D IR V A

SECOND CLASS USPS 157-580 —

THE LITH UA N IA N NATIONAL NEW SPAPER
19807 CHEROKEE AVENUE CLEVELAND, OHIO 44119
VOL. LXXXVII 2002 JANUARY - SAUSIO 29, Nr. 5

L IE T U V IŲ TA U T IN Ė S M IN T IE S L A IK R A Š T IS

LIETUVOS PREZIDENTAS
VALDAS ADAMKUS SUSITIKO
SU JAV SENATORIUM R.LUGAR

Klaipėdos uostas - vartai į pasaulio vandenynus.
J. Polio nuotr.

KLAIPĖDOS SUKILIMAS:
PERGALĖS PAMOKOS
1923 m. sausio 24d. Lie
tuvos Steigiam asis Seim as
p aten k in o K laip ėdos ir jo
krašto tik rų jų gyventojų lietuvių prašymą: susijungti su
D id ž ią ja L ie tu v a į v ien ą
valstybę. Išsipildė daugelio
amžių nors dalelės Rytprūsių
žmonių viltys. Ta proga mūsų
Tautos m ąstytojas ir poetas
Adomas Jakštas parašė eilė
raštį “Mažajai Lietuvai” :
Lietuvą tverdamas Dievas
Josios pusiau nedalino,
Bendros mūs girios ir
pievos,
Bendrą sudarom šeimyną...
A rc h e lo g ijo s, isto rijo s
duomenys, išeivijos m oksli
n in k o ir ra š y to jo A lg ird o
G ustaičio darbai patvirtina,
kad tos “bendros mūsų šei
mynos” kadaise žemės tęsėsi
nuo Vyslos iki gerokai šiauriau
D auguvos, nuo B altijos iki
Pamaskvio. Tas žemes savo
tėvų ir protėvių ne kartą nu
ro d ė m ūsų d id ie ji k u n i
gaikščiai Algirdas, Kęstutis,
V ytautas ir k iti.T a č ia u jų
nepajėgė apginti nuo visos
Europos rem iam ų vokiečių
riterių, kurie su kryžium ir
kardu vis gilyn ir gilyn skverb
damiesi į kraštą, statydamiesi
savo atramai pilis, okupavo,
aneksavo, germanizavo kraš
tą; ypač g e rm a n iz a v im u i
susidarė palankios sąlygos po
XVIII a. pradžioje čia siautu-

Dr.Algimantas Liekis
sio baisaus m aro, dėl kurio
išm irė didžioji dalis krašto
tikrųjų šeimininkų - lietuvių;
okupantai vokiečiai į jų iš 
tuštėjusias sodybas masiškai
ėmė atkeldinti vokiečius, kurių
po dešimtmečio kito jau buvo
dauguma; jie vis labiau ėmė
įsig a lė ti visose valdym o ir
kultūros srityse, kol pagaliau
XIX a. antroje pusėje pradėta
ir drausti ir lietuvių kalba,
kalant į galvas ypač jaunimui,
kad ne vokiečiai, o lietuviai yra
atėjūnai šiose žemėse.
Germ anizavim ui palanku
buvo ir tai, kad Didžioji Lie
tuva, susijungusi su dviveide
L enkija, vis labiau prarado
savo valstybingumą, perėmė
lenkų kalbą ir kultūrą, kol
pagaliau visiškai žlugo, tapo
R usijos beb alse g u b ernija,
kurioje lietuviškum m as, lie
tuvių kalba jau buvo valsty
biniu nusikaltimu; ir tada jau
ne D idžiosios Lietuvos lie 
tuviai gelbėjo vokiečių oku
puotųjų Rytprūsių lietuvius, o
pastarieji tapo išlikimo ramsčiu
nuo lenkinimo ir rusinimo.Ir
tik nuo XX a. pradžios, kai
Rusija kiek atleido lietuviams
tautinio ir ekonominio engimo
gniaužtus , vis ryškiau ir ryš
kiau ėmė šviesti Laisvės ir
savos v a lsty b ė s atk ū rim o
vilties žvaigždė. Ji konkrečias

form as ėmė įgauti Pirm ojo
pasaulinio karo metais, žlun
g a n t ab iem g aly b ėm , norėjusiom praryti ir Lietuvą Rusijai ir Vokietijai, kol pa
galiau lietuvių tautos rinktieji
paskelbė Vasario 16 - osios
N epriklausom os valstybės
atkūrim o A ktą. Su dideliu
džiaugsm u jį sveikino dau
g elis P rū sijo s lie tu v ių ; jų
atstovai, 1918 m. lapkričio
30d. susirinkę Tilžėje, p a 
skelbė savo, kaip tikrųjų to
krašto gyventojų, valią - Tilžės
aktą: susijungti su D idžiąja
L ietuva į vieną N epriklau
somą valstybę. Tas Aktas buvo
pateiktas ir Paryžiuje vyks
tančios Taikos konferencijos
dalyviam s - karo laim ėtojų
Antantės šalių delegacijoms;
tai, kad atsikuriančiai Lietuvos
valstybei turi priklausyti ir
didelė dalis Rytprūsių, pritarė
ir JAV atstovai. Tačiau prieš
tokius Lietuvos siekius visur
p a sisa k y d a v o len k a i ir jų
globėja Prancūzija, norėdama
sukurti stiprią Lenkiją prieš
bolševikinę Rusiją; daugelio
šalių atstovai patikėjo ir tuo
melu, kad Lietuva nuo amžių
buvo tik Lenkijos provincija.
Kadangi Lietuvos valstybė dar
nebuvo pripažinta nė vienos
kitos valstybės, tai ir Lietuvos
d e le g a c ija k o n fe re n c ijo je
dalyvavo tik svečių teisėmis,
buvo “bebalsė” ; nepaisyta ir

Sausio 23 d. V ašingtone L ietuvos Prezidentas Valdas
Adamkus susitiko su vienu įtakingiausiu JAV Senato narių
užsienio politikos klausimais Richard D.Lugar.
Prezidentas padėkojo JAV senatoriui už tvirtą param ą
Lietuvos siekiams tapti NATO nare.
Jis supažindino R.Lugar su sausio 17 d. Baltuosiuose rūmuose
įvykusio susitikimo su JAV prezidentu G.W.Bush rezultatais.
Prezidentas senatoriui taip pat pristatė darbus, kuriuos
“Vilniaus-10" grupės šalys bei konkrečiai Lietuva atliko artėjant
š.m. lapkričio mėnesį įvyksiančiam NATO aukščiausio lygio
susitikinimui Prahoje bei siekiant kuo geriau pasirengti NATO
narystei.
Senatorius R.Lugar pripažino Lietuvos pasirengimą tapti
NATO nare ir sakė remiąs šalies siekius.
Susitikimo metu prez. V.Adamkus su senatoriumi R.Lugaru
aptarė jo p raė ju sį sausio 18 d. B riu sely je NATO šalių
ambasadoriams pasakytą didelio atgarsio susilaukusią kalbą,
kurioje R.Lugar, greta kitų dviejų prioritetinių NATO uždavinių
- Aljanso plėtros ir NATO-Rusijos bendradarbiavimo stiprinimo
- paragino NATO prisitaikyti prie naujų iššūkių saugumui bei iš
naujo įvertinti savo vaidmenį pasaulyje.
Rolandas Kačinskas
Lietuvos ambasada

Prūsijos suvereno - lietuvių
tarybos “Tilžės akto” ir Kon
ferencija nutarė tik grąžinti
Lietuvai Klaipėdą ir jo kraštą
iki N em uno ... p a v ed u s jį
administruoti Prancūzijai. Ir ji
perėmė jo valdymą iš Vokie
tijos 1920 m. lapkričio 15 d.
Tačiau prancūzų komisaras ir
jo tarnybos visai nepaisė, kad
krašte daugum a gyventojų lietuviai, kad ir pats kraštas
juridiškai Lietuvai priskirtas,
palik o čia senąją vokiečių
tarybą, kurioje tik trys buvo
lietuviai iš 20 tarybos narių,
valstybinę kalbą - vokiečių ir t.t.
Prancūzija vykdė Lenkijos
užmačias - neprileisti lietuvių
prie krašto valdymo, o paversti
jį atskira valstybėle, kurią,
pasitaikus progai galėtų Len
kija prisijungti. Dėl viso to
buvo labai sunerim usi M a
žosios Lietuvos taryba, kurios
atstovai M.Jankus, K.Lekšas ir
V.Strukis 1920 m. vasario 21d.
M ažosios Lietuvos tautinės
tarybos prašymu buvo koop
tu o ti į L ie tu v o s v a lsty b ė s
Tarybą, atvykę į Kauną krei
p ė si į ją su p a re išk im u:” ...norim e vėl pareikšti
savo valią ir reikalavimą, idant
tas nuo senų senovės lietuvių
tautos gyvenamas ir prieš jos
norą atplėštas kraštas, kurs ir
ekonomijos atžvilgiu sudaro su
Lietuva vieną organinį vienetą,
tuojau ir neatidėliojant būtų vėl
sujungtas su Lietuva į vieną
bendrą valstybę ir gautų ben
d rai g in ti ir tv a rk y ti savo

