi gerą ar

Pasakų herojai atkeliavo pas vaikučius į Vilnių.
Algimanto Zižiūno nuotr.

Stefanija Stasienė

blogą, tą darysi ir visus metus. 
Kokia bus Naujų Metų diena, 
tokie bus ir visi metai, pa
prastai lietuvių tautosakoj visi 
Naujų Metų burtai dažniausia 
rišasi su mirtimi ar vedybom.

Zvilgterėkim dabar į platųjį 
pasaulį, ir pastebėsime, kad 
kiekvienam  pasaulio krašte 
Naujieji Metai ir jų sutikimas 
yra skirtingas.

Zinoma ir patys Naujieji 
Metai švenčiami skirtingais 
metų laikais. Europoje vidu
ram žiais Naujų metų diena 
buvo švenčiam a sk irtingu  
laiku, t.y. kovo 25. Istorijoj ta 
diena atžymėta didžiojo ispanų 
herojaus El Cido laimėjimu 
prieš maurus. Laimėjęs mūšį 
El C idas net savo arklį iš 
džiaugsmo prigirdęs vyne.

Ypač Prancūzijoj ir Škotijoj 
Naujieji Metai laikomi vieni iš 
svarbiųjų švenčių. Tą dieną 
visi pasikeičia dovanom is, 
sveikinim ais ir vieni kitus 
lanko, svečiuojasi. Kalėdos 
P rancūzijo j p rae ina  nepa
stebimai.

Škotų vaikai Naujųjų Metų 
išvakarėse išeina į gatves ir 
prašo saldumynų ir kitokių 
gėrybių bei dovanų. Tą vakarą 
Škotijoj atvertos namų durys 
ir k iekv ienas gali u že iti į 
svečius. Tačiau svečias turi 
atnešti gabaliuką anglies ir 
įmesti jį  į šeimos židinį su 
linkėjim ais, kad šeimos ži
dinys degtų ilgai.

Ispanijoj N aujųjų M etų 
sutikim e vynuogės sudaro 
laim ės sim bolį. M adride 
Puerta del Sol aikštėje, kai 
la ik rod is  išm uša dvy lik tą  
valandą, virš galvų laikomos 
vynuogės, kurios tada val

gomos po vieną kiekvieno 
mėnesio laimei. O per Naujus 
Metus jaunimas vaikšto gat
vėmis apsirengę baisiom is 
kaukėmis, o juos veda “senis” 
ir “senelė” . Kitose Ispanijos 
provincijose jaunimas vaikšto 
su šluotomis ir švariai iššluoja 
namus.

A nglijoj buvo paprotys 
Naujųjų Metų išvakarėse ateiti 
į svečius su tradiciniu tur
tingumo ir šiltumo simboliu, 
bū ten t su gabalu  anglies, 
duonos ir druska. Vėliau, kai į 
Angliją buvo pradėta įvežti 
ispanų vynas, papročiai pa
sikeitė . P irm iem s atsikė- 
lusiems Naujųjų M etų rytą 
būdavo duodama stiklinė vyno 
ir riekė duonos. Dabar labai 
priimtina su stiklu vynu vienas 
kitą pasveikinti ir palinkėti 
gerų metų.

Suomijoj Naujieji metai 
sutapdinami su ūkinių metų 
pabaiga  bū ten t lapkrič io  
pirm ąja. Ši šventė taip pat 
su riš ta  su daugeliu  senų 
papročių, kuriuos riša įvairūs 
būrimai ir prietarai.

Vengrijoj Naujieji metai 
pasižymi jaunimo surengtomis 
e isenom is su m uzikan tais 
priekyje. Šauklys čia praneša, 
kad senieji metai palaidoti, o 
naujieji ateina su įvairiom  
gėrybėm , pilnom  statinėm  
vyno ir p ilna is  aruodais. 
N aujųjų  M etų d iena ypač 
pasižymi vaišingumu. Kiek
vienas kviečiamas prie gausiai 
valgiais apkrauto stalo tik 
paukštienos tą dieną čia ne
pamatysi. Vengrai sako, kad 
paukštienos per Naujus Metus 
negalim a valgyti, nes tada 
neišskris laim ė. Turiu pa-

Kalėdinė kertelė Sv.Jurgio bažnyčioje (Cleveland,Ohio)
G.Juškėno nuotr.

stebėti, kad ne tik Vengrijoj 
paukštiena ne Naujų M etų 
duotis. N aujie ji m etai p a 
prasta i laikom i po kiaulės 
ženklu ir Naujų Metų vaišėmis 
tiekiama į stalą tik kiauliena.

Lenkija pasižym i naujų 
Metų karnavalais, kurie tęsiasi 
net 10 dienų.

Ita lijo j N au jie ji m etai 
praeina taip pat senų papročių 
a tm osfero je . Jie  tą d ieną 
stengiasi nesipykti, nemokėti 
skolų ir atlikti visus lauko 
darbus. Visada tikimasi gero 
derliaus ir ramaus gyvenimo. 
Tą gerą gyvenim ą ir gerą 
derlių turi atnešti Babbo Na
tale” - senis šaltis. O vaikams 
patarnauja senoji burtininkė, 
kuri p rip ildo  batukus d o 
vanomis.

Azijos kraštai švenčia Nau
juosius M etus labai triukš
mingai, įvairiai ir spalvingai. 
Štai japonai Naujų Metų naktį 
108 kartus skambina varpais, 
nes 100 ir 8 laikomi laimingais 
skaičiais. Po paskutinio varpo 
dūžio visi ilsisi. Naujųjų Metų 
šventė čia tęsiasi visą sausio 
mėnesį. Daug dėmesio kreipia 
per tą laikotarpį į namų puo
šim ą. Taip pat ir m aistas 
simboliškas: ilgi makaronai 
simbolizuoja ilgą amžių, ryžiai 
- gausum ą, karp is - jėgą , 
žirniai - sveikatą. Tai didelė ir 
svarbi japonų tautos šventė. 
N aujus M etus jie  pradeda 
sausio 1 ankstų rytą. Dar prieš 
saulės tekėjim ą visi išeina 
pasitikti Naujųjų Metų. Vyrai 
pasipuošia naujais rūbais, o 
m oterys puošniais kimono. 
Vėliau dalinasi dovanomis.

Indijoj naujieji Metai šven
čiam i net aštuoniom  sk ir
tingom datom. Tad sunku jų 
visų papročius ir susekti. Pvz. 
M anarašte  N au jie ji M etai 
švenčiami balandžio mėnesį. 
Tą dieną yra ir tam tikri įsipa
reigojim ai: pvz. Leidžiama 
kalbėti tik labai mandagiai,

negalima pykti. Ir valgis tai 
dienai pritaikytas: kartūs “nim, 
nim ” lapai, kurie turi tuos 
metus atnešti saldų gyvenimą.

O  d idžiausio ji pasaulio  
tauta Kinija savo naujuosius 
M etus p ap rasta i su tinka 
švariuose namuose, o gatvėje 
spalvingų drakonų eisenomis, 
šokiais ir procesijom. Vakare 
dangus nušviečiam as spal
vingom raketom.

Negalime užmiršti ir kraš
tą, kuriam e gyvename. Čia 
tautų mišinyje iškyla ir pa
pročių mišinys susidedąs iš 
seno ir naujo. Tai žymė šio 
krašto  stiprum o ir un iver
salumo.

Tradicinis Philadelphijos 
paradas su tinkan t N aujus 
Metus yra pagarsėjęs visame 
pasaulyje.

Toliau New Yorko Times 
Square laukimas laikrodžio 
rodyklei pasiekus 12 valandą, 
kur m ilijona i žm onių su 
sirenka su tik ti N aujuosius 
Metus.

O kokios reikšm ės turi 
sportas šio krašto  žm onių 
gyvenime, kiek tam skiriama 
dėmesio. Tad nenuostabu, kad 
am erik iečia i savo m ėg ia
m iausią  pram ogą paskyrė 
naujų Metų dienai. Štai rožių 
turnyras “Rose Bow l” , kur 
rožėmis išpuošti vežimai bei 
įvairios figūros, orkestrai ir 
tūkstantinė minia paraduoja 
Pasadenoje.

Tad kaip matome kiekviena 
tauta švenčia Naujuosius me
tus pagal savo papročius bei 
tradicijas, tačiau viena mintis 
bendra visiems: tai, kad kiek
vienas nori sužinoti kas jo  
laukia ateinančiais metais. 
Šiandien tie iš senovės pa
ve ldė ti pap roč ia i, ž inom a 
reikšm ės, kaip ir neturi, o 
palikę tik  kaip  m alonūs 
prisiminimai ir žaidimai Naujų 
Metų išvakarėse.
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

C L E V E L A N D , OH

JONO PETRONIO ŠVENTĖ
Antanas Mažeika

Los Angeles Lietuvių Tau
tinių namų valdyba pakvietė 
draugus ir bendram inčius 
atšvęsti Jono Petronio 80-tąjį 
gimtadienį, 2001 m. gruodžio 
16 d., sekmadienį, 12:30 val. 
po pietų, Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Kvietė atvykti be 
dovanų. Pati geriausia dovana 
bus Jūsų dalyvavimas.

Amžiaus metų skaičius ne 
visada mus džiugina, tačiau jo 
laikotarpy įgyvendinti tikslai ir 
atlikti darbai tikrai pasilieka 
ilgai prisimenami ir mūsų visų 
yra vertinami ir gerbiami.

Jono Petronio amžius yra

Vincas Juodvalkis (kairėje), Jono jaunystės draugas ir banketo 
pagrindinis rengėjas (kaltininkas) kartu su Jonu Petroniu.

labai gyvas ir turtingas. Bū
dam as geras savo krašto  
mylintis lietuvis aktyviai ir 
noriai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje priklausydamas dau
gely organizacijų. A.L.T. S- 
gos valdybos buvęs narys, 
A.L.T. S-gos L.A. skyriaus 
buvęs pirmininkas, Lietuvių 
Kredito Kooperatyvo buvęs

pirmininkas,Lietuvių Tautinių 
Namų ilgametis net 25 metus 
pirmininkas.

