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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

LIETUVOS PAŽANGĄ 
VERTINA NATO VADOVAS
Vilnius, vasario 22 d. Į 

V ilnių su o fic ia liu  vienos 
dienos vizitu atvyko NATO 
generalinis sekretorius lordas 
George Robertson. Baigdamas 
vizitų turą po Aljanso vals
tybes nares bei kandidates, jis 
su aukščiausiais L ietuvos 
vadovais aptarė NATO plėtros 
p rocesą  a rtė jan t v iršūn ių  
susitikimui Prahoje bei susi
pažino su Lietuvos politiniu 
bei p rak tin iu  pasirengim u 
narystei šioje organizacijoje.

Vizito metu, kaip praneša 
ELTA, NATO vadovas susiti
ko su Prezidentu Valdu Adam
kum i, Seim o P irm in inku  
Artūru Paulausku, M inistru 
Pirmininku Algirdu Brazaus
ku, užsienio reikalų ministru 
Antanu Valioniu, krašto ap
saugos ministru Linu Linke
vičium i bei Seimo nariais. 
G.Robertson dalyvavo spau
dos konferencijose, apsilankė 
V ilniaus katedroje bei jos 
požemiuose, Čekijos ambasa
doje susitiko su NATO šalių 
ambasadoriais.

NATO generalinis sekreto
rius, kurio pareigos yra aukš
č iausiasis c iv ilin is  postas 
šiame Vakarų gynybiniame 
aljanse, yra už naujų narių 
priėm im ą šių metų lapkritį 
Prahoje įvyksiančiame NATO 
valstybių susitikime. Vasario 
18 dieną Londono karališ
kajame tarptautinių santykių 
institute vykusioje konferen
cijoje G.Robertson pabrėžė,

TALKA LIETUVOS PARLAMENTARŲ 
DELEGACIJAI EUROPOS KONVENTE
V iln iu s , vasario  21 d. 

(ELTA). Siekiant užtikrinti 
sėkm ingą L ietuvos Seimo 
delegacijos veiklą Konvente, 
optim alų visų Seimo narių 
informavimą apie Konvente 
svarstom us k lausim us ir 
veiksmingą delegacijos daly
vavimą Nacionaliniame foru
me, Seime sudaryta darbo 
grupė Seimo delegacijos į 
Konventą veiklai organizuoti.

ELTA primena, kad Lietu
vos Parlam ento delegaciją 
Konvente sudaro Seimo vice
pirmininkas, Europos reikalų 
komiteto pirmininkas social
demokratas Vytenis Andriu
kaitis ir liberalas A lvydas 
Medalinskas. Jų pavaduotojai 
- Rolandas Pavilionis iš So
cialliberalų ir Dalia Kutraitė-

jog NATO plėtra yra būtina. Jo 
įsitikinimu, šalys, kurios bus 
pakviestos į Aljansą, sėkmin
gai vykdys savo naujas pa
reigas. Mat, generalinio sekre
toriaus teigimu, šios valstybės 
ilgai ir intensyviai bendra
darbiauja su NATO. G.Robert- 
son savo kalboje taip pat pažy
mėjo, kad Prahoje įvyksianti 
NATO plėtra neužtrenks durų 
tolesniam Aljanso plėtimuisi. 
Kaip žinoma, Lietuva bei kitos 
Baltijos valstybės siekia būti 
tarp  pakv iestų jų  šių m etų 
rudenį.

Lietuvoje G.Robertson lan
kėsi jau trečią kartą. Praėjusių 
m etų gegužę jis  dalyvavo 
svarbiausiame metų politinia
me renginyje - NATO Parla
mentinės Asamblėjos pavasa
rio sesijoje. O metais anksčiau, 
t.y. 2000 metų gegužės mėnesį, 
G. Robertson buvo tarptautinės 
užsienio reikalų ministrų kon
ferencijos, kurioje buvo įkurta 
narystės NATO siekiančias 
šalis vienijanti Vilniaus grupė 
V-9, svečias.

Buvęs Didžiosios Britani
jos gynybos ministras G. Ro
bertson Aljanso generalinio 
sekretoriaus pareigas eina nuo 
1999 spalio mėnesio. Genera
linio sekretoriaus poste jis 
pakeitė Javier Solana. Iki tol 
G.Robertson buvo renkamas 
Didžiosios Britanijos parla
mento Bendruomenių rūmų 
nariu, vadovavo Škotijos darbo 
partijai. Jis yra vedęs, turi 3 
vaikus.

Giedraitienė iš Nepriklauso
mos frakcijų.

Konventas dėl Europos atei
ties prasidės Briuselyje vasario 28 
d. Per vienerius Konvento darbo 
metus bus surengti 23 susitikimai. 
Juose bus aptariami klausimai, 
susiję su ES raida, struktūra ir 
perspektyva.

Specialios darbo grupės, 
talkinsiančios Lietuvos Seimo 
delegacijai Europos Konvente 
ir N acionalin iam e forum e, 
nariais paskirti 15 Seimo Euro
pos reikalų komiteto, Tarptau
tinių ryšių skyriaus, Teisės 
departam ento, Inform acijos 
analizės skyriaus, Informacinių 
technologijų, Dokumentų sky
riaus ir Seimo spaudos tarny
bos darbuotojų. Darbo grupės 
vadovas - l.e. Seimo kanclerio 
pareigas Arvydas Kregždė.

Lietuvos Respublikos prezidentūra Vilniaus senamiesčio bokštų fone.
Juozo Polio nuotr.

MINTYS VASARIO 16 - KOVO 11

Prieš keletą metų Vasario 
16-sios proga V ašingtono 
katedroje girdėjau prel. Jurgio 
Šarausko pamokslą su ypa
tinga JAV-ių Nepriklausomy
bės paskelbimo deklaracijos 
mintimi, kurios nerandame 
kitų kraštų nepriklausomybę 
ske lb iančiuose  tekstuose. 
Amerikos Nepriklausomybės 
deklaracijoje yra suminėtos 
trys p rig im tinės žm ogaus 
teisės, o jų  tarpe - čia labai 
įdom u - ir te isė  į laim ę. 
Angliškai ji skamba taip: “the 
right to life, liberty and the 
pursuit to happiness”. Lietu
viškai tai būtų teisė į gyvastį, 
laisvę ir laimės siekimą. Vien 
tik Am erikos deklaracijoje 
laim ė yra taip  konkrečiai 
įrikiuota į skelbiamos nepri
klausomybės viltis bei pažadą 
krašto žmonėms. Neabejoju, 
kad čia Jeffersonas turėjo 
galvoje visuomeninės, valsty
binės laimės mintį, bet ne - 
sakykime - laimės švystelėji
mus pokeryje prie kortų stalo. 
M inint Lietuvos Nepriklau
som ybės sukaktis, aš irgi 
bandysiu valstybinio, nepri
klausomo gyvenimo laimės 
mintimis čia dalintis. Ši laimės 
puoselėjimo idėja yra reikš
minga, ji mus jungia.

Nepriklausomybė ir laimė! 
Nepriklausomybė, aišku, yra 
lengvai suprantamas reiški
nys, bet apie laimę tai reikia 
pagalvoti. Kaip iš vis laimę 
suprantame? Taigi priimkime, 
kad laim ė yra koks tai

Antanas Dundzila

galutinis žm ogaus siekim ų 
patenkinimas. Laimė - tai nėra 
paprasta sąvoka, nes dažnai 
m atom e, kad tiek  patys 
dalykai, kurie, atrodė, duos 
laim ę, išsvajo tos laim ės 
neatneša. Visa tai verčia laimę 
vaizduotis kokia tai magiška 
viliotoja, kuri vis masina tolyn, 
tačiau niekada neleisdama jos 
sugauti. Absoliutinės laimės 
nėra. Laimė yra lyg dovana. Ji, 
galbū t, lik im o lem ta iš 
rink tiesiem s. Laim ė yra ir 
abipuse: ją jaučia ir ją  nešan- 
tieji, dėl jos dirbantieji ir taip 
pat ją  gaunantieji. Šį bruožą 
labai gražiai išreiškė mūsų 
Tum as-V aižgantas savuoju 
prisipažinimu: “Ieškojau lai
mės k itiem s, radau  ją  sau 
pačiam.” Rašytojas Jonas Bi
liūnas laimės idealą sukon
kretino savo didaktinėje apy
sakoje “Laimės žiburys” .

Čia teigiu ir pats tuo tikiu, 
kad visuomeninės laimės sieki
mas glūdėjo visose Lietuvos 
Nepriklausomybės deklaraci
jo se , nors j ie  ir nebuvo 
Jeffersono žodžiais išsk ie
menuotas.

Esminis 1918 metų Nepri
klausomybės paskelbimo sa
kinys yra toks: “ ...skelb ia  
a ts ta tan ti neprik lausom ą, 
dem okratin ia is  pam atais 
sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje ir tą valsty
bę atskirianti nuo visų valsty
binių ryšių, kurie yra buvę su

LAIKOTARPIUI

kitom is va lstybėm is” . Tai 
labai konkretus, be gražby
lystės, I-jo Pasaulinio karo 
pabaigoje JAV Prezidento  
Wilsono suformuluotų tautų 
apsisprendimo dėsniu parem
tas pareiškim as, kuris karo 
nuniokotai Europai žadėjo 
geresnę ateitį, žadėjo valsty
binio gyvenimo laimę. Lietu
vos Taryba labai praktiškai 
savo pareiškim e atsirėmė į 
tuometinius, naujausius tarp
tautinės teisės dėsnius bei 
lietuvių tautos siekius, kurie 
savo ruožtu stovėjo ne tik ant 
Jeffersono išsakytų “life, lib
erty and the pursuit to happi
ness”, bet ir tautinės valstybės 
sąvoką aštuonioliktame šimt
m etyje iškėlusiu prancūzų 
revoliucijos motto “libertė, 
egalitė, fraternitė” .Čia svarbu 
pastebė ti, kad šie dėsn iai 
tebegalioja ir šiandien. Juose 
glūdi jau minėtas, mūsų Vaiž
ganto  bei B iliūno  sukon
kretintas laimės ieškojimas.

Sustokime prie naujausio 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo 1990 
kovo 11 d. Šis aktas taip pat 
kalba apie net didžiąja raide 
parašy tos Tautos valios 
re išk im ą. Kovo 11-ji yra 
paremta 1918 m. deklaracija ir 
N eprik lausom os L ietuvos 
laimės siekius argumentuoja 
XX-o amžiaus jau pabaigoje 
p ripaž in ta is  tarp tau tin ia is  
dėsniais. Ryšys tarp 1918 m.

(Nukelta į 4 p.)
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> PREZIDENTAS PROKURORAMS SIŪLĖ
SPRĘSTI PROBLEMAS, O NE IEŠKOTI KALTŲ
Vilnius, vasario 21 d. (ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus 

ketvirtadienį sukvietė į pasitarimą Generalinės prokuratūros, 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos bei Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto vadovus aptarti prokuratūros darbo gerinimo 
problemas, praneša ELTA.

Kaip po susitikimo pažymėjo Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė, prokuratūros problemos svarstomos ne 
pirmą kartą, tačiau blogybė ta, kad jos nebuvo pakankamai 
operatyviai sprendžiamos. “Susitarti dėl prokuratūros vietos 
teisėsaugos sistem oje yra vienas svarbiausių dalykų” , - 
reziumavo prokuratūros darbo problematiką V.Gaižauskaitė.

Susitikime su teisėsaugos atstovais V.Adamkus akcentavo 
žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, prokuratūros vaidmenį 
prisidedant prie teisėtumo vykdymo. Pasak atstovės spaudai, 
šalies vadovas pabrėžė, jos “dirbant savo darbą negali būti 
pažeistos žmogaus teisės bei laisvės, turi būti besąlygiškai 
laikomasi įstatymo normų”. Prezidentas taip pat akcentavo, kad 
parlamentinė kontrolė yra svarbus svertas teisėsaugos institucijų 
darbo kokybei tobulinti.

Išklausęs posėdžio dalyvių nuomonę ir siūlymus, V.Adamkus 
ragino teisėsaugos pareigūnus nebijoti pripažinti savo klaidas 
ir iš jų  mokytis, visuomenės ir žiniasklaidos kritiką panaudoti 
savo veiklai gerinti.

Prezidentas taip pat informavo, jog Seimui pateikė papildyti 
Baudžiamojo proceso kodekso 244 straipsnį, nustatant, kad 
aukštesniojo prokuroro veiksm ai ir sprendim ai gali būti 
skundžiami teismui, bei papildyti Kodeksą 244 2 straipsniu, 
reglamentuojančiu skundų dėl kvotėjo, tardytojo ar prokuroro 
veiksmų ir sprendimų nagrinėjimo teisme tvarką.

Prezidentas klausė prokurorų, kaip vyksta darbas naujame 
teisiniame kontekste, bei pastebėjo, jog tam, kad teisingai būtų 
panaudojam i riboti finansiniai ištekliai, prokuratūra turi 
nusistatyti savo darbo prioritetus. V.Adamkaus nuomone, 
didžiausią dėmesį reikia skirti itin reikšmingų rezonansinių bylų 
tyrimui, tai yra, nužudymų, ypač valstybės pareigūnų nužudymų, 
bankų sužlugdym o, piktybinių bankrotų, valstybės turto 
išgrobstym o, pinigų plovim o, prekybos žm onėm is bylų 
išaiškinimui, atkreipti dėmesį į bylas, susijusias su žemės sklypų 
nuoma, pardavimu, nuosavybės teisių į juos atstatymu.

“Gavom ne priekaištų, o palinkėjimų”, - taip pokalbį su šalies 
vadovu įvertino generalinis prokuroras Antanas Klimavičius. 
Jo nuom one, p rokura tū ros v ieta  tu ri bū ti ap ib rėžta  
Konstitucijoje, todėl turi būti padaryta Konstitucijos atitinkamo 
straipsnio pataisa.

Aptartą naująjį Prokuratūros įstatymą generalinis prokuroras 
apibūdino kaip visiškai naują, modernų, suderintą su Europos 
teise. “Svarbiausia jame - prokurorų funkcijų išplėtimas”, - 
pažymėjo A.Klimavičius. Pagrindinė prokuratūros funkcija, jo 
nuomone, yra visų teisėsaugos organų darbo koordinavimas. 
Mat pagal naująjį Baudžiamojo proceso kodekso projektą, 
prokuratūros pagrindinė funkcija bus vadovavimas ikiteis
miniam tyrimui.

Pasitarime, kaip teigė Prezidento atstovė spaudai V.Gai- 
žauskaitė, savaime iškilo klausimas, susijęs su “Ryto” krepšinio 
k lubo  ir p rokuratū ros konflik tu . K albėdam as apie tai, 
V.Adamkus akcentavo, kad “dirbdama savo darbą prokuratūra 
turi likti savarankiška, tačiau neturi būti pažeistos kitų žmonių 
teisės bei teisėti interesai ir žmogaus orumas”. Prezidentas, anot 
V.Gaižauskaitės, “siūlė spręsti problemas, o ne ieškoti kaltų”, 
bei pageidavo , kad šie k lausim ai nebūtų  sprendžiam i 
vadovaujantis emocijomis. “Tai liečia ne tik šį konkretų atvejį, 
bet ir kitus, dėl kurių nusiskundimų yra gaunama tikrai daug”, - 
sakė V.Gaižauskaitė.

“Prokuratūra nepadarė jokių  pažeidim ų” , - pažym ėjo 
generalinis prokuroras, atsakydamas į žurnalistų klausimą, kaip 
jis vertina prokurorų darbą tiriant “Ledo rūmų” arba “Lietuvos 
ryto” krepšinio arenos reikalus.

Kaip teigė Prezidento atstovė spaudai, valstybės vadovas 
atkreipė dėmesį, jog tai buvo pirmasis kartas, kai prokuratūra 
kreipėsi dėl viešojo intereso atstovavimo, nors iki šiol neištirti 
ir didelių bankų išgrobstymai, bankroto bylos, kai taip pat buvo 
pažeisti viešieji interesai.

Pasitarim e, kaip teigė V.Gaižauskaitė, nekalbėta apie 
prokuratūros kadrų pakeitimą. Tačiau šalies vadovas atkreipė 
dėmesį, kad būtina kelti prokuratūroje dirbančių žmonių 
kvalifikaciją, nes teisėsaugos institucijose dar pakanka žmonių, 
neįgijusių aukštojo teisinio išsilavinimo.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

A fganistano laikinosios 
vyriausybės vadas H am id 
K arzai aplankė Pak istano  
prezidentą Pervez Musharraf, 
p asita rė  svarb iais a te ities 
kaimyninių ryšių klausimais. 
V asario m ėnesio 13 dieną 
Pak istano  vadas jau  buvo 
W ashingtone šiltai priimtas 
JAV prezidento G.W. Bush, 
kuris pavadino pakistanietį 
drąsiu vyru. Stebėtojai p ri
paž įsta , kad  dabartin is  
Pakistano vadovas tikrai yra 
drąsus, nes buvusieji Pakistano 
vadovai pripažino Afganistano

Pakistano prezidentas gen. Pervez Musharraf ir JAV prez. George 
Bush atsako į žurnalistų klausim us, kai svečias lankėsi 
Washingtone. . /p

Taliban dvasiškių valdžią ir jai 
padėjo organizuojant ta rp 
tautinį terorizmą bei Amerikos 
puolim ą rugsėjo  11 dieną. 
Naujajam Pakistano vadovui 
Amerikos gražūs žodžiai tikrai 
pa tiko , tač iau  to negana. 
P ak istanu i daugiau  reiškė 
Amerikos finansinės paramos 
atgaiv in im as. P reziden tas 
Bush pažadėjo  Pak istanu i 
skatinti JAV biznierius dau
giau investuoti lėšų į Pakistano 
tekstilės pramonę, pažadėjo 
užm iršti seniau Pakistanui 
skolintus pinigus. Amerikos

KĄ DARYTI SU IRAKU?
param a P ak istanu i buvo 
nutraukta  buvusių  vy riau 
sybių, taip nubaudžiant Pa
kistano valdžias už branduo
linių ginklų įsigijimą.