nepriklausomą tautinį, politinį
ir ekonominį gyvenimą.”
A tsižvelgus į M ažosios
Lietuvos prašym ą, 1920 m.
kovo 20 d. Kaune įvyko spe
ciali valstybės Tarybos sesija,
skirta M ažajai Lietuvai, jos
atstovų kooptavimo į Tarybą
proga. Sesijoje Tarybos Pirmi
ninkas S.Silingas, kalbėjo: “...
Lietuva gyvena didelės isto
rinės reikšm ės dienas. Vėl
imame kaip Šarūno, Mindaugo
laikais rankioti Lietuvos žemes
ir jungti jas į vieną valstybinį
vienetą (...j.Šiandieną išsipildė
daugiau negu penkių šimtų
metų lietuvių tautos troškimas
prie Didžiosios Lietuvos laisva
valia prisiglaudė toji Mažosios
Lietuvos dalis, kuri Taikos
su ta rtim i yra a tsk irta nuo
Vokietijos. Nuo šios dienos
Klaipėdos ir Rambyno kraštas
gyvens bendru su mumis gy
venimu (...). Tat sveiki atėję !
Brolių, padavusių kits kitam
draugišką ranką, nebeperskirs
jokia pasulio galybė (...). Valio
Mažajai ir Didžiajai Lietuvoms,
sujungtom s į vieną N epri
klausomą Lietuvos Valstybę.”
Tad, atro d o , 1920 m.
vasario 20 d. galėtume švęsti
ir kaip Klaipėdos krašto su
sijungimo su Lietuva dieną. Šį
nutarimą po metų patvirtino ir
Lietuvos Steigiamasis Seimas:
M ažoji Lietuva yra neatski
riama Lietuvos dalis.
Tačiau L enkija ir toliau
veikė prieš Lietuvą, įkalbinėjo
(Nukelti į 4 p.)
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ SOCIALDEMOKRATAI SUGRĄŽINO KOVO 8-ĄJĄ
0 ATMINTINŲ DIENŲ SĄRAŠĄ
Sausio 24 d. Seimo valdančioji dauguma įtraukė Tarptautinę
moters dieną - kovo 8-ąją į Atmintinų dienų sąrašą. Kai kurie
dešinieji parlamentarai Tarptautinės moters dienos paskelbimą
atmintina diena traktavo kaip lyčių lygių galimybių įstatymo
pažeidimą ir reikalavo vyrų dienos.
Modernusis krikdemas Artūras Vazbys diskusijose teigė, kad
ne tik m oterys, bet ir vyrai nusipelno šventės. Jis pasiūlė
patobulinti projektą, paskelbti kovo 8-ąją tarptautine vyrų ir
moterų solidarumo diena. Jo kolega Egidijus Vareikis aiškino,
kad tarptautinė moters diena yra socialistinės kilmės, todėl
dešiniosioms partijoms siūlė nepalaikyti projekto. Be istorinių
ideologinių motyvų, E. Vareikis turėjo ir asmeninių motyvų prieš
Moters dieną. “Aš esu žmogus, kuris myli moteris kasdien, o
ne vieną pavasario dieną. Vienos dienos išskirtinumas man
sukeltų kompleksą. Aš siūlau visus metus skelbti moters dieną”,
- sakė E. Vareikis.
S o c iald e m o k ra tė G ied rė P u rv a n ec k ien ė d isk u sijo se
pažymėjo, kad Jungtinės Tautos kovo 8-ąją yra paskelbusios
Tarptautine moters diena ir pakvietusios visas šalis ją minėti.
Už socialdemokratės Birutės Vėsaitės parengtą Atmintinų
dienų įstatymo pataisą dėl Tarptautinės moters dienos balsavo
54 Seimo nariai, 11 buvo prieš ir 7 susilaikė.
LIETUVOS KARIUOMENĖJE PAGAUSĖS
DIPLOMUOTI KARININKAI
A n tro ji G e n e ro lo Jo n o Ž e m aič io k aro ak ad em ijo s
neakivaizdinių studijų skyriaus klausytojų laida sausio 25 d.
švęs išleistuves. Karybos bakalauro diplomai bei akademijos
baigimo ženklai bus įteikti 31 absolventui.
Diplomuotais karininkais taps 26 motorizuotieji šauliai ir 5
pasieniečiai, jiem s mokslas akademijoje truko trejus metus.
N eakivaizdines studijas Karo akadem ijoje paprastai tęsia
aukštesnįjį išsilavinimą įgiję ir jau tarnaujantys kariuomenėje
karininkai. Mat Karo akademija aukštąja mokykla tapo tik 1994aisiais, prieš tai dvejus metus ji veikė kaip aukštesnioji karo
mokykla.
P irm ojoje G enerolo Jono Ž em aičio karo akadem ijos
neakivaizdinių studijų skyriaus klausytojų laidoje buvo 32
absolventai. Po antrosios laidos išleistuvių akademijoje lieka
mokytis 152 neakivaizdininkai. ELTA primena, jog sausio 25 ir
26 d. jauniausioje šalies aukštojoje mokykloje - Generolo Jono
Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (Silo g. 5A, Vilnius) vyks
Atvirų durų dienos. Vaikinai ir merginos, svajojantys savo
gyvenim ą susieti su tarnyba Lietuvos kariuom enėje, galės
susipažinti su stojimo ir buities sąlygomis, karjeros galimybėmis.
Prieš 83 metus, 1919 metų sausio 25 dieną, Kaune buvo
įsteigta pirmoji Karo mokykla. Iš Kauno į sostinę ir atgal kilnota
karininkų rengim o institucija, prasidėjus karui, vokiečių
kariuomenės buvo išblaškyta.
■ SEIMO NARIAI UŽ MAŽUMŲ KALBAS
Grupė Seimo narių iš įvairių frakcijų sunerimo dėl Švietimo
ir m okslo m inisterijos priim tų Tautinių m ažum ų švietim o
nuostatų. Jomis, Seimo narių požiūriu, siekiama panaikinti
ugdymo procesą gimtąja kalba visų pakopų bendrojo lavinimo
mokyklose. Parlamentarai paragino švietimo ir mokslo ministrą
Algirdą M onkevičių dar kartą peržiūrėti, pataisyti Tautinių
m ažum ų šv ietim o n u o sta ta s, kad jo s atitik tų L ietuvos
tarptautinius įsipareigojimus bei tautinių mažumų lūkesčius.
Parlamentarai atkreipia dėmesį, kad vadovėlių gimtąja kalba
11-12-tų k lasių m o k sleiv iam s nebuvim as pab lo g in s jų
m okym osi sąlygas, ribos galim ybes įsisa v in ti žinias ir
palaipsniui lenkų ir rusų bendrojo lavinimo mokyklose bus
likviduotas aukščiausios pakopos mokymas gimtąja kalba.
Seimo nariai abejoja sprendimais dėl gim tosios kalbos
brandos egzam ino ir kitom is Tautinių m ažum ų švietim o
nuostatomis. Laiške ministrui primenama Lietuvos ir Lenkijos
draugiškų santykių ir kaimyninio bendradabiavimo sutartis,
kurioje garantuotas m okym asis tautinės m ažum os kalba
vidurinėse mokyklose.
KAUNE POSĖDŽIAVO BALTIJOS ASAMBLĖJOS
KOMITETAS
Sausio 24 d. ir 25 d. Kaune posėdžiavo Baltijos Asamblėjos
Teisės komitetas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentarai,
dalyvaujant ekspertams, diskutuos apie asmenų, nukentėjusių
nuo teisėsaugos ir sveikatos apsaugos sistemų, teisių apsaugą
Baltijos valstybėse, praneša ELTA. Baltijos Asamblėjos Teisės
komitetui vadovauja Seimo narys Vasilijus Popovas.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
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INDIJA IR
PAKISTANAS

Algirdas Pužauskas

Valstybės sekretorius Colin
Pow ell sausio 15 d. pasakė
reporteriam s, kad pasaulyje
išsivystė naujo karo pavojus
dviejų branduolinių valstybių
Indijos ir Pakistano pasienyje.
Jo kelionės uždavinys įtikinti
tų dviejų vyriausybes pradėti
diplomatines derybas, kurios
sustabdytų nelemtą skubėjimą
į konfliktą. Sekretorius pagyrė
P akistano vyriau sy b ės p a 
re išk im ą , k ad P a k ista n o
teritorijoje nebus leista veikti
teroristams. Atsargiai kalbė
damas Airijoje, kur sekreto
riaus lėktuvas buvo sustojęs
p asip ild y ti gazolino, se k r
etorius Powell sakė nedarysiąs
spaudimo Indijos vyriausybei,
kad ji atitrauktų šimtus tūks
tančių kareivių nuo Pakistano
sienos, tačiau JAV prezidentas
pareiškęs, kad Amerika darytų
viską, kad šis konfliktas, kuris
yra gyvas jau pusšimtį metų,
būtų sprendžiamas politinėmis
ir diplomatinėmis derybomis,
o ne kovos lauke.
Tuo pačiu m etu, kai se
k re to riu s P o w ell k a lb ė jo
k o re sp o n d e n ta m s, In d ijo s

nevengtų jų panaudoti. Į šią
g e n e ro lo k a lb ą a tsilie p ė
aukštas Indijos pareigūnas,
pasakęs, neskelbdamas savo
pavardės, kad karingi generolo
pareiškimai nebuvo patvirtinti
vyriausybės m inistrų pirm i
ninko. S ek reto riu s Pow ell
lankėsi Pakistane sausio 15, o
Indijoje lankėsi sausio 16. Su
abiem premjerais kalbėdamas
sekr. Powell pabrėžė, kad abi
pusės turėtų laikytis senos
ta rp ta u tin ių o rg a n iz a c ijų
nubrėžtos “Kontrolės linijos”,
kuri liečia Kašmiro teritoriją.
In d ija
re ik a la u ja ,
kad
Pkistanas nesiųstų per tą liniją
į Indijos pusę savo fanatiškų
islamo kovotojų, kurie trukdo
Indijos administracijos darbus.
Valstybės sekretorius šia proga
planavo sustoti ir Af-ganistane
bei aplankyti retai aukštų JAV
pareigūnų lankomą Himalajų
karaliją Nepal. Aukščiausias
lig šiol JAV vyriausybės narys,
lan k ę s N ep al, buvo v ic e 
p re z id e n ta s S p iro A gnew ,
aplankęs Nepal 1971 m.
Svarbią kalbą Pakistane
pasakė dabartinis prezidentas
Pervez M usharraf, kuris pa
sm erkė dvi religines, fana
tišk as m usulm onų o rg a n i
zacijas ir uždarė namų areštu
jų religinius vadus. Jis kalbėjo,
kad pasaulyje laikai pasikeitė
ir reikėtų panaikinti religines
vaikų m okyklas, vadinam as
madrasas. Jose m okosi apie
700,000 pakistaniečių vaikų,
daugiausia berniukų. Mokslas

Izraelio tankai ir ginkluoti kariai apsupę palestiniečių vadovo Yasser
Arafat būstinę Ramallah mieste neleido jam niekur išvykti.
AP
kariuomenės vadas generolas
Sunderejan Padmanabhan pa
reiškė, kad Indijos k a riu o 
menės moralė yra pakankamai
aukšta, ji pasirengusi gintis, jei
Pakistanas bandytų dar sykį
pulti. Jis kalbėjo apie Indijos
parlamento užpuolimą gruo
džio 13 d. Paklaustas, ką Indija
darytų, jei Pakistanas pultų
Indiją su savo branduoliniais
ginklais, generolas pasakė kad
Indija turi pakankam ai savo
b ra n d u o lin ių
g in k lų
ir

šiais technologijos žydėjimo
laikais yra Korano studijos,
arba kalba, šiek tiek anglų
kalbos. Prezidentas sakė, kad
tokios pamokos skatina smurtą
ir neapykantą bei visuotinį
atsilikim ą. Pašavar religinė

-----------------

m okykla tu ri ir kelis seno
modelio kompiuterius, tačiau,
prezidento žiniom is, jie jau
sugedę ir n a u jų n iek as
neparūpina. M okykloje yra
300 berniukų nuo 6 iki 18 metų
amžiaus.
Panaikinti tokias mokyklas
neleidžia politiniai ir praktiški
sumetimai, tačiau Pakistanas
turi atsisakyti tokių senienų,
atsisakyti religinio kraštuti
numo ir žengti į ateitį siekiant
pažangos ir tolerancijos, pa
brėžė prezidentas.
Indijos spauda pritarė Pa
k ista n o p rez id en to kalb ai,
tačiau pabrėžė, kad “jo žodžiai
gražiai skamba, palauksime ir
pamatysime, ką jis įrodys savo
darbais.”
Pakistano vidaus reikalų
m inisterija, ilgai nelaukus,
uždraudė penkių fanatiškų
islam o organizacijų veiklą,
suėm ė 1,500 su tero ristais
susijusių veikėjų. Sekretoriui
Powell išsirengus lankyti Pieti
nės Azijos kraštų, į Vašingtoną
atvyko pasitarimams Indijos
gynybos Pasaulio diplom a
tams bandant sustabdyti Indijos-Pakistano konfliktą, iš
A fganistano į G uantanam o
karinę bazę pradėjo atvykti
svarbiausi “al Qaida” tinklo
kaliniai. Jiems statomas spe
cialus kalėjimas, laikinai jie
laikomi stogais apdengtuose
metaliniuose narvuose, kurie
rūpestingai saugomi JAV ka
reivių. Kai kurios žmogaus
teisių organizacijos jau kriti
kuoja JAV vyriausybę už kali
nių “kankinimą”, jų tardymą,
maistą, čiužinius ir kitus nepa
togumus. Narvai yra nedideli,
6 x 8 pėdų, kaliniai turi miegoti
ant plonų, plastm asinių čiu
žinių, maistas neįprastas, ta
čiau amerikiečiai toliau kvočia
taliban fanatikus, ieškodami
naujų įrodym ų apie teroro
veikėjus, jų vadeivas. Vienas
jūrų pėstininkų pulkininkas,
išg ird ę s skundus apie n e 
patogius čiužinius, pasakė, kad
jis negalėtų suskaičiuoti naktų,
kurias jis, marinų karininkas,
praleido ant tokių čiužinių.
Kalėjimo vadovybė, žinoda
ma, kad musulmonai kasdien
meldžiasi atsisukę į rytus, kur
už tūkstančių mylių yra šven
tas m usulm onam s m iestas
Meka, nustatė tiksliai, kuria
kryptimi kaliniai turi atsisukti
b e sim e lsd a m i. Taip buvę
teroristų veikėjai ir daro.

Keliais sakiniais

• Prezidentas George W.
B ush rado laiko nu k reip ti
energiją į vidaus politiką. Jis
aplankė Floridą, kur guber-

-----------------

natoriaus vieton kandidatu yra
jo brolis Jeb Bush. Keliose
vietovėse prezidentas gyrė
(Nukelta į 3 p.)

DIRVA • 2002 m. sausio 29 d.

LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

D IR V A

TEL. (216) 531-8150
FAX. (216) 531-8428
E-mail: dirva@ix.netcom.com

P.O. BOX 19191 CLEVELAND, OHIO 44119-0191
19807 CHEROKEE AVENUE • CLEVELAND, OHIO • 44119

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
EDITOR: EDITORIAL BOARD
DIRVA (UPS 157-580)
Postmaster: Send address changes to DIRVA
19807 Cherokee Ave. Cleveland, OH. 44119-0191
Periodicals postage paid at Cleveland, Ohio and additional
mailing offices. Published weekly by American Lithuanian Press
& Radio Assn. VILTIS, INC. - Subscription per year - $35.00, first
class - $58. Single copy - 70 cents. Air mail overseas - $110.00.
Prenumerata metams - $35.00, pusei metų - $20.00, pirma
klase - $58. Oro paštu j užsienį metams - $110.00. Atskiro numerio
kaina - 70 centų. Straipsniai, pasirašyti pavarde, inicialais ar
slapyvardžiu ne visada išreiškia redakcijos nuomonę. Nespausdinti
straipsniai grąžinami, tik autoriui prašant. Už skelbimų turinį
redakcija neatsako. Nepasirašytų rašinių nespausdiname.