Daug dainavo ir vaidino. 
D alyvavo operečių  p a s ta 
tymuose atlikdamas solo te
noro roles. Buvo geras orga
nizatorius jaunimo ansamblio 
išvykose į Europą ir Pietų 
Ameriką. Operetės “Čigono 
baronas” organizatorius ir solo 
partijos dalyvis ir daugelio 
kitų.

Tačiau svarbiausia, kad šias 
visas jam  uždėtas pareigas jis 
visada gerai atliko ir atlieka. 
Kita dorybė, kad į šį darbą

sugebėjo įtraukti visą savo 
šeimą. Už tai ir jo  šeima yra 
v isų  m ylim a ir gerbiam a. 
P etron ių  šeim a yra dosni 
lietuviškai veiklai, stipriai 
remia lietuvišką spaudą, jau
nimo veiklą ir kitus lietuviškus 
reikalus.

Joną P etron į pagerb ti 
sekm adienį po šv. M išių, į

Iš kairės: Dainius Petronis (sūnus), Dainiaus sužieduotinė Nida Biknevičiutė, Jonas su anūke Nina 
(stovi), žmona Julija su anūke Julija (ant rankų), Daina (Jono ir Julijos dukra) su vyru Virgilijum 
Kaspučiu.

gražiai išpuoštą salę susirinko 
gražus skaičius gerai nusi
teikusių  draugų ir svečių. 
V aišinam i ir gurkšnodam i 
vynelį laukėme solenizanto.

Šventę p radėjo  Vincas 
Juodvalkis, Tautinių namų 
valdybos vardu pakv ie tė  
susirinkusius užimti vietas prie 
stalų. Solenizantui įžengus į 
salę sutikome jį su taure vyno 
ir sugiedojus “Valio, ilgiausių 
m etų” , V incas Juodvalk is 
pakvietė kun. Stanislovą Anu- 
žį sukalbėti maldą. Po maldos 
jis pasveikino solenizantą ir 
įteikė gražią dovaną, m al
daknygę, linkėdam as ją  
dažnokai paskaityti.

Buvo puikūs pietūs, pa
ruošti Genovaitės Plukienės. 
Po pietų sekė sveikinimai. Pats 
p irm asis  so len izan tą  p a 
sveikino jo  sūnus Dainius, 
atvykęs iš Čikagos su savo 
sužadėtine  N ida B ichne- 
vičiūte, toliau - Aloyzas Pe-

čulis savo šeimos vardu ir 
paskaitė Amerikos Lietuvių 
Tarybos Los Angeles skyriaus 
pirm. Albino M arkevičiaus 
sveikinimą. Vincas Juodvalkis 
sveikino Lietuvių Tautinių 
namų valdybos vardu ir įteikė 
gražiai įrašytą plaketę. Re
ž is ie riu s  Petras M aželis 
pasveikino ir padėkojo Jonui 
Petroniui už didelį rėmimą ir 
pagalbą Dramos sambūriui. 
Juozas Raibys, negalint da
lyvauti pirm. Rūtai Sakienei, 
paskaitė Tautinės s-gos Los 
Angeles skyriaus sveikinimą. 
Antanas Mažeika savo žmonos 
ir savo vardu , R im tautas 
Dabšys ir Bronius Seliukas 
atkūrė prisiminim us iš jau 
nystės dienų. Prano D ovy
daičio sveikinim ą paskaitė 
Laimutė Bendžienė iš Kauno 
ir padainavo gražią “Valio” , 
sukurtą Lietuvoje Naujų Metų 
sveikinim ą (pasidarė trad i
cinė). Gedim inas Šulcas ir

Kostas Makauskas neseniai iš 
Lietuvos atvykę dėkojo Jonui 
Petroniui už pagalbą ir globą 
čia įsikuriant. Konsulas Vy
tautas Čekanauskas prisiminė 
jaunystės dienas praleistas 
kartu ir padėkojo jam  už nuo
la tines aukas K onsulato  
išlaikym ui. Paskutinė svei- 
k in to ja  - dukra D aina Pe- 
tronytė-Kasputienė gražia ir 
malonia kalba užbaigė svei
kinimus.

Jonas Petronis padėkojo už 
gražius sveikinimus bei malo
nius prisiminimus ir visiems 
svečiams už dalyvavimą.

Po trumpos pertraukėlės 
buvo kavutė ir gimtadienio 
torto vaišės. Svečiai dar il
gokai dalinosi įspūdžiais ir 
nesiskubino palikti salę.

Nuoširdi padėka priklauso 
Lietuvių Tautinių namų val
dybai už tokią gražią suruoštą 
puotą, o Vincui Juodvalkiui už 
įdomų šios puotos pravedimą.

SV. KALĖDOS - VILTIES ŠVENTĖ
Dalydam asis šv. Kalėdų 

džiaugsm u Kauno arkivys
kupas m etropolitas Sigitas 
Tamkevičius sveikina kunigus, 
Kauno arkivyskupijos tikin
čiuosius ir visus geros valios 
žmones.

Švęsdami Kalėdas, sako 
arkivyskupas, prisim enam e 
Evangelijos puslapiuose apra
šytus įvykius apie Kristaus 
g im im ą ir p irm iausia  p a 
sakojimą apie Betliejaus pie
menims apsireiškusį Viešpa
ties angelą. Dievo pasiuntinys 
kalbėjo: “Nebijokite! Aš jums 
skelbiu didį džiaugsmą. Šian
dien Dovydo mieste jums gimė 
Išganytojas”. Angelas Kristaus 
g im im ą pavad ino  d ideliu  
džiaugsmu. Kodėl?”- klausia 
jis ir pats atsako teigdamas, jog 
m um s tu rė tų  bū ti lengvai 
suprantama angelo paskelbta 
džiugioji naujiena.

Su kokiu džiaugsmu, sako 
arkivyskupas, mes šiandien 
sutiktume žinią apie tai, jog 
greitai pasikeis visuomenė, 
išnyks karai, nebeliks nusi
kaltėlių, neteisybės, išnaudo
jimo, visi žmonės bus saugūs, 
valdininkai nebeim s kyšių, 
nebebus korupcijos, šeimos 
džiaugsis ramybe bei gražiu 
sugyvenimu.

K ristaus laikų  pasau lis 
buvo labai ž iaurus ir n e 
teisingas. Paprastas žmogus 
neturėjo jokių teisių ir jį tarsi 
daiktą buvo galima pirkti ir 
parduoti. Kai pasaulio  su
gedimas atrodė peržengia vi
sas ribas, pranašai nesiliovė 
palaikę viltį, jog ateis gelbė
tojas, kuris pakeis žmonių 
širdis.

K alėdų nakties angelas 
žmonėms paskelbė, jog pa
saulio Gelbėtojas jau atėjo. Šią

brangiausią žinią apie pasaulio 
Gelbėtoją mes prisimename ir 
Kristaus gimimą švenčiame 
tuo metu, sako arkivyskupas, 
kai diena pradeda ilgėti ir vis 
dažn iau  pasirodan ti saulė 
primena, jog gamtą kaustantis 
šaltis bus nugalėtas. Tai labai 
akivaizdžiai primena Kristaus 
laikus, kai Betliejaus šviesa 
pam ažu pradėjo  sk la idy ti 
pagonybės tamsą, o Kristaus 
meilė - tirpdyti neapykantos ir 
egoizmo ledus.

Šv. K alėdos yra v ilties 
šventė. Jos primena ne tik prieš 
du tūkstančius metų į žemę 
atneštą išganymo viltį, bet ir 
tai, kad ten, kur ateina Kristus, 
traukiasi blogis, ir žmogus 
pajunta savo vertę, suvokia 
esąs išaukštintas iki Dievo 
vaiko garbės. Todėl per Ka
lėdas džiaugsmingai sveiki
name vieni kitus ir linkime

kiekvienam Kristaus meilės ir 
malonės.

D abartiniam e pasaulyje, 
perspėja arkivyskupas, yra 
pavojus pamesti iš akių tikrąją 
K alėdų šventės prasm ę ir 
pasitenkinti Kalėdų seneliu, jo 
dovanomis bei šventės šur
muliu. Būtų didžiausia nelai
mė, jei nepažintume Kristaus 
ir jo  dvasinio palikimo, kuris 
p lazda kiekvienam e E van
gelijos puslapyje. Žinia apie 
K ristaus g im im ą yra pati 
svarbiausia žmonijos istorijoje 
ir brangiausia kiekvieno mūsų 
gyvenime. Tik tą žinią reikia 
priimti atvira širdimi ir leisti 
Kristui keisti mūsų gyvenimą.

Žinios apie gimusį Išga
nyto ją  re ik ia  m ūsų v isuo 
menei, kamuojamai žmonių 
neapykantos, dabarties pa
saulio grobuoniškų grimasų, 
suvešėjusių nusikaltim ų ir

nerimą keliančio nesaugumo. 
V isuom enės nepaguodžia  
žmonių pažadai, nes jie su
bliūkšta kaip skylėti oro ba
lionai. Žmonėms reikia vilties, 
kurią garantuotų aukštesnė ir 
stipresnė už žmogiškąjį egoiz
mą Jėga - Dievas. Vienintelis 
Kristus gali išgelbėti mūsų 
dienų pasaulį ir pakeisti žmo
nių širdis į gera. Leiskime šią 
valandą savo širdims plakti 
sutartinai su gimusio dieviš
kojo Kūdikio širdimi, o mūsų 
lūpos tekartoja angelų giesmės 
žodžius: G arbė D ievui 
aukštybėse, o žemėje ramybė 
geros valios žmonėms.

“Būkite pilni džiaugsmo, 
Kristaus atneštos ramybės ir 
visokio gėrio, kuriuo gali mus 
apdovanoti mylinčio dangaus 
Tėvo širdis”, linki šv.Kalėdų 
proga Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius.