Baltieji Rūmai neslėpė, kad 
tarp įvairių  naujų JAV su
manymų yra planai pašalinti iš 
valdžios Irako  d ik ta to rių  
Saddam Hussein. Pakistano 
vadas pritarė tokiam valdžios 
pakeitimui Irake, tačiau pa
geidavo, kad Amerika suteiktų 
Pakistanui naujų ginklų ir 
įsileistų į Ameriką lengves
nėmis sąlygomis pakistaniečių 
tekstilės gaminių. Daug kon
gresmenų iš tekstilės pramone 
pagarsė ju sių  JAV valstijų  
kovojo Kongrese prieš tokias 
nuolaidas Pakistanui, nes tokia 
prekyba padidintų Amerikoje 
bedarbių procentą. Prezidentas 
Bush išre ikšdam as savo 
dėkingumą Pakistano prezi
dentui, dėkojo už leidimą JAV 
karo jėgoms turėti Pakistane 
bazes, už inform aciją apie 
Afganistane dar veikiančius

Amerikos priešus. Valstybės 
sek re to rius C olin  Pow ell 
paaiškino Senato kom itete, 
kad karo veiksmai Afganistane 
tu rė tų  ba ig tis  už penkių  
m ėnesių . Iki to laiko  bus 
galima sudaryti planą, kaip 
pak e is ti Irake dabartinę  
diktatūrą. Palaikomi glaudūs 
ryšiai su Irako išeiviais, su jų 
organizacijomis Europoje ir 
Am erikoje. Kovo m ėnesį į 
A rtim uosius rytus rengiasi 
keliauti JAV viceprezidentas 
Dick Cheney, kuris lankysis 
Britanijoj, Egipte, Izraelyje,

daugely je  arabų šalių . 
Viceprezidentas kalbės ne tik 
apie Afganistano atstatymo 
planus, bet ir apie terorizmą 
palaikančių valstybių baudimą 
ir izo liav im ą. V alstybės 
sekretorius paneigė gandus, 
kad JAV jau turi planą, kaip 
nuversti Irako  d ik ta to rių . 
Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin pasakė “Wall Street Jour
n a l” la ik rašč iu i, kad  karo 
veiksmai prieš Iraką negali 
būti vienos valstybės vykdomi. 
R eikėtų  tu rė ti daugelio  
valstybių pritarimą, gal būt, 
Jungtinių Tautų mandatą, sakė 
Putin. Jo mintis pakartojo net 
sąjungininkė B ritan ija  per 
užsienio reikalų ministrą Jack 
Straw. Jis rekomendavo laukti 
iki gegužės m ėnesio, kada 
susirinks JT Saugumo taryba. 
Ji galėtų  p askelb ti Iraku i 
naujas ekonomines sankcijas ir 
pa re ik alau ti, kad  Irakas 
įsileistų tarptautines inspek
torių grupes.

A fgan istane  A m erikos 
priešai platina gandus, kur ir 
kiek amerikiečių kovos lėk
tuvai nužudė civilių gyventojų. 
Kaip žinoma, bombardavimai 
prasidėjo pernai, spalio 7 d. 
Spaudos agentūros “The Asso
ciated Press” žiniomis iki šiol 
nuo sprogimų žuvo tarp 500 ir 
600 žm onių. Jų tarpe yra 
c iv ilia i, žuvę nuo žem ėje 
įkastų minų. Vienas patyręs 
praeities karų dalyvis patarė 
stebėti šunis, kurie “žino, kur 
guli pavojingos minos”.

Amerikoje vasario 11 FBI 
paskelbė visoje Am erikoje 
įspėjim ą p radė ti d idelio  
budrumo būklę ne tik JAV 
viduje, bet amerikiečių bazėse 
ir įsta igose  užsieny je . Tą 
įspėjimą pakartojo valstybės 
prokuroras John A shcroft. 
Apie naujus teroristų planus 
buvo p a tir ta  k lau sin ė jan t 
suimtus teroristus ir jų  vadus. 
Vasario 11 d. Irano gyventojai 
paminėjo 23 metų sukaktį nuo 
Irano islamo revoliucijos. Ta 
proga, islam o dvasiškiam s 
vadovaujant, miestuose įvyko 
labai piktos demonstracijos 
prieš JAV. Buvo deginamos 
Amerikos vėliavos ir “dėdės 
Samo” iškamšos. Savo kalboje 
nuosaikus Irano prezidentas 
Mohammad Khatami pasakė: 
A m erika turi suprasti, kad 
iraniečiai palaiko tris dalykus: 
nepriklausom ybę, laisvę ir 
Islam o respubliką. N eslėp
sime, kad yra krašte sunkumų 
ir nepasitenkinimo, tačiau visa 
tau ta  v ien ingai pa la iko  
revoliuciją ir kelią, kuriuo 
pradėjo eiti prieš 23 metus, 
pasakė Irano prezidentas.

(Nukelta į 3 p.)
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TAI NE POLITIKAVIMAS, BET FAKTAI

Teisingas Lietuvos įvykių nušvietim as rūpi visiem s 
lietuviams. Tai tinka žymiems pareigūnams, Seimo nariams, 
veikėjams ir žiniasklaidai. Esama asmenybių, kurias lietuvių 
visuom enės dalis linkusi be atodairos kaltinti. Tarp tų 
asmenybių yra nuolatos kaltinamas Vytautas Landsbergis, tarsi 
jis vienas kaltas už esamas negeroves Lietuvoje. Ko gero, jis 
greitai bus kaltinamas ir už nepriklausomybės atkūrimą.

Paskutiniu metu pradėtas kaltinti ir Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas majoras Jonas Kronkaitis, kurio nušalinimu, 
turbūt, rūpinasi kairieji. Lietuvos Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas paprašė Lietuvos kariuomenės vado pasiaiškinti, 
kodėl jis, kalbėdamas Los Angeles lietuviams, kritikavo 
Lietuvos valdžią. A. Paulauskas parašė laišką, kuriame 
kariuom enės vadą prašo paaišk in ti jo  žodžius: “Turiu 
pripažinti, kad (nors tų žodžių Kronkaičio tekste nėra), 
sovietmečio nomenklatūros finansinė bei politinė įtaka yra 
pagrindinė kliūtis smulkiojo verslo plėtrai.

Nesuderinti poįstatyminiai aktai, neskaidrūs nuostatai bei 
ištisos brigados inspektorių ieško priežasčių, kaip apsunkinti 
smulkiųjų verslininkų veiklą, atimti galimybę užsidirbti 
pragyvenimui. Daugybė įvairių mokesčių yra nepakeliami net 
vidutiniam verslui, tačiau reikalingi vis dar socialistiškai 
V yriausybės sudarom am  šalies b iudže tu i ir naudingi 
stambiajam kapitalui”. Tenka tik džiaugtis, kad jis konstatavo 
esam ą padėtį, nieko nevyniodam as “į vatą” . Gautame 
K ronkaičio  kalbos tekste  negalim e su rasti L ietuvos 
Vyriausybės kritikavimo, neįvardinamas nė vienas asmuo. Si 
generolo J. Kronkaičio kalba tiktų bet kuriame Lietuvos 
universitete studentams, studijuojantiems istoriją ar politinius 
mokslus. Jo pranešimas pasižymėjo labai pozityviu žvilgsniu 
į dabartinius įvykius bei Lietuvos kariuomenės rengimą NATO 
reikalavimams. Minėti generolo sakiniai yra išimti iš visos jo 
kalbos turinio. Jie teikia visai kitą vaizdą, jei perskaitai visą jo 
pranešimą, kai jis kalbėjo sausio 26 d. apie tikrąją Lietuvos 
padėtį. Tai jokiu  būdu nebuvo politikavim as, bet faktų 
pasakymas užsienio lietuviams.Kodėl pykstama už viešą tiesos 
išsakymą - demokratijos šalyje visai suprantamą? Neatrodo, 
kad jis būtų prasilenkęs su draudimu kariškiams reikšti savo 
pažiūras Lietuvos valstybės ateities klausim ais. Tai ne 
dalyvavimas politikoje. Konstitucinė teisė kiekvienam leidžia 
išsakyti savo pažiūras.

Todėl J. Kronkaitis ir atsakė Seimo pirmininkui: “Kaip 
kariuomenės vadas žinau, kad nepažeidžiau Lietuvos įstatymų, 
tačiau manau esant reikalinga išdiskutuoti leistinas kariui 
pilietinių teisių ir politiškumo ribas, išaiškinti įstatyminę bazę, 
remiantis kitų demokratinių šalių ekonomine patirtimi”. (BNS).

Kariuomenės vadas nekritikavo dabartinės vyriausybės. Jis 
išsakė tik tuos atvejus, kuriuos mini Lietuvos ir užsienio 
ekspertai. Šie atvejai yra būdingi visoms Rytų Europos šalims, 
atgavusioms laisvę. Kariuomenės vadas taip pat gina ir visų 
kariškių teisę turėti savo pažiūras: “Lietuvos karininkija turėtų 
būti visapusiškai išprusęs šalies elitas, reprezentuojantis 
Lietuvą, galintis ir sugebantis laisvai reikšti mintis apie 
valstybės visuomeninius procesus” .

N eužilgo jau n ie ji p ro fesionalai pakeis užsilikusius
“politinius kadrus” ir turbūt sumažės užgaulūs komentarai ir
užsienio lietuviams. „ .

S. Tubenas

NAUJI “WILLIAMS” 
REIKALAVIMAI

Tas klausim as - tai lyg 
negyjanti žaizda, kurią ne
paisant, kaip saugosies, vis 
tiek sunku neprisiliesti. “Prem
jeras  A lgirdas B razauskas 
gavo “W illiam s L ie tu v a” 
generalin io  d irektoriaus ir 
“Mažeikių naftos” valdybos 
pirm ininko Ronald M ajors 
la išką , kuriam e bendrovė 
“Williams” reiškia susirūpini
mą dėl savo valdomos “Ma
žeik ių  n a fto s” finansinės 
gerovės ir pelningumo”.

“W illiams” nepatenkinta 
“Mažeikių naftos” nuostoliais, 
kurie yra didesni, negu buvo 
tikėtasi, rašo Lietuvos rytas. 
Per devynis mėnesius “Mažei
kių nafta” patyrė net 162.3 
milijonus litų nuostolių (pernai 
per tą patį laikotarpį - 89.5 
milijonus litų). Buvo spėjama, 
kad šįmet nuostoliai sieks 60
65 m ilijonus litų .” Įdomu, 
kokiais duomenimis rem da
m iesi, jie  tuos sprendim us 
darė? - Galbūt “iš kavos tirš
čių”? Jeigu nebuvo numatę, ir 
sutartimis patvirtinto, naftos 
pristatym o, tai kaip galima 
apie įmonės veiklą iš anksto 
spręsti?

“Mes neslėpėme, kad nuo
latinis “Mažeikių naftos” pel
ningumas yra ilgalaikis pro
jektas, kuris priklauso nuo 
laiku įgyvendintos pagrindinės 
m odernizavimo programos, 
“finansav im o iš Vakarų
finansinių institucijų” (mano 
pabraukta J.Z.) ir sutarčių su
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• Izraelio ministras pirmi
ninkas Ariel Sharon keturias 
dienas viešėjo Amerikoje. Jis 
prašė prezidentą Bush padėti 
jam  pašalinti Palestinos savi
valdos vadą A rafatą. P a 
lestin iečių  vadai Izraelyje 
nurodo, kad prezidentas Bush 
jau  ketvirtą  syk per metus 
priėm ė Sharon, tačiau  dar 
nebuvo susitikęs su Arafatu. 
Izraelio kovos lėktuvai daužė 
taikinius palestiniečių mieste 
Nablas. Palestinos kalėjime 
buvę vasario  7 d. Ham as 
kovotojai buvo paleisti, kad 
nežūtų  bom bardavim uose, 
tačiau arabai išdavikai, kurie 
(103 įtariamieji) informuoja 
Izraelio valdžią, buvo palikti 
kalėjimo celėse. Palestinoje 
pasirodė ir palestiniečių ga
mybos raketos “Qassam 2” , 
kurios skrenda daugiau negu 5 
mylias, neša 20 svarų sprog
menų.

• Senatas po ilgų debatų 
sustabdė 66 balsais prieš 31 
milžiniškas subsidijas didie-

naftos tiekėjais dėl stabilaus 
naftos tiekimo rinkos kaina. 
Tačiau gali būti, kad “W ill
iams” visuomenei sukėlė ne
tikslų įspūdį apie šių planų 
įgyvendinimo spartą”, rašoma 
laiške. R. Majors įspėjo A.Bra- 
zauską, kad valstybės finan
siniai įsipareigojimai “Mažei
kių naftai” dar didės dėl vy
riausybės priim tų norminių 
aktų susijusių su naujais aplin
kos apsaugos reikalavimais dėl 
mazuto. Finansinius įsiparei
gojimus padidins ir rengiami 
nutarimai dėl valstybės degalų 
atsargų kaupimo. Be to, “Wil
liams” nori, kad prieš pasira
šant sandorį su Rusijos bend
rove “Jukos” būtų patvirtintas 
“M ažeikių naftos” veiksmų 
planas. Šis planas yra finan
siniai ir kitokie įsipareigo
jimai, kuriuos Mažeikių nafta 
bei vyriausybe turėjo įvykdyti 
iki 2000 metų pabaigos.

Kaip matome, tas “stra
teginis investuotojas”, atėjo 
net be pinigų, tik su valstybei 
ar vyriausybei skirtais įsi
pareigojimais. Kur dabar yra 
tie , kurie  p rieš pasirašan t 
sutartį su “W illiam s” , toje 
sutartyje tų Lietuvos įsipa
reigojim ų beveik  nem atė? 
Jeigu jie skaitydami sutarties 
tekstą, jam e neįžiūrėjo Lie
tuvai sprendžiamos kilpos. Tai 
nors ir Am erikoje mokslus 
baigę, amerikietiškai yra va
dinami “functionally illiterate” 
(faktiniai beraščiai). Nes raš-
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Keliais sakiniais -

siem s žem ės ūkio  d v a ri
ninkams, kurie “uždirba” dide
les sumas, gaudami valstybės 
param ą už javus, ryžius ar 
medvilnę, nors palieka laukus 
dirvonuoti.

• Teroristų išpuoliai pernai 
rudenį labai pakenkė Floridos 
valstijai, kuri norm aliai iš 
turistų  uždirbdavo apie 50 
milijardų dolerių per metus. 
Florida neturėjo pardavimo 
mokesčių užtekdavo pajamų iš 
10 milijonų metinių turistų. 
Praėjusią žiemą Miami oro 
uoste  atvykusių  skaičius 
nukrito 26 procentus, o vieš
bučiuose M iam i ir Dade 
apskrityje apie 50 procentų 
kambarių buvo tušti. Tokia 
padėtis labai pakenkė JAV 
prezidento jaunesniam broliui 
Jeb Bush, kuris vėl kandida
tuoja į gubernatoriaus vietą.

• Jungtinės Tautos nutrau
kė derybas su Kam bodijos 
valdžia, kuri pasirengusi teisti 
genocido kaltinimais Raudo
nųjų Kmerų vadus. Jungtinės

Juozas Žygas

tingas turi mokėti ne tik skai
tyti, bet ir suprasti tai - kas yra 
parašyta.

Mano buvo pabrauktas - 
“finansavimas iš Vakarų fi
nansinių institucijų” . Gaila, 
kad “strateginio investuotojo” 
popieriai yra gana blogi. Jeigu 
pristatomoji Amerikos “žino
ma verslovė” neturi kredito. 
Nes ji tik tuomet galėtų kreditą 
gauti, jeigu Lietuva garan
tuotų. Ar nėra keista , kad 
Amerikos žinomai verslovei - 
yra reikalinga prasiskolinusios 
Lietuvos garantija! Dabar ir 
buvęs prem jeras Rolandas 
Paksas galbūt taip  kvailai 
nebeatrodo, kuris atsisakė 
tok ią  su tartį p asirašy ti. O 
tuomet buvo kaltinamas, kad 
stabdo Lietuvos ėjimą į Va
karus. Dabar pritarčiau siūlo
mam tarptautin iam  auditui 
(patikrinimui) Williams veik
los ir finansinio svorio. Be to, 
ir dėl amerikiečiams pusiau 
slaptai mokamų algų. Neseniai 
buvo rašy ta , kad jų  algos 
viršija 60,000 litų (metams). 
Lietuva, kuri privalo nuosto
lius dengti. Turi teisę turėti ir 
dėl įvairių išlaidų kontrolės 
pasisakyti.