KAI PRIEVARTAUJAMI LIETUVOS VAIKAI
Skaitant iš Lietuvos gautą spaudą, gauname sukrečiantį vaizdą,
ne tik sukrečiantį, bet ir tragišką. Ir šiuo metu, kai jūs skaitote
laikraštį, Lietuvoje yra mušami, pjaustomi ir prievartaujami vaikai.
Girti sugyventiniai ir tėvai, geriantys už vaikų pašalpos pinigus,
žagina kūdikius. Girtos motinos parduoda savo dukras kaimynui
už degtinės bonką. Kažkas gal rausia duobę miške netrukus
gimsiančiam kūdikiui. O ne laiku gimusį smaugia, kad vakare
įkištų į šiukšlių konteinerį. Kas suskaičiuos, kiek naujagimių kūnų
sąvartynuose sudraskė valkataujantys šunys? Į ligoninę atvežė
mažylį, kurį netekusi kantrybės motina sutalžė į sieną lyg
skudurinę lėlę. O reanimacijos skyriaus palatoje mirs vaikas,
kuriam kažkas, pasak tėvų, įkalė į smegenis vinį, o į širdį įbedė
adatą.” Tai žodžiai iš “Lietuvos ryto” sausio 5 dienos.
Siaubas ima toliau skaitant Laimos Ziukienės - Lavaste
reportažą apie vaikų prievartą Lietuvoje. Pasaulinės vaikų teisių
apsaugos organizacijų apklausos skelbia, kad Lietuvos vaikai
prisipažįsta esantys patys nelaimingiausi. Zurnalistei vaikystės
įvykius pasakojo ne viena išnaudota mergaitė, kai girtas “dėdė”
griebia išprievartauti, kuriai tik 4 metai. Arba, kai jai aštuoneri,
motina geria su draugeliu. Paima iš jo 10 litų ir išeidama degtinės
sako; “Gali daryti su ja, ką nori”. Ją išgelbsti kaimynė, kai įpuola
su kirviu vidun. “Man jos motina leido”, - keikiasi vyras. “Tie
motinos žodžiai man iki šiol smegenyse”, - jau suaugusi moteris
pasakojo žurnalistei.
“Aš trečioje klasėje. Pareinu namo, broliukas kieme sušalęs laukia.
Girdėjau, kaip mama su dėde kalbėjosi - važiuojam į Sibirą, Rasą
parduosime gruzinams turguje, atsiras pinigų, o mane numes nuo
devynaukščio stogo. Bėgam, Rasa, aš pavogiau pinigų. Kur bėgti?”
“Man 15 metų. Ruošiuosi algebros egzaminui. Supu ką tik
gimusį broliuką, o motinos lovoje - aikčiojimai ir dejonės. Kaip
šlykštu”, - sako vyresnis brolis.
Pabaigiu mokyklą. Motina atšvenčia. Ta proga jos sugyventinis
vožė man per galvą buteliu ir išprievartavo. Aš išėjau iš namų.
Ačiū Dievui, brolius išvežė į globos namus. Aš - po bendrabučius.
Turguje sutikau buvusį mamos sugyventinį, kuris mane žagino. Ko
čia šnairuoji? Juk motina tave visame turguje buvo pardavusi. Dar
pasigausiu tave. Tada ji ištekėjo už pirmo pasitaikiusio, kad tik kas
apgintų. Vyras paliko ją nėščią. Ji pabėgo iš Vilniaus. Ją išgelbėjo
Žemaitijoje dabartinis vyras - žmogus, kai jos neišgelbėjo nė vienas
po kito kuriami vaikų teisių apsaugos įstatymai.
Kiek šiandien Lietuvoje yra prievartaujamų kankinamų,
žalojamų vaikų? Niekas nežino. Vidaus reikalų ministerijos
duomenimis, kasmet Lietuvoje įvykdoma maždaug 200 lytinių
nusikaltimų, kurių metu nukenčia vaikai. Kasmet 80-90 vaikų
teismo medicinos institute tiriami dėl išžaginimo. Vilniaus vaikų
apsaugos tarnybos duomenimis, tik sostinėje nustatoma maždaug
tūkstantis atvejų, kai vartojama prievarta prieš vaikus. Nėra jokių
žinių, kiek vaikų Lietuvoje patiria smurtą šeimoje, jei tai galima
pavadinti šeima. Jungtinių tautų konvencija, kurią ir Lietuva
ratifikavo 1996 m., sako, kad vaikas turi būti ginamas nuo bet
kokio išnaudojimo. Gi Lietuvos baudžiamasis kodeksas už lytinės
aistros tenkinimą su mažamečiu skiria bausmę nuo 3 iki 13 metų
kalėjimo, už vaiko žaginimą - 5-15 metų, už vaiko pirkimą ar
pardavimą - 8 metus kalėjimo.
Būtų galima dar šimtus pateikti žiaurių atvejų, tačiau ir iš čia
surašytų turime tragišką vaizdą. Kitus pavyzdžius dėl jų šlykštumo
negalima čia ir minėti. Valstybė nesugeba pasirūpinti skriaudžiamu
vaiku.
S.Tubėnas

3

IŠEIVIJOS ARCHYVŲ
VIETA - TIKTAI
IŠEIVIJOJE!
Prieš kurį laiką mūsų spau
doje buvo rašiniai PL archyvų
klausimais. Tuomet į tai daug
dėmesio nekreipiau. Bet pa
sirodė spaudoje vienos JAV
LB-nės veikėjos rašinys, ku
riame buvo rašyta apie tai, kad
Kaune ji kalbėjosi su parei
gūnais, kuriem s gal rūpėtų
išeivijos archyvus pas save
priglausti. Į tą straipsnį dauge
lis dėmesį atkreipė. Yra toks,
beveik visiem s žinom as fi
zikos dėsnis, kad kiekviena
akcija sukelia reakciją.
Tai, va, į tą straipsnį dėmesį
atkreipė Lituanistinių Studijų
Centras ir dr. J. Račkauskas.
Buvo apie tai tartasi su JAV
LB-nės valdybos žmonėmis.
To pasėkoje buvo sušauktas
įvairių atstovų posėdis, ku
riame buvo aiškiai pasisakyta,
kad išeivijos archyvai - yra
išeivijos kultūrinis turtas. Ir
kad jam saugiausia vieta yra
išeivijoje. O Lietuvos darbuo
tojų teiginys, kad dabartiniu
metu Lietuvos mokslininkai
norintieji susipažinti su išeivija
ir jo s v e ik la , tu ri sk risti į
Čikagą. O tai gana brangiai
kainuoja. Tas “brangum as”
nieko neįtikina. Lietuva, kuri
turi užtenkamai pinigų, visų
seim ūnų kelionėm s, po p a
saulio nuošaliausias vietas
finansuoti, jeigu norės - tai ir
4-5 m okslininkam s pinigus
suras! O, be to, n o rin t su
išeivija susipažinti ir ją geriau
p ažinti, reikia nors m ėnesį
laiko išeivijos tarpe pagyventi.
Pamatyti ir susipažinti, kokio
m is sąlygom is tas išeivijos
kultūrinis palikim as yra ku
riamas.

Teko asmeniškai matyti ir
kalbėtis su tais, kurie sąlygoms
p asik eitu s ir atsirad u s g a 
limybei į Čikagą atvažiuoti,
vaikščiodam i po “D raugą”,
stebėjosi ir klausinėjo, kur yra
personalas? Ar visi yra atos
togų išvažinėję? Kai jiem s
buvo p a sak y ta , kad tai ką
matote, ir yra visas personalas,
tai jie negalėjo p atik ėti, ir
nen o rėjo tuo tik ėti. Įpratę
Lietuvoje matyti, kad ir ma
žiausias laikraštukas, kuris
galo su galais negali suvesti,
turi keleriopai didesnį per
sonalą.
Atiduodant savo archyvus,
reikia aiškiai žinoti į kokias
rankas jie būtų atiduoti. Lietu
va dar nėra pati saugiausia
vieta. N ekalbant apie gana
“draugiškus” kaimynus, yra ir
vidaus pavojai. M anau, kad
dar daugelis atsimena skan
dalą, kai 32,000 bylų buvo
nuvežta į popieriaus fabriką kaip popieriaus žaliava. Buvo
ra šy ta , kad tą su n k v ežim į
atlydėjo 2 juodi (ar tamsūs)
a u to m o b iliai ir, k ad ju o se
sėdėjo gerai apsirengę vyrai.
Nors ir slaptai buvo daroma
(turbūt taip galvojo tie, kurie
tų bylų su n aik in im u buvo
su in te re su o ti). B et b ev eik
visada yla iš maišo išlenda.
Spaudai tą reikalą į vie
šumą iškėlus, kilo gana didelis
šurmulys. Ir prasidėjo reika
lavim ai, kad archyvų direk
torius iš pareigų pasitrauktų.
Nors jis bandė spaudoje pa
siaiškinti, bet atrodė, kad jo
aiškinimu, beveik niekas ne
tikėjo. Tuomet jis iš pareigų at
sistatydino. Čia bylų naiki-

Juozas Žygas
nimo užsakytojo veidas pa
sirodė Archyvų direktorius,
turbūt už nuopelnus ar išti
kimumą buvo pakviestas prez.
patarėju!. Kaip į tokias rankas
būtų galima atiduoti archyvus.
Ž inant, kad svarbesnė m e
džiaga gali būti atrinkta ir į
popieriaus fabriką išvežta. Bet
ir be popieriaus fabriko ir be
viešo skandalo galim a a r
chyvus tykiu būdu sunaikinti.
Daktaras K. Pemkus turėjo
didžiulį knygų ir periodikos
rinkinį, kurį teko matyti. Dau
giausiai mano atmintyje išliko,
jo periodikos rinkiniai. Niekas
ant grindų negulėjo ir apatinės
lentynos buvo gal 70-80 cen
timetrų nuo grindų. Gal prieš
aštuonetą metų pradėjo kalbėti
apie atidavimą Lietuvai. Tuo
metu Čikagoje lankėsi Silvija
Vėlavičienė, Lietuvos Nacio
nalinės M. M ažvydo biblio
tekos Lituanistikos skyriaus
vedėja. Ji taip pat turėjo progos
su tais rinkiniais susipažinti. Ji
man sakė, kad jo periodikos
rinkiniai jai labai rūpėtų. Kad
Mažvydo bibliotekai jų labai
reikėtų, bet nežinau kodėl jis
ap sisp ren d ė visk ą atiduoti
Klaipėdos universitetui. Gal
prieš savaitę mūsų spaudoje
buvo rašyta, kad dr. K. Pemkaus periodika buvo potvynio
apsemta. Tokie globėjai, kurie
juos gal ant grindų laikė, nedės
p a sta n g ų k aip nors ju o s
resta u ru o ti, kad nors dalis
ateičiai išliktų!

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

Atkelta iš 2 p.

savo jaunesnį brolį ir ragino
aukotojus remti jo kampaniją
lėšomis, nes Jeb esąs rimtas,
geras žmogus. Jam pritarė ir
dar vienas Bush brolis Marvin
b ei sesuo D oro. G u b e rn a 
toriaus rinkim ai bus 36-se
valstijose. Prezidentas parinko
buvusį Montanos gubernatorių
M rac Racicot nauju Respu
blikonų partijos pirm ininku,
teisininką ir žinomą lobijistą.
•Izraelio kariuomenė su
traktoriais ir sprogm enim is
sunaikino Gazos pakraštyje 13
pastatų, kuriuose gyveno pa
lestiniečiai. Sis Rafia miesto
puolimas sukėlė naujus įtem
pimus, nors palestiniečių va
das A rafat įsakė sustabdyti
smurto veiksmus prieš Izraelį.
Arafat pasiskundė Jungtinėms
T autom s, pavadindam as šį
pastatų griovimą nusižengimu

prieš žm oniškum ą. JAV at
sargos g e n e ro las A nthony
Zinni sausio 18 sugrįžo į savo
tarpininkavimo ir taikos ieško
jim o uždavinius.
•Izraelio vyriausybė su
stabdė m usulm onų m ečetės
statybą N azareto m ieste su
70,000 g y v entojų. M ečetė
buvo stato m a ša lia k r ik š 
čionims svarbios krikščionių
bažnyčios. Tai statybai ne
pritarė Vatikanas, nepritarė ir
Amerikos žydų organizacijos.
•S ingapuro vyriausybė
išaiškino naują teroristų su
manymą pulti tame mieste ir
valstybėje amerikiečių biznio
įstaigas, diplom atines atsto
vybes ir dažnai sustojančius
prekybos laivus. Tie planai
buvo rasti Afganistano Taliban
u rv u o se. S in g a p u ra s g reit
suėm ė S in g a p u re a p s ila n 
kiusius terorizmo vadeivas, jų
Amerikai perduota 15 asmenų.

Jie priklausė al Qaida tinklui.
JAV gynybos sekretorius Do
nald Rumsfeld specialiai pa
dėkojo Singapuro su 4 mil.
gyventojų valdžiai. Singapure
gyvena apie 17,000 am eri
kiečių.
•Teroristų sudaužytų Pa
saulio prekybos rūmų vietoje
yra planuojama pastatyti ug
niagesiams, žuvusiems griu
vėsiuose paminklą. Jau paga
mintas to paminklo modelis.
N orim a buvo pagerbti 343
žuvę ugniagesiai. Tačiau jau
pasigirdo kritika to paminklo
m odeliui. Tai esąs politinio
korektiškumo pavyzdys. M o
delyje trys ugniagesiai stato
vėliavą. Vienas vyras baltas,
vienas ju o d as, o trečiasis “latino”. Kritikai pabrėžia, kad
tarp New Yorko ugniagesių,
kurių yra 11,500, tik 2.7% yra
Nukelta į 4 p.
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Dievo Motinos bažnyčią (Cleveland,Oh) puošia pirmas žiemos sniegas.
Algirdo V.Matulionio nuotr.