8 DIRVA • 2002 m. sausio 2 d.

AUKŠČIAUSIOJO TEISMO SPRENDIMAS
Lietuvos A ukščiausiasis 

Teismas gruodžio 28 d.atmetė 
visų nuteistų jų  1991 metų 
sausio 13-sios sąmokslininkų 
ir jų  advokatų  kasacin ius 
skundus.

Teismo nuomone, laisvės 
atėmimo bausmės sąmoksli
n inkam s buvo sk irtos p a 
grįstai. Aukščiausiojo Teismo 
sprendimas yra galutinis ir 
kasacine  tvarka neskun- 
džiam as.Buvę prom askvie- 
tiškos L ietuvoje veikusios 
kom partijo s (LK P/SSK P) 
veikėjai - 74 metų buvęs LKP 
vadovas M ykolas B uroke
vičius, 69 metų Juozas Kuo
lelis  bei 61 m etų Juozas 
Jerm alavičius - toliau lieka 
kalėti Vilniaus griežtojo re
žim o pataisos darbų k o lo 
nijoje.

Už valstyb in iu s n u s i
kaltimus M.Burokevičius yra 
nu teistas  k a lė ti 12 m etų. 
Bausmė jam  skaičiuojama nuo 
1994 metų, kada jis su savo 
bendražygiu J.Jermalavičiumi 
buvo suimtas Baltarusijoje, 
parvežtas į L ie tuvą  ir iki 
nuosprendžio buvo kalinamas 
Lukiškių kalėjime Vilniuje. Į 
laisvę jis turėtų išeiti 2006 
metų sausio 15 dieną.

Už valstybinius nusikal
timus 8 metus kalėti nuteistas 
buvęs LKP/SSKP centro ko
miteto ideologinio skyriaus 
vedėjas J.Jermalavičius Aukš
č iausiajam  Teism ui nuo 
sprendžio neskundė. Kitų metų 
sausio 15 dieną jis  išeis iš 
V iln iaus g riež to jo  režim o 
pataisos darbų kolonijos, nes 
tądien baigs atlik ti teism o 
skirtą bausmę.

J.K uolelis į laisvę išeis 
2005 metų rugpjūčio 23 dieną.

N uteistiesiem s atsirastų 
galim ybė į laisvę iše iti 
anksčiau, jei jie kreiptųsi su 
malonės prašymu į Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų. Kol

Tragiškieji sausio įvykiai Lietuvoje. Taip atrodė Parlamento rūmai rytą po televizijos bokšto šturmo.

kas nežinoma, ar jie  ketina 
pasinaudoti tokia galimybe.

Įstatymai nenumato gali
mybės už valstybinius nu
sikaltimus nuteistiems asme
nims atlikusiems tam tikrą dalį 
išeiti į laisvę anksčiau laiko. 
Už sukčiavim ą, turto p rie 
vartavimą, plėšimus ir kitus 
nusikaltimus gerai kolonijoje 
besielgiantys nuteistieji gali 
tikėtis anksčiau išeiti į laisvę. 
Tuo tarpu už valstyb in ius 
nusikaltimus nuteisti asmenys 
tokia galimybės neturi.

Teism as atm etė ir nu 
teistojo 73 metų Leono Barto
ševičiaus kasacinį skundą. Sis 
sunkiai sergantis nuteistasis 
vasarį A peliac in io  teism o 
sprendimu buvo paleistas iš 
Lukiškių kalėjimo.

Aukščiausiojo Teismo ko
legija atmetė ir Rusijoje nuo 
teismo paskirtos 4 metų laisvės 
atėmimo bausmės besislaps
tančio buvusio radijo stoties 
“Tarybų Lietuva” vadovo 71 
metų Stanislavo Mickevičiaus 
kasacinį skundą. S.M icke- 
vičius skundą buvo atsiuntęs 
paštu.

Visi nuteistieji savo skun
duose prašė panaikinti nuo
sprendį ir by lą  p rieš juos 
nutraukti.

Tuo tarpu teismas iš dalies 
patenkino Generalinės proku
ratūros kasacinį skundą. Juo 
prokurorai prašė panaikinti 
šiemet vasarį paskelbtą Ape
liacinio teismo nutartį, kuria 
nuteistajam 56 metų Jaroslavui 
Prokopovičiui buvo pritaikyti 
net du amnestijos aktai -1993 
ir 2000 metų. Kaltintojų ma
nymu, iš karto taikyti dviejų 
amnestijų aktų negalima. Ape
liaciniam  teismui pritaikius 
am nestijos aktą, J.P roko- 
pov ičius netrukus po šio 
sprendimo paskelbimo vasarį 
išėjo į laisvę. Aukščiausiasis 
Teism as panaik ino  vasarį

Apeliacinio teismo paskelbtą 
nutartį, kuria J.Prokopovičiui 
buvo p rita ik y ta  2000 b a 
landžio 11 dienos amnestija ir 
vieneriais metais sumažintas 
paskirtoji pustrečių metų lais
vės atėmimo bausmė.Tačiau 
J.Prokopovičiui neteks grįžti į 
koloniją. Aukščiausiasis Teis
mas jį atleido nuo paskirtos ir 
neatliktos bausmės dalies.

Nuteistųjų, jų  advokatų ir 
G eneralinės p rokura tū ros 
skundus Aukščiausiojo Teismo 
teisėjai nagrinėjo nuo gruodžio 
18 dienos.

Nuteistųjų advokatai jau 
prieš kelerius metus minėjo, 
kad je igu  L ietuvos teism ų 
sprendimai bus nepalankūs jų 
ginamiesiems, jie  kreipsis į 
Europos žmogaus teisių teis
mą.

Į A ukščiausiojo Teismo 
posėdį iš V ilniaus griežto  
režimo pataisos darbų kolo
nijos buvo atvežti M.Buro- 
kevičius ir J.Kuolelis. Lydimi 
policijos pareigūnų, į salę jie 
įėjo vilkėdami striukes, kurių 
atlapuose buvo įsegtos kalinių 
kortelės. Salėje sėdėjo nu
te is tų jų  artim ie ji, buvęs 
prosovietinės visuomeninės 
o rgan izac ijo s “Jed in s tv o ” 
lyderis Valerijus Ivanovas.

Dėl silpnos sveikatos M. 
Burokevičius prašė teismo kas 
45 minutes daryti pertraukas ir 
neposėdžiauti visą dieną, o tik 
iki pietų. Teisėjai šį nuteistojo 
prašymą patenkino.

M.Burokevičius, J. Jerma- 
lavičius ir kiti buvę partijos 
veikėjai yra nuteisti už aktyvų 
dalyvavimą antivalstybinėje 
veikloje, viešus raginim us 
pažeisti Lietuvos suverenitetą 
ir nuversti teisėtą valdžią. 
N uosprendį byloje dėl są
m okslo sm urtu užg rob ti 
valdžią Vilniaus apygardos 
teismas paskelbė 1999 metų 
rugpjūčio 26 dieną.

Daugelis kitų 1991 metų 
sausio 13-sios bylos k a lti
namųjų išvengė bausmės, nes 
pasislėpė nuo Lietuvos teisė
saugos Rusijoje, Baltarusijoje 
ir Ukrainoje.

14 žmonių žuvo ir šimtai 
buvo sužeisti per sovietų oku
pacinės kariuomenės ir KGB 
m ėginim ą nuversti te isė tą  
Lietuvos valdžią 1991 metų 
sausio 13 dieną. Per 1 tūkst. 
žm onių patyrė įvairius su
žalojimus.

Aukščiausiojo Teismo tei
sėjų kolegija nutartyje, kuria 
atm etė nuteistųjų skundus, 
apžvelgė LKP/SSKP veiklos 
ypatybes 1990-1991 metais, 
tuometinio LKP/SSKP I-ojo 
sekretoriaus M.Burokevičiaus 
vaidmenį sausio 13-sios įvy
kiuose.

L ietuvos A ukščiausiojo 
Teismo vertinimu, LKP/SSKP 
antivalstybinė veikla pasi
reiškė p rosov ie tin ių  o rga
n izac ijų  - “SSRS p ilieč ių  
Lietuvoje nacionalinio gel
bėjim o k o m ite tas” , rad ijo  
sto ties “Tarybų L ie tuva” 
kūrimu ir jų  veikla.

“Visa įvykių seka nuo Ne
priklausomybės atstatymo iki

KONSERVATYVUS JAV 
SENATORIUS PRISTABDĖ 
NATO PLĖTROS ĮSTATYMĄ

V a š in g to n a s -V iln iu s ,
gruodžio  28 d. (BNS). 
Konservatyvių pažiūrų Ame
rikos senatorius John Warner 
sukėlė kliūčių, kad JAV Sena
te būtų bendruoju sutarimu 
priimtas įstatymas, remiantis 
NATO plėtrą.

Kaip pranešė JBA NC, 
gruodžio 19 dieną senatorius 
J.W arner nutraukė vadina
mąją bendrojo sutarimo pro
cedūrą, kuria buvo tikimasi 
Senate priimti NATO plėtrą ir 
param ą kand idatėm s p a 
tvirtinantį Laisvės sutvirtinimo 
aktą (Freedom Consolidation 
Act).

Sis senatoriaus J.Warner 
veiksm as a tideda  Laisvės 
sutvirtinimo akto priėmimą 
Senate kitiems metams, kai 
tu rės įvyk ti debata i ir 
balsavimas dėl jo. Sį įstatymą 
lapkričio pradžioje 372 balsai 
prieš 46 priėmė JAV Kongreso 
- Atstovų rūmai.

Laisvės sutvirtinimo akte, 
numatančiame toles nę NATO 
plėtrą, be kita ko, numatyta 
kelių  dešim čių  m ilijonų  
dolerių param a kandidačių 
gynybos stiprinimui, iš kurių 
7,5 mln. dolerių (30 mln. litų) 
būtų skiriama Lietuvai.