Tautos mano, kad sunku tikėtis 
teisingum o iš tūkstančių  
nukentėjusių žmonių, o reikia 
laukti keršto. Valdžia teigia, 
kad kaltinamieji užsitarnauja 
teismo.

• A nglijoje tūkstančiai 
piliečių apgailestavo princesės 
Margaritos mirtį. Ji mirė 71 m. 
nuo širdies ligos. Jos motina 
dar stipriai laikosi, sulaukusi 
101 metų.

• Irako diktatorius Saddam 
Hussein pasiuntė per Arabų 
Lygos sekretorių laišką Jung
tinių Tautų gen. sekretoriui 
Kofi Amin. Šis priėmė Irako 
siūlymą derėtis dėl visų taiką 
liečiančių klausimų. Amerika 
atsiliepė, kad užtenka derėtis 
dėl tarptautinių ginklų inspek
torių įsileidimo į Iraką.

• Buvęs Jugoslavijos pre
zidentas Slobodan Milosevič, 
kalbėdamas Hagos tarptauti
niame teisme, piktai atmetė 
kaltinimus, sakydamas, kad 
teismas nelegalus. Jis puolė 
vyriausią prokurorę Carla Del

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Teisinis nihilizmas sudarė 
sąlygas visuomenei diferenci- 
juotis turtiniu požiūriu. Socia
liai nuskriaustieji atsitraukė 
nuo valstybės pamatų kūrimo 
problemų ir pavieniui spren
džia savo išlikimo klausimus. 
A išk iai su trikęs p ilie tinės 
visuomenės kūrimo procesas, 
praktiškai nėra bendruomenės 
įtakojimo savivaldai, bendruo
menė tebėra nesubrendusi. Jei 
Sąjūdžio  p radž io je  tautos 
intelektas - inteligentija - ir 
visuomenė buvo labai politiš
kai aktyvi svarstant įvairiau
sius įstatym us ir aktualias 
p roblem as, tai dabar tarsi 
pasim etė, susigūžė, pakėlė 
rankas. Tautos pilietinis bejė
giškumas ir teisinis nihilizmas 
dabarties valdžioms yra itin 
palankus, nes jie gali netruk
domi tvarkyti savo asmeninius 
reikalus.

Žaliakalnio funikulierius Kaune. Algirdo V. Matulionio nuotr.

pfiinsoutprns • 1
IW m
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A teinan tis  dešim tm etis 
nebus lengvesnis , nei praėjęs, 
įtampos didės, todėl pats gyve
nimas privers tobulinti kultū
rinę - tautinę, socialinę ir 
politinę demokratiją Lietuvo
je. Kadangi nuo Atgimimo 
pradžios žmogaus teisių srityje 
gilinuosi į mūsų valstybės ir 
visuomenės vystymosi tenden
cijas, pateikiu savo mąstymą 
apie tolesnę lietuviškosios 
demokratijos evoliuciją, ma
tau mūsų tautinės Valstybės 
viziją.

Politinės gyvenimo realijos 
rodo, kad Lietuva turi priklau-
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Ponte, kuri bando jį nulinčiuoti 
Europos spaudoje. Kaltinimai 
jam  esą surinkti britų žval
gybos agentų, kurie išsigalvoję 
nebuvusius genocidus. Jo kova 
buvusi p rieš S erb iją  ban- 
džiusiom sunaikinti Kroatiją, 
Bosniją ir su Kosovo tero
ristais.

• Ukrainietis imigrantas 
Nikolay Soltys, kaltinam as 
šešių savo šeimos narių nužu
dym u, buvo rastas  S acra
mento, Kalifornijos kalėjime 
pasikoręs. Sis 27 metų kalina
masis buvo laikomas tiriant ar 
jis nėra pamišęs, tačiau nusipy- 
nęs iš savo paklodžių virvę, jis

LIETUVOS VALSTYBES EVOLIUCIJA
ATEINANČIAME DEŠIMTMETYJE

n
Prof. Arimantas Dumčius

Kauno Medicinos Universitetas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija

syti kolektyvinei saugum o 
sistemai, konkrečiai, Siaurės 
Aljansui. Priklausymas NATO, 
o po to ES užtikrins saugumą 
ir stabilumą regione, sudarys 
palankias sąlygas ekonomikos 
plėtrai, naujausioms technolo
gijoms ir užsienio investici
joms. ES -tai žiniomis pagrįsta 
ekonomika ir ūkio vystymas, 
tai pastovus investicijų šaltinis. 
Šiuo metu 61 proc. į ūkį inves
tuotų lėšų-iš ES. Lietuvai tapus 
nare, teigiamas biudžeto iš ES 
saldo sieks apie 1 mlrd. Lt.

In teg rac ijo s p rocesą  ly- 
dės:informacinių technologijų 
pažanga ir poveikis, dalyva
vimas pasauliniuose ekonomi
niuose ir politiniuose proce
suose, bendros fiskalinės ir 
monetarinės politikos, preky
bos vykdymas ir kita. Didė
jan ti globalizacija ir nenu
spėjama geopolitinė aplinka 
sudarys sąlygas įvairiom s 
grėsmėms kilti. Paaiškės, ar 
sugebėsime perimti teigiamas 
pasaulio vertybes, ar įsitvir
tinsime Vakarų Europos erdvė
je, ar nepaskęsime informa
cinės visuomenės kosmopoli-

sugebėjo nepastebėtas nusižu
dyti.

• Škotijos parlamentas 83
36 balsais uždraudė medžioti 
lapes su skalikais. Panašus 
draudimas svarstomas ir Ang
lijos parlamente.

• Irano keleivinis lėktuvas 
su 105 keleiviais ir 13 įgulos 
narių labai blogame ore atsi
mušė į kalną, visi lėktuve buvę 
žuvo. Lėktuvas buvo rusų 
statybos Tupole.

• Brazilijoje stinga elek
tros energijos, nes jos gamyba 
nukrito dėl vandens sukamų 
turbinų nepajėgumo. Net 90 
procentų elektros gamina upių

tiškumo jūroje, ar neprarasime 
tautinės savivokos. Privalome 
būti budrūs ir atsispirti naujos 
situacijos neigiamiems padari
niams.

Kultūrinė-tautinė
demokratija
D em okratijos abėcėlėje 

nurodyta, kad j i  valstybės 
gyvenim e tu ri p rio rite tą  , 
lyg inant ją  su socialine ir 
politine sferomis, ir reiškiasi 
įvairiomis formomis: moksli
ne, švietėjiška, tautine, menine 
kūryba, dvasiniu ir fiziniu

tobulėjimu. Pagrindinis viso to 
variklis-intelektas, išsilavini
mas, dvasinė kūryba ir iš to 
išeinanti produkcija yra sva
riausias tautos ateities divi
dendas. Tik šiose srityse mes 
galime dalyvauti kaip lygia
verčiai partneriai labiausiai 
ekonom iškai išsivysčiusių  
šalių bendrijoje, konkrečiai, 
ES. Kultūrai, ypač etnokul
tūrai, švietimui , mokslui ir 
sveikatos apsaugai ir šių sričių 
darbuotojams nėra suteiktos 
prioritetinės teisės.Tuo tarpu 
kelis sykius išaugo valdinin
kijos skaičius, didžiulės privi-

vanduo, o jis nukrito dėl saus
ros. Teko m ažinti energijos 
naudojimą, imta statyti dujo
mis varomus generatorius, bet 
jie  daug ka inuo ja , sunku 
surasti investito rius, kurie 
atvestų dujas iš Bolivijos į 
Braziliją.

• Buvęs Afganistano Tali
ban valdžios užsienio reikalų 
ministras Muttawakil pasidavė 
Afganistano vyriausybei Kan
dahar mieste, kur afganai jį 
perleido  JAV tardytojam s. 
Kalinys dar jaunas, 30 metų, 
laikomas nuosaikiu, sukalba
mu masinio teroro priešininku, 
pasitraukusiu iš vadovybės 
prieš rugsėjo 11 d.

legijos suteiktos teisėsaugai . 
Pasekmės tautai skaudžios. 
N esudarius perspek tyvos 
baigusiem s ir jaunom s šei
moms, sulaukėme galingos 
emigracijos bangos, kasmeti
nio gimstamumo mažėjimo, 
augančių skyrybų. 2002 metų 
pradžioje Lietuvoje gyveno 
3,48 milijono gyventojų. Auga 
visuotinė depresija, savižudy
bės, žudym ai, nevaldom as 
nusikalstam um as, tautinės 
savimonės, savigarbos, patrio
tiškumo ir dvasingumo suny
kimas. Nors Baltijos šalių 
tarpe pas mus yra didžiausias 
besimokančiųjų ir diplomuotų 
žmonių skaičius, daugiau išlei
džiama laikraščių, žurnalų, yra 
žymiai daugiau viešųjų biblio
tekų, teatrų ir kino teatrų,

MINTYS VASARIO 16 - 
KOVO 11 LAIKOTARPIUI 
Atkelta iš 1 p.

ir 1990 m. deklaracijų yra labai 
paprastas: teigiu, kad jei ne
būtų buvę 1918-ais m. pa
skelbtos Nepriklausomybės, ji 
nebūtų buvus skelbiama nė 
1990-ais. Taigi dvidešimtame 
šimtmetyje Lietuvai praktiškai 
įvyko du laimės švystelėjimai: 
1918 m. nušvito ir buvo įgy
vendintas jau šių laikų Lie
tuvos valstybės užgimimas - 
lyg tai valstybinio gyvenimo 
Kalėdos, o 1990-ais - regėjo
me prisikėlim ą, valstybinio 
gyvenimo Velykas. Apart Gor
bačiovo, jo  patikėtin ių  bei 
karinių legijonų, Kovo 11-ja 
visas pasau lis stebėjosi ir 
Lietuva džiaugėsi. Lietuva vėl 
palytėjo savo laimės žiburį, 
nors ir visi baiminomės dėl 
ateities. Nebodama rizikos, 
Kovo 11-ja Lietuva prieš viso 
pasaulio akis pakartojo Jeffer- 
sono pabrėžtą laimės siekimo 
prigimtinę teisę.

Vasario 16-sios šventė mus 
įpareigoja suminėti dar vieną 
N epriklausom ybės paskel
bimą, padarytą ir ginklu gintą 
1941-mų metų Sukilimo metu 
(Sukilimo - kurį net pats Molo
tovas per Maskvos radiją buvo 
pripažinęs, nors vėliau tą faktą 
neigė). Po 1940-41 m etus 
laiko trukusios žiaurios sovietų 
okupacijos tai irgi buvo Nepri
klausomybės bei laimės vizija, 
deja, kito okupanto tuoj pat 
užgniaužta. C harakteringa, 
kad 1941-mų metų Nepriklau
somybės laimės vizija Lietu
voje yra žlugdoma net šiandien 
antilietuviškumu nusiteikusių 
sluoksnių ir isteriškų istorikų.

tačiau juos skaito ir lanko kelis 
sykius mažesnis tautiečių ratas 
nei estų.

Lietuva, priėjusi istorijos 
kryžkelę, sekantį dešimtmetį 
bus priversta apsispręsti ir 
savo ateitį grįsti intelektu ir 
dvasine kūryba, tautos gyvy
binių  galių  m obilizavim u. 
Todėl LR Konstitucijos lyg
menyje kultūrai, m okslui , 
švietimui ir sveikatos apsaugai 
neišvengiam ai reikės teikti 
prioritetines teises. Valstybė 
turės įte isin ti etnokultūros 
regionų įvairiapusišką plėtrą, 
kurti regioninę kultūros plėtros 
strategiją, kuri apimtų Aukštai
tiją , Ž em aitiją , Suvalk iją, 
Dzūkiją. Kooperuosis Švieti
mo, K ultūros m inisterijos, 
savivaldybės, turizmo įstaigos. 
Parengus geresnį Labdaros ir 
paramos įstatymą, sparčiai ims 
kurtis fondai ir program os 
kultūrai ir menui remti. Tiesis 
kelias į ES, kad paimti lėšas 
stambioms regioninės kultū
ros programoms įgyvendinti.

(Bus daugiau)

Stovime 2002-jų angoje, 
išgyvenę dvyliką atstatytos 
nepriklausomybės gyvavimo 
metų. Privalome klausti: ar 
L ietuva bei k iti iš sovietų 
jungo išsilaisvinę kraštai gali 
teigti, kad jie bent pakelyje į 
laimę? Žinome, kad dunkso 
daug nepageidaujamų reiški
nių, tačiau yra taip pat nepa
neigiamų laimės žiburių. Prieš 
m etus P reziden tas Valdas 
Adamkus yra pastebėjęs, kad 
gyvuoja atkurta sava valstybė, 
esame grįžę pasaulio istorijon, 
tapome savo krašto šeiminin
kais. Tai strateginės apimties 
laimės požymiai, jais privalu 
džiaugtis, jų šviesoje žvelgti į 
ateitį. Teigsiu, kad be trupinio 
laim ės visa tai gal nebūtų 
atsiekta: tik pagalvokime apie 
sunaikintą ir tebenaikinamą, 
šąlančią ir badaujančią Čečė
niją, pagalvokime apie Afga
nistaną...

D augum oje mes esam e 
karta, kuri, Stasio Lozoraičio 
žodžiais, matė savo kraštą ir 
žmones naikinusios dramos 
pradžią ir pabaigą. Tai dramai 
pasiba igus, džiaugiam ės 
Nepriklausomybe, kuriai pra
džią ir naujųjų amžių kryptį 
davė čia mūsų minima, 1918 
metais išaušusi Vasario 16-ji. 
Tai istorinis Lietuvos laimė
jimas, tai nepaprastos apimties 
vertybe nušv itu si k raštu i 
laimė. Ją dera džiaugtis, ją  
kasm et m inėti! Ja privalu  
rūpintis, jos išlikimu tikėti, kad 
Vasario 16-sios, 1941 m. Suki
limo ir Kovo 11-sios aktuose 
minėta Tauta - o jos tarpe ir 
mes visi - žmogaus prigimtimi 
įteisintos laimės siekimuose 
žydėtume.
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Ankstesniame savo raši
nyje, aptardam as praėjusių 
m etų p o litin ę  panoram ą, 
pab rėž iau , kad tai buvo 
išskirtinis Lietuvai politinis 
sezonas - prasidėjo politinių 
partijų vienijimosi procesas, 
tiek kairėje, tiek ir dešinėje; jo 
išdavoje Lietuvoje ženkliai 
sumažėjo partijų, - atrodo, iki 
24. Dar pusė iš likusių partijų 
jok io s ryškesnės po litinės 
veiklos nevykdo. Tai rimtas 
palengvinimas Lietuvos rin
kėjam s, kurie netrukus vėl 
rinksis, su kuo jie “nusipelnė 
gyventi geriau” .

Bet, nauji m etai - nauji 
lapai. Jau sausio pradžioje tapo 
aišku, kad politinių partijų 
Lietuvoje vėl daugės: turėsime 
dvispalvius liberalus, oficialiai 
besivad inanč iu s L ietuvos 
liberalų sąjunga ir Liberalų 
demokratų partija, o kad būtų 
aiškiau: liberalus - gentvi-

SAVAIČIŲ A ID A I
lininkus ir liberalus - pak- 
sininkus.

Iš tikrųjų naujos politinės 
partijos kūrimas buvo pradėtas 
iškart, kai tik  R. Paksas 
pralaimėjo E. Gentvilui kovą 
dėl Lietuvos liberalų sąjungos 
lyderio posto. O kai tik R. 
Paksas ir jo  šalininkai pasi
traukė iš Liberalų frakcijos 
Seime ir įkūrė savo frakciją, 
atskilėliai nedelsiant buvo 
pašalinti iš partijos. Liberalų 
sąjunga patyrė skaudžius nuo
stolius, ypač Seime. Liberalų 
frakcijai Seime sum ažėjus 
trečdaliu, jie prarado Seimo 
pirmininko ir opozicijos ly
derio postus.

Iki šiol dar nė viena po 
vidaus rie tenų  susidariusi 
nauja politinė jėga neįsitvirtino

Lietuvos politiniam e gyve
nime. Mums, tautininkams, 
artimiausias ir akivaizdžiau
sias pavyzdys - N acional- 
demokratų partijos likimas. 
Panašaus likim o susilaukė 
“Socialdemokratija - 2000”, 
Tautos pažanga, Nuosaikieji 
konservatoriai, m odernieji 
krikdem ai, - t.y. atskilėliai 
rea lia i nevaid ina  jok io  
vaidmens politiniame šalies 
gyvenime. Kodėl vis tik par
tinės skyrybos išlieka popu
liariomis, kodėl save iškiliais 
laikantys politikai po vidinių 
partinių nesėkmių tuoj puola 
kurti naują partiją? Atsakymas 
gana aiškus - politikai nesiekia 
išreikšti atskirų visuomenės 
sluoksn ių  in te resus, o tik  
vaikosi savo asmeninių tikslų.

Kam, jei ne sau patiems atsto
vavo tokie buvę tautininkai 
kaip Leonas Milčius (atseit 
“naujasis tautininkas” - įdomu, 
kuo naujas?), B.Girdauskas, 
V .K ondratienė (pasivadinę 
“dalimi tautininkų” besijun
giančių prie krikdemų)?

Perbėgim as iš partijos į 
partiją, naujų partijų steigimas 
stiprina žmonių nepasitikėjimą 
partine sistem a, stabdo p i
lietinės visuomenės kūrimąsi, 
o rinkėjai negailestingai bau
džia asmeninių ambicijų neį
stengiančius pažaboti po li
tikus.