KLAIPĖDOS SUKILIMAS: PERGALĖS PAMOKOS
(Atkelta iš 1 p.)

P ra n c ū z iją , k ad ji tik n e 
perduotų Klaipėdos ir krašto
Lietuvai, kad blogiausiu atveju
galim a sudaryti bendrą val
dymo tarybą iš Prancūzijos,
L enkij os ir L ie tu v o s, kad
Klaipėdą reikią paversti lais
v u o ju u o stu , k u riu o n e 
trukdom ai galėtų naudotis
L enkija ir pan. Tai, aišku,
nepatiko ir V okietijai, kuri
jautė priešiškumą Prancūzijai
ir jos meilei - Lenkijai; ir SSRS
nebuvo susinteresuota, kad
Klaipėda taptų “laisvu uostu” ,
valdomu dar Lenkijos ir Pran
cūzijos. Iš kitos pusės tai ir
teik ė v ilč ių lie tu v ių š v ie 
su o liam s, p a sin a u d o ti tuo
trynimosi tarp didžiųjų vals
tybių ir jėga išsivaduoti. Tuo
tikslu krašte ir pradėta visur
organizuoti Gelbėjimo komi
tetu s. 1923 m .sa u sio 3 d.
Klaipėdoje ir įvyko tų Gelbė
jim o komitetų suvažiavimas,
k u riam e išrin k o M ažosios
Lietuvos Vyriauiąjį gelbėjimo
kom itetą: M .Jankų, V. Saulin sk į, J.S trė k į, J.L eb ertą,
J.V a n a g a itį, J. B rū v e la itį.
Suvažiavimas išplatino atsi
šaukimą:
“Lietuviai, Klaipėdos kraš
to gyventojai !
Vyrai ir moterys! Jau pri
siartino paskutinė valanda,
kada aukštoji Santarvė nori
g a lu tin a i išrišti K laipėdos
krašto likimą (...). Bet nieks
n ežin o , kas a te ity je m ūsų
laukia. O juodi debesys yra
m us užgulę. Saujelė didžvokiečių šovinistų (...), nori
savo viešpatystę ant mūsų per
taip v a d in am ą “F re iš ta tą ”
(laisvą miestą - A.L.) išlaikyti,
kad, tam tikram laikui praėjus,
vėl g a lė tų g rįž ti p rie Vo
kietijos. Jie užbaigtų m ūsų
brolių germ anizavim ą, kad
lietuvio ir vardo čia neliktų,
kaip tai jie padarė su prūsais.

K artu su vokiečių šo v i
nistais ant ramaus krašto tiesia
savo ilgus kruvinus nagus
am žin i ir p ik č ia u si m ūsų
gim inei priešai lenkai (...).
Lenkai laiko pagrobę ir mūsų
tautos žiląją sostinę Vilnių. Bet
jiems to dar negana. Jie nori
m ūsų krašto gelžkelių, N e
muno ir uosto, kad iš Vilniaus
krašto galėtų gabenti į pasaulį
lie tu v išk a s g iria s ir m ūsų
kraštą lenkinti.
N e tu rė d a m i K laip ėd o s
krašte lenkiškų gyventojų, jie
sugalvojo “Freištatą” penkio
likai metų, kad per tą laiką jie
įsig a lė tų ir m us g a lu tin a i
pavergtų (...). Šiandieną dar
galima išgelbėti savo tautos
garbę ir vienybę (...).” Ir toliau
kvietė visus lietuvius susi
vienyti ir reikalauti susijungti
su D idžiąja Lietuva, rem ti
tautinį ir kultūrinį lietuvių
veikimą, burtis ir veikti va
d o v a u ja n t
V y riau siajam
gelbėjimo komitetui.
Ypač pasiaukojmai suki
limą ėmėsi organizuoti slaptai
Klaipėdoje ir krašte įsikūrusios
Lietuvos šaulių organizacijos
(jos čia ėmė kurtis nuo 1921 m.).
Į Didžiosios Lietuvos šau
lius 1923 m.sausio 7d. krei
pėsi ir Vyriausiasis Mažosios
Lietuvos Gelbėjimo komitetas
atsišaukimu:
“Broliai šauliai!
P asauliniam k arui b e si
baigiant, ruso naguose buvusi
D idžioji L ietuva savo sūnų
p astan g o m is išsiv ad av o iš
vergijos jungo. Dėl to jūs dabar
esate laisvi ir lai-mingi.Tuo
pačiu m etu ir m es būtum e
galėję išvien su jum is stoti
g in k lu o to n ko v o n ir iš 
sivaduoti, bet, nelaimė, mes
tu o m et p a k la u sė m e k iln ių
pažadų ir tikėjomės likti laisvi
p er A u k što sio s S an tarv ės
malonę. Mažoji Lietuva buvo

atskirta nuo Vokietijos ir mums
buvo žadėta, kad L ietuvos
R espublikai susitvarkius ir
mums bus leista prie senosios
m ūsų m očiutės prisiglausti.
Dėl to mes tada nesigriebėme
ginklo ir kantriai kentėjome
sv e tim ša lių v ie šp a ta v im ą
mūsų krašte, tikėdami, kad šiai
vergovei ateis greitas galas.
Apsivylėm e ! Tuo tarpu,
kai Didžioji Lietuva, nors buvo
rusų , bermontininkų bei lenkų
puolam a ir draskom a, apsi
gynė ir išlaikė savo n ep ri
klausom ybę, o p ag aliau ir
ekonominiu atžvilgiu gerokai
su stip rė jo , m es, M ažosios
Lietuvos gyventojai, pasida
rėm e vergais ir įpuolėm e į
neapsakomą skurdą (...). Lai
kas mums kuo skubiau prie
L ietuvos glau stis, kaip tai
anuom et Santarvė buvo ža
dėjusi, bet dabar mums apie tai
drau d žiam a net u žsim in ti.
Svetimšaliai pradėjo mus ne
girdėtai spausti, net neleidžia
laisvai susirinkti, draudžia
m ums lietuviškus atsišau 
kim us bei lapelius platinti,
p a g a lia u im a d ra u sti net
prabilti lietuviškai. Buvo tokių
atsitikimmų, kad mus kalėjim an k išo vien dėl to, kad
valdžios įstagose prabilom e

lietuviškai, ir tas viskas dėjosi
ne gilioje senovėje, bet šiais
1923 metais.
Tokiai padėčiai susidarius,
trūko ir mūsų kantrybė.
M es griebiam ės ginklo,
ryždamiesi sau laisvę iškovoti
arba mirti.
Broliai ! Jūs žinote, kad
mūsų maža yra, kad mes esa
me nepasiruošę ir nepatyrę
kovotojai, dėl to mes šiandien
šaukiamės Jūsų pagalbos. Mes
tik im ės, kad vardan m ūsų
m otinos L ietuvos labo jū s
ateisite, sustiprinsite silpnas
mūsų eiles ir padėsite mums iš
nepakenčiamos vergijos išsi
vaduoti.
Visi, kurie teiksitės mums
pagelbėti, kreipkitės į Mažo
sios Lietuvos gelbėjimo komi
tetą Šilutėje arba M.Lietuvos
savanorių štabą ten pat”.
Daug Didžiosios Lietuvos
šau lių išg ird o savo b ro lių
šauksmą ir slaptai atskubėjo
jie m s pagalbon. Ir ja u p a 
lyginus nemažomis jėgom is
1923 m. sausio 15 d. 1 val.
nakties, pradėjo sukilimą Klai
pėdoj e ir krašte. V ietin iai
lietuviai ir talkininkai iš D.
Lietuvos, visi ryšėjo ant ran
kovių žalius raisčius su už
ra ša is “M L S ” (M ažo sio s
Lietuvos savanoriai), su tris
palvėm is M .Lietuvos vėlia
vėlėm is (balta - žalia - rau
dona). Sukilėliai visur puolė
drąsiai, ryžtingai ir prancūzų
įgulos kapituliavo ir kai sausio
16 d. ry tą į u o stą įp lau k ė
Lenkijos karo laivas “Komendant Pilsudski” padėti prancūzam s,visur jau plevėsavo
N epriklausom os L ietuvos
vėliavos ir lenkams neliko nieko
kito kaip palikti Klaipėdą.
1923 m. sausio 19 d. M a
žosios Lietuvos vyriausiojo
gelbėjim o k om iteto v isu o 
tiname seime Šilutėje vėl buvo
paskelbta deklaracija, kad,
išreiškiant viso krašto tikrųjų
gyventojų valią, nutariam a
prisijunngti prie N epriklau
som os L ietu v o s v alsty b ės
autonominėmis teisėmis.
Lietuvos Vyriausybė, kaip
pradžioje minėta, į tautiečių
valią atsižvelgė ir Klaipėda ir

T A R P T A U T IN IŲ
Atkelta iš 4 p.

juodi afrikiečiai, 3.2% - latino
ir kiti visi balti.
• Jungtines Tautos, kurios
o fic ialia i v adovauja A fg a
n istano išv ad av im u i iš te 
roristų valdžios, kreipėsi į
visus organizacijos narius,
p rim in d am o s, kad sk ubiai
reikia lėšų Afganistano atsta
tym ui. Šiuo m etu laikinoji
vyriausybė neturi jokių lėšų.
R eikėtų bent 100 mil. dol.
vyriausybės algoms. Reikia
sumokėti už praėjusį laiką ir už
ateinančius šešis mėnesius, nes

ĮV Y K IŲ

jos kraštas vėl tapo vienos
N ep rik lau so m o s v alsty b ės
dalimi. Ypatinguoju atstovu
K la ip ė d a i ir k ra štu i buvo
paskirtas buvęs Prezidentas
A n tan as S m eto n a, k u ris į
Klaipėdą atvyko jau kitą dieną.
Po to dar dėl K laipėdos
vyko sunki, ypač dėl lenkų
intrigų diplomatinė kova, bet
ją Lietuva laimėjo ir pagaliau
1924 m.gegužės 8 d. Paryžiuje
buvo p a sira šy ta Tautų S ą 
jungos patvirtinta Klaipėdos ir
krašto pripažinimo Lietuvai
konvencija. K laipėda buvo
paskelbta tarptautinės reikš
mės uostu. 1928 m. sausio 29
d. pasirašyta sienų sutartis ir su
Vokietija, pagal kurią Klaipėdą
ir jo s k raštą V okietija irgi
pripažino Lietuvai.
Klaipėdos ir jo krašto atga
vimas - tai vienas gražiausių
lie tu v ių v e ik lo s p u sla p ių ,
patvirtinančių, rodos, tokią
paprastą ir žinomą tiesą: nie
kas Laivės ir teritorijų neskuba
grąžin ti; visk ą reik ia iš s i
kovoti, pasiekti ryžtinga ir
apgalvota veikla. Jeigu mūsų
vadai nebūtų atsidavę pran
cūzų misijos malonei po per
galių prieš lenkų kariuomenę
prie Š irvintų ir G iedraičių
(1920 m.), gal būtų ir Vilnių
išvadavusi ir nereikėję jo
atgauti iš SSRS, prarandant ir
Nepriklausomybę ( Vilnius m ūsų, o m es - rusų), arba
Antrojo pasaulinio karo pra
džioje (1939 m.), kad ir “pa
rėmę” Rytų Lietuvos lietuvių
sukilimą prieš “lenkus oku
pantus” ir t.t. Nekartą istorija
mūsų Tautos ir valstybės va
dams buvo sudariusi prielaidų
susijungti ir su visomis kito
mis savo protėvių žemėmis, su
visa M ažąja Lietuva, tačiau
šiandieną tik galime apgai
lestauti, kad nebuvo galimy
bėmis tinkamai pasinaudota.
Tad ir lieka tik guostis toli
m esniais p rad žio je cituoto
A.Jakšto kiek pakeistais ei
lėraščio žodžiais:
B ro lia i, ko ž iū rite ? !V ie n ą
tetu rite L ietuvą, b ran g iąją
T ėvynę ... L ygiai M ažąją,ly g ia i D idžiąją, ginkim e
savo krūtinėm.