R espublikonų  p a rtija i 
a ts tovau jan tis  senato rius 
J.W arner teigė, esą Laisvės

pučo pasireiškia didėjančiu šių 
organizacijų  aktyvum u” , - 
mano Aukščiausiasis Teismas.

Mitingais ir streikais, ver
žimusi į Aukščiausiąją Tarybą 
prosovietinės jėgos siekė paro
dyti, kad teisėta Vyriausybė 
neva negali valdyti, neva yra 
dvivaldystė.

Iš M.Burokevičiaus laiško, 
rašyto tuom etiniam  sovietų 
prezidentui Michailui Gorba
čiovui, teisėjai sako matą, kad 
jis klaidingai informuoja apie 
padėtį L ie tuvo je , n u rody 
dam as, neva čia su iru tė, 
karišk iam s ir  jų  šeim om s 
gresia susidorojimas, didėja 
nusikalstamumas, todėl laikas 
įvesti prezidentinį valdymą. 
Teisėjų kolegija pabrėžė šį 
priežastinį ryšį tarp M.-Gor- 
bačiovo  veiksm ų ir M .- 
Burokevičiaus pateikiam os 
informacijos bei armijos pa
naudojimo Vilniuje.

“M .Burokevičius, prašy
damas armijos panaudojimo, 
žinojo, kad koviniais šoviniais 
ginkluota armija vykdys įsa
kymą” , - mano teisėjai. Bylos 
dokumentai rodo, kad buvo 
siek iam a nuversti te isė tą  
valdžią.

sutvirtinimo akto projektas yra 
pernelyg svarbus, kad būtų 
priimtas be rimtų debatų ir 
diskusijų.

Pabrėždam as, kad įs ta 
tymas neturėtų būti skubotai 
priimtas, J.Warner vis dėlto 
pareiškė iš esmės pritariąs 
prezidento George W.Bush 
A ljanso v iz ija i, išsaky ta i 
kalboje Varšuvoje b irželio  
mėnesį. Varšuvoje sakydamas 
kalbą apie Jungtinių Valstijų 
užsienio politiką, G.W.Bush 
pritarė tolesnei Aljanso plėtrai 
2002 metais ir pareiškė, kad 
narystės NATO gali siekti 
visos Europos demokratinės 
valstybės “nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros”.

Senatoriaus J.Warner tei
gimu, NATO plėtra, apimanti 
9 naujas valstybes, reikalauja 
labai rim tų debatų Senate. 
Pasak J.Warner, prieš priim
damas Laisvės sutvirtinimo 
aktą, Senatas privalo įvertinti 
visų kandidačių pasirengimą, 
gauti JAV vyriausybės ver
tinimus apie kiekvieną kan
didatę, ir tik tuomet spręsti, 
kurios jų  pasirengusios 
narystei. Jo teigimu, nepriė
mus akto, finansinė parama 
kandidačių gynybos stip ri
n im ui vis tiek  galės būti

(Nukelta į 9 p.)
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NUO ŠEŠUPĖS KRANTŲ ATĖJĘS...

Kun. Juozas Vaišnys, SJ, kai buvo “Laiškai lietuviams” redaktorius 
ir Aldona Jurkutė, to žurnalo sekretorė.

...”Dabar kai kas mano, kad 
m es, norėdam i tu rė ti p a 
šaukimų, turime užkalbinti 
jaunuolius, juos paraginti. Bet 
su m ano pašauk im u buvo 
visiškai kitaip. Man atrodo, 
kad manęs niekas neragino. Ir 
aš niekam apie tai nesakiau net 
per visą savo gimnaziją. Pa
sakiau tik  jau  baigdam as 
gimnaziją savo tėvams. Bet 
prieš tai niekas nežinojo: nei 
tėvai, nei kiti mano draugai, 
nei kapelionai. Atsimenu, kad 
jau baigiant aštuntą klasę, ėjau 
kartą sekmadienį į bažnyčią, ir 
mane pasiveja mūsų kape

Z. Degučio nuotr.

lionas, kunigas Petrika, kuris 
ten Bažnyčios gatvėje gyveno. 
Ir jis sako: “Na, tai dabar baigi 
gimnaziją. O ką manai stu
dijuoti?” Aš sakau: “Na, ne
žinau, pažiūrėsim”. O aš tada 
jau buvau galutinai susitaręs su 
jėzuitais stoti pas juos. Jis tada 
man sako: “Na, žinai, dabar 
visos sritys labai užimtos. Tai 
gal dar miškininkystėje būtų 
daugiau galimybių”. “Galbūt. 
Pažiūrėsim”, - atsakiau...”

Š ita ip  savo p ris im i
nim uose, kurie  dar n iekur 
nebuvo spausdinti, pasakoja 
apie savo pašaukimą 2001 m.

gruodžio mėn. 19 d. 22.45 val. 
Čikagos Holy Cross (Šventojo 
Kryžiaus) ligoninėje po ope
racijos ir trum pos plaučių  
uždegim o ligos m iręs i l 
gametis “Laiškai lietuviams 
redaktorius, tiek Amerikoje, 
tiek Lietuvoje žinomas litu
anistas, skautų dvasios vadas, 
88-ąjį gim tadienį lapkričio 
mėn. 1-ąją dieną atšventęs 
Juozas Vaišnys.

Gimęs 1913 m. lapkričio 1 
d. ir augęs su penkiomis se
serimis M arijam polėje, kur 
dvidešimt trejų metų jaunuolis 
gerais pažymiais baigęs Ry
giškių Jono gimnaziją, po kai 
kurių svyravimų ir dvejonių, 
kaip jis pats rašo, įstojo pas 
jėzuitus. F ilosofiją jis  stu
dijavo Insbruke, Austrijoje, ir 
Rom oje G rigaliaus univer
sitete Ita lijo je , kur trisd e 
šim tm etis, jau  gerai m okė
damas kelias kalbas, gavo 
kunigystės šventim us. Dėl 
tvirtos valios ir neabejotinų 
gabumų visados mokslai jam 
sekėsi gerai. Jis dvejus metus 
toliau mokėsi teologijos Ro
m oje ir čia  a tliko  trim etį 
(te rcija tą ), o paskui dirbo 
šiaurinėje Italijoje - vadovavo 
Marijos sodalicijai, šiandien 
p lač ia i ž inom ai k rik šč io 
niškojo gyvenimo bendruo
m enei, ir k a ta lik iškosio s  
veiklos jaunimui. Be to, Torino 
jėzu itų  nam uose buvo vy 
resn io jo  paga lb in inku  ir

mokytojavo Genujos jėzuitų 
g im nazijo je , kur d irbo  su 
skautais. Baigęs aukštesniąją 
skautų vadovų mokyklą, pa
sk irtas L igurijo s skautų 
vadovų parengimo vedėju.

Kai Čikagoje pradėjo kurtis 
lietuviai jėzuitai, 1949 m. T.J. 
Vaišnys šiame mieste aktyviai 
įsijungia į skautiškojo jaunimo 
gyvenimą. Šioje veikloje jis 
ėjo įvairias pareigas: brolijos 
ir Amerikos rajono dvasios 
vadas, kursų vedėjas, stovyklų, 
suvažiavimų organizatorius ir 
vadovas. Už sėkmingą veiklą 
apdovanotas Lelijos ordinu ir 
pakeltas vyresniuoju skau
tininku.

1950 m. jėzuitai įsteigė ir 
pradėjo leisti religinės ir tau
tinės kultūros žurnalą “Laiškai 
lie tuv iam s” . Jam e nem aža 
dėmesio buvo skiriama šei
mos, sielovados, jaunimo ir 
dvasinio gyvenim o, kalbos 
kultūros, jum oro ir kitiem s 
klausimams. T.Vaišnys jį ilgai 
redagavo(1950-1963 ir 1969
2000). Ypatingai jis rūpinosi 
lite ra tū rin ia is  konkursa is, 
jau n ų jų  lite ra tų  ugdym u, 
kalbos skyreliu, kuriam ilgai 
vadovavo ir jį sumaniai or
ganizavo. Be to, jis  buvo 
LKMA ir nuo 1977 m. Lit
uanistikos instituto narys, kas 
vasarą nuo 1974 m. dėstęs 
lituanistikos kursuose ir nuo 
1973 m. Čikagos Lituanistikos 
pedagoginiame institute. Tė

vas Vaišnys buvo aktyvus 
žurnalistas. Jis 1971-1977 m. 
- Lietuvių žurnalistų sąjungos 
pirmininkas. Nuo 1976 m. jis 
taip pat Lietuvių skaučių se
serijos dvasios vadas.

Savo kalbinius T.J. Vaišnys 
sugebėjimus parodė kartu su 
A. Klimu išleistam e vado
vėlyje “Dabartinės lietuvių 
kalbos rašy b a” (1982) ir 
“P rak tinė  lie tuv ių  kalbos 
vartosena” (1985) knygoje.

P lačią  T .Juozo Vaišnio 
sielovadinę, kalbinę ir švie- 
tėjišką-kultūrinę veiklą gana 
palankiai vertino tiek spauda, 
tiek bendradarbiai, tiek ir visa 
lietuviškoji išeivija. Dabar, 
gausiai susirinkusiųjų saviškių 
ir iš Lietuvos atvažiavusių 
kunigų  2001.12. 22 d. iš 
Čikagos jėzuitų namų palydėtą 
į šv. Kazimiero kapines galime 
prisiminti jaunystės dienomis 
sukurtąja malda: “Duok, Vieš
patie, kad aš gerais darbais ir 
įvairiomis aukomis galėčiau 
atsilyginti už savo visas klai
das, kad aš pas Tave ateičiau 
nekaltas, kad būčiau vertas su 
visais šventaisiais garbinti 
Tave ir džiaugtis su visu dan
gumi per amžius” . Teišsipildo 
ši T.Vaišnio malda su kaupu, o 
mes visi jam tarkime: “Amžiną 
atilsį duok jam , m irusiam , 
Viešpatie!”