Mums, tautininkams, pas
taruoju  m etu te lieka  p a s i
džiaugti, kad vidinė partinė

Tautininkų žinios
Gedimino pr. 22, LT-2600 Vilnius, Lietuva 
Tel. 624935, faksas 617310
Redaktorius A.R. Tilindis

eroz ija  pagaliau  baigėsi. 
Džiugina faktas, kad susivie
nijo Vilniaus tautininkai, šįkart 
be LTS vadovybės pagalbos 
išsirinkę LTS Vilniaus miesto 
valdybą ir pirm ininką. Tai 
rodo, kad ir tautininkų jauni
mas jau pajuto konstruktyvaus 
partinio darbo skonį. Norisi 
jiems ir visiems tautininkams 
palinkėti kuo geresnės kloties 
artėjant vienai iš didžiausių 
mūsų švenčių - Vasario 16- 
ajai.

Gediminas Sakalnikas
LTS pirmininkas

Buvo atspausdinta 
“Tautininkų žiniose” 2002 m.

vasario mėn. Nr. 3

Šiais metais, kaip ir kasmet, 
vyko Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimų minėjimas, 
kuris stiprina Amerikos lie
tuvių lietuvišką patriotizmą ir 
populiarina Lietuvos vardą 
šiapus Atlanto. S.m. vasario 15 
dieną Ohio sostinėje, Colum
bus mieste, buvo iškilmingai 
pakelta Lietuvos trispalvė prie 
gubernatūros rūmų, kas įvyks
ta kasm et, nes Ohio buvo 
p irm oji A m erikos valstija , 
pripažinusi Lietuvos nepri
klausomybę. Iškilmes pravedė 
lietuvių bičiulis August Pust, 
gubernatoriaus asistentas tau
tybių reikalams, dalyvaujant 
LR Garbės konsulei Ingridai 
B ublienei, C levelando LB 
apylinkės pirmininkei Mylitai 
Nasvytienei, vicepirmininkui 
dr. Viktorui Stankui, ALTO 
Clevelando skyriaus p irm i
ninkui Algirdui Pautieniui ir 
atstovei Elenai Nainienei. Ta 
proga lietuvių  visuom enės 
atstovams buvo įteikta guber
natoriaus proklamacija, o vė
liava  p levėsavo  iš tisą  sa 
vaitgalį.

Vasario 17 dienos rytą pra
sidėjo nepriklausomybės at
gavimo minėjimas, 8 val. ryto, 
klausantis Aldonos Stempu- 
žienės pravedamos “Tėvynės 
garsų” rad ijo  valandėles, 
žurnalistas ir rašytojas Algis 
R ukšėnas tarė įspūd ingą, 
patriotiškais motyvais žodį. 
Minėjimą suorganizavo Cle- 
velando LB apylinkės valdyba 
su ALTos skyriaus talka. 9 val. 
30 min. Dievo Motinos para
pijos šventoriuje prie laisvės

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:30-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 
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ĮSPŪDINGAS NEPRIKLAUSOMYBIŲ MINĖJIMAS
paminklo buvo pakeltos Lie
tuvos, Vatikano ir Amerikos 
vėliavos, o po to bažnyčion 
įžygiavo aštuonios organiza
cijos su vėliavomis. Pamaldų 
metu giedojo muzikės Ritos 
K lio rienės vadovaujam as 
“Exultate” choras. Organiza
cijų atstovai klebonui kun. 
Gediminui Kijauskui įteikė 
simboliškas dovanas. Buvo 
didinga ir beveik graudu, kai 
nuaidėjo Lietuvos ir Amerikos

“Vaiko tėviškės namus” prie Marijampolės įsteigė prel. Vytautas 
Kazlauskas su užsienio lietuvių ir Italijos verslininkų pagalba, 
kuriems išlaikyti reikia ir mūsų paramos, nes Lietuvoje yra daug 
našlaičių, kuriems namuose nėra vietos.

himnai, o kun. Kijausko tai 
progai pritaikytas pamokslas 
g ilia i p a lie tė  pa rap ijieč ių  
širdis. Po pamaldų tautybių ir 
žiniasklaidos atstovai buvo 
pakviesti į “Gintaro” restoraną 
papietauti. Taip baigėsi pir
moji minėjimo dalis.

Ketvirtą valandą p.p. Die-

Aurelija M. 
Balašaitienė

vo Motinos parapijos salėje 
susirinko vietiniai lietuviai ir 
kitų tautybių bei Amerikos 
politikų atstovai. Atvykusiems 
buvo įteikiamas dailus jubi
liejinis leidinys su istoriškų 
aktų tek sta is  ir m inėjim o 
program a. Scenoje, melsvo 
dangaus fone kabojo Vytis tarp

nepriklausomybių atgavimo 
datų. Publikai sustojus, su 
vėliavom is salėn įžygiavo 
organizacijų atstovai ir Lukas 
Laniauskas scenon pakvietė 
Mylitą Nasvytienę, kuri trum
pu, bet giliai išmąstytu žodžiu, 
pasveikino susirinkusius ir 
perskaitė savo sukurtą eilė
raštį. Po jos Rytas Urbaitis, su 
pub likos talka, sugiedojo  
Lietuvos ir JAV himnus, o 
vėliavos buvo sustatytos ties 
scena. Kun. Gediminas Ki- 
jauskas perskaitė šventei skirtą

invokaciją, dr. Viktoras Stan
kus perska itė  senato riaus 
Voinovich sveikinimą ir po jo 
August Pust kalbėjo guber
natoriaus vardu, pasveikino 
susirinkusius ir iš Vašingtono 
atvykusį L ietuvos am ba
sadorių Vygandą Ušacką. Pust 
taip pat paminėjo, kad Ohio 
sostinėje plevėsuoja Lietuvos 
vėliava ir kad Ohio valstija 
stipriai remia Lietuvos įsto
jim o į NATO pastangas. Jo 
kalba buvo pertraukiama stip
riais plojimais. Po jo  Mike 
Polensek susirinkusius pa
sveikino lenkų vardu, kalbėjo 
estų ir latvių atstovai. Visą 
programos eigą labai gražiai 
pravedinėjo Lukas Laniauskas 
ir Eglė Laniauskienė. Pagaliau 
scenon buvo iškviestas Vy
gandas Ušackas, kuris savo 
kalbą pradėjo anglų kalba. Jis 
išryškino istorinius faktus ir 
dėkojo  lie tuv iam s už p a 
stangas Lietuvai įstoti į NATO. 
Jo kalbą pub lika palydėjo  
audringais p lojim ais. Eglė 
Laniauskienė jam  padėkojo ir 
tada į sceną įžengė LR garbės 
konsulė Ingrida B ublienė, 
trumpu žodžiu pasveikindama 
visus. Po jos, publikai sustojus, 
buvo išneštos vėliavos ir pra
sidėjo meninė programa. Tai 
buvo nuostabus lietuvių tau
tinės kultūros parodymas su 
kanklių muzika ir tautiniais 
šokiais, kuriuos lydėjo Cle- 
velando M uzikos institu to  
orkestras, nuostabiai grodamas 
lietuviškas, tautiškas m elo
dijas. Programai pasibaigus, 
m ergaitės kanklių, šokių ir 
orkestro vadovus apdovanojo 
gėlėmis. Po ilgų ir triukšmingų 
ovacijų  pub lika  buvo p a 

kviesta į parapijos kavinės 
patalpas, kuriose, ant stalų 
buvo išdėliotos puikios vaišės, 
o garbės svečiams ir tautybių 
atstovam s buvo rezervuoti 
stalai. Užkandus radau progą 
trumpai pasikalbėti su mūsų 
garb ingu  svečiu  Vygaudu 
Ušacku. Jis su savo žmona, 
sūneliu ir dukrele į Vašingtoną 
atvyko pere itų  m etų kovo 
m ėnesį. Jis gim ė Skuode, 
išmoko anglų, prancūzų ir rusų 
kalbas, m okslus ėjo N or
vegijoje, D anijoje ir baigė 
Vilniaus universitetą su teisės 
m okslų  d iplom u. Prieš 
atvykstant į JAV, jis ketverius 
metus tarnavo Lietuvos už
sienių reikalų ministerijoje. 
Ušackas žavisi Amerikos lie
tuvių patriotizm u, aplankęs 
Čikagos, Bostono, Los Ange
les, Filadelfijos ir San Diego 
lietuvius.

Trumpai sakant, tenka pa
brėžti, kad minėjimas buvo 
puik iai suplanuotas ir kad 
meninės programos vadovai, 
kaip kanklių specialistė Virgi
nija Juodišiūtė-Rubinski ar 
“Grandinėlės” tautinių šokių 
m okytojai bei m uzikos va
dovai - Vida Ziedonytė-Sas- 
nauskienė ir Rimas Biliūnas, 
padėjo daug pastangų publikai 
parodyti L ietuvos liaudies 
meno turtus muzikos ir šokių 
pavidale. Buvo padėta daug 
darbo ir pastangų pasiruošti 
minėjimui ne vien planuojant 
programą, kviečiant svečius, 
bet ir parūpinant vaišes, ku
riomis tradiciniai užbaigiamos 
mūsų šventės. Todėl reikia 
pareikšti padėką Clevelando 
LB A pylinkės valdybai ir 
ALTos skyriui ir palinkėti 
toliau sėkmingai tęsti reikš
m ingų m inėjim ų organiza
vimą. Valio!!!

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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C L E V E L A N D , O H

LIETUVOS ISTORIJOS ŽEMĖLAPIU - Į VASARIO 
16-ĄJĄ IR KOVO 11-ĄJĄ

Šių metų vasario 16-osios 
šeštad ien į C levelando Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos moksleiviai rinkosi į 
pamokas įprastu laiku, bet 
pasipuošę raudonos, žalios ir 
geltonos spalvos drabužėliais. 
Po trumpesnių pamokų viršu
tinėje salėje vaikų laukė staig
mena. Mokytoja Vilija Klimie- 
nė, pasipuošusi senovės baltų 
šviesia drobule, mokiniams 
paaiškino, kad dabar jie turės 
progą pabūti senovės lietuviais 
ir kad kiekviena klasė vaidins 
skirtingą lietuvių protėvių - 
baltų gentį. Savo mokytojų 
lydimi darželinukai ir dvikalbė 
klasė - Žemaičiai” - įjojo ant 
arkliukų, pirmokai - “jotvin
g ia i” - įžygiavo apsijuosę 
tautinėmis juostomis. Paskui 
juos sugužėjo antrokai ir tre
čiokai - “aukštaičiai” , po jų 
sekė ketvirtokai - “sėliai” , 
jiems iš paskos žengė penkto
kai - “kuršiai” ir galiausiai 
pasirodė šeštokai “lietuviai” . 
Pritemdytoje salėje skambant 
kanklių muzikai juos pasitiko 
dūmų debesys, kuriems sklai
dantis vaikų akyse ėmė ryškėti 
ant grindų išklotas Lietuvos 
istorinių žem ių žem ėlapis. 
Mokiniai susėdo ant grindų - 
Lietuvos - atskiromis baltų 
gentimis. Gavome progą ge
riau įsižiūrėti į mūsų “protė
vius” : vyžoti, barzdoti, skry
bėlėti, apsisiautę drobinėmis 
marškomis, pasipuošę lieme
nėmis ir gintariniais karoliais 
bei segėmis. Žiūrovams irgi 
išdalinami drobiniai apsiaus
tai, liemenės ir tautinės juos
tos. A nt sienos rodom ose 
skaidrėse - Lietuvos istorijos 
žemėlapis.

“Kryžiuočiai laukė Grunvalde - Žalgiryje”, be šalmų “Kryžiuočiai” 
Kristina Paskorytė ir Adrijana Sušinskaitė..

Ir pamoka, tiksliau, nuo
seklus ir nepaprastas pasako
jimas prasideda. Jį veda moky
toja V. Klimienė, o papildo 
įsiterpdamos Aušrinė Širvins- 
k ienė ir Ž iv ilė  V aitkienė. 
Pianinu ir akordeonu akompa
nuoja Audronė Majorovienė ir 
Jonas Totoraitis, kankliuoja 
Virginijos Rubinsky “Gintari
nių stygų” muzikantės. Per 
pusantros valandos pro mūsų 
akis slenka aštuoni gūdus 
Lietuvos istorijos šimtmečiai. 
Mes, žiūrovai, žvalgomės, kur

Vilija Klimienė, Aušrinė Sirvinskienė ir Marius Juodišius.

Darželio mokiniai deklamuoja- 
iš kairės: Rimantas Mocka- 
petris, Andrius B iliūnas ir 
Isabelė Rubinski.

atsisėsti, tačiau kėdžių nėra - 
visi, esantys šioje salėje - 
esame lietuviai, stovime Lie
tuvos žemėje - esame įtraukti 
į šį gyvąjį vaidinim ą. Visi 
plojimais ir džiaugsmo šūks
niais sutikome jauną, stiprų ir 
sumanų kunigaikštį Mindaugą 
(Rimą Čepulį), vėliau sveiki
nome jį tapus karaliumi. Vaikai 
susikimba rankomis ir išsiri
kiuoja ant grindų spalvoto 
popieriaus juostelėmis pažy
mėtu krašto sienų, parodydami 
suvienytos Lietuvos dydį ir 
galybę. Kartu su vaikais, visi 
draugiškai susikibę rankomis, 
“stovėjome” ir “sėdėjome” ant 
Lietuvos istorinių žemių arba, 
kai re ikė jo , “gynėm e nuo 
priešų” tėvynės sienas arba 
dainavome “Marš marš, karei
v ė lia i” , “Žem ė L ie tuvos” , 
giedojome Kudirkos sukurta 
Lietuvos him ną ir šokome 
“Tek saulele” . Sužinojome, 
kaip atsirado Lietuvos valdovų 
herbai, ką reiškia Vytis, vaikai 
patys pastatė Gedimino stul
pus. Išvydom e ir Lietuvos 
aršiausius priešus kryžiuočius 
ir kalavijuočius su šalmais ir 
kryžiais ant apsiaustų (juos

vaidino švyturiečiai). Ir su jais 
daugiausiai kariavusi Vytautą 
D idįjį. Į jo  kvietim ą: “Na, 
vyrai, kas su manimi, už Lie
tuvą?” - atsiliepė visi: “Vyt 
priešą!” Lietuvos žemės pra
plečiamos - mokinių ir svečių 
ratas plečiasi - štai kokios 
neaprėpiamos buvo Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
žemės - nuo Baltijos iki Juo
dosios jūros. Vilija Klimienė 
tęsia pasakojimą apie įvykius, 
susilpninusius Lietuvą. Lietu
vos žemių vis “mažėja”. Paga

liau ją, suskaidytą ir nualintą, 
trypia caro žandarų kojos. Apie 
lietuviškos spaudos draudimo 
keturis dešimtmečius papasa
koja mokytoja Živilė Vaitkienė 
ir jos bei Ričardo Širvinsko 
vadovau jam i “ Š vy tu rio” 
moksleiviai. Čia ir knygnešiai, 
ir visų neapkenčiamas genero-

Tautos didvyrius pristatė 6-to skyriaus ir švyturio mokiniai. Iš 
kairės: Živilė Vaikienė, Dr. Basanavičius - Kristijonas Vaitkus ir 
Ričardas. p. Klimo nuotraukos

las Muravjovas-Korikas. Švy- 
turiečiai kalba mūsų kultūros 
šviesuolių ir kalbos gaivintoju 
balsu, rodydami jų  portretus: 
Joną Basanavičių, M otiejų 
Valančių, Gabrielę Petkevičai- 
tę-B itę , Ž em aitę , Šatrijos 
Raganą. Girdime V. Kudirkos 
atsišaukimo “Broliai lietuviai” 
prasmingus žodžius. Mokslei
viai, išklausė Vilniaus Seimo 
nutarimo ištraukos apie Nepri
klausomybės paskelbimą 1918 
m. vasario  16 d., kartu  su 
ž iū rovais  g ieda  him ną ir 
džiaugsmingai mojuoja tauti
nėmis vėliavėlėmis, ta proga

Mes pastatėm Gedimino stul
pus: Tomas ir Andrius Venc- 
lauskai, Sonata Valaimytė, Sa
rah Puškorius-Verbyla.

pirmą kartą pasirodžiusiomis 
Lietuvos padangėje. Vaikai 
linksmai šurmuliuoja, o pasa
kojimas nuosekliai tęsiamas: 
Lietuvos kariuomenės kūrima
sis, jaunos valstybės kilimo ir 
klestėjimo du dešimtmečiai, 
kuriuos nutraukė raudonų 
vėliavų pasirodymas, trėmi
mai. Tačiau Lietuvos žmonės 
nepasidavė. Vaikai staiga nuty
la, buriasi grupelėmis ir susi

Sukilimo malšintojai Tadas Širvinskas, “Korikas-Muravjovas” 
(Linas Vaitkus) ir Alvydas Civinskas.

glaudę tyliai, bet tvirtai karto
ja: “Laisvės! Laisvės! Lais
vės!” . Palaipsniui nuoširdžiai 
ir įsijautus tariamas šnabžde
sys “Laisvės!” (kurio klausan
tis šiurpuliukai ima bėgioti po 
nugarą) darosi vis garsesnis ir 
garsesnis, tvirtesnis ir ryžtin
gesnis, ir galiausiai perauga į 
vieningą, aiškiai skambantį 
vaikiškų balsų skandavimą: 
“Laisvės! Laisvės! Laisvės!”. 
Paskelbiamas Lietuvos valsty
bės nepriklausomybės atstaty
mas 1990 m. kovo 11-ąją. 
M oksleiv iai su džiaugsm o 
šūksniais nutraukia raudoną 
kaspiną, veja lauk sovietų 
okupantus ir gieda Lietuvos

himną, kuris vėl laisvai skam
ba Tėvynėje. Šiuo kulminaci
niu epizodu baigiasi ši neprail- 
gusi ir išrad inga  vaikų ir 
m okytojų Vasario 16-osios 
šventė.