APŽVALGA

tenka ne tik sumokėti už at
liekam ą afganų valdininkų
darbą, bet remontuoti bombų
sugriautus pastatus, už minų
ieškojimą. Tenka leisti lėšas
afg an ų T aliban n a rių p r i
ž iū rė jim o reik a la m s. Tarp
kalinam ų tero ristų Taliban
eilėse buvo vienas amerikietis,
vienas australas, vienas anglas
ir šeši prancūzai.
•A m e r ik o je daug kas
kritikuoja “teisę turėti ginklą”.
Įstatymai reikalauja, kad gin
k lai nep atek tų į nesveikų,
nusikaltėlių, teismo jau baustų
rankas. Perkant ginklą, reikia

gauti leidimą per tris dienas
nuo pirkimo. Praktiškai daug
valstijų neturi laiko peržiūrėti
leidim o ieškančių prašymo.
Sausio 16 vienas iš Nigerijos
atvykęs studentas atvykęs į
teisininkų kolegiją A ppala
chian, kur jis buvo atmestas dėl
menko teisės žinojimo, nušovė
profesorių, kolegijos dekaną ir
v ien ą s tu d e n tę m o te rį,
p rad ėjęs šaudyti k o leg ijo s
valgykloje. Studentų grupei jį
puolus ir nuginklavus, p a 
aiškėjo, kad piktadarys jau
seniai žinomas, kaip protiniai
“nepastovus”.
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU
LOS A N G E L E S ,

CA

INVOKACIJA
JAV LB KULTŪROS
TARYBOS XIX
PREMIJŲ ŠVENTĖJE

Premijų šventėje: Violeta Gedgaudienė, Liet. Fondo atstovė, Ema
Dovydaitienė, Teatro laureatė, Alė Rūta, Rašytojų d-jos premijos
laimėtoja, Marija Remienė, LB Kultūros tarybos pirmininkė.

PREMIJŲ ŠVENTE LOS ANGELES MIESTE
L ietuvių B endruom enės
Kultūros taryba šiemet nutarė
laimėtojams įteikti premijas ne
Čikagoje, o Kalifornijoj, Los
Angeles bendruomenės padė
dami suorganizuoti gražų ren
ginį.
Jis įvyko sausio 2002 m. 5
d., Šv. Kazim iero parapijos
salėje.
Lietuvių rašytojų draugijos
pirmininkė Stasė Petersonienė
susitarė su M arija Rem ienė,
LB Kultūros tarybos pirm i
ninke, kad metinė Rašytojų djos prem ija (m ecenatas irgi
Lietuvių Fondas) būtų įteikta
drauge su LB laureatų p a 
gerbimu.
Žmonių gausiai susirinko į
LB ruošiamus pietus su pro
grama - premijų įteikimu.

Prasmingą invokaciją pa
skaitė kun. Stanislovas Anužis,
Šv. Kazimiero bažnyčios vika
ras. Program os pranešėjai:
Marytė Newsom ir Tadas Dabšys.
M arija Rem ienė pradėjo
programą, pasveikindama pre
m ijų laim ėtojus - losangeliečius ir kitur gyvenančius.
Los angeliečiai laureatai:
Ema Dovydaitienė - už tatrinę
v e ik lą ir k ū ry b ą , Ig n as
M edziukas - žu rn alistik o s,
V iktoras R alys - m uzikos,
svečias iš Č ikagos A natol.
• lu ta s - radio, R ašytojų d 
j os - A lė R ū ta , už k n y g ą
“ V a rg in g o s tė v y n ė s v a i 
k a i” .

D idysis P asaulio M eni
n in k e, V isagali A m žinasis
Dieve, Tu sukūrei pasaulį ir
laikų įvairovę. Tu savo A p
vaizdos pirštu nubrėžęs mūsų
kraštui ribas prie Nemuno ir
Baltijos krantų, davęs mums
gražią lietuvių kalbą ir įdiegęs
į mūsų širdis savosios tautos
meilę, praplėtei lietuviškumą
toli toli nuo mūsų gimtosios
žemės.
Šiandien dalis gabiausių ir
kūrybingiausių Lietuvos sūnų
ir dukterų susirinko į Los An
geles Šv. Kazimiero parapiją
atsiimti laurų už tai, kad negai
lėjo savo širdies, neužkasė iš
Dievo gautų talentų, bet dali
josi jais skleisdami pasaulyje
lietuvišką meną, raštą, kalbą,
muziką, šokį.
O Mūzos - Kaliope, Melpo
m ene, Talėja, Terpsichore,
Polihim nija, negrįžkite pas
Apoloną ant Helikono kalno,
nepasitraukite nuo laureatų,
b et p a silik ite su m um is ir
prisilieskite prie kitų mūsų
bendruomenės narių, kad nie
kada neužgestų lietuviškumo
židinys, bet šviestų ir šildytų
visus, ypatingai tuos, kurie
baigia ištirpti amerikoniškumo
katile.

A ktorė Ema D ovydaitienė, L.A .Dram os sam būrio
pirmininkė, LB-nės Teatro premijos laimėtoja, kalba
2002 m. sausio 5 d. premijų šventėje.

Tad palaimink, Viešpatie,
Amerikos Lietuvių Bendruo
menę, jos Kultūros Tarybą ir
Rašytojų draugiją, suruošusias
šią d ev y n io lik tąją prem ijų
šventę.
Laim ink m ūsų svečius Lietuvos G eneralinį Garbės
konsulą Vytautą Čekanauską,
Am erikos Lietuvių kultūros
tarybos p irm ininkę M ariją
Rem ienę ir m ūsų laureatus:
Emą Dovydaitienę, Alę Rūtą,
A n ato lijų Š lu tą, Igną M edziuką ir Viktorą Ralį.
Laimink programos daly-

vius - kalbėtojus ir atlikėjus bei
visus čia susirinkusius. Tegul
ši šv en tė su a rtin a m us,
“vargingos Tėvynės vaikus” ir
tepadaro broliais ir seserimis
vienos lietuviškos šeimos.
Ir, g aliau siai, palaim ink
šiuos sta lu s ir ra n k a s , tai
paruošusias, kad kiekvienas
dalyvaująs šioje šventėje išeitų
iš jo s stipresnis ir kūnu, ir
dvasia.
To p rašo m e p er K ristų
mūsų Viešpatį. Amen.
Kun. Stanislovas Anužis

Alė Rūta

Iš kairės: Juozas Raibys, Rolandas Žukauskas, Daiva Kamarauskaitė, rež. Petras Maželis, Ema
Dovydaitienė, Aleksas Mickus, Edita Taytelis, Juozas Pupius.

“MELAS ŠVENTYKLOJE”

Iš kairės: Daiva Kamarauskaitė, Aleksas Mickus, Edita Taytelis,
Rolandas Žukauskas.
V. Stoko nuotraukos

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:30-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32
Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718)
479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba amberwings@mac.com

Tai Viktoro Mariūno dra
minis veikalas, kurį sėkmingai
surežisavo buvęs Cleveland,
O hio “V aidilos” teatro v a 
d o v a s, re ž is ie riu s P etras
Maželis ir parodė Los Ange
les miesto lietuviams sausio
12 ir 13 d., 2002 m..
Gausiai abi dienas atsilankiusi
publika buvo patenkinta aktu
alia pokario šeimų problemos
tem a , g era v a id y b a j aunų
aktorių ir vykusiais sceniniais
efektais: apšvietimu, muzika,
ypač dekoracijom is (P. M a
želio) ir kostium ų įvairum u
(Ema Dovydaitienė).

Viktoras Mariūnas - moky
tojas, visuom enės veikėjas,
kultūrininkas, ilgai gyvenęs
C lev elan d , O hio. Jis ypač
gražiai ir kūrybiškai reiškėsi
Lietuvių B-nės Kultūros ta
ry b o s veik lo j e (In g rid o s
B ublienės pirm ininkavim o
metu). Jau po Mariūno mirties
re ž isie riu s P etras M aželis
susidomėjo rankrašty likusiu
“Melu šventykloje”. Režisie
rius, autorių pažin o jęs a s
m eniškai, ry žo si jo kū rin į
parodyti žiūrovams. Ir gerai
padarė. Ištikimybės tema šei
mose ir kitur aktuali ir dabar.

Vaidino (ir labai gerai):
D aiva K am arauskaitė, R ita
Taitelis, Aleksas Mickus, Juo
zas Pupius, Rolandas Žukaus
kas, Juozas Raibys.
Veikalo pastatymu rūpinosi
Los Angeles dramos sambūris.
Pirmininkė Ema Dovydaitienė
šiemet gavo Liet. B-nės Kul
tūros tarybos premiją už ilgų
metų (drauge su a.a. jos vyru
Vincu) nuoširdžią ir vertingą
teatrinę veiklą.
Pirmininkės padėjėjas - inž.
A m andas R ag au sk as irgi
veiklus teatralas, jis šiam e
pastatym e rū p in o si scenos
apšvietimu.
Alė Rūta
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Edmundas Atkočiūnas ir istorijos mokytojas Daniel Escalera (Santa
Monica High School)

APIE LIETUVĄ AMERIKOS
MOKSLEIVIAMS
Turime m ūsų tarpe labai
aktyvių ir gabių jaunuolių.
Santa M onica High School
dešimtokas moksleivis Jonas
Stasevičius suruošė dešimtų
klasių mokiniams renginį apie
L ietuvą. Jo m ok y k lo je po
rugsėjo 11 d. įvykių yra įvesta
programa, kurios tikslas yra
supažindinti su diktatoriais, jų
darom ais nusikaltim ais. Po
vienos paskaitos apie holo
kaustą, pasitaręs su istorijos
mokytoju Daniel Escalera, jis
nusprendė pakviesti ką nors iš
lietuvių pakalbėti apie Stalino
ir Sovietų Sąjungos režimą,
apie trėm im us, žudynes. Si
garbė teko E d m u n d u i A t-

kočiūnui, gyvenančiam Santa
M onica, CA ir šių eilu čių
a u to riu i. T urim e p a d ė k o ti
Jonui už tokį pasitikėjimą ir
ry ž tą L ie tu v o s g a rsin im e .
Jonas ir istorijos m okytojas
apie mus trumpai papasakojo
moksleiviams. Po mūsų pri
statym o k e tu rias pam okas
atskiroms klasėms aiškinome
apie Stalino laikotarpiu vy
kusius Žiaurumus. Kiek vienos
p am okos p ra d ž io je ro d y 
davome trumpą video ištrauką
su v ien o u k ra in ie č io liu 
dijimais apie Stalino žiaurumą,
vėliau Edmundas pristatydavo
L ie tu v ą , lie tu v ių k a lb ą ,
pabrėždamas jos senumą, net

C H IC A G O ,

lie tu v išk a i p a k a lb ė d a m a s,
pasakojo prisim inim us apie
savo mamą, kuri 1940 metais
buvo ištrem ta į Sibirą, ten
iškalėjo 16 metų, tik po Stalino
m irtie s g a lė jo s u g rįž ti į
Lietuvą, kalbėjo apie Sąjūdį,
apie savo kaip kunigo veiklą
Lietuvoje, apie “Baltijos kelią”
(m okiniai žiūrėdam i į nuo
traukas stebėjosi tokia ilga
susikibusių rankomis žmonių
grandine, nusidriekusia nuo
Vilniaus iki Talino).
Aš kalbėjau apie sovietinį
laikotarpį labiau iš istorinės
pusės. M okiniai turėjo daug
klausimų apie Lietuvą, domė
josi mūsų asmeniniu gyveni
mu. Kai kurie moksleiviai gan
gerai nusim anė apie kom u
nistų žiaurumus, kadangi jų
tėvai išgyveno kom unistinę
priespaudą Sovietų Sąjungoje
ar Kinijoje. Tačiau daugeliui
buvo nauja girdėti apie Sibiro
lagerius, apie trėmimus, apie
kančias kelyje į laisvę. Is
torijos mokytojas ir mokiniai
nuoširdžiai dėkojo už p ra 
v estas pam o k as. Jis lab a i
susidomėjo Algirdo Gustaičio
parengta knygele anglų kalba
“200,000,000 and Lithuania” ,
Sim u K udirka, P ranu Brazinsku, kurie, beje, gyvena
tame pačiame Santa Monica
miestelyje. Apie S. Kudirką
amerikiečiai yra sukūrę kinofilmą, kurį istorijos mokytojas
pažadėjo parodyti vienoje iš
pamokų. Jis kvietė mus moky
kloje dažniau apsilankyti.
Kęstutis Šalavėjus

SKAUTŲ VEIKLA
Pilėnų tuntininkas v.s. Re
migijus Belzinskas, pradedant
2002 m. pranešė laišku tunto
v eiklos pro g ram as - tunto
nariams ir jų tėvams. Pirmą
metų ketvirtį giliukų, vilkiukų,
skautų ir prit. skautų sueigos
vyks p irm a d ie n ia is D ievo
Motinos parapijos salėje, 7:00
iki 8:30 v.v.
K aziu k o m ugės ru o šo s
darbai bus vykdomi: sausio 28
d., vasario 11 d. ir 25 d., ir kovo
11 d. sueigose.
K ovo 17 d. C levelando
Skautija ruoš tradicinę K a
ziuko m ugę Dievo M otinos
parapijos salėse. M ugės pa
skirtis - sutelkti lėšas skau
tiškai veiklai. M ugei salė ir
virtuvė bus paruošiamos kovo
16 d. šeštadienį. Laukiam a
tėvų talkos ruošos darbam s
nuo 9:00 iki 12:00 val. Vienetų
stalai bus ruošiami nuo 1:00 val.
p.p. Salė uždaroma 8:00 v.v.
T o rtų -sa ld u m y n ų stalą
tvarko sesė Dalia Armonienė
su talkininkėmis. Jos skambins
m am om s kviesdam os p risi
dėti.
Sekm adienį, kovo 17 d.,
salė bus atidarom a 8:00 v.r.
Pilėnų tunto nariai renkasi su
tvarkingom is uniform om is
salės prieangyje. Visi daly
vausime Šv. Mišiose kartu. Po
Mišių skautai ir skautės ren
kasi mugės atidarymui. Mugę
užbaigsime apie 1:00 val. p.p.
su loterija ir lauželiu. Visiems
tunto nariams bus paskirtos
pareigos mugėje. Mugės pa
baigoje visi broliai pasilieka,
kol salė bus su tv a rk y ta ir
vadovai leis išvykti namo.