Čikagos tėvai jėzuitai

(Atkelta iš 8 p.)

pask irta  ir įgyvendinam a, 
remiantis Paramos užsienio 
operacijos įstatymu ir Užsienio 
kariuom enių  finansav im o 
programa.

Jungtinis Amerikos Baltų 
kom itetas , atsiliepdam as į 
senatoriaus iniciatyvą, para
gino lietuvių, latvių ir estų 
kilm ės am erikiečius telk ti 
param ą Senate Laisvės su
tvirtinimo aktui.

K om itetas paragino su
s is iek ti su savo senato rių  
būstinėm is Vašingtone bei 
susitikti su jais savo valstijose 
bei raginti paremti Aktą.

1998 metais J.Warner buvo 
vienas iš vos 19-kos senatorių, 
kurie balsavo prieš Lenkijos, 
Čekijos ir Vengrijos NATO 
narystės sutarties ratifikavimą. 
Tuo metu jis inicijavo pataisą, 
kuria būtų įvestas trejų metų 
moratoriumas tolesnei Aljanso 
plėtrai, tačiau pataisa buvo 
atmesta.

Jungtinis Amerikos baltų 
komitetas atstovauja Amerikos 
lietuvių  tarybai, A m erikos 
latvių asociacijai ir Amerikos 
estų nacionalinei tarybai.

Lietuva tikisi pakvietimo į 
NATO k itų  m etų lapk ritį 
Prahoje įvyksiančiame NATO 
viršūnių susitikime.

1999 metais NATO priėmė 
Lenkiją, Čekiją ir Vengriją.

Lietuvos parlamentarai 
nedram atizuoja padėties. 
Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas socialde
mokratas Gediminas Kirkilas 
bei Tarpparlamentinių ryšių su 
JAV grupės pirmininkas libe
ralas Alvydas M edalinskas 
nedramatizuoja JAV Senato 
sprendimo pristabdyti NATO 
plėtrai reikšmingo įstatymo 
priėmimą.

Debatai Senate gali užtrukti 
keletą mėnesių. JAV Senate už 
Laisvės sutvirtinimo aktą galų 
gale balsuos du trečdaliai jo 
narių.

G .K irkilas pabrėžė, jog 
Seimas bei šalies diplomatinė 
tarnyba likus m etam s iki 
galimo Lietuvos pakvietimo į 
NATO Prahos viršūnių su
sitikime, yra pasirengę “ati
džiai stebėti bei tinkam ai 
reaguoti į visus integracijai 
svarbius signalus” .

A.Medalinskas BNS sakė,

jog  diskusija JAV dėl kan
didačių į NATO pasirengimo 
- neišvengiama, tačiau ji Lie
tuvai būtų naudinga. “Lietuva 
gali jaustis pakankamai tvirtai 
padariusi “namų darbus” ka
rinės reformos srityje, skyrusi 
pakankam ai lėšų  gynybos 
reikalams, parodžiusi didelį 
solidarumą su NATO valsty
bėmis bendroje kovoje prieš 
terorizmą ir panašiai. Bijoti 
diskusijų, jei jose bus objek
tyviai įvertinamas kiekvienos 
valstybės pasireng im as, 
nere ikėtų” , - sakė A. M e
dalinskas.

Parlam entaro  nuom one, 
didesnį dėmesį reikėtų skirti 
kitam uždaviniui.

“Turime kalbėtis su sena
toriais, Kongreso atstovais ir 
siekti mums palankaus spren
dimo, kai Lietuvos narystės 
NATO klausimas bus pateiktas 
ratifikuoti JAV parlamente” , - 
teigė A.Medalinskas.

Seimo narys pripažino, jog 
šioje srityje iš tiesų dar reikia 
p ad irbė ti, ypač su neap- 
sisprendusiais Senato nariais, 
ieškoti naujų argumentų juos 
įtikinti.

SVARBUS AMBASADORIAUS 
PRAŠYMAS

Gruodžio 27 ir 28d. LR ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas paragino JAV lietuvių bendruomenės narius kreiptis į 
savo senatorius su prašymu, kad JAV Senatas priimtų “Laisves 
sutvirtinimo aktą 2001" . Tai LR ambasadorius V.Ušackas 
padarė Daytona Beach ir Palm Beach surengtuose susitikimuose 
su rytų Floridos lietuviais. Pasak jo, Amerikos lietuviai ne kartą 
įrodė, kad reikiamu momentu jie sugeba imtis žingsnių, jog 
lietuvių balsai būtų išgirsti ir kad JAV Kongresas priimtų 
Lietuvai palankius sprendimus. V.Ušackas pažymėjo, kad Senato 
parama Laisvės sutvirtinimo aktui 2001" yra svarbi visoms 
narystės NATO siekiančioms šalims. Tai būtų svarbus 
žingsnis laisvos ir vieningos Europos link”, -sakė V.Ušackas 
susitikime su Floridos lietuviais.

Rolandas Kačinskas
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MUSŲ UŽDAVINIAI
Dr. Eugenijus Noakas

Ištrauka iš “Neo-Lithuania” knygos

Sena patarlė sako, kad savi 
marškiniai yra arčiausia kūno. 
Todėl nenuostabu, kad k ie
kviena proga, kai viename ar 
kitame lauke susitinkam, vis 
kalbam apie savo uždavinius. 
Mūsų uždaviniai, gal net ypa
čiai pabrėžtu žodžiu, svars
tytini ir šiuose lapuose.

Visų pirma keliu klausimą: 
kas gi yra korporacija Neo- 
Lithuania? Tai yra lietuvių 
studentų tautininkų korpo
rac ija . Ją ga lim  sau įs i 
vaizduoti kaip grandinę. Ilga, 
sunkiai pertraukiam a gran
dinė. Kaip mūsų Garbės narys 
kan. Juozas Tumas-Vaižgantas 
kartą  yra pasakęs - “je i ši 
grandinė nutruks, tuoj kitą, 
stipresnę kilpą megskit”. Tad 
m es, ko rpo ran ta i ir kor- 
porantės, esam tos grandinės 
atskiros grandys. Mus visus 
riša priesaika, kurią davėm 
prie Korp! vėliavos. Vieni ją 
davėme Kaune, kiti Vilniuje, o 
dar k iti to li nuo tėvynės - 
Chicagoje, Clevelande, New 
Yorke, Detroite, Bostone ir 
Philadelphijoj. Kaip grandinės 
kilpos ar grandys yra vienodos, 
taip ir mes esam visi lygūs 
prieš savo Korp! įstatus, sta
tutą ir turim pilną teisę balsuoti 
filisterių-senjorų sueigose bei 
suvažiavimuose. Pagaliau mus 
visus riša ir mūsų Korp! tra
dicijos, kurios yra taip uoliai 
visų mūsų saugojamos ir puo
selėjamos. Mus visus jungia 
geležinis Korp! įstatymas - 
”Salus patriae, suprema lex” - 
”Tėvynės gerovė, aukščiausias 
įstatymas” . Mūsų šūkis - Pro 
Patria! Korporacijos tikslas - 
lietuvių tautos laisvė, didybė, 
garbė bei gerovė ir Lietuvos 
nepriklausom ybė, o korpo
racijos narių - valinga, kilni bei 
tauri asmenybė.

Korp! uždaviniai, vadovau

jantis krikščioniškosios do
rovės dėsniais ir lietuvių tautos 
laisvės idealais - kurti tautinę 
lietuvių kultūrą, sąmoninti ir 
ugdyti lietuvišką atsparumą ir 
drausmingumą.

Šie tikslai bei uždaviniai 
mus suvedė į tą nenutrūks
tančią grandinę, į Korp! narių 
eiles. Visi, kurie atėjo ir ateina 
į m ūsų eiles žinojo ir turi 
žinoti, kad Korp! nėra eilinė 
organizacija, kurios eilėsna 
įstojus gali jokių uždedamų 
pareigų neatlikti. Yra Korp! 
drausme pagrįsta organizacija. 
Tą drausmę bei paklusnumą 
ypač pajun ta  nau ja i įsto- 
jan tie ji, nes iš jų  pradžioj 
daugiausia reikalaujama. Tin
kamai nepraėjęs šios pirmos 
stadijos, korporantas nesusi
gyvens su trad ic ijom is, 
nesusigyvens su draugais ir, 
kai jam  pačiam ateityje teks 
stoti į vadovaujamą vietą, jis 
nebus geras sudrausm intos 
organizacijos vadovas. Mūsų 
Korp! tvarkosi dem okra
tiškumo principą reikia mokėti 
suprasti ir įvertinti.

Tiesa, atgaivinant Korp! 
Amerikoj, mes pradžioj bu
vom liberalūs savo naujų narių 
parinkime, nes į mūsų eiles 
noriai stoja jauni akademikai. 
Yra padalinių, kur švenčių 
metu keliami į senjorus 20-25 
juniorai. Pradžioj mūsų jau
n ieji ko legos patys buvo 
abejingi mūsų senam principui 
- korporacijai nerūpi narių 
kiekybė, bet narių kokybė. 
Lygiai prieš porą metų - pe
reitam e korporacijos suva
žiavime, patys mūsų jaunieji 
ko legos ir ko legės įnešė 
griežtą pageidavimą laikytis to 
principo; jie savo tarimuose 
nuėjo dar toliau ir įgaliojo 
visus padalinius peržiūrėti 
savo narių  sąrašus. Todėl

nesistebėkim, jei kuris pada
linys savo švenčių metu kelia 
į senjorus vieną ar du narius. 
Tai yra r in k tin ia i vyrai, 
rinktinės moterys.

Kokie m ūsų uždavin iai 
korporacijos rėmuose?

Kaip pirma minėjau, pa
sistengti visapusiškai įsijungti 
į mūsų eiles - išvystyti drau
giškumą, mandagumą, susi
gyventi su mūsų tradicijomis 
vieni kitiems padėti. Jaunoji 
karta turi tam daug galimybių.