Mokytojos Nomedos Vu- 
c ian ienės lydim i pasirodo  
darželiečia i ir deklam uoja 
eilėraštukus. Mokyklos vedėja 
Dana Tuljak padėkojo susirin
kusiems ir suteikė žodį Lietu
vių Fondo Tarybos įgaliotinei 
Daliai Puškorienei, kuri pa
sveikino visus su Vasario 16- 
ja  ir įteikė kasm etinę LFT 
piniginę paramą Šv. Kazimiero 
lituanistinei mokyklai ir “Auš
ros” aukštesniajai lituanistinei 
mokyklai, vadovaujamai Vi
dos B učm ienės. Skam bant 
Vytauto Kernagio dainai “Šau
kiu aš tautą”, šventės dalyviai 
ir svečiai nusileido į apatinę 
salę pasivaišinti.

Visi aptarinėjome nepap
rastą renginį ir apgailestavo
me, kad tiek mažai žiūrovų 
tegalėjo jį išvysti. Toks Vasario 
16-osios paminėjimas galėtų 
tap ti pavyzdžiu  ir k itom s 
mokykloms. Ir, žinoma, visi 
labai džiaugėmės, kad dau
g iausia i per šią pam oką - 
vaidinimą išmoko vaikai. Iš 
moksleivių atsiliepimų sužino
jom e, kad labiausiai jiem s 
patiko vyti priešus iš Lietuvos, 
p levėsuo ti vėliavėlėm is ir 
skanduoti “Laisvės!”.

Šio gyvos, istoriškai nuo
seklios ir topografiškai tikslios 
pamokos idėja gimė mokytojo 
Mariaus Juodišiaus galvoje. 
Jam kilo puiki mintis išlipdyti 
ant salės g rindų  L ietuvos 
is to rin ių  žem ių žem ėlapį, 
pažymėti Baltijos ir Juodąją

jūras, parodyti kaimyninius 
kraštus ir d idžių jų  m iestų 
pavadinimus ir... leisti patiems 
moksleiviams pereiti, išgyven
ti, išdainuoti, išlieti, iškariauti, 
išbūti tuos ilgus aštuonis Lie
tuvos šimtmečius, nešusius 
savy karus, marus, pergales, 
draudimus ir okupacijas. Tie, 
kurie jau žinojo istorijos vin
gius, turėjo galimybę pasikar
toti ir patys “eiti” tais istorijos 
takais, mažieji gal pirmą kartą 
ir ilgam, o gal ir visam laikui 
įsimins šią Istorijos pamoką. 
Mariau, Vilija, Aušrine, Živile, 
sveikiname jus - Vasario 16- 
osios pamoka labai pavyko.

Olga Capkevičienė
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C H I C A G O , I L

AMERIKOS CHIRURGAI OPERUOS 
LIETUVOS VAIKUS

V iln iu s , vasario  22 d. 
(ELTA). Visą savaitę R es
publikinėje Vilniaus universi
te tinė je  ligon inėje , Vaikų 
chirurgijos klinikoje, dirbs 
gydytojų grupė iš Junginių 
Amerikos Valstijų. Jų vizitą į 
Lietuvą surengė labdaros orga
n izacijos “L ietuvos vaikų 
viltis” komitetas Čikagoje, jo

Čikagos Seklyčios bibliotekoje iš kairės Elena Sirutienė, Ona 
Kuprienė ir Birutė Jasaitienė, kuri šiuo metu yra Lietuvoje su 
išvykusiais daktarais padėti nelaimingiems mūsų tautos vaikams.

Z. Degučio nuotr.

C I C E R O ,  I L

IR CICERO LIETUVIAI PAMINĖJO 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ

Ciceroje gyvenantieji mū
sų tautiečiai šiemet aplenkė 
daugumą lietuviškų telkinių, 
būdam i v ien i iš p irm ųjų , 
surengusių Lietuvos Nepri
klausom ybės atkūrim o su
kakties minėjimą. Šioje prie 
pat Čikagos prisiglaudusioje 
lietuvių kolonijoje ji  buvo 
atžymėta vasario 10 d. ryte 
pamaldomis vietos lietuvių 
pasta ty to je , bet dabar jau  
kitataučiams atitekusioje, Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje, 
o po jų  - akademine dalimi 
parapijos salėje.

Daugiau negu šimtinė tau
tiečių, susirinkusių į anksty
vąsias (9 val.) pamaldas, čia 
išklausė ir minėjimui skirto 
kun. dr. K ęstučio Trimako 
šventei pritaikyto pamokslo. 
Jo m intys buvo taik lios ir 
prasmingos, giliai smigusios į 
tikinčiųjų širdis.

Gražiai giedojo parapijos 
choras, kuriai vadovauja mu
zikė iš Lietuvos - Jūratė Luk- 
minienė (taip pat prie choro 
ruošimo prisideda ir Marius 
Prapuolenis). Galima pasakyti 
jog giesmės skambėjo beveik 
taip pat, kaip ir senais, gerais 
laikais, kuomet Ciceroje gy
veno dešim t kartų daugiau 
lietuvių ir pats choras buvo 
gerokai gausesnis.

Po šv. Mišių buvo surinkta 
parapijos salėn to lim esnei 
programos daliai. Pradžioje 
susirinkusie ji galėjo  pasi-

padalinys Lietuvoje kartu su 
Respublikine Vilniaus univer
sitetine vaikų ligonine.

JAV medikų komandoje - 
Shriners ligoninės Čikagoje 
vyriausiasis chirurgas profeso
rius dr. John Lubicky, Loyolos 
universiteto ortopedijos klini
kos vadovas, plaštakos patolo
gijos specialistas, profesorius

stiprinti ne vien tik pyragu, bet 
ir sum uštin ia is, o taip  pat 
atsigerti ir kavos. Kiek vėliau 
buvo eita  prie kalbų, kas, 
žinoma, vyrauja panašiom s 
progomis rengiamuose minėji
muose.

Pagrindiniu kalbėtoju pro
gramos pravedėja Aldona Za- 
ilskaitė pristatė kelių lietuviškų 
laikraščių bendradarbį adv. 
Povilą Zumbakį. Šis pradžioje 
prisipažino, kad Ciceroje jau
čiasi kaip namuose, nes tame 
pačiame pastate jaunystėje jam 
yra tekę daugelį kartų būti.

Paskaitininkas čia palietė 
kelias svarbias temas - atsi
gręžė atgal į praeitį, o taip pat 
iškėlė šių dienų vaizdus mūsų 
tėvynėje, kurie  deja, nėra 
džiuginantys. P. Zum bakis 
kalbėjo atvirai - nieko nenuty
lėdamas ir nepagražindamas - 
panašiai, kaip jis daro savo 
rašiniuose spaudos puslapiuo
se.

Jis iškėlė daug skaudulių - 
tautiškumo iškeitimą į pilietiš
kumą, klestinčią biurokratiją, 
rūpestį tik savo gerove. Kalbė
tojas nepašykštėjo kritiškų 
žodžių Lietuvos vadovaujan
tiems asmenims, net ir pačiam 
Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui.

Atrodo, kad susirinkusieji 
paskaitininko mintims pritarė, 
nes gana ilgai jam  plojo.

Atidarant minėjimą kalbėjo 
abiejų minėjimą surengusių

Terry Light, gydytojai aneste
ziologai, operacinės seserys.

G ydy to jai iš A m erikos 
konsultuos Lietuvos vaikus, 
sergančius įvairiomis ortope
dinėm is ligom is. K artu su 
Respublikinės Vilniaus uni
versitetinės ligoninės ortope
dijos skyriaus chirurgais sve
čiai yra numatę atlikti apie 
trisdešimt operacijų - stuburo 
korekcijos, klubo sąnario, 
plaštakos ir kitų.

Visos konsultacijos teikia
mos ir operacijos atliekamos 
nem okam ai, pabrėžė E ltai 
ligoninės vadovai.

Lietuvos vaikų ortopedų 
bičiulio prof. dr. John Lubicky 
vadovaujami JAV specialistai 
paramą Respublikinei Vilniaus 
universitetinei vaikų ligoninei 
teikia pagal ilgalaikę “Lietu
vos vaikų vilties” komiteto 
program ą. Ne tik  nuolatos 
atvykstam a čia operuoti ir 
konsultuoti vaikų, bet ir atve
žama daug vertingos įrangos, 
instrumentų, aparatūros. Vil
niaus vaikų ligoninėje įrengta 
“Lietuvos vaikų vilties” ope
racinė.

Šis vizitas jau dešimtasis. 
Juos visus lydi ir koordinuoja 
Birutė Jasaitienė.

organizacijų Lietuvių Bend
ruomenės į Amerikos Lietuvių 
Tarybos metinių skyrių atsto
vai - M indaugas Baukus ir 
Stasys Dubauskas. Buvo per
ska ity ta  invokac ija  (kun. 
K .T rim akas), rezo liuc ijas  
(S.Dubauskas).

Kaip jau įprasta, čia buvo 
renkam os aukos. Prieš tai 
gausesniam aukojimui skati
nančią kalbą pasakė žinomas 
visuomenės veikėjas, Cicero 
lietuvių telkinio veteranas - Dr. 
Petras Kisielius. Aukų buvo 
sudėta gana daug - virš dviejų 
tūkstančių dolerių.

M inėjim as buvo baigtas 
trumpa menine dalimi. Joje 
pasirodė vilnietis aktorius, dar 
jaunas vyras Andrius Paula
vičius, kuris ne vien tik dekla
mavo, bet ir dainavo.

Smagu, kad šiame minėji
me naujieji ateiviai pasireiškė 
ne vien tik programos išpil
dyme, bet jų  buvo ir publikos 
tarpe. Tas, žinoma, gerai visus 
nuteikė, nes matėsi, jog bus 
kam užimti amžinybėn iške
liaujančių seniau čia atvažia
vusiųjų mūsų tautiečių vietas.

Čia dar reikia pažymėti, 
kad lietuviams nepalankus Šv. 
A ntano parapijos klebonas 
kun. Jim Kastigar, kuris prie 
bažnyčios visą laiką yra iškė
lęs Meksikos vėliavą, Lietuvos 
neprik lausom ybės šventės 
proga, ją  pakeitė lietuviška 
trispalve.

Ed. Sulaitis

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

LIETUVOS AMBASADORIUS 
CLEVELANDE

Vasario 17-18 d.d. Lietu
vos ambasadorius JAV Vygau- 
das Ušackas lankėsi Clevelan- 
de ir dalyvavo Lietuvos vals
tybės atkūrimo dienai skirtose 
šv. M išiose Dievo Motinos 
šventovėje bei iškilmingame 
m inėjim e D ievo M otinos 
parap ijos aud ito rijo je . Jis 
dalyvavo Pasaulio prekybos 
centro bei LR garbės konsulės

EDMUNDAS ČAPAS - PULKININKAS

Clevelande gyvenantis lie
tuvis Edmundas Čapas pra
džiug ino  savo žm oną ir 
dukreles - JAV kariuomenės 
vadovybė jam  suteikė pulki
ninko laipsnį.

E.Čapas gimė Clevelande. 
Jo tėvai čia buvo atvykę iš 
Lietuvos po karo. Potraukį 
kariško gyvenimo būdui jis, 
kaip teigiama, tikriausiai pa
veldėjo iš senelio Vlado Čap- 
kevičiaus, tarnavusio carinės 
Rusijos kariuomenėje, dalyva
vusio Pirmajame pasauline 
kare, vėliau tapusio Lietuvos 
kariuomenės karininku. Sene
lio nuotrauka E.Čapo namuose 
kabo garbingiausioje vietoje.

1975 m etais filosofijos 
bakalauro laipsniu Edmundas 
baigė universitetą Clevelande, 
kartu ir John Caroll universite
to Karo mokslų fakultetą. Jo 
specializacija - karo transporto 
valdymas bei uostų eksploa
tacija.

F L O R ID A

ALTAS KVIEČIA Į PASITARIMUS 
DĖL NATO PLĖTROS

Amerikos Lietuvių Taryba 
praneša, kad kovo 7-10 die
nomis drauge su latviais ir 
estais organizuoja eilę vietinių 
pasitarimų NATO plėtros klau
simu Floridoje. Bus pristatytos 
paskutinės žinios apie NATO 
plėtros procesą, taip pat bus 
tariam asi, kaip reikėtų or
ganizuoti vietinio pobūdžio 
param ą tam  p rocesu i p a 
skatinti. St. Petersburg mieste 
numatytas pasitarimas įvyks 
kovo 8 dieną 5:30-7:00 vakare 
Radisson Hotel (12600 Roose
velt Blvd., St. Petersburg, FL, 
33716; tel. 727 572 7800).

Ingridos Bublienės reng ia
m am e susitik im e su v e rs
lin inkais, bankininkais bei 
verslo įstaigų vadovais, ku
riame supažindino su investi
cijų aplinka Lietuvoje. Apsi
lankym o C levelande m etu 
V.Ušackas aptarė bendradar
biavimo perspektyvas su Ame
rikos žydų komiteto bei Ameri
kos lenkų aljanso atstovais.

1990 metais buvo pašauk
tas į Niujorko uostokaro štabą, 
koordinavusį tarptautinių uos
tų veiksmus, susijusius su karu 
Kuveite.

Maloniai pulkininkas E.Ča
pas prisimena 1993-1994 me
tus, kai jam  teko dirbti ryšinin
ku Lietuvos kariuomenėje.

Nuo 1996 m etų lietuvis 
karininkas E.Čapas tarnavo 
Pentagone. Iš v iso  jis  yra 
pelnęs 25 apdovanojim us, 
kurių svarbiausieji gauti už 
veiklą Bosnijoje bei Kosove.

Amerikos lietuviams E.Ča
pas labiau žinomas, kaip žmo
gus, dviračiu apkeliavęs JAV, 
Kanadą, Izraelį ir dar 15 Euro
pos šalių.

Veiklus, daug keliaujantis ir 
daug dirbantis E.Čapas ir vėl 
pasiryžęs vykti padirbėti į 
Lietuvos krašto apsaugos mi
n iste riją , je ig u  jo  žin ių  ir 
patirties Lietuvai prireiks.

Kiti pasitarimai vyks kovo 
7 dieną Orlando mieste, kovo 
9 dieną Naples - Ft. Myers ir 
kovo 10 dieną Miami - Ft. 
Launderdale - Palm Beach. 
Taip pat kovo 10 dienos vakare 
numatomas pasitarimas Day
tona Beach apylinkėje.

N orintys daugiau infor
macijos gali kreiptis į Ame
rikos lietuvių tarybos būstinę 
(adresas 6500 South Pulaski 
Road, Chicago, Illinois 60629
5136, telefonas 773 735 6677; 
faksas 773 735 3946; el. paštas 
ALTcenter@aol.com).

mailto:ALTcenter@aol.com
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LIETUVA IR PASAULIS PALINKĖJO LIETUVAI GEROS ŽINIOS PRAHOJE
BRIUSELYJE - LIETUVOS
EUROINTEGRACIJOS KLAUSIMAI
Pagrindiniai Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) 

re ikala i - nuo Ignalinos atom inės e lek trinės, L ietuvos 
ekonomikos iki tarptautinių santykių - atspindėti per užsienio 
reikalų ministro Antano Valionio susitikimus Briuselyje, praneša 
ELTA.

Lietuvos diplomatijos vadovas drauge su kolegomis iš ES 
valstybių narių dalyvavo Lietuvos ir ES Asociacijos tarybos 
posėdyje, kuriam vadovavo šiuo metu ES pirmininkaujančios 
Ispanijos užsienio reikalų ministras Josep Pique. Pagal Lietuvos 
ir ES santykius apibrėžiančią Europos sutartį sukurtos tarybos 
posėdyje dalyvavo ir Europos Komisijos narys, atsakingas už 
ES plėtros klausimus, GeunterVerheugen.

Kaip ir kasmet, šiame - jau penktajame - Asociacijos tarybos 
posėdyje apžvelgta Lietuvos pažanga rengiantis narystei ES ir 
Europos sutarties įgyvendinim o eiga, taip pat pasikeista 
nuomonėmis apie aktualius tarptautinės politikos klausimus.

Asociacijos taryba palankiai sutiko Lietuvos pastangas 
rengiantis uždaryti Ignalinos atominę elektrinę, taip pat įvertinta 
ES teikiama finansinė pagalba ir pažymėtas ES pasirengimas 
nagrinėti tolesnes galim ybes suteik ti finansinę param ą 
sprendžiant elektrinės uždarymo reikalus. Atkreiptas dėmesys į 
Europos Komisijos nuomonę, kad jėgainės uždarymas yra 
papildomas krūvis Lietuvos ekonomikai, todėl būtinai reikia 
paramos, kuri būtų teikiama artimiausiais dešimtmečiais. 
Tarybos posėdyje pažymėta Lietuvos nuostata, kad galutinė 
Ignalinos atominės elektrinės uždarymo data turi būti nustatyta 
rem iantis atitinkamu finansiniu planu ir abipusiais įsipa
reigojimais.