Kovo 18 d. draugovių suei
gų n eb u s, o kovo 25 d.
grįžtame į sueigas įprastu laiku
- 7:00-8:30 v.v.

JURGINĖS
PADANGĖJE
Paskutiniam e Šv. Jurgio
parapijos tarybos posėdyje
buvo išrinkti pareigūnai šiems
metams: pirmininkas - Step
hen Kristoff, vicepirmininkas
- A ntanas B a c e v ič iu s, se 
kretorė - Virginija Rubinski ir
iždininkas - Algirdas M atu
lionis. Kartu Taryba nutarė,
kad ir toliau šauks savo po
sėdžius kiekvieno m ėnesio
pirm ą sekm adienį po 10:30
val. ry to M išių p a ra p ijo s
salėje. Parapijos Taryba žada
rūpintis parapijiečių reikalais
ir kartu kviečia juos dalintis jų
sumanymais veiklai pagerinti.
Turintieji bet kokius sum a
nym us ar rū p e sč iu s yra
kviečiam i tai p a re ik šti bet
kuriam Tarybos nariui arba
dalyvauti Tarybos posėdyje.
Šiuo laiku mes prisim e
nam e JAV A u k šč ia u sio jo
Teismo sprendimą legalizuo
jant abortus šiame krašte. Mes
vėl reiškiame mūsų prieštara
vimą abortams - prisimindami,
kad privalome gerbti kiekvie
ną gyvybę nuo jos užuomaz
gos iki natūralios mirties.
A te ič ia i p ram a to m i šie
renginiai: vasario 3 d. - pa
rapijos tarybos posėdis; vas. 10
d. sekm. U žgavėnių blynų
priešpiečiai; vas. 23 d. trečiad.
- P elenų diena; vas. 17 d.
sekm. Lietuvos N epriklau
somybės šventė, ir kovo 3 d.
sekm. - Tarybos posėdis.
Ger.J.

IL

MUZIEJININKĖ IŠ KAUNO KELIAUJA IŠEIVIJOS
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ PĖDSAKAIS
Maironio literatūros mu
ziejaus darbuotoja Virginija
Paplauskienė iš Kauno pusei
metų atvyko į Čikagą rinkti
medžiagos apie išeivijos ra
šytojus. Tai jau ketvirta jos
viešnagė kitoje Atlanto pusėje,
informuoja ELTA.
1989 m etais pirm ą kartą
a tv y k u si į Č ik ag ą m u z ie 
jininkė, jos pačios žodžiais,
ypač daug nuveikė. Jai pavyko
sutikti ne vieną iškilų literatą,
šiandien jau iškeliavusį Am
žinybėn, gauti labai vertingų
duomenų, nuotraukų.
Šio v iz ito m etu V. P a 
plauskienė daugiausia dėmesio
ketina skirti rašytojų Antano
Škėm os b ei A ntan o V ai
čiulaičio kūrybai. Norėtų taip
p a t ra s ti p a p ild o m o s m e 
džiagos apie Čikagoje gyve
n u siu s ra š y to ju s G ra ž in ą
Tulauskaitę-Babrauskienę ir

A lg im a n tą M ackų, k u rių
fondai M aironio m uziejuje
kaupiami nuo pirmųjų muzie
jininkės vizitų į Ameriką.
V. Paplauskienė dėkinga
Lituanistikos tyrimo ir studijų
cen tro Č ik a g o je v ad o v u i
profesoriui Jonui Račkauskui
už suteiktą galimybę naudotis
centro archyvais ir visokeriopą
p aram ą. M u z ie jin in k ė j au
užmezgė ryšį ir su Čikagoje
b ei jo s ap y lin k ė se g y v 
enančiais rašytojais, tariasi dėl
pokalbių apie jų kūrybą bei
turimus archyvus.
Savo ruožtu, V. Paplaus
kienė apsiėmė Pedagoginiame
lituanistikos institute skaityti
paskaitas apie rašytojus V.
Krėvę ir Vaižgantą, taip pat
žada toliau bendradarbiauti su
dienraščio “Draugas” kultūros
priedu.
ELTA

Iš kairės: Debeikių kunigas Aleksandras Guodys, Gediminas Kirklys, kun. Saulaitis, Regina Guobienė,
Almutė Sedelskytė, Aušrytė Rurgienė, Onutė Kopelienė ir nepažįstamas.

SESELEI MARIJAI KSAVERAI
Siunčiu nuotraukas nufil
m uotas Debeikių bažnyčios
aikštėje lapkričio 16 d. per
paminklo šventinimą seselei
M arijai Ksaverai - Lietuvos
m isionierei. Ji gimė K alve
liuose įstojo į vienuolyną prieš
karo m etą ir dirbo g a ile s 
tingosios sesers ir misionierės
darbus 45 metus. Tarp Boli-

vijos ir Brazilijos prižiūrėjo
indėnus su kunigu daktaru
A leksandru B endoraičiu. Ji
mirė 2000 metais. Daug kartų
buvo sugrįžusi aplankyti savo
gimines Lietuvoje. Lieka dvi
sesės - Ofilija Kviklienė Vil
niu je ir B ronė E žersk ien ė
Clevelande.
Per šventes kunigas Sau

la itis , S.J, laik ė m išias o
prisiminimų vakarų programą
pravedė dr. Aleksandras Guodys, Lietuvos teatro muzikos
ir kino direktorius.
K aip D e b e ik ių žm onės
sako , kad Debeikiai dar tokio
renginio nematė.
Marija Ežerskytė-Hudgins
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU
BOSTON,

MA

ŽIEMOS SUBATVAKARIS “OI ATVAŽIUOJA
ŠVENTA KALĖDA
jj

Daiva Jaudegytė ir
Egida Matulionienė
Saulėtą ir gruodžio mėne
siui neįprastai šiltą šeštadienio
vakarą, bostoniškiai ir apy
linkėse gyvenantys lietuviai
sk u b ėjo į k a lė d in ių varpų
kviečiamą žiemos vakarušką
“Oi atvažiuoja šventa Kalėda”,
kurios programą atliko “Už
jū rio L ie tu v o s” fo lk lo rin ė
grupė “Dolija”.
Įžanginį žodį tarė viena iš

vos ir čia gimęs, mėgstantis
lietuvių liaudies dainą ir šokį,
susirinko iš pradžių tik šiaip
sau padainuoti, vėliau sumąstė
paruošti A dvento - K alėdų
laikotarpio folkloro programą.
Pasak vadovės, svarbiausias
ansam bliečius siejantis da
lykas - didžiulis noras dainuoti

Apie Advento-Kalėdinio laikotarpio folklorą supažindina “Dolijos”
vadovė - Egida Matulionienė.

subatvakarių organizatorių Zita Krukonienė, pasidžiaug
dama, kad lietuvių bendruo
menėje gimė naujas “kūdikis”
- tai garsiojo folklorinio an
sam b lio “ S o d a u to ” sesu tė
“Dolija”. Krikšto mama tapusi
Z ita “D o lija i” p ad o vanojo
simbolinius, reikalingiausius
“kūdikiui” reikmenis: čiulp
tu k ą, b u te liu k ą ir šliau žtinukus.
A pie A dvento-kalėdinio
laikotarpio folklorą Lietuvoje
supažindino “Dolijos” vadovė
Egida Matulionienė, Vilniaus
universiteto absolventė, išdai
navusi VU folkloriniame an
sam blyje “R atilio” apie de
šimtį metų. Egida yra subūrusi
du folklorinius ansam blius:
vieną - vaikų Vilniuje; kitą jau čia Amerikoje - Vašingtone
(DC), kuris vėliau pasivadino
“Jorės” vardu ir 2000m. daly
vavo “Sodauto” jubiliejiniame
koncerte. Atvažiavusi į Bos
toną (M A ), prisijungė prie
“Sodauto” ansamblio. Egida
subūrė ir trečiąjį ansam blį
“Doliją” , kuris švenčia savo
pirmąjį “gimtadienį” (įsikūrė
2001m. sausio 26d.). “Dolija”
- tai sutartinės garsažodis:
Z v in g ia žirgas,
Dolijutė, dolija.
Už va rte lių ,
Dolijutė, dolija.
E isim , sesyt,
Dolijutė, dolija.
Vartų
kelcė,
Dolijutė, dolija, ir t.t.

dolija.
dolija.
dolija.
dolija.

Jaunimas, atvykęs iš Lietu-

ir sk leisti šį liaudies turtą
žmonėms.
S u b a tv ak a rio p rad ž io je
Egida supažindino su Advento
- kalėdinio laikotarpio labai
senų ir archaiškų dainų sim
bolika, kurioje slypi paslaptis
ir grožis. Pačios seniausios šio
laikotarpio dainos savo teks
tais sie k ia
ik ik rik š č io 
niškosios Lietuvos laikus.
Tuos laikus, kai žmogus dar
nesuprato daugelio gam tos
reiškinių, nežinojo, dėl kokios
priežasties dienos trumpėja, o
paskui pradeda ilgėti. Buvo
manoma, kad tai vyksta todėl,
kad nusilpo Saulė, kurią nugali
tam sy b ių d v asio s. Saulė
pavargusi, nueina ir ji gali
nebegrižti. Tai būtų žmonijos
k atastro fa, ir kad jo s būtų
išvengta, žm onės įvairiais
veiksmais, apeigomis, siekė
su g rą ž in ti
p rara n d a m o
pasaulio tvarką, sugrąžinti
saulę, padėti jai išsivaduoti iš
tamsybės gniaužtų. Būtent tas
saulės vadavimo, jos laukimo
laikotarpis tapo turtingas gra
žiais papročiais, prasm in
gomis apeigomis ir, žinoma,
spalvinga tautosaka: dainomis,
žaidimais, burtais, vaidini
mais, ir oracijomis.
E gida prim inė, kad ik i
k rik šč io n išk o je L ietu v o je,
maždaug nuo lapkričio 30d.
buvo pradedama laukti pradin
gusios Saulės ir atliekam os
tam tikros apeigos (vėliau
rašytiniuose šaltiniuose vadi
namos kaip papročiais), o
gruodžio pabaigoje buvo iškil
mingai švenčiamas Saulės ir

Laiko sugrįžimas. Tai buvo
tarsi du tarpsniai: sugrįžtančio
- atgimstančio Laiko ir Saulės
laukimo laikas ir sugrįžusios
Saulės šventės laikas. Krikš
čionybė Lietuvoje, Laiko ir
S au lės a tg i mi mo - l au ki mo
laiką sutapatino su adventu
(lot. adventus- atėjim as), o
Saulės sugrįžimo šventę - su
Kristaus gimimu.
Salės viduryje puikavosi
pakabintas eglišakių vainikas,
kitaip dar vadinamas “sodu”,
kuris sim bolizuoja žmogaus
vidinę ram ybę, dvasinę pu
sia u sv y rą ir n e s ib a ig ia n tį
gyvenimą. Eglutė - vainikas
b u v o p a p u o šta s rie š u ta is ,
obuoliais ir kitokiomis gėry
bėmis, kurios nebuvo atsitik
tinės. O buoliai, prosenovės
kultūroj, sim bolizavo atgi
mimą, gyvybę ir vaisingumą.
Serm ukšnis - buvo tikim a,
apsaugodavo nuo blogio jėgų.
Ąžuolo gilės - reiškė jėgą.
Kankorėžiai- simbolizavo ryšį
su m irusiųjų pasauliu. N e
veltui jie auga ant am žinai
žaliuojančių m edžių - kaip
niekada nenutrūkstantis ryšys.
Riešutai - simbolizavo svei
katą ir ilgaamžiškumą. Buvo

bintais ant eglutės, Kūčių naktį
vaišinosi mirusiųjų artimųjų
sielos (sim bolinis ryšys su
mirusiųjų pasauliu). Iš šiaudų
sunertos įvairios geometrinės
form ų figūros pagyvindavo
gyvybinės energijos judėjimą
namuose ir sim bolizavo pa
saulio gyvybės medžio ryšį su
žmonių pasauliu.
Senovėj lietuviai į iškil
mingas šventes, ypač siejamas
su apeigom is, p ap ro čiais,
rinkdavosi apsirengę gražiau
siais išeiginiais rūbais, kurie
buvo labai tausojami ir per
duodami iš kartos į kartą .
Ansambliečiai dėvėjo XIXa.
vidurio žem aitiškais, zanavykės, kapsės, Tilžės apskri
ties, aukštaičių ir dzūkų rūbais.
D o lijie č ia i d a in a v o lig
šiandien, Lietuvos kaimuose,
y p atin g ai D z ū k ijo je , senų
žmonių atmintyje dar tebesau
gomas, tebedainuojamas dai
nas, kuriose žadinam a, va
duojama saulė iš gilaus žiemos
miego; auksu aplietais ragais
atbėga mitinė figūra - Elnias
D ev y n iarag is; per aukštus
k a ln u s bei žem us k lo n iu s
geležiniais ar moliniais ratais
atv ažiu o ja šyvas žirgas ar
vaško k u m ela itė ir atveža
Kalėdas.
E lnias arba briedis nuo
seno buvo garbinam as dau
gelio tautų. Lietuvių elnias
tu rė jo ry šį su K alėdom is.
M anoma, kad Kalėdos savo