Gyvendami toli nuo savo 
tėvynės, tėvų žem ės, mes 
susidu riam  su eile  tokių  
k lausim ų, ku ri savo laiku 
Lietuvoj visai nebūtų iškilę - 
tai lietuvybės išlaikymas. Kaip 
senovėje  m ūsų va id ilu tės 
kurstė ir saugojo šventąją ugnį, 
kad ji neužgestų, taip mes 
dabar turime saugoti ir žadinti 
tau tinę  sąm onę, kad j i  
neužmigtų. Sunku įžiebti ugnį, 
kai j i  išblėsta, dar sunkiau 
pažadinti tautą, kai ji apsnūsta.

“Tik toji tauta verta yra 
laisvės, kuri ne veltui gyvena 
pasau ly je  kuri įsteng ia  
išauk lė ti iš savo sąm onės 
dvasinių žiedų. Kol j i  n e
pamiršta to tikslo, tol ji tarpsta 
ir gyvuoja ir įneša savo dalį 
tautų lobynan”, - yra pasakęs 
Korp! Garbės narys Antanas 
Smetona.

Lietuviui akademikui, o tuo 
labiau korporantui nepakanka 
jausti, kad jis  yra lietuvis. 
Reikia mokėti savo tėvų kalbą, 
re ik ia  įs iju n g ti į lie tuv ių  
bendruom enin į gyvenim ą, 
stengtis kalbėti lietuviškai su 
lietuviais draugais, pažinti 
mūsų tautos didingą istoriją ir 
jos kultūrą.

Būdami akademikai, ypač 
čia, A m erikoj, galim  daug 
pasitarnauti savo tėvų šaliai, 
jei mes būsim geri lietuviai. 
K okia p la ti d irva yra p a 
trio tin iam  darbui tiek u n i
versitetuose, tiek iš jų  išėjus 
politinėj plotmėj! Atsiminkim 
rašomas rezoliucijas, senatorių 
bei kongresmanų įtaigojimus 
laiškais ir asm eninėm  p a 
žintim . P agaliau  spauda, 
radijas, TV. Tai yra visos sritys, 
kur galėtumėm  veikti. Mes 
savo tarpe turim beveik visų 
rūšių specialistų, kurie, baigę 
Amerikoj aukštąją mokyklą, 
gali ir galės dirbti savo spe
cialybėje ir, jei sąlygos leis, 
įėję į amerikiečių tarpą, galės 
vienu ar kitu būdu įrodyti esą 
lietuviai. Kiekvienas rašomas 
senatoriui ar kongresm anui 
laiškas, kiekvienas paskirų 
lietuvių žygis vienu ar kitu 
k lausim u am erik iečių  yra 
rimtai priimamas, nes jie be
veik kiekvienu atveju sam 
protauja, jog už šio asmens 
stovi tūkstančiai taip pat gal
vojančių  ir j į  rem iančių  
tėvynainių. Ir vargas tiems lie
tuviams, kurie dėl asmeninės 
karjeros galvoja tuo am eri

kietišku principu pasinaudoti, 
bet pastariesiems sužinojus, 
jog už jo  pečių nėra masės, 
niekas į j į  nebekreipia dė
mesio. Tokių atsitikimų buvo, 
ir vyrai nusivylę pradėdavo iš 
peties d irb ti lie tuv išką v i
suomeninį darbą, kad galėtų 
įgauti svorio ir susidarytų 
vardą pirma savųjų tarpe, o tik 
vėliau amerikiečių aplinkoj.

Kalbėdami apie korporantų 
ir korporančių veikimą pačioje 
korporacijoje ir už jos ribų, 
mes pirmoj eilėj turim suprasti 
vieni kitus. Tarp senųjų kor- 
porantų ir jaunų yra nemaža 
skirtum ų. Visų pirm a mus 
sk iria  am žius, to liau  v y 
resniųjų gyvenimo patirtis ir 
pergyventi sunkumai. Pasi
keitė gyvenimo sąlygos, mūsų 
jaun ieji kolegos ir kolegės 
auga ir bręsta kitokiose ap
linkybėse, jie turi skirtingas 
gyvenimo pažiūras, skirtingai 
vertina ir patį gyvenimą. Mes 
nuolat girdim, kad dabartinis 
jaunimas yra kitoks, betgi tą 
jaunimą veikia ne tik aplin
kuma, amerikietiška mokykla, 
gyvenimas tik dėl smagumų ir 
pinigo. Jaunimas neturi laiko 
ar nenori susivaržyti, gal kiek 
ir tingi galvoti. Tokie sim 
ptomai jaunimo tarpe pasirodė 
ne tik Amerikoj, bet ir kitur po 
II pasau lin io  karo. Ir mes 
pažįstame jaunuolio paveikslą 
be idealų, teturintį tik vieną 
tikslą - pinigas ir “good time”. 
Neseniai įvykusioj ateitininkų 
konferencijoj Jūsų kartos jau
nas ateitininkų veikėjas dr. A. 
S užiedėlis , nagrinėdam as 
mūsų gyvenamąjį laikotarpį 
psichologiniu požiūriu, pa
reiškė, jog didžiausia mūsų 
problema ir krizė yra galėjimas 
laisvai gyventi ir veikti. Daug 
lengviau dirbti ir siekti idealo, 
kuomet pasirinkimas yra aiš
kiai apsprendžiamas. Bet kai 
apsisprendimo laisvė palie
kam a mums patiem s, save 
atrasti esą daug sunkiau. Pa
grindinis dabartinio lietuvio 
bruožas - žmogiškosios egzis
tencijos dv ilypum as. M es 
gyvenam e šio krašto  dau 
gumoje ir lietuvių mažumoje. 
Esančių ribų tarp šių dviejų 
egz is tenc ijų  aštrum as ir 
staigumas sukuria problemas, 
todėl esame priversti ieškoti 
balanso tarp šių dviejų būčių.

Mums, seniems korporan- 
tams, yra brangu visa tai, kas 
yra lietuviška, mes visur ginam 
ir bandom  statyti į deram ą 
vietą lietuvių tautinę kultūrą, 
o jau n ie ji v iso  to n e a ts i
mindami ir ne vienu atveju 
neturėję progos savo tautinės 
kultūros pažinti - gina Ame
rikos ar aplam ai Vakarų 
pasaulio kultūrą.

Atsiminkim, kolegos, viso 
to akivaizdoje mes negalim 
neig ti, jog  esam  lietuviai. 
Likimas lėmė, kad kai kam iš 
Jūsų gimtasis kraštas yra nebe

tėvų žemė. Tad blaiviai priim- 
kim  tą lem tį ir su p a s i
didžiavim u savo lietuvišką 
kilmę.

Susipratęs jaunimas stoja į 
m ūsų g retas, kad galėtų  
pasijusti esąs tarp savųjų, jis 
ieško džiaugsmo savųjų tarpe, 
jis stengiasi susigyventi su 
lietuviška bendruomene, su 
korporacija.

Gyvenam praktinio mate
rializmo klestėjimo krašte. Jei 
šis gyvenimas uždeda savo 
antspaudą senesnio amžiaus 
žmonėms, tai tuo labiau jis 
psichologiškai veikia mūsų 
jaunas koleges ir kolegas. 
Tačiau nestinga ir įdom ių 
reiškinių: daugum as mūsų 
jaunųjų kolegų, atėję į mūsų 
eiles, ieško realaus v isuo
meninio darbo, apčiuopiamo 
darbo. Ir, štai, kiekviename 
padalinyje kyla visa eilė naujų 
minčių, naujų idėjų. Dėl to 
korporacija stengiasi jauniems 
kolegoms palaipsniui perduoti 
vadovaujam as vietas, ru o 
šiamos stovyklos, kur mūsų 
jaunieji kolegos visa širdimi 
prisideda darbu, o per bendrą 
darbą daugiau susipažįsta, 
susidraugauja, pamilsta vieni 
kitus, susicementuoja. Kor
poracija stengiasi ruošti mūsų 
da ilin inkų  parodas, jas  
globoja. Ruošia literatūros 
vakarus, koncertus, Chicagoj 
tu ri savo o rkestrą , sporto  
komandas, išleido net savo 
o rkestro  p lokšte lę , o Vyr. 
Valdyba dvi m ums skirtas 
komp. Jul. Gaidelio dainas. Tai 
vis našūs darbai. Korp! vyr. 
dainininkas išleido lietuviškų 
dainų dainorėlį kurį galėjo ir 
gali įs igy ti k iekv ienas 
korporantas.

-Tokiu būdu, kaip matome, 
korporantai turi pakankamai 
energijos ir užsidegimo dirbti 
savųjų  tarpe. Ir tai įrodo  
lietuvio studento jaunatvišką 
idealizmą. Kas bandys įro 
dinėti, kad šių laikų lietuvių 
jaunimas jo neturi, tas gali ir 
suklysti. Tačiau, deja, tas 
netaikoma visumai.

Jaunatviškas idealizm as 
mūsų studentų tarpe ir yra tas 
akstinas, tas variklis visų mūsų 
darbų korporacijoj ir visuose 
lie tuv iškuose  baruose. Su 
idealizmu tampriai yra susijęs 
entuziazmas. Kas turi idealą, 
siekimą ko nors aukštesnio, 
vertingesnio, tas ir pats tampa 
vertingesnis. O norėdamas būti 
vertingas žmogus, kiekvienas 
randa entuziazmo, nori dirbti, 
siekti užsibrėžtų tikslų.