Beje, šią Lietuvos poziciją Ignalinos elektrinės klausimu 
užsienio reikalų ministras A.Valionis priminė ir neformaliame 
susitikime su Europos Komisijos nariu Geunter Verheugen. 
Abiejų pareigūnų susitikimas vyko Asociacijos tarybos posėdžio 
išvakarėse, kai jie dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 
- Vasario 16-ajai - skirtame priėmime Briuselyje.

Tiek susitikime su Europos Komisijos nariu, tiek Asociacijos 
tarybos posėdyje aptartas Kaliningrado srities klausimas. 
Asociacijos tarybos posėdyje šio susitikimo dalyviai sveikino 
Lietuvos parengtą Šengeno veiklos planą, pagal kurį Lietuva 
2003 m. suderins savo vizų politiką su ES nuostatomis. Šio 
susitikimo dalyviai palankiai įvertino Lietuvos vaidmenį 
stiprinant stabilum ą, bendradarbiavim ą su Rusija, ypač 
rūpinantis Kaliningrado srities ateitimi.

Atsižvelgdama į tai, kad 2001 metais Europos Komisijos 
paskelbtoje pažangos ataskaitoje Lietuva pripažinta kaip rinkos 
ekonomikos šalis, Asociacijos taryba pasveikino akivaizdžią 
pažangą privatizuojant valstybinius bankus ir kitus objektus 
Lietuvoje. Tačiau buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad nedarbo 
lygis Lietuvoje išlieka didelis, todėl reikia tęsti darbo rinkos 
reformas.

Palankiai sutikdama Lietuvoje išlaikytą makroekonomikos 
stabilumą, Asociacijos taryba pasveikino Lietuvą persiejus litą 
nuo JAV dolerio prie euro.

Viešėdamas Briuselyje, Lietuvos užsienio reikalų ministras 
A .Valionis taip  pat susitiko su ES Tarybos generalin iu  
sekretoriumi, aukštuoju

Bendrosios užsienio ir saugumo politikos atstovu Javier 
Solana, naujuoju Europos parlamento pirmininku Patrick Cox, 
kurį A.Valionis pasveikino sausio mėnesį tapus šios institucijos 
vadovu ir pakvietė atvykti į Lietuvą jam  patogiu metu.

Lietuvos užsienio reikalų ministras su kolegomis iš Latvijos 
ir Estijos taip pat dalyvavo darbo pietuose su Ispanijos valstybės 
sekretoriumi Europos integracijos klausimais Ramon De Miguel.

VILNIAUS MERAS LONDONE
Su grupe savivaldybės darbuotojų Londone viešintis Vilniaus 

meras Artūras Zuokas vasario 22 d. dalyvavo apskritojo stalo 
d iskusijose , kurios buvo skirtos svarb iausiem s m iestų 
infrastruktūros bei paslaugų gerinimo klausimams.

Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Didžiosios Britanijos bankų 
ir konsultacinių kompanijų atstovų diskusijoms, kaip pranešta 
Eltai, vadovavo aplinkos viceministras Emilis Gustainis.

A.Zuokas pabrėžė glaudesnio bendradarbiavimo tarp įvairių 
šalių savivaldybių, kitų institucijų būtinybę. Pavyzdžiui, sakė 
meras, Lietuvos savivaldybių asociacija galėtų bendradarbiauti 
su Didžiosios Britanijos konsultacinių firmų asociacija. Jos 
atstovai pabrėžė, kad ryšiai taip šių dviejų asociacijų turėtų būti 
nuolatiniai, sutvirtinti pasirašytais ilgalaikio bendradarbiavimo 
susitarimais.

V iln iu s , vasario  22 d. 
(ELTA). Su oficialiu vienos 
dienos vizitu Vilniuje viešintis 
Šiaurės Atlanto sutarties orga
nizacijos (NATO) Generalinis 
sekretorius lordas G eorge 
Roberston teigė atvykęs ne 
pažadų dalyti, o padrąsinti. 
Pasak jo, Lietuva yra teisin
game kelyje, bet dar nepasie
kusi tikslo.

Vizitą Vilniuje, kurį NATO 
vadovas pavadino jaunos ir 
gyvybingos demokratijos sos
tine, G. Robertson pradėjo 
susitikimu su Prezidentu Val
du Adamkumi.

“Atvykau ne garantijų da
lyti, o padrąsinti. Neišleiskite 
įstojim o į A ljansą tikslo iš 
savo rankų iki paskutiniosios 
dienos. Tikiuosi, kad sulauk
site geros žinios”, sakė NATO 
Generalinis sekretorius spau
dos konferencijoje, praneša 
ELTA.

Pasak A ljanso  vadovo, 
kandidatės nebus priim tos 
savaime. Lietuva ir likusios 9 
valstybės, siekiančios šių metų 
lapkritį prisijungti prie “pačio 
sėkmingiausio pasaulio gyny
bos ir saugumo aljanso” , turi 
dar daug ką nuveikti, kol bus 
priimami sprendimai.

“Iki Prahos susitik im o 
išgirsite daug kalbų ir spėlio
nių, tačiau sakau absoliučiai 
atvirai - jokie sprendimai dėl

NATO generalinis sekretorius lordas G. Robertson ir JAV Gynybos sekretorius D. Rumsfeld pasitarimo 
metu Briuselyje. AP

NATO plėtros dar nepriimti. 
Tai apspręs 19 valstybių po 
rimtų svarstymų. Tai bus vie
nas lemiamų sprendimų Euro
pos istorijoje. Ant 19-os vals
tybių vadovų pečių guls di
džiulė atsakomybė ir našta 
Cekijos sostinėje Prahoje” , 
pabrėžė G.Roberston.

Svečias pagyrė Lietuvą, 
kad ši daug dirbo politinėje ir 
karinėje plotmėje bei įtvirti
nant aukštus dem okratijos 
standartus. Tačiau jis pabrėžė, 
kad ne mažiau dar teks nu
veikti ateityje. Pasak jo, būtina 
ir toliau modernizuoti ginkluo
tąsias pajėgas, įgyvendinti 
kriterijus dėl korupcijos maži
nimo.

Aljanso vadovas užsiminė, 
jog kandidačių šalių visuome

nės parama NATO bei narystei 
Aljanse daro įspūdį. “Viešoji 
nuomonė mums svarbi, ir mes 
atkreipsime į tai dėmesį” , - 
sakė jis.

Kalbėdamas apie Rusiją, jis 
džiaugėsi, kad Lietuvos ryšiai 
su šia kaimyne valstybe, ypač 
Rusijos Federacijos Karaliau
čiaus sritimi, yra geri. Pasak 
G.Roberston, NATO organiza
cija pati vysto naujus santykius 
su R usija, taig i L ietuva ir 
Aljansas “turi bendrų intere
sų” . NATO šalys siekia dau
giau demokratijos, aiškumo, 
nuspėjamumo ir skaidrumo iš 
Rusijos, o Rusija to paties 
siekia iš Aljanso šalių. “Šie 
nauji santykiai susiję ne su 
NATO plėtra, o su Rusijos ir 
19 NATO valstybių nacionali
niais in teresais” , - tvirtino 
Aljanso vadovas.

“Rusija pripažino kiekvie
nos valstybės teisę pasirinkti 
saugumo sistemą. NATO darys 
savarankiškus sprendim us. 
Nebus daromi jokie kompro
misai plėtojant NATO ir Rusi
jos santykius”, - žurnalistams 
pabrėžė G.Robertson.

Po pokalbio V. Adamkus 
sakė išgirdęs pasitenkinimą 
Lietuvos atliktais darbais kely
je  į NATO. Taip pat aiškiai 
suprato  svečio  m intį, kad 
Lietuvos pakvietimas į Aljansą 
priklausys ne nuo kokių nors

privilegijų ar simpatijų Lie
tuvai, o tik nuo to, ar bus 
įvykdyti visi reikalavim ai. 
V.Adamkus teigė užtikrinęs 
NATO generalinį sekretorių, 
kad Lietuvos atliekamas dar
bas nė kiek nesum ažės iki 
Prahos konferencijos rudenį.

Šalies vadovas susitikime 
teigė, kad tvirtą politinę valią 
liudija ir vykdomas Lietuvos 
politinių partijų susitarimas 
skirti krašto apsaugai 2 proc. 
bendrojo vidaus produkto. 
V.Adamkus priminė, jog Lie
tuvos kariai dalyvavo NATO 
vadovaujamose misijose Bos
n ijo je, K osove, ir kad jie  
pasirengę vykti ir į k itas 
tarptautines operacijas.

Lietuvai sekasi gerai
Lietuvoje viešinčio NATO

generalinio sekretoriaus Geor
ge Robertson garbei restorane 
“Steakhouse Hazienda” Prezi
dentas Valdas Adamkus suren
gė pietus. Juose taip pat daly
vavo M inistras Pirmininkas 
Algirdas Brazauskas, Seimo 
Pirmininkas Artūras Paulaus
kas, Seimo atstovai bei kiti 
šalies pareigūnai.

Pietų metų Prezidentas su 
Aljanso vadovu pasikeitė nuo
monėmis apie tarptautinę padė
tį bei apie savo vizitus užsienio 
valstybėse.

B esibaig ian t p ietum s, 
NATO generalinis sekretorius 
G.Robertson trimis žodžiais 
išreiškė savo nuomonę apie 
narystės A ljanse siekiančią 
valstybę - “Lietuvai sekasi 
gerai” .

V .A dam kus pakv ie tė  
G.Robertson ir ketvirtą kartą 
aplankyti Lietuvą po lapkritį 
įvyksiančio NATO viršūnių 
susitikimo - kad ir kokie spren
dim ai būtų ten priim ti dėl 
A ljanso plėtros, E ltai sakė 
Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė.

Susitikęs su Ministru Pirmi
ninku Algirdu Brazausku, jis 
gyrė Lietuvos užtikrintą stabilų 
finansavimą krašto apsaugos 
sistemai skiriant ne mažiau 
kaip 2 proc. bendrojo vidaus 
produkto.

“Labai svarbu tinkam as

lėšų panaudojimas, o logistika, 
kariniai mokymai ir profesio
nalumo kėlimas - pagrindinės 
sritys, kurioms turi būti skiria
mas ypatingas dėm esys” , - 
pažym ėjo G.Robertson. Jis 
taip pat aptarė tarptautinės 
bendruomenės pastangas įvei
k ian t terorizm ą pasauly je, 
daug dėmesio skiriant veiks
mams Uzbekistane ir Afganis
tane.

Kaip informavo Vyriausy
bės spaudos tarnyba, susiti
kim e taip  pat dalyvavo 
Lietuvos misijos prie NATO 
ambasadorė Gintė Damušytė, 
finansų  m in istrė  D alia 
Grybauskaitė, užsienio reikalų 
vicem inistras G iedrius Ce- 
kuolis, krašto apsaugos vice
m in istras  P ovilas M ala
kauskas.
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KULTŪROS PUSLAPIS

Stacy Lee
TRISDEŠIMT ŽIEMŲ

Man regis, nugalėjau liūdesį ir skausmą, 
po kojomis pamyniau trisdešimt žiemą, 
likimas dar negimusią mane prakeikė, 
įsakęs klaidžioti po slėnį sutemą.
Ir kaip pamišėlė sekiau žvaigždes vakares, 
maldas dėliodama per trisdešimt žiemą, 
kad išvaduotą jos mane, be nuodėmės prakeiktą, 
kai dar negimusi buvau pasauly nuodėmią.
Ir kai tarnai šėtono pakvietė į puotą, 
mirtim grasindami penkiolika naktą, 
žvaigždės vakarės lemtimi apvainikuota, 
ėjau išsivadavusi iš pragaro kančią.

Ką Tu mąstei, vaikeli Nazareto,
ieškodamas ramybės tarpe svetimą?
Sutaikyki mane su nugalėtais priešais!
Padėk palaidoti man trisdešimt žiemą! Kovo 2 d. į Cleveland atvyksta DAINAVOS vyrų vienetas iš Chicagos, vadovaujamas Dariaus 

Polikaičio, ir koncertuos Ateitininkų rengiamame vakare.

KULTŪROS MINISTRES PADĖKA

Vasario 21 d. Kultūros 
ministrė Roma Dovydėnienė 
susitiko su žinomu lietuvių 
išeivijos visuomenės ir kul
tūros veikėju, vienu iš Lie
tuvių fondo (JAV) kūrėjų, dr. 
Gediminu Baluku. Ministrė, 
kaip informuoja ELTA, padė
kojo G.Balukui už jo asmeninį 
indėlį puoselėjant lietuvybę ir 
lietuvių kultūrą. Pokalbyje 
buvo aptartos tolesnio bendra
darbiavimo galimybės p lė
tojant kultūrą ir pristatant ją 
pasauliui.

G. Balukas kartu su dr. 
Antanu Razma 1963 m. JAV 
padėjo įkūrti Lietuvių fondą -

“GLOBALIZMAS: LIETUVIŲ TAUTA ŠIANDIEN IR RYTOJ”

JAV globalistai turi bėdos 
su amerikieciais, kurie bran
gina savo laisves labiau, negu 
globalizmo rojaus pažadus. 
JAV elitas bando išnaudoti 
k iekvieną krizę am erikie- 
ciams suglobalinti. Taciau, po 
rugsėjo  11-tos teroristin io  
užpuolimo, pamatėme, kad 
amerikiecių masės mojuoja 
A m erikos, o ne Jungtin ių  
Tautų vėliavomis.

Tad kokį kelią turėtų pasi
rinkti lietuvių tauta šiandien ir 
ko turėtų tikėtis rytoj? Berods 
šie klausim ai yra pastatyti 
prieš šios konferencijos daly
vius. Bent šio pasaulinės ir 
Lietuvos politikos stebėtojo 
manymu, šiandien esamoje 
padė ty je , ne tiek  b ijan tis  
Rusijos agresijos, kiek psicho
loginiais sumetimais, reikia 
ieškoti užuovėjos po NATO 
sparnu. Bet kuriuo atveju 
privalu  turėti geopolitinei 
padėciai tinkam ą gynybą. 
Vidaus ir užsienio politikos 
replėse esant, tenka linkti į 
Europos Sąjungą, bet žinant 
kas joje gresia tautai ir pasi
ruošiant grėsmę atremti.

Taciau nepamirština, jog

ypatingos svarbos išeivijos 
tapatybės išsaugo jim o bei 
puoselėjimo rėmimo institu
ciją. G.Balukas Lietuvių fon
dui vadovavo eidamas įvairias 
pareigas: 1963-1967 m. buvo 
šio fondo tarybos, 1967-1972 
m. valdybos pirmininkas. Tarp 
daugelio kitų nuopelnų ypač 
vertinama G.Baluko iniciatyva 
įsigyjant ir perduodant Lie
tuvai pasaulinio garso daili
ninko ekspresionisto Prano 
Domšaičio kūrinių kolekciją. 
Si kolekcija -528 kūriniai- 
sudaro visą Prano Domšaicio 
kūrybinį palikimą. Dailininkas 
kūrė Vokietijoje, Austrijoje,

II

Vilius Bražėnas

Maskvos - Washingtono ašies 
patepimas gali užvilkinti Lie
tuvos priėmimą į NATO ar į 
Europos Sąjungą. Svarbu būti 
pasiruošus ir tokiems atvejams.

Pagaliau, jei ne šiandien, tai 
rytoj, lietuvių tauta gali susi
durti ir su, sakytumei, neįtikėti
nų klausimų sprendimu. Kaip 
atrodytų, pavyzdžiui, tautos 
padėtis, jei Europos Sąjunga, 
kokia ji planuojama, subyrėtų, 
arba priešingai, prasiplėstų iki 
Uralo?

Dargi gali tekti apsvarstyti 
L ietuvos padėtį, je i NATO 
plėstųsi nuo Ham burgo iki 
Vladivostoko.

Tautos išlik im u i reikės 
žadinti ir stiprinti patriotizmą 
- nuo pradžiamokslių iki inte
lektualų imtinai. Tai atsiekus, 
su kitų tautų laisvės ir nepri
klausomybės mylėtojais drau
ge ieškosime būdų sabotuoti 
priverstinio globalizmo žygius.

Jau seniai Lietuvoje gausu 
patarim ų iš užsieniecių - iš 
tėvynainių ir kitataucių. Taciau

Pietų Amerikoje. Dr. G.Baluko 
rūpesčiu sukaupti ir Amerikoje 
išsaugoti P.Domšaičio kūriniai 
kaip Lietuvių fondo dovana 
buvo perduoti Lietuvos dailės 
muziejui.

Šios vertybės nuo 2001 
metų liepos mėnesio ekspo
nuojam os L ietuvos dailės 
muziejaus padalinyje - Klai
pėdos paveikslų galerijoje.

Dr. G. Balukas į Lietuvą yra 
atvykęs P reziden to  Valdo 
Adamkaus kvietimu. Už ypa
tingus nuopelnus Lietuvos 
valstybei Vasario 16-osios 
proga jis apdovanotas Didžiojo 
Lietuvos kunigaikšcio Gedi
mino IV laipsnio ordinu.

tautą prikėlusieji ir nepriklau
somybę atgavusieji neša įvai
rių patarimų vykdymo pagrin
dinę naštą.