“Dolijos” folklorinė grupė.
tikima, kad riešutais galima
u ž d e g ti m eilę, s u s tip rin ti
vedybinius ryšius. Tad per
Kalėdas, jaunimas, ypač mer
gin o s ir ja u n o s m arčio s,
nešiodavosi riešutus gražiuose
m aišeliuose ir dovanodavo
juos vyram s. Jei tom is die
nomis rasdavo dvilypį riešutą
(liaudyje dar vadinamu kreimeriu), tai buvo manoma, kad
jei vieną to riešuto pusę duosi
suvalgyti mylimajam, tai tas
būsiąs dar meilesnis. Kreimerį
žmonės nešiodavo piniginėj,
kad visada turėtų pinigų. Sau
sainiais ir saldainiais paka

logiška prasme siejasi ir elnio
devyni ragai, kuriais galima
nusigauti į viršutinį pasaulį.
Siuo požiūriu padedama pa
siekti viršutinę kosmoso sferą
- elnias atlieka meditatoriaus
v aid m en į. R agai yra tarsi
ju n g iam o ji grandis su v ir
šutiniu pasauliu.
Sodas reiškė, ne tik tą vietą,
kur auginami vaisiai, bet ir
so d y b ą, nam ą, į k u rį s u 
grįžtam a, tai ir sim bolinis
ženklas vestuvių apeigose . Čia
žodžiui “Sodas” suteikiam a
d a u g ia re ik šm ė , sim b o lin ė
reikšmė, jungianti praėjusį ir
būsimą laiką, kaip tiltas tarp
žiemos ir pavasario, nakties ir
šviesos, seno ir naujo. Sodas
tam p a p ra ė ju s ia is m etais,
praėjusiu laiku, pradingusios
saulės simboliu ir tuo pačiu
žodžiu vadinam as - Sodas,
kuris buvo vestuvių, tai yra
naujos gyvenim o pradžios
sim boliu, tai tas pats seno
gyvenim o sim bolis čia pat
virsta naujo gyvenimo, naujos
v iltie s sim b o liu . A dv en to
laikotarpio dainose, zuikis,
kaip mitinė figūra, dažniausiai
atstovauja požemio pasauliui m irusiųjų, prosenelių, vėlių
pasau liu i. Tai tarsi gražus
him nas seniesiem s- praėju
siems metams ir pasveikinimo
giesme Naujiesiems.
Subatvakario metu buvo ne
tik dainuojamos dainos, pri
tariam os kanklėm is ir sku

L.Kulbienės nuotraukos
senuoju sluoksniu buvo susi
jusios su mitopoetine pasau
lėžiūra ir galėjo reikšti šventę,
kurios pagrindinė funkcija pasaulio ir žmogaus, atsidū
ru sio k ritin ė je b ū k lėje ,
atsinaujinimas. Elnias įgauna
pasaulio modelio bruožų, kuris
atitinka pasaulio medžio įvaiz
dį. Tiek pasaulio modelis, tiek
pasaulio m edis turi ryšį su
skaičiumi “devyni” . Galim a
rasti teiginių, kad septynios bei
d evynios p a sau lio m edžio
šakos g a lė jo re ik š ti d a n 
g išk ą sia s zo n as, k o sm o so
ly g m en iu . G a lb ū t su a n a 

dučiais, bet ir žaidžiamas tik
tam la ik o ta rp iu i b ū d in g as
vienas iš žaidimų “Buvo mūsų
lelim oj”. Zaidžiantieji pasi
sk irstė į dvi d a lis - dvi
priešingas puses, kurios galėjo
simbolizuoti dviejų pasaulių,
dviejų skirtingų pusių sandūrą
ir m onologu kalb ėjo apie
tėvulio ir anytos dvarus, bet tuo
p ačiu vyko ir tų dvarų
paly g in im as. B ū tent tam e
palyginime, greičiausiai ir buvo
užkoduotas ano ir šio pasaulio
Nukelta į 8 p.

8

DIRVA • 2002 m. sausio 29 d.

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus

PREZIDENTAS SUPAŽINDINO AMERIKIEČIUS SU
LIETUVOS APLINKOSAUGA
L ietuvos R espublikos P rezid en tas Valdas A dam kus
svarbiausiu mūsų šalies aplinkosaugos ateities tikslu laiko gerai
subalansuotos ilgalaikės aplinkos apsaugos politikos parengimą.
Tai šalies vadovas pabrėžė savo pranešime “Tradicijos ir nauji
iššūkiai - Lietuvos grįžimas į gamtą XXI amžiuje”, sausio
23 d. skaitytą Amerikos mokslo plėtros asociacijoje. Pranešimą
V. Adamkus skaitė baigdam as vizitą Jungtinėse Am erikos
Valstijose ir prieš išvykdamas į Meksiką, praneša ELTA.
Lietuviai turi apsispręsti - pasirinkti šiuolaikišką efektyvų
ūkin in k av im o m odelį ar aplinką tau so jan čią ekologinę
žemdirbystę. Tai savo kalboje pažymėjo Prezidentas Valdas
Adamkus supažindindamas amerikiečius su Lietuvos aplinkos
apsaugos uždaviniais.
Lietuvos vadovas Am erikos m okslo plėtros asociacijos
nariams paaiškino, jog šiuolaikiškas ūkininkavimo modelis
pareikalaus mažinti žemdirbių skaičių Lietuvoje ir padidinti
chem inių trąšų naudojim ą. O norint pasukti ekologinės
žemdirbystės keliu, didžiausią dėmėsį reikia skirti kooperacijai
ir aplinkos apsaugai žemės ūkyje.
Jis, gyvendams JAV, vadovavo Aplinkos apsaugos mokslinio
tyrim o centrui, iki 1997 m etų adm inistravo JAV aplinkos
apsaugos agentūros Vidurio Vakarų regioną. Jam yra suteiktas
Tarptautinis gam tosauginis apdovanojim as, už ypatingus
nuopelnus tarnyboje jam įteiktas JAV aplinkos apsaugos
agentūros aukso medalis bei JAV Prezidento apdovanojimas.
Vašingtone skaitydamas pranešim ą V.Adamkus taip pat
pažym ėjo, kad Lietuvos aplinkos apsaugos politiką lemia
sovietinis palikimas ir globalizacijos procesai. Tačiau, anot
Prezidento, šalies valdžia sėkmingai sprendžia totalitarinio
palikim o problemas. “Svarbu pažymėti, jog šiame procese
Lietuva gali pasinaudoti Vakarų patirtimi ir pagalba. Lietuvai
įstojus į Europos Sąjungą ženkliai padidės konkurencija, kuri
vers mūsų žemdirbius plėtoti kooperaciją ir didinti efektyvumą”,
- sakė V.Adamkus.
S v a rb ia u siu L ie tu v o s ap lin k o sa u g o s a te itie s tik slu
Prezidentas įvardijo gerai subalansuotos ilgalaikės aplinkos
apsaugos politikos parengimą. Pripažindamas, jog tam tikra
visuom enės dalis dar per m ažai skiria dėm esio aplinkos
problemoms, V.Adamkus pripažino, jog reikėtų skatinti pažangų
visuomenės mąstymą.
Amerikos mokslo pažangos asociacija turi 138 tūkst. narių
bei jungia 275 visuomenines organizacijas. Asociacija siekia
p o p u lia rin ti n a u ja u siu s m o k slo a tra d im u s, su a rtin ti
mokslininkus, politikus ir visuomenę kuriant ir įgyvendinant
pažangias idėjas.
LIETUVOS PRANEŠIMAS JUNGTINĖMS
TAUTOMS
Vyriausybė pritarė Jungtinių Tautų Tarptautinio ekonominių,
socialinių ir kultūrinių teisių pakto nuostatų įgyvendinimo
Lietuvoje pirminei ataskaitai ir nutarė pateikti ją Jungtinių Tautų
Vyriausiojo žmogaus teisių biurui.

PARAMA “AUSROS” ŽURNALUI
LENKIJOJE
Per praėjusius metus gy
venimas Punsko, Seinų ir kitų
lietuviškų etninių žemių lie
tu v iam s L enkij oj e buvo
nelengvas ir dėl ekonominių
sąlygų, ir dėl įvairių vietinės
bei valstybinės valdžios da
rom ų sunkum ų. P a sa u lio
Lietuvių Bendruomenės Val
dyba, n o rėd am a d a u g ia u
padėti Lenkijos lietuviams ir jų
Bendruomenei, 2001 m. ru 
gpjūčio mėn. 12-15 dienomis
Seinuose sušaukė metinį PLB,
kraštų Lietuvių Bendruomenių
ir Lietuvių Jaunimo Sąjungų
pirmininkų suvažiavimą. Su
važiavime dalyvavo Lietuvos
R espublikos am basadorius
Lenkijai Darius Degutis, LR
konsulai, vyskupas Paulius
Baltakis, visi 10 PLB Valdybos
n arių ir LB b ei LJS p ir 
mininkai ar jų pavaduotojai iš
Australijos, Siaurės ir Pietų
Am erikos, Am erikos, E uro
pos, Sibiro ir kitų kraštų. Tas
su v a žia v im a s p a k ė lė ten
gyvenančių lietuvių nuotaiką,
nustebino lenkus savo gau
sumu ir vėliau padėjo geriau
išspręsti iškilusias vietinės
lietuviško švietimo problemas.

Visiems buvo parodyta, kad
p a sa u lio lie tu v ia i s o lid a 
rizuoja, rūpinasi ir remia savo
tautiečius Lenkijoje. Jų švie
tim o, kultūros, v isuom eni
niams bei jaunimo projektams
ir L en k ijo s L ietu v ių B e n 
d ru o m e n e i buvo p e rd u o ta
a tv e ž ta ne m aža L ie tu v ių
Fondo parama.
Deja, po suvažiavimo dar
liko ir toliau pamažu spren
džiam a len k ų p a sie n io
užkardos problema. Jos reikalu
ir toliau aiškinasi Lenkijos
L ietuvių B endruom enė, jai
talkina PLB Valdyba ir Atsto
vybė Lietuvoje. Vienas iš PLB
Valdybos vicepirmininkų yra
Varšuvoje gyvenantis ir moks
linį darbą dirbantis istorikas dr.
Bronius Makauskas.
V ėl atsirado nauja p ro 
blema. Nors ir anksčiau buvo
sunku verstis gaunam om is
prenumeratomis ir valstybine
pagalba Punske leidžiam am
m ėnesiniam lietuvių kalba
“A u šro s” ž u rn a lu i, tač iau
d ab ar n a u ja L e n k ijo s v y 
riausybė sm arkiai sumažino
jos teikiamą finansinę paramą.

“Aušra” šiuo metu išgyvena
sunkią krizę. PLB Valdyba
p ra ė ju sių
m etų
v a sarą
“Aušrai” perdavė 1,000 dol.
paramą ir papildoma pagalba
išsiųsta N aujų m etų proga.
Tačiau skubiai reikia daugiau
lėšų, kad būtų galim a leisti
Lenkijos ir kitiems lietuviams
labai reikalingą “Aušrą”.
Pasaulio Lietuvių Bendruo
m enės Fonde yra “A ušros
žurnalui rem ti są sk a ita ” , į
kurią galim a siųsti čekius.
R eikia rašyti: “L ithuanian
World Community Founda
tion” vardu pažymint, kad tai
yra “Aušros žurnalui remti”
ir siųsti: Lithuanian World
Community Foundation
PO Box 140796
Grand Rapids, MI 49514
0796
Visos aukos AUŠRAI bus

ELTA prim ena, kad L ie
tuva, prisijungus prie Jung
tin ių T autų T arp ta u tin io
e k o n o m in ių , so c ia lin ių ir
kultūrinių teisių pakto, kaip ir
kitos valstybės dalyvės, įsi
p areigojo p ateik ti pirm inę
ataskaitą apie pakto nuostatų
įgyvendinimą bei teikti perio
dines ataskaitas kas penkerius
metus.
Jungtinių Tautų Tarptau
tinio ekonominių, socialinių ir
kultūrinių teisių pakto nuost
atų įgyvendinim o Lietuvos
R e sp u b lik o je
p irm in ė je
ataskaitoje pateikiama infor
m acija apie L ietuvoje įgy
vendinamas žmogaus teises į
darbą, tinkamas ir palankias
darbo sąlygas, socialinę ap
saugą, m okslą, dalyvavim ą
kultūriniame gyvenime.