Aš nuoširdžiai tikiu, kad 
m ūsų jau n ie ji ko legos ir 
kolegės, įstoję į mūsų eiles, yra 
užsibrėžę būti vertingais sau 
žmonėmis, anot Vydūno. Jie 
jaučiasi esą lietuviai ir tokie 
norėtų likti, nes jie  turi tą 
jau n a tv išk ą  en tuziazm ą ir 

(Nukelta į 11 p.)
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užsidegimą tokiais būti. Pa
reiga išlikti lietuviu reikalauja 
iš m ūsų visų pastovaus ir 
valingo lietuviško pasiryžimo 
bei užsispyrimo, mes turim šį 
idealą puoselėti savyje be 
paliovos, diena dienon. Norė
dami laimėjimų pasiekti, pir
miausia mes turim ugdyti savo 
valią. Tik valios stiprumo dėka 
mes galėsim sulaukti gražių 
rezultatų. Suėjom  į korpo
racijos eiles, kad padėtumėm 
vieni kitiems dirbti, kad savųjų 
tarpe kurstytumėm entuziazmą 
idealams siekti.

Svarstoma būklė yra gyva 
ne tik pas mus, ji yra aktuali ir 
kitose organizacijose. Prieš 
kiek laiko tuo pačiu klausimu 
diskutavo ir Ateitininkų Fede
racijos vadas dr. J. Girnius, 
kuris išvedė, jog entuziazmo 
stoka (apie kurią taip dažnai 
ka lba  m ūsų la ik rašč ia i ir 
paskiri asmenys) visada liudija 
žmogaus menkystę, dvasinį 
bukumą, vergišką pasinėrimą 
m alonum uose arba kasd ie
niniuose rūpesčiuose. Nu- 
tautimui visų pirma kelią tiesia 
ne pati svetima aplinka, o savo 
pačių šioje aplinkoje žm o
giškas sum enkėjim as. 
Minėdamas šias kelias dr. J. 
Girniaus mintis, manau, kad 
šiuo opiu klausimu jis pasisakė 
per švelniai.

Baigdam as savo m intis 
apie mūsų uždavinius, noriu 
įsakm iai pabrėžti, kad lie 
tuvybės išlaikymo klausimas 
neturi būti vien vyresniųjų 
lietuvių, filisterių rūpestis. Sis 
rūpestis ir gilus to klausimo 
supratim as tu ri būti įs isą 
monintas mūsų visų. Tai ne 
vienų senių reikalas, tai yra 
mūsų visų bendras reikalas. 
Išsilaikyti esamoj masėj lie
tuv iu , m okėti lie tuv iška i, 
aug in ti vaikus lie tuv iško j 
dvasioj - tai yra visų mūsų 
pareiga, tai yra mūsų vienas 
pačių  tau riau sių  siek tinų  
tikslų. Nemokėsim lietuviškai, 
neįstengsim pažinti lietuvio 
dvasios, jo galvosenos ir būdo, 
mes būsim  menki lietuviai. 
Savo kalbos nemokėjimas yra 
nutautėjimo pradžia.

Šia proga aš pacituosiu 
trum pą ištrauką  iš m ūsų

filisterio poeto Stasio Santvaro 
rašinio apie lietuviškąjį žodį 
(pilną L ietuviškojo žodžio 
tekstą rasime šiame leidiny):

Tu esi, kaip  m ergaitė , 
kurios širdies skaistumu aš 
n iekada nesiliausiu  tikėti. 
Galingas tu esi, o lietuviškas 
žodi! Tu gali prikelti mirštantį, 
gali graudinti, virkdyti, guosti, 
džiuginti ir stiprinti. Tavim 
kalba ir kalbės lietuviškas 
genijus: lietuviškas mokslas ir 
menas - išm intis, pasaka ir 
daina, nes tavy slypi grožis, 
kurio mes dar neišsakėm.

“Niekas nešauks laisvės, 
jeigu tu tylėsi. Kasdien girdžiu, 
kad jau ne visos mano seserys 
ir ne visi mano broliai tiki tavo 
galia. Bet aš visa širdimi tikiu, 
kad Viešpats prisimins tave, o 
lietuviškasis žodi, ir tada mūsų 
akys pamatys stebuklą, kurio 
pasirodymo sielose mes jau 
seniai ir skaudžiai laukiam.

“Nors pastatytos kartuvės, 
nors aštriai išgaląsti giljotinų 
peiliai, nors ištrėmimo vargas 
gilus, kaip skausmas, bet aš 
visa širdim tikiu, kad tu nežūsi 
po kartuvėm, nepaklysi melo 
giriose, nepalinksi po budelio 
kirviu ir nesušalusi tremties 
speiguose. Tik tavy buvo, yra 
ir bus gyva mano tauta.

Tu esi am žinas, kaip 
amžina saulė, o lietuviškasis 
žodi!”

Bet ar v isi m es taip  
jaučiam?!

Mūsų Korp! Garbės narys 
prel. M aironis-M ačiulis dar 
1917 m etais vienam e savo 
eilėraščių pasakė:

Sako, sentėvių liežuvis
Tai dvasia tautos;
Sako, išgama lietuvis
Be tėvų kalbos.
Tikėdam as, kad m ūsų 

uždavinių pagrindiniai bruožai 
išryškėjo, visa siela lieku mūsų 
siekimuose ir tiesiai sakau: aš 
tikiu korporacijos gražią ateitį! 
Tačiau toji ateitis priklauso 
nuo mūsų jaunosios kartos, 
nuo mūsų jaunųjų kolegių ir 
ko legų . Jūs d rąsia i galite  
atsiremti į vyresniųjų petį, nes 
ir sunkios gyvenimo audros 
nepajėgė m ūsų tikė jim o 
sgriauti.

V ivat, c rescat, flo rea t 
Korp! N eo-L ithuan ia  in 
aeternum!

Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo komisija 
skelbia VI-ajį rašinių konkursą už LR ribų 
veikiančioms lietuviškoms mokykloms. 

Konkurse pakviesti dalyvauti “Lietuvių namai”
Vilniuje, Karaliaučiaus srities, Maskvos, Ukrainos, 

Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos ir 
Vokietijos lietuviškos mokyklos.

Konkurso mecenatai: Raimundas Grigaliūnas (jau 
šeštąjį kartą) Lietuvių tautinis kultūros fondas ir 

PLB Švietimo komisija.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

SANTARIŠKĖSE PAŠVENTINTA NAUJA 
KOPLYČIA

Vilnius, gruodžio 20 d. 
(BNS). Vilniaus universiteto 
ligoninės San tarišk ių  k li
n ikose pašven tin ta  nauja 
koplyčia.

P irm ąsias Šv. M išias 
nau jo je  kop lyčio je  laikė 
kard ino las A udrys Juozas 
Bačkis. “Aš kaip žmogus, 
kaip gydytojas, kaip vadovas, 
tikiu, jog susikaupimas, tyli 
v iltis padės išsivaduoti iš 
nevilties” , - po Mišių sakė 
klinikų generalinis direktorius 
Antanas Vinkus. Koplyčios 
pašventinime dalyvavo pre
zidentas Valdas Adam kus, 
prem jeras A lg irdas B ra 
zauskas, sveikatos apsaugos 
m inistras R om ualdas D o
brovolskis bei kiti pareigūnai.

Naujoji koplyčia pastatyta

MINISTRO KALĖDINĖS DOVANOS KUNIGO 
GLOBOJAMIEMS VAIKAMS

Kėdainių rajono Krakių 
parapijos Mergelės Marijos 
vaikų globos namai sulaukė 
Kalėdų Senelio pasiuntinių iš 
paties Vilniaus.

Krakių klebono Romualdo 
Ramašausko globojamiems 
vaikam s kalėdinių dovanų 
atvežė k rašto  apsaugos 
ministras Linas Linkevičius su 
kitais ministerijos atstovais. 
K iekvienas iš 50-ties čia 
gyvenančių vaikų gavo po 
kalėdinį saldumynų rinkinį, o 
visiems bendrai buvo įteiktas 
“Sony” firm os m uzik in is 
centras ir šimtas iš leidyklos 
“Tyto alba” nupirktų knygų - 
pasakų, enciklopedinio po
būdžio , re lig in io  tu rin io  
leidinių, kalendorių. Lėšos 
šiems kalėdiniams pirkiniams 
buvo paim tos iš m in istro  
reprezentacinio fondo.

Už visas gėrybes vaikai 
gražiai padėkojo. Prie ka
lėdinės eglutės buvo surengtos 
nedidelės bendros vaišės.

Krašto apsaugos ministras 
L. L inkevičius ir visa m i
n iste rija , kaip  sakė E lta i

Gruodžio 17 d. po sunkios ligos , sulaukęs 89 metų, mirė Ignas Verbyla, ilgametis 
L.T.M.Čiurlionio ansamblio narys. Palaidotas greta mylimosios sesers Uršulės, Visų 
Sielų kapinėse-Chardon, Ohio a.v.m.

vidiniame Santariškių klinikų 
k iem ely je  ir su sis iek ia  su 
ligoninės tuneliu, vedančiu į 
ch irurg in į korpusą. Vidaus 
apdailai panaudotos granito ir 
marmuro plokštės.

Vienu metu koplyčioje ga
lės melstis apie 150 žmonių.

Klinikų koplyčios statyba 
kainavo 680 tūkst. litų, kuriuos 
paaukojo V ilniaus arkivys
kupija, Lietuvos vyskupų kon
ferencija ir užsienyje gyve
nantys p riva tūs aukoto jai. 
K ardinolas A .J.B ačkis šiai 
koplyčiai statyti skyrė savo 
tėvo ambasadoriaus daktaro 
Stasio Antano Bačkio palikimą. 
Koplyčios projektą sukūrė ar
chitektas Kęstutis Pempė bei 
Algimantas Pliučas, vitražų au
torius - Algimantas Dovydėnas.

kunigas R.Ramašauskas, yra 
geriausi Krakėse globojamų 
vaikų draugai. Jau kelinti metai 
Šventų  K alėdų p roga m i
nisterijos atstovai čia apsilanko 
su dovanomis, o vasarą, kai 
vaikai keliasi į netoliese globos 
namams nupirktą žemės sklypą 
“ūkininkauti”, parūpina karišką 
lauko virtuvę ir palapinių . 
N eb lėstančius įspūdžius 
vaikam s palieka rengiam os 
ekskursijos į Krašto apsaugos 
ministeriją.