Tai primena Pirmojo Pa
saulinio karo metu populiarų 
Amerikos humoristą Will Ro
dgers, kurį žurnalistai paklau
sė, ką daryti su Atlante tūks- 
tanciais vokiecių povandeni
nių laivų? “Paprastas re i
kalas” , atsakė Will Rodgers. 
“Reikia užvirinti Atlantą” . Į 
klausimą - kaip tai padaryti, 
humoristas atsakė: “Tai jau 
ekspertų reikalas”.

N ežiūrint to, neiškenciu 
nepataręs Lietuvos inteligen
tijai dėti pastangas dekoloni- 
zuoti nuo sovietinės koloniza
cijos likučių tautos dvasią, kas 
palengvintų ir kitų problemų 
sprendimas. Tai būtų pareiga 
ypač tų, kurie, savanoriškai ar 
priversti, buvo prisidėję prie 
dvasinės kolonizacijos vykdy
mo. Tačiau ir tai, žinoma, yra 
“ekspertų reikalas”.

(Vilius Bražėnas Kaune 
kalbėjo šia tema 2001 m. 
gruodžio 15 d. vykusioje 

konferencijoje globalizmo 
klausimu).

į, At

KULTŪRINIS SUBATVAKARIS 
BOSTONE (MA)

Kviečiame į žemaičių krašto poeto, dramaturgo ir operos 
solisto Stasio Santvaro kultūrinį subatvakarį

“STASIUI SANTVARUI - 100” ,

kuris įvyks š.m. KOVO 16 d., 6 val. vakare
Bostono Lietuvių Piliečių klubo 3-ojo aukšto salėje

(368 W. Broadway, S. Boston, MA).

Vakaro metu galėsite išgirsti R. Keturakio paskaitą, 
pasiklausyti S. Santvaro eilių, kurias skaitys 

bostoniškiai: E. Girdauskienė, D. Senutienė ir 
N. Lingertaitis bei pasižiūrėti A. Kulbio skaidrių.

Negalėdami į tėviškę patys sugrįžti, 
sugrįžo ir sugrįžta į ją  savo darbais...

Įėjimas - 10 dol. moksleiviams - nemokamai.

Subatvakario organizatoriai: 
ALTS Bostono skyrius ir Užjūrio Lietuva 

(http://www.uzjuriolietuva.net)

PIEŠIMAS - KŪRYBINIS RYŠYS

Sophia A. G ruzdys p a 
skelbė svarbų  stra ipsn į 
p irm aujančiam e Jung tin ių  
Valstijų architektūros žurnale 
Architectural Record (2002, 
sausis) pavadintą “Piešimas: 
kūrybinis ryšys” (“Drawing: 
The Creative Link”). Profe
sorė Gruzdys teigia, kad archi
tektūros mokyklos neturėtų 
atsisakyti piešimo kursų kaip 
įrodo kelių novatoriškų archi
tektų analizė.

&

Pagal profesorę Gruzdys, 
“Nors kompiuteris ir gundo, jis 
aplenkia senąsias piešim o 
technikas - dviejų metmenų 
daikto atvaizdavimą plokštu
moje (orthographic projection) 
- ir leidžia architektui dirbti 
tiesiai su trijų matmenų mo
delia is . Tačiau p rak tiko je  
piešimo vyksmas su plunksna 
ir p ieštuku  tu ri ak ivaizdų  
p ranašum ą sug re tinan t 
a rch itek to  ranką, akį ir 
smegenis, siekiant didesnės 
proporcijos ir skalės darnos”.

Profesorės S. Gruzdys iš
vada, kad piešimas ranka ir 
piešimas kompiuteriu turi būti 
dėstom i kaip neišskiriamos 
kūrybinės eigos dalys.

Ji praktikuoja architektūrą 
New Yorko mieste ir yra Yale 
universiteto, New Haven, CT., 
Undergraduate Studies in the 
Architecture School direktorė, 
kur taip pat dėsto piešimą.

http://www.uzjuriolietuva.net
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Judenrato delegaciją pri
im ti m ano darbo kabinete 
buvo nelabai patogu , nes 
atstovams būtų tekę eiti per 
raštinę, kur sėdėjo eilė tar
nautojų ir kur visuomet būda
vo atvykusių klientų bei šiaip 
in teresan tų . B eje, re ikėjo  
saugotis ir galimų kabinete 
įrengtų telefonų. Be to, nebu
vo aišku, kiek žmonių sudarys 
geto delegaciją. Tiems visiems 
nepatogumams išvengti, pasi
rinkau vieną atskaitomybės 
skyriaus (buhalterijos) kamba
rį, kuris turėjo visai atskirą 
įėjimą.

Pasitarim ą buvo sutarta 
pradėti 4 val. po pietų, kai 
įstaigoje darbai jau baigiami. 
Tų visų smulkmenų patvar
kymus atliko ponia Tvirbu- 
tienė, mūsų įstaigoje ėjusi 
vertėjos pareigas ir vedusi 
visus pasikalbėjimus telefonu 
su vokiečių įstaigomis. Ji buvo 
rim ta ir patik im a m oteris, 
Vilniuje gyveno viena, jos 
kalbų mokėjimas tarnyboje 
buvo itin  naudingas mūsų 
bendrovės reikalams tokioje 
vietoje, kaip Vilnius, kuris tuo 
metu tikrai buvo virtęs lyg ir 
tarptautiniu miestu.

Pagaliau atėjo sutarta va
landa. Geto Judenrato delega
ciją sudarė tik du asmenys - 
advokatai Buršteinas ir Rabi- 
novičius. Juos lydėjo jaunas 
gestapo kareivis sargybinis, 
gal kokių 20 metų vaikinas. 
Įėjęs jis prisėdo ant suolo prie 
durų, atrodė nesidomįs vėles
niais pasikalbėjimais ir grei
čiausiai nė lietuviškai nesu
prantantis.

Geto atstovus pakviečiau 
prie stalo ir pasisveikinau su 
kiekvienu rankos paspaudimu, 
kaip buvo įprasta Lietuvoje. 
Buršteinas tuojau pasisakė 
esąs neseniai perkeltas Vilniun 
iš Kauno geto, o Rabinovičius 
pareiškė gimęs ir augęs Vil
niuje. Abu patvirtino esą įga
lioti su manimi kalbėti ir tartis 
Vilniaus geto žydų reikalais.

Pakviečiau atsisėsti. Jau su 
pirmaisiais žodžiais Judenrato 
apdairumas man padarė gerą 
įspūdį: abu delegatai puikiai 
naudojo lietuvių kalbą, tuo 
pačiu parodydam i respektą 
lie tuviškai adm inistracijai 
V ilniuje, kuriam e m irgėjo 
visokių kalbų ir kultūrų miši
nys - mieste, kuris dabar buvo 
vokiečių okupuotas, prieš porą 
metų sovietų pasigrobtas, o 
dar anksčiau lenkų valdytas ir 
grubiai lenkintas. Tų skirtingų 
laikotarpių pynėje nepriklau
somos Lietuvos vyriausybė 
savarankiškai V ilnių buvo 
valdžiusi ir tvarkiusi ne ką 
ilgiau kaip vieną pusmetį.

Abu advokatai buvo vidu
tinio ūgio, vienas apie 45, kitas 
gal per 50 metų amžiaus, gana 
tvarkingai apsivilkę, tik Dovy
do žvaigždės ant kostium ų 
rodė rūpesčiais ir pavojais

VILNIAUS GETAS 1943 METAIS 
PRISIMINIMAI IŠ VILNIAUS NACIŲ LAIKAIS

išvagotą žydų likimą. Nedels
damas pakviečiau pasisakyti 
judviejų atvykimo intencijas. 
Abu p rab ilo  beveik  vienu 
kartu, vienas kitą perkirsdami 
ir papildydami:

- Gelbėkite mus nuo mir
ties. Mes, žydai, gete dabar 
pradėjom mirti badu... Ilgiau 
nebegalime laukti...

Po pirmųjų emocinių saki
nių, advokatas B uršte inas 
toliau dėstė ramiau ir nuosek
liau. Kiek šiandien prisimenu, 
maždaug taip:

Žydų pamaldos XIX šimt. Romos sinagogoje.

Kai 1941 m. rugsėjo 6 d. 
vok ieč iai išle ido  įsakym ą 
suvaryti mus į getą, tai davė tik 
15 minučių laiko pasiruošti ir 
pasiimti, kas reikalinga. O su 
savimi pasiimti buvo leidžia
ma tik  tiek, kiek pats gali 
pakelti ir pasinešti. Tokioje 
panikoje buvo griebiama kas 
po ranka pakliuvo, nespėjus nė 
pagalvoti, kas svarbiau. Lyg 
tyčia pasitaikė karšta diena. 
Suprakaitavę ir pavargę fiziš
kai ir nerviškai silpnesnieji 
žydai nebepajėgė panešti savo 
ryšulių. Juos turėjo palikti bet 
kur pakelėje, ir daugiausia 
paliko sunkesnius ryšulius su 
m aistu. Todėl jau  nuo pat 
p radžios geto  gyven to ja i 
atsidūrę be m aisto atsargų, 
nors tam  tik ra  dalis buvo 
atsigabenusi drabužių net su 
pertek lium i, arba ir šiaip  
vertingų dalykų, bet su kuriais 
skilvio negalima pamaitinti. 
Praėjusius metus dar šiaip taip 
išlaikėm, nes daugelis dirbo už 
geto ribų ir taip daugiau ar 
mažiau gelbėjo esančius gete. 
Bet šiemet padėtis darosi kas
dien labiau katastrofiška. Pa
pildomo maisto nebegalime 
sukombinuoti, gi gete išduoda
mas neva maistas buvo dar 
labiau sumažintas ir iš viso
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toks mažas, kad žmonės bai
gia nustoti jėgų, o silpnesnieji 
miršta badu. Įmonėse mes irgi 
nebegalim rasti darbo. Įvedus 
UK korteles, daugumas stam
besn ių  įm onių  nebeprašo  
žydų darbo jėgos. Dabar jos 
pakankamai gauna darbininkų 
iš krikščionių tarpo. Todėl 
mes, geto gyventojai, dabar 
esame palikti savo likimui ir

mes nykstam. Tai mes čia ir 
esam viso geto vardu atsiųsti 
prašyti jūsų, lietuvių, pagal
bos. Ir, žinoma, Jūsų asme
niškai...

Reikalas buvo toks nuogai 
aiškus ir man nebuvo jokios 
abejonės, bet vis dėlto turėjau 
paklausti atstovus konkrečiau:

- Jūsų nuomone, kuo ir 
kaip galėčiau pagelbėti tokia
me neabejotiname varge?

Tada geto delegatai šokosi 
aiškinti įvairias galimybes. 
Vienas kitą papildydami, jie 
dėstė:

- Jūsų bendrovė Vivulskio 
gatvėje stato Kailio fabriko 
praplėtimą ir taip pat atstato 
sudegusią to fabriko dalį. Ten 
dirba jūsų žmonės, ir tik Jūs 
turit teisę ir galią paprašyti 
tom statybom  žydų darb i
ninkų. Tatai sudarytų gali
mybę dirbantiems prie statybų 
gauti maisto ir jį  atsinešti į 
getą badaujantiems...

- Bet dabar Kailio fabrike 
jau dirba apie tūkstantis žydų. 
Jie galėtų prisidėti pagalba 
m aistu i badau jan tiem s, - 
įsiterpiau, žinodam as, kad 
Kailio fabrike tikrai buvo 
sutelkta toks didelis skaičius 
kailių pramonės specialistų, 
kurių didžioji dalis net ir

nebuvo specialistai. Tada dele
gatai tuoj paaiškino, ko dar 
nežinojau:

- Žydai su šeimomis, kurie 
dirba karo reikalam s Kailio 
fabrike, yra apgyvendinti spe
cialio je įm onės stovykloje. 
D irban tie ji p rie  ka ilių  yra 
griežtai atskirti nuo statybos 
darbininkų. Mums tik orga
n iškai įsijungus į statybos 
darbus, būtų galima sudaryti 
reikiamus kontaktus su vietos 
gyventojai.

- Prileiskim, kad aš papra

šau ir jums duodamas leidimas 
dirbti prie mūsų vedamų sta
tybų. Bet ar jūs esate tikri, kad 
statyboje dirbantieji bus tokie 
idealistai, jog  jum s prineš 
maisto už dyką? Dabar pačia
me Vilniuje aplamai jau sto
koja maisto, tai nėra jo pertek
liaus, - pridūriau savo abejonę.

- Pone direktoriau, - pabrė
žė tuojau pat abu delegatai, - 
mes esame realistai. Nežiūrint 
sunkumų, mes sukombinuo- 
sim atlyginimą. Už gaunamus 
produktus mes mokėsim juo
dos rinkos kaina. Mes supran
tam, kad kitaip negali būti. Šį 
kartą mes nenorėtumėm Jūsų 
varginti visokiais keblumais, 
kurie galėtų atsirasti vėliau 
vietoje. Svarbiausias dalykas 
tai mums gauti Jūsų principinį 
sutikimą išrūpinti iš gestapo 
leidimą mums dirbti. Tokiu 
būdu būtų sudarytos sąlygos 
darbov ie tė je  iš ties ti m ūsų 
tautiečiams pagalbos ranką.

Norėdamas nors kiek ilgiau 
pagalvoti, tyčia iškėliau advo
katams dar vieną klausimą:

Statybos bendrovės vykdo
miems darbam s pirm iausia 
dabar yra reikalingi įvairūs 
specialistai, meistrai, pavyz
džiui: dailidės, mūrininkai, 
elektrikai, tinkuotojai ir t.t.

Kiek turite tokių kvalifikuotų 
amatininkų, kurie sugebėtų 
sta tybose  a tlik ti tok ius ir 
panašius darbus.

Keldamas tokius klausimus 
faktinai norėjau tik laim ėti 
laiko, bet jaučiausi sėdįs kaip 
ant žarijų. Kokį reikia padaryti 
sprendim ą, kokį atsakym ą 
jiems tuojau pat duoti? Žiūrint 
iš ego istin io  ir asm eninio  
saugumo taško, tais laikais 
niekas iš mūsų nenorėjo turėti 
reikalų su gestapu, o tuo pačiu 
ir su žydais, kurie buvo išim
tinoje nacių okupantų ir gesta
pininkų dispozicijoje. Lietuvio 
maišymasis į žydų reikalus, 
pastangos juos slėpti ar jiems 
talkininkauti nacių buvo labai 
draudžiamos. Visuomet už tai 
grėsė bausmės ir rimtesniais 
atvejais pačios skaudžiausios.

Tą minutę prieš akis man 
atsistojo dipl. Inžinierius Vy
tautas A. Daniūnas, Vilniaus 
Statybos bendrovės direkto
rius, mano pirmtakūnas, kuris 
dar visai neseniai, 1943 m. 
balandžio 23 d. gestapo buvo 
suimtas ir išvežtas Vokietijon 
į garsiąją Stutthofo koncentra
cijos stovyklą. Iškankintas, 
sveikatai išsekus, jis  m irė 
Ragainės kalėjime. Inž. Daniū- 
nas buvo nacių sunaikintas už 
lietuviško pogrindžio veiklą ir 
stambų jo rėmimą. Rezisten
ciniame pogrindyje ir aš daly
vavau, neturėdamas iliuzijų, 
kad irgi rizikuoju įkliūti. O 
dabar, štai, staiga iškyla žydų 
reikalai, prašym as suteikti 
jiems pagalbą. Tai reiškė mai
šymąsi į naujus pavojus.

Greit apsispręsti buvo labai 
sunku. Šiandien, po tiek metų, 
gal atrodytų kitaip. Galėtų bet 
kas pasakyti, kad čia viskas 
buvo taip aišku, jog nebuvo 
reikalo daug galvoti. Bet ano 
karo metu, Vilniaus atmosfe
roje, gestapui sauvaliaujant, 
nacių nervingumui vis kylant 
ir irzlėjant dėl naujų nepasise
kimų frontuose, vaidinti drą
suolį ir įsipareigoti naujoms 
rizikoms nebuvo taip lengva.

Būdamas daugiau-mažiau 
tipiškas nepriklausomos Lietu
vos naujosios ir tada dar jauno
sios kartos pilietis, šeimoje ir 
m okyklose auklėtas pagal 
m oralin ius ir hum aniškus 
p rincipus, nepripažinęs ir 
neketinąs pripažinti jokios 
svetimos okupacijos, baisėję- 
sis v isais tais ž iau ria is  ir 
nereikalingais tiek raudonųjų, 
tiek rudųjų okupantų teroro 
veiksmais, aš pasąmonės gilu
moje iš karto apsisprendžiau 
palankiai Vilniaus geto atstovų 
prašymui pagelbėti prapultin 
nusmerktiems buvusiems ir 
gal būsimiems Lietuvos pilie
čiams - žydams, su kuriais nuo 
šimtmečių lietuvių tauta yra 
sugyvenusi žymiai švelniau ir 
geriau, negu bet kurie mūsų 
kaimynai.