Jau devynerius metus vei
k ian tys K rakių  M ergelės 
Marijos vaikų globos namai 
išlaikomi iš tikinčiųjų aukų. 
Nameliams, kaip gražiai savo 
būstinę  vad ina  patys g lo 
botiniai, yra nupirktas buvusio 
vaikų darželio pastatas. Pagal 
finansines galimybes nameliai 
nuolatos tobulinami. Dabar, 
pasidžiaugė k lebonas R. 
Ram ašauskas, vaikam s sta
tom as uždaras p laukym o 
baseinas.-

Krakėse yra įkurti ir pa
ra p i jo s  s e n e lių  g lo b o s  
namai.

A. t  A
IGNAS VERBYLA

DIRVAI
AUKOJO

Lietuvių Tautiniai Namai 
“American Natl. Center”
Los Angeles C A ....................200
A.Muliolis, Euclid, OH .......... 50
G.Kisielius, Somerville, NJ .. 40 
JJanuškevičius, Centervl., MA 25
V. Matulis, Stuart, F L ............ 25
D. Mačernis, Chicago, I L ...... 25
M.Motiejūnas, Euclid, OH ... 25
S.Prekerienė, St. Jose, CA ......25
J.Ignaitis, Cupertino, CA ........20
A.Barzdukas, Falls Church VA 15 
A.Bimbiris, Desert Hot S., CA 15 
J.Cukuras, Chicago, I L .........  15
W. Diehl, Wickliffe, OH .......  15
P.Dovydaitis, Los Angeles, CA 15 
G.Janušonis, Rochester, NY .. 15
L.Karnitis, Columbus, OH ....15
A.Kisielius, Daytona B., FL ... 15 
F.Klimaitis, Cleveland, OH ... 15
E. Laniauskas, Mentor, OH ... 15
A.Markevičius, Santa Mon. CA 15
A.Reventas, Houston T X ......  15
V.Vaškys, Chelteham, PA ....  15
P.Maželis, Glendale, C A .......  15
S.Tikuišis, Rockford, I L ........  15
D.Januta, Berkeley, C A ........  13
S.Bliudnikas, Rochester, NY . 10
A.Burokas, Palos Hills, I L ....  10
D.Dabrega, Brockton, M A ....  10
J.Penkiūnas, Annapolis, MD 10 
A.Rukšėnas, Cleveland, OH .. 10 
L.Stadalninkas, Los Angl, CA 10 
A.Stepanauskas, Juno B., FL 10
H.Vaitaitis, Old Saybrook, CT 10
D.Jakas, Norristown, P A ......  10
B.Kazys, Mokena, I L ............  10
A.Bivainis, Edinburg, TX .........5
A. Cieminis, Anaheim, CA ........ 5
V.Drabišius, Cleveland, OH ...  5
B. Palski, Sun City Center, FL .. 5
J.Šarkienė, Omaha, NE ...........  5
A.Pečkaitis, Sunny Hills FL ... 5

Visiems aukotojams 
Nuoširdžiai dėkojame

KOLDŪNAI
MĖSOS, VARŠKĖS, GRYBŲ

Skambinkite:
Jodi arba Dana Apanavičius 

>  Tel.: (216) 531-6995  
j į j į  (440) 354-4029

Susitarus pristatom į namus 
Gift certificates available

DVI MOTERYS GALI 
SLAUGYTI 

pagyvenusius žmones, gali 
tvarkyti namus, turi 

mašiną.
Tel.: 216 289-0222
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PATAISOS

JAV rašy to jas Jonathan 
Franzen savo naujausiam e 
bestseleryje groteskiškai pa
vaizdavęs L ietuvą, turės 
galimybę palyginti savo fan
tazijos vaisių  su realybe - 
kitąmet jis ketina apsilankyti 
Lietuvoje.

L ietuvos am basadorius 
Vašingtone Vygaudas Ušackas 
gavo rašytojo laišką, kuriame 
šis apgailestauja dėl to, kad 
“vaizduote pagrįstas Lietuvos 
aprašym as” buvo įvertintas 
kaip galintis turėti neigiamų 
pasekmių.

Rašytojo nuomone, dagelis 
jo  romano “The Corrections” 
(“Pataisos”) skaitytojų spranta, 
jog tai grožinis kūrinys, o ne 
žu rna lis tika . L aiške am 
basadoriui V.Ušackui jis dar 
kartą pabrėžia, kad “Lietuva” 
rom ane yra jo  vaizduotės 
vaisius.

“Tuo tarpu  le isk ite  jus 
už tik rin ti, kad nuoširdžiai 
gerbiu jūsų  šalį” , - rašo J. 
Franzen laiške, su kuriuo buvo 
supažindintas BNS.

Rašytojas taip pat praneša 
būsiąs Siaurės Europoje kitų 
metų spalį ir norėtų tuo metu

PRBN MERUOKITE DIRVAI

±7

pasinaudo ti kv ietim u 
apsilankyti Lietuvoje.

Ambasadorius V.Ušackas 
kvietė rašytoją aplankyti Vil
nių ir susipažinti su d rau
giškais Lietuvos žmonėmis 
praėjusį m ėnesį, kai jo  ro 
m anas “The C orrec tions” , 
karikatūriškai vaizduojantis 
Lietuvą, gavo JAV Nacionalinį 
knygos apdovanojimą.

J.Franzen romane Vilnius 
aprašytas kaip nuolat ken
čiantis m aisto ir energijos 
styg ių  bei valdom as nu 
sikalstamų grupuočių.

Viename iš knygos skyrių 
apie Vilnių rašoma, kad čia 
nuo lat stinga anglies ir 
e lek tros, šaudom a iš p ra 
važiuojančių automobilių ir iš 
bado valgoma arkliena.

Amerikiečių šeimos istoriją 
aprašančiam e rom ane p a 
sakojam a, kaip vienas šios 
šeimos narys atvyko į Vilnių 
padėti pažįstamam buvusiam 
Lietuvos viceministrui, kuris 
knygoje pakrikštytas Gitanu 
Misevičiumi, sukurti tinklalapį 
“Lithuania.com”, skirtą vilioti 
pinigus iš patiklių amerikiečių 
investuotojų.

A not knygos, šiam e 
tinklalapyje siūloma įsigyti 
vilą Palangoje, p riv ileg iją  
statyti autom obilį Vilniaus 
senamiestyje bei teisę, kad be 
eilės būtų atlikta akies ragenos

persodinim o operacija A n
takalnio ligoninėje.

M aždaug 600 puslap ių  
knygoje Lietuvai skirta apie 40 
puslapių. Lietuvos leidėjai kol 
kas neparodė en tuziazm o 
išleisti romaną Lietuvoje.

Tuo tarpu  kai ku rių  jį  
skaičiusių lietuvių nuomone, 
tai neabejotinai verta dėmesio 
knyga, nors Lietuvos vaizdas 
joje groteskiškas.

“Net jei Vilnius neatrodo 
labai simpatiškas toje knygoje, 
tai geras trileris ir gera šeimos 
saga, joje daug nuotykių ir 
smagių istorijų” , - BNS sakė 
žu rna lis tė  R osseta  Vin- 
gevičiūtė, “prarijusi” knygą 
per keletą dienų.

“ATRASK AMERIKĄ”

Vykstantiems į Am eriką 
kaip turistams, verslo reikalais 
ar tiesiog norintiems geriau 
pažinti šalį - informacijos bei 
pa tarim ų p luoštą  p a te ik ia  
antrasis naujo žurnalo “Atrask 
Am eriką” numeris, praneša 
ELTA.

Ž urnale p irm ąkart L ie 
tuvoje spausdinam a išsam i 
informacija apie JAV plačiai 
paplitusias studentų vizas, 
paaiškinam a, kas yra akre
d ituo tos ir neakred ituo tos 
mokymo įstaigos.

Klaipėdoje leidžiamas žur
nalas publikuoja  JAV am 
basados pranešimą norintiems 
kreiptis dėl JAV vizos, Lie
tuvoje veikianti tarptautinio 
perkraustym o firm a “KLG 
Svorita” pataria, kaip pe r
sikraustyti į Ameriką ar iš jos, 
apie perspektyvas JAV rinkoje 
įsitvirtinti lietuviškoms pre
kėms kalba Lietuvos gene
ralinė konsulė JAV Ingrida 
Bublienė.

Žiema Mosėdžio apylinkėse.
Algimanto Žižiūno nuotr.

G alvoj antiem s apie iš 
vykimą į JAV - konsultacinės 
formos “InformUSA” pata
rimai, žiupsnelis žinių apie tai, 
kaip  su sirasti būstą  bei 
įspūdžiai iš pirmųjų lūpų apie 
viešnagę JAV.

Pasak  žurnalo  le idėjų , 
A m erika - labai d idelė  ir 
savotiška šalis, jo je gyvena 
apie m ilijoną lietuvių , tad 
d idėja  poreik is žin ių  apie 
gyvenim ą, studijas, verslą 
Jung tinėse  V alstijose ir

EUROPA TRAVEL 692-1700

LOWEST AJR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

passports *  visas - prepaid titkefc

SERVING OUfi COMMUNITY 
FOR OVER 35 YEARS

“ LEADERS IN LOW  COST TRAVEL’

Kanadoje, juolab informacijos 
apie gyvenim ą už A tlanto 
L ietuvoje šiuo m etu labai 
trūksta. Ypač pasigendam a 
įdomios ir reikalingos infor
macijos apie Ameriką iš pirmų 
lūpų, o ne iš vakarietiškų  
le id in ių  perspausd inam ų 
aukštuom enės pokylių  ar 
meilės intrigų aprašymų.

Trečiajame numeryje ža
dama labiau gilintis į JAV 
ekonom ikos padėtį bei 
perspektyvas.

S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

s  -------■,

mailto:TAUPA@AOL.COM