(Bus daugiau) 
(“Technikos žodis”, 1981 Nr. 3, bet ne 
“Tautininkų žinios”, kaip buvo klaidingai 

atspausdinta vasario19 d. laidoje )
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RENGINIŲ KALENDORIUS
KOVO 2 ir 3 d. įvyksta Ateitininkų šventė ir Dainavos 

stovyklai paremti koncertas, kurį atliks “Dainavos” oktetas iš 
Chicagos.

KOVO 17 d., sekmadienį: Clevelando skautijos ruošiama 
tradicinė “Kaziuko Mugė”, Dievo Motinos parapijos salėse. 
Pradžia 11:00 v.r.

KOVO 23-24 d. d.: “Žaibo dienos 2002” - m etinis 
Clevelando LSK Žaibo parengimas, šeštadienį ir S. Amerikos 
L ietuvių  vyrų senjorų K repšinio turnyras šeštad ien į ir 
sekmadienį

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

ĮV A IR IO S  Ž IN IO S

KAZIUKAS JAU BELDŽIASI Į VILNIAUS 
MIESTO VARTUS

Šimtmečių tradicijas turinti Kaziuko mugė šiais metais 
Vilniuje prasidės kovo 1 dieną ir truks iki kovo 3 dienos. Jos 
organizatoriai - sostinės savivaldybė ir užeiga “Marceliukės 
klėtis”. Vilniaus miesto senamiestyje rengiamos Kaziuko mugės 
ribos, kaip informuoja ELTA, šįmet išsiplės - prekiautojams bus 
atvertos ne tik, kaip iki šiol, Pilies, Didžioji, Rūdninkų, Arklių

A. f A.
2002 m. sausio 22-tą dieną 5:30 vakaro mirė

VYTAUTAS-JUOZAS
GRAJAUSKAS

Mirties priežastis silpna širdis. Gimęs 1915 m. sausio 
28-tą dieną, Ožkabalių kaime, Vilkaviškio apskrityje.

Artinantis raudonajai armijai su motina, broliu Romu 
bei kitais giminėmis pasitraukė į Vokietiją. Vokietijoje 
vedė Antaniną Kiseliauskaitę, sulaukė dviejų sūnų. Po 
kele tą  m etų su visa šeim a atvažiavo  į A m eriką. 
Apsigyveno New Jersey valstijoje, Cliffside Park. Dirbo 
“Lever Br. Co.” iki išėjo į pensiją.

Buvo dosnus visiems lietuviškiem s reikalams: 
spaudai, bažnyčiai, Lietuvos Fondui ir kt. Mylėjo brangią 
Lietuvą ir savo gimtinę į kurią svajojo grįžti.

Paliko žmoną Antaniną, du sūnūs: Ronaldą, marčią 
Carole, dvi anūkes: Jennifer ir Laura, sūnų Arvydą, 
m arčią Kathy, anūką Tomą ir anūkę Lydią. Seserį 
Konstanciją Bakšienę, du brolius: Gediminą ir Romą, 
svainį Kostą Mitiną ir kitus gimines bei pažįstamus 
gyvenančius Amerikoje ir Lietuvoje.

Sausio 26 d. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje laike 
šv. Mišių vargonais palydint sugiedota keletą giesmių. 
Vytauto-Juozo Grajausko karstas palydėtas į George 
Washington kapines, Paramus, NJ.

Nuliūdę lieka žmona Antanina, sūnūs: 
Ronaldas ir Arvydas bei jų šeimos.

gatvės, Rotušės aikštė bei K.Sirvydo, Rūdninkų ir Arklių skverai, 
bet ir Vokiečių gatvė.

Gražiai “Kaziuku” vadinamoje mugėje, kaip teigia jos 
organizatoriai, šiais metais bus ne tik gausybė prekių, bet ir 
renginių.

Pilies gatvės pradžioje vilniečius pasitiks simboliniai mugės 
vartai, pro kuriuos praėjęs kiekvienas galės nusikaldinti šios 
šventės simbolį - Kaziuko mugės monetą. Pilies, Vokiečių bei 
Didžiojoje gatvėse svečius linksmins klajojantys muzikantai, 
pokštaus ir visiems gerą nuotaiką dalins Senamiesčio teatras.

Rotušės aikštėje, laikinoje “Marceliukės klėties” pastatytoje 
scenoje visomis mugės dienomis koncertuos etnografiniai 
kolektyvai, šoks ir dainuos vaikų grupės, vyks įvairiausi 
konkursai.

Pagerbdami prekiautojus, šventės organizatoriai kiekvienam 
jų  įteiks po simbolinį mugės ženklą, visi bus kviečiami rungtis 
išmonės konkursuose. Įdomiausiai įsirengę ir susitvarkę savo 
prekyvietę bus apdovanojami.

Šiais metais “Kaziukas” ketina pasiekti ir mugės rėmėjo 
“RIMI” prekybos tinklą. Kaziuko mugės dienomis šio tinklo 
centruose Šiaurės miestelyje ir Savanorių prospekte gyventojus 
linksmins liaudies kapela ir diksilendas, savo amato subtilybes 
demonstruos puodžiai, vytelių pynėjai, vyks tradicinių lietuviškų 
patiekalų degustacijos ir šventinės loterijos.

Kaziuko mugė taip pat vyks Kalvarijų turgavietėje, prie 
parduotuvės “Iki”, Vilniaus koncertų ir sporto rūmų, prekybos 
centre Aulė” Fabijoniškių seniūnijoje.

DIRVAI
AUKOJO

G.Valiukėnas, Chicago, IL .... 65 
G.Lazdinis, Euclid, OH ........ 50
I. Vileniškis, Wayland, M A  50
J. Agurkis, Omaha, N E ......... 25
L.Barauskas, Royal Oak, MI ... 25 
A.Pautienis, Richmond, OH ...20
V.Petukauskas, Berea, OH ....20
A.Bagdžiūnas, Hillcrest, NY ..15 
E.Barškėtis, Hinsdale, IL ....... 15
A.Grajauskas, Cliffside P., NJ...15
K. Gričius, Santa Monica, CA ..15 
V.Kažemėkaitis, Racine, WI ... 15 
A.Lauraitis, Palos Heights, IL ..15
L. Ragas, Bloomingdale, IL ....15 
J.Šulaitis, St. Petersburg, FL ....15
R.Juška, Manasquan, N J....... 10
V.Garmus, Waterway M.FL .... 5 
J.Jurgelis, Moreland H., OH .... 5 
A.Kazakaitis, So. Boston, MA . 5

A. f A.
HORTENZIJA ŠAPALIENĖ 

DUMBRYTĖ

Mirė 2002 m. vasario 19 d., 9:15 val. ryte, 
sulaukusi 90 metų. Gyveno Lemont, IL., anksčiau 
Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Gimė Latvijoje, Rygoje. Amerikoje išgyveno virš 50 
metų.

Nuliūdę liko: dukros: Aldona Šoliūnienė, žentas 
Vytautas, Nijolė Motiejūnienė, Milda Tallat-Kelpšienė, 
žentas Algis, Apolonija Falduto, žentas Antanas; 
anūkai: Rasa Poskočimienė, vyras Remigijus, Linas 
Šoliūnas, žmona Teresė, Audronė Norušienė, vyras 
L inas, V ida Severance, vyras R obert, Z ita  
Kušeliauskienė, vyras Antanas, Saulius Šoliūnas, 
žmona Lidija, Kąstytis Šoliūnas, žmona Krista, Rūta 
M otie jūnas, D aina S tull, vyras W ayne, G ytis 
Motiejūnas, žmona Nicole, Gailė Key-Work, Mark 
Shreckengost, žmona Lenore, Janė Schreckengost, 
Juozas Morabito, žmona Liesa, Jonas Morabito, žmona 
Laurie, Pranas Morabito, žmona Tammy, Antanas 
Falduto, žmona Shelley, 31 proanūkai; broliai: Jurgis 
D um brys, A lgis D um brys ir sesuo E leonora 
M azoliausk ienė  su šeim om is, g lobėja  Ram utė 
Linkienė, bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

A.a. Hortenzija buvo mylima žmona A.a. Prano 
Šapalo, sesuo A.a. Apolonijos Jurkevičienės, uošvienė 
A.a. Gyčio Motiejūno.

Velione bus pašarvota penktadienį, vasario 22 d.,
nuo 2:00 iki 9:00 val. vakaro Petkus Lemont Laidojimo 
Namuose, 12401 S.Archer Ave. (arti Derby Rd.), 
Lemont, IL. Laidotuves įvyks šeštadienį, vasario 23 
d. Iš Petkus Lemont Laidojimo Namų 9:30 val. ryto 
velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio Misijos 
Bažnyčią, kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos 
gedulingos Šv. Mišios už velionės sielą. Po mišių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero Lietuvių Kapinėse.

N uošird žia i kviečiam e gim ines, draugus ir  
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoj gėlių, prašome aukoti “Vaikų Viltis” arba 
“Vaikų Vartai” organizacijoms.

Nuliūdę giminės ir artimieji.

P.Pagojus, Detroit, M I.............. 5
M.Ramanauskas,
Metuchen, NJ ............................5
J.Žemaitis, Cicero, I L .............. 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

SPORTAS

Gautas atsakymas į Lietu
vos čiuožimo sąjungos protes
tą dėl neobjektyvaus teisėjavi
mo. Salt Lake City žiemos 
olimpinių žaidynių šokių ant 
ledo laisvosios program os 
varžybų vyriausiasis teisėjas 
Aleksandras Gorškovas atsa
kė, jog teisėjai vertino šokius 
pagal ISU reglamentą ir skyrė 
Margaritai Drobiazko ir Povi
lui Vanagui vietas nuo ketvir
tosios iki šeštosios. Lietuvos 
tautinio olim pinio komiteto 
prezidentas Artūras Poviliūnas 
neatm eta  galim ybės, kad, 
gavus pirmąjį neigiamą atsa
kymą, bus imtasi kitų žingsnių.

Lietuvos ledo šokėjų Mar
garitos Drobiazko ir Povilo 
Vanago protesto aidai pasiekė 
ir Didžiąją Britaniją. Legen
dinė šios valstybės ledo šokėja 
Jane Torvill, kalbėdama per 
nacionalinę britų televiziją 
BBC, parėmė Lietuvos čiuožė
jų kovą prieš teisėjų šališkumą 
Salt Lake City žiemos žaidynė
se. Britė anksčiau yra trenira
vusi M.Drobiazko ir P.Vanagą. 
J.Torvill pasipiktinimui neob
jektyviu teisėjavimu Salt Lake 
C ity p rita rė  ir D idžiosios 
Britanijos žiniasklaida.
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ĮV A IR IO S  Ž IN IO S S P O R T A S

KANADOS LIETUVIS 
SVARBIOSE PAREIGOSE

Lietuvis mokslininkas pro
fesorius Jonas Vederas trejiems 
m etam s paskirtas Kanados 
gamtos mokslų ir inžinerijos 
tyrimų tarybos (NSERC) na
riu, praneša ELTA. Si taryba 
yra pagrindinė agentūra, re
mianti tyrimus.

Profesorius J. Vederas yra 
generolo Povilo Plechavičiaus 
anūkas. Stenfordo universitete 
jis baigė chemijos mokslus. 
M assachusets technologijos 
institute įgijo daktaro laipsnį. 
Šiuo metu profesoriauja Alber
tos universitete Edmontone.

Kanadoje gyvenantis lie
tuvis mokslininkas prof. J.Ve- 
deras yra atradęs biocheminius 
kelius, kaip veikia choleste

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

puipom  * vl$a$- prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY 
FOR OVER 35 YEARS

EGROPA TRAVEL 692-1700

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

rolio kiekį mažinantys vaistai 
ir antibiotikai, pirmas nustatė 
gamtoje esančių nenuodingų 
peptidų poveikį maiste esan
čioms žalingoms bakterijoms.

SUOMIJOS AMBASADA

K.Kalinausko gatvėje Vil
niuje iškils modernus Suomi
jos ambasados administracinis 
pastatas. Kaip praneša ELTA, 
jis bus statomas 1 tūkst. 342 
kv.metrų dydžio sklype, kurį 
ambasada įsigijo iš Vilniaus 
apskrities viršininko admini
stracijos.

Toje pat gatvėje įsikūrusi 
Suomijos ambasadorių rezi
dencija, Suomijos kaimynės 
bus Amerikos ir Vokietijos 
šalių atstovybės.

2002 METŲ SALFASS-GOS VARZYBINIS 
KALENDORIUS

Pateik iam e 2002 m. 
ŠALFASS-gos varžybinį ka
lendorių , pagal v isuotin io  
ŠALFASS-gos suvažiavimo, 
įvykusio 2001 m. lapkričio 17 
d., Clevelande, nutarimus bei 
vėlesnius papildymus. Dalis 
varžybų dar tebėra planavimo 
stovyje. Visų varžybų išsamios 
detalės, pribrendus laikui, 
pranešamos klubams ir, su
trauktoje formoje, skelbiamos 
spaudoje. Šis kalendorius 
apima tik metines ŠALFASS- 
gos ir Baltiečių Sporto Fede
racijos pirmenybes bei kitas 
platesnės apimties varžybas. 
Kalendoriaus papildymai bei 
pakeitimai bus nuolatos skel
biami.

2002 m. ŠALFASS-gos 
kalnų slidinėjimo Pirmenybės 
įvyko 2002 m. vasario 18 d., 
Whistler-Blackcomb slidinė
jimo kurorte, Whistler, B.C., 
Kanadoje.

II-ji Floridos Lietuvių me
tinį golfo turnyrą rengia Lie
tuvos R espublikos garbės 
konsulatas St. Petersburge, 
2002 m. kovo 9 d., Imperial 
Lakewoods Golf Club, Pal- 
meto, Florida. Informuoja A. 
K arnavičius, tel. 727-895
4811; fax: 727-822-2252; E
m ail: ltconsu lfl@ bayprin  
ton line.com  Visi lie tuv ia i 
golfininkai kviečiami dalyvauti.

Tradicinė metinė Montrea- 
lio lietuvių slidinėjimo stovyk- 
la-iškyla įvyks 2002 m. kovo

14-17 d.d., Mont La Reserve 
slid inėjim o kurorte , Saint 
Donat, Quebec, Kanadoje. 
Didžiojo slalomo varžybos 
vyks kovo 16 d., šeštadienį. 
Inform acija: V ilija Bulota, 
4550 Miller Ave., Montreal, 
Que. H3W 2E3 Canada. Tel. 
514-344-8226 ar 819-424
2803. E -m ail: v iliabu lo ta  
@hotmail.com

2002 m. ŠALFASS-gos 
vyrų senjorų (1967 m. gimimo 
ir vyresnių) krepšinio pirme
nybes vykdo Clevelando LSK 
Žaibas, 2002 m. kovo 23 ir 24 
d.d. Clevelande, Ohio. Infor
muoja: Vidas Tatarūnas, 8697 
Harvest Home Dr., Mentor, 
OH 44060, USA. Tel 440-209
0440; Fax 216-481-6064; E
mail: tatarunas@ameritech.net

2002 m. ŠALFASS-gos 
jaunučių  krepšin io  p irm e
nybės įvyks 2002 m. gegužės 
4 ir 5 d.d., Detroite, Mich. 
Vykdo - Detroito LSK Kovas. 
Varžybos vyks šiose berniukų 
ir mergaičių klasėse: B (1986
87 m. gimimo), C (1988-89 
m.), D. (1990-91 m.), E (1992
93 m.) ir F “molekulių” (1994 
m. ir jaunesnių). Informacija: 
Mykolas Abarius, P.O. Box 
250309, Franklin, MI 48025
0309, USA. Tel. 248-865
0243; Fax 248-338-2625; 
E-mail:michaelgcpa @amer 
itech.net

2002 m. Š. A m erikos 
L ietuvių  S tendin io  (Trap)

šaudymo sporto pirmenybės 
įvyks 2002 m. gegužės 11 d., 
H am iltono  LM ŽK “G ie
d ra itis” šaudyklo je . In 
form uoja: Kazys Deksnys, 
1257 Royal Dr., Burlington, 
Ont. L7P 2G2, Canada. Tel 
905-332-6006; Fax 905-547
5556; E -m ail: kdeksnys 
@sprint.ca

52-sios Š. Amerikos Lietu
vių Sporto žaidynės įvyks 
2002 m. gegužės 17, 18 ir 19 
d.d., Čikagoje, IL. Vykdo - 
Čikagos ASK Lituanica. Prog
ramoje - 2002 m. ŠALFASS- 
gos pirm enybės šių sporto 
šakų: a) Vyrų A ir B, moterų ir 
jaunių bei mergaičių A (1983 
m. gimimo ir jaunesnių) krep
šinio, b) Vyrų, moterų ir mišrių 
komandų tinklinio, c) Stalo 
teniso, d) Šachmatų ir e) Visų 
klasių plaukimo. Informacija: 
Dr. Donatas Siliūnas, 5116 Il
linois Ave., Lisle, IL 60532, 
USA. Tel 630-852-3204; Fax 
630-852-4026; E -m ail: 
dsiliunas@aol.com Web site: 
www.lituanica.org

NORINTIEMS ĮSIGYTI 
LIETUVOJE BŪSTĄ 
Ar jį remontuoti ar statyti 

prašau kreiptis visais 
dominančiais klausimais 

Antanas Motskus
S.Dariaus ir Girėno No 4-10 

Birštonas - 4490 
LITHUANIA - EUROPE

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)
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