VILNIUJE BALTIJOS
ŠALIŲ GYNYBOS
MINISTRAI
Sausio 23 d. Vilniuje įvyko
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
gynybos ministrų susitikimas.
Susitikime aptartas pasi
rengimas prisidėti prie kovos
su ta rp ta u tin iu tero riz m u ,
regioninio saugumo, santykių
su k aim y n in ė m is šalim is
būklę, pasikeisti informacija
apie Baltijos šalyse vykstančią
ginkluotųjų pajėgų reformą.
Taip pat buvo pristatytas naujas
trišalis projektas, kurio tikslas
- tobulinti valdymo kontrolę ir
pasikeitimą informacija.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
m inistrai Linas Linkevičius,
Girtis Valdis Kristovskis ir Ju
ris Luikas pasirašė bendra
darbiavimo komunikatą.

A.PAULAUSKAS
ATSISVEIKINO SU
KINIJOS
AMBASADORIUMI
Lietuvos ir Kinijos dvišalį
politinį ir ekonominį bendra
darbiavim ą, verslo santykių
raidą trečiadienį Seimo Pirmi
ninkas A. Paulauskas aptarė su
kadenciją baigiančiu Kinijos
a m b a sa d o riu m i L ie tu v o je
Guan Hengguang.
Seimo Pirmininkas pabrėžė
palankią Lietuvos geografinę
p a d ė tį K in ijo s e k s p o rtu o 
tojams. “Lietuvos medienos,
baldų, dirbtinio pluošto pro
d u k c ija , p ien o ir m ėsos
gaminiai galėtų rasti nišą Ki
nijos rinkoje”, sakė jis.
Ambasadorius pasidžiaugė
K inijos ir L ietu v o s p a rla 
mentarų kontaktais.

perduotos per Lenkijos Lie
tuvių Bendruom enę. Aukos
PLB Fondui yra atleidžiamos
nuo JAV federalinių mokesčių,
ID N o. 3 6 -3 0 9 7 2 6 9 ir
kiekvienas aukotojas gauna
kvitą.
A.P.

ŽIEMOS SUBATVAKARIS “OI ATVAŽIUOJA ŠVENTA KALĖDA”
Atkelta iš 7 p.

sugretinimas, išryškėjo tam
sos ir šviesos simbolika.
Turbūt pati smagiausia ir
lin k sm ia u sia su b a tv a k a rio
dalis - burtai. Neištekėjusios
merginos ir nevedę vyrai ga
lėjo sužinoti: ar sekančiais
metais ištekės/ves, kokį vyrą/
žmoną gaus, ištraukdami šaką
iš didžiulės šluotos ar paim 
dami saują kučinukų, ansam
b lie č ia i išm okė p a sid a ry ti
nematomu. O subatvakario

pabaigoje, atvažiavusi Kalėda,
berdama grūdus žiūrovams ant
galvų, derlingumo ir sėkmės
simbolį, linkėjo gerų, linksmų
ir ramių sekančių metų.
S u b atv ak ario p abaigoje
Z ita K rukonienė pad ėk o jo
ansambliečiams už puikų pasi
rodymą, o Birutė Banaitienė
padovanojo ansam bliečiam s
sim boliškas natas. D olijos
dėka galėjom e įsiklausyti į
gyvenim o gausm e gerokai

pritilusius protėvių balsus;
įsiklausyti ir pasistengti su
prasti, ką jie mums kalba, tos
pačios Žem ės vaikam s; p a
liesti šimtmečio senumo eks
p o n atu s: lia u d ie s išm in tį,
d a in a s, šo k iu s, ž aid im u s,
burtus...
S u b atv ak arį organizavo
ALTS Bostono skyrius ir “Už
jūrio Lietuva”, o programoje
daly v av o fo lk lo rin ė grupė
“Dolija”.
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NENURIMSTANTIS IR
KOVOJANTIS
POKALBIS SU MONS. ALFONSU SVARINSKU

...Jis šį kartą atskrido ne
taip, kaip prieš kelerius metustre m tin y s. D ab ar ja u kaip
laisvo krašto p ilietis, kaip
d e m o k ra tijo s, n e p rik la u 
somybės ir krikščioniškosios
tiesos apaštalas. Gerų draugų
padedam as, atsirado A m e
rik o je a p la n k y ti k a d a ise
matytų ir sutiktų mielų savo
gimtojo krašto sesių ir brolių.
Su čion viešnagės atskridusiu
monsinjoru ir pasikalbėjome:
-Jū s ja u ne p irm ą sy k
esate už Atlanto. Tad kaip
dabar Jum s atrodo A m e
rikos lietuviai?
- A m e rik o je esu ja u
antrąsyk. Daug lietuvių jau
išmirę. Su kai kuriais susitikau.
Po anų sk a u d žių ru g sė jo
įvykių am erikiečiai padarė
išvadas. Oro uostuose daug
rūpestingiau tikrina keleivius,
bet televizijos ekranuose smurtas ir reklamos. Rugsėjo
įvykiai verčia susim ąstyti.
Nebėra krikščioniškų principų
nei gyvenime, nei politikoje.
Man patiko vieno amerikiečio
ž u rn a listo
m in tis,
kad
Am erikos TV kanaluose šie
d a n g o ra ižia i buvo su b o m 
barduoti šimtus kartų. Jaunoji
karta, užaugusi prie ekranų, tad
jiems nebereikia ko nors nauja
išradinėti. Trūksta tik matytus
v aizd u s p a n a u d o ti savo
tikslams.
- Kokia dabar Lietuvoje
d o ro v in e m ū sų ja u n im o
būkle?
- L abai p rasta . T ėv ai p o k a rio k a rta - a u k lė ti
kom unistiškai. M arksizm aslen in iz m a s išp lo v ė jie m s
smegenis ir atbukino valią.
-K ok ia L ie tu v o s TV
padėtis?
-Tikrai prasta net valsty
binė Lietuvos TV. Smurtas ir
seksas. M ano vienas lagerio

draugas L evas K arsavinas
sako, k ad d id ž ia u sia s n u 
sikaltimas yra tada, kai į blogį
visiškai nereaguojama. Blogis
ir jo imperija egzistuoja. Apie
ją kalbėjo buvęs A m erikos
p re z id e n ta s R. R eag an as.
Tiktai jo formos kitokios. Per
dešimtmetį “laisvoji spauda”
L ietu v o j e p a d a rė d a u g ia u
b lo g io negu KGB p er 53
okupacijos metus.
- K o k ia s p a la n k ia s ir
teig ia m a s lie tu v išk u m o
slinktis Jūs matote tiek prie
Nemuno, tiek svetur?
- Didelių permainų nepa
stebėjau. Trūksta idealistų.
T odėl m ažai ir k o v o to jų .
Lietuviai gyvena praeitimi ir
m ažai žvelgia į ateitį. Štai
pavyzdys. Lietuviai pam ilę
Rūpintojėlį, šį XIX a. simbolį,
dar ilgai dovanos Jį saviesiems
ir užsieniečiams. Lietuva jau
dukart prisikėlė per praėjusį
tūkstantm etį. Du sukilim ai
žiauriai num alšinti. Spauda
uždrausta. XX a. ji prisikėlė iš
vergijos net du kartus: vasario
16-ąją ir kovo 11-ąją. Prisikels
darsyk ir pakels akis ir širdį
aukštyn. D abar tiktų P risi
kėlusiojo Kristaus simbolis.
Tik, gaila, galvoti ir dirbti
nenorim a. Prisikėlim as re i
kalauja dinamiškumo, veiklos,
energijos ir ryžto. Taigi žeme
tvirtai vaikščiodami, dažniau ir
aukščiau kelkime akis ir širdį
į dangų. M ūsų asmeninis ir
Tautos likimas - Dievo ranko
se. Dievui nėra negalimų da
lykų. Todėl tikėkim e Dievo
Apvaizda.
- Ką galėtumėte pasakyti
apie pašaukim us į vienuo
lijas ir seminarijas?
- M ano su p ra tim u , p a 
šaukimų stoka tiek Amerikoje,
tiek ir visame pasaulyje. M a
žėja jų ir L ietuvoje. M ūsų

krikščionim s ir ypač k u n i
gams, kunigų seminarijoms ir
vienuolijom s trūksta aukos
dvasios. Dažnai prisimenama,
kad reikia skaityti šv. Raštą,
b e t jis sk aito m as taip n e 
dėmesingai. O Kristus aiškiai
pasakė: kas nori eiti paskui
mane, teišsižada pats savęs,
tegul ima savo kryžių ir teseka
mane”.
- Kas Jums itin rėžia akį
gimtajame krašte?
- Kiekvieną keliose auto
busų stotelėse Vilniuje kar
tojama: “Cvirkos stotelė, Cvir
kos stotelė...” O kitoje gatvės
pusėje yra Islandijos gatvė. Tik
nė vienas Vilniaus meras iki
šio lei n ed rįso p a k e isti šio
pavadinimo. Daugelio miestų
ir m iestelių gatvių teb ev a
dinamos sovietiniais vardais.
Paprastiems žmonėms atrodo,
kad kovojama ne už Lietuvą,
bet už savo kėdes.
- O ką Jū s k u r ia te ,
stengiatės nauja ir gražaus
palikti Lietuvai?
Statom e partizanam s pa
minklus ir kryžius savo ir gerų
žm onių lėšom is. Sukūrėm e
Didžiosios Kovos apygardos
partizanų parką U km ergėje
prie Utenos plento. Jis apie 60
ha ploto. Parką kerta ZarasųKauno plentas, teka Šventoji.
O p a rk o te rito rijo je įte k a
Siesartis ir M ūsia, kuri u ž
tvenkta. Vanduo pakeltas 5
m etru s. Tai g era ukm ergiečiams maudykla. Netoliese
pastatyta gražių didelių kryžių,
išaugęs 14 Kristaus kančios
stotelių kelias. Kitą pavasarį
viską pašventinsime.
- Kokie Jūsų ateities pla
nai?
- Norime sukurti Kęstučio
apygardos partizanų m em o
rialą Kryžkalnyje. Tatai turėtų
būti tarsi koplyčia su laiptais

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas

žemyn. Ant koplyčios sienų ir
la ip tų re ik ė tų s u ra šy ti ir
įam žinti daugiau nei 2000
partizanų pavardžių, vardų ir
slapyvardžių, gimimo datų ir
kitų duomenų. Virš kelio 20
metrų iškylanti kalva matoma
iš v isų p u sių už k e lių
kilometrų. Tiktai nėra iš ko tų
d arb ų p ra d ė ti. N e trū k sta
p in ig ų g rožio k aralienėm s
rinkti, sporto ir kitiem s rū 
mams statyti. Netrukus šiam
Laisvės kovų paminklui, kuris
primins kartų kartoms mūsų
tautos nelygią kovą su priešais,
paskelbsim e p rojekto k o n 
kursą, tada prašysim e gerų
žmonių pagalbos.
- Ko norėtumėte palinkėti
L ie tu v a i ir v isie m s šio
leidinio skaitytojams?
- A m erik o n a tv a ž ia v ę s
p a sise m ti d a u g ia u žin ių ,
pamatyti, truputį pailsėti, taip
pat paieškoti param os savo
planams, galiu palinkėti štai
ką: L ie tu v a i re ik ia tv irta i
įam žinti praeitį, išaukštinti
laisvės kovas už laisvę, todėl

reik ia p a lik ti ben t kuklius
paminklus mūsų nebyliesiems
d id v y ria m s, k ad vaikam s
išliktų atmintis, nes be istorijos
- lik sim e am žiam s vaikai.
V isiem s k o v o to ja m s už
Lietuvos laisvę lenkiu galvą ir
dėkoju Jums, broliai, sesės, už
ligą, didelę ir v iso k erio p ą
pagalbą per visus okupacijos
metus. Tik nepamirškite mūsų
ir šiandien, Jūsų pagalba dar
taip re ik a lin g a visur. Tad
“Vardan tos Lietuvos” sakau
Jum s iš šird ies. L in k iu
dvasingų ir veržlesnių Naujųjų
Metų. Garbė Jėzui Kristui!
Redakcijos ir asmeniškai
savo v ard u n u o šird ž ia i
dėkojame M onsinjorui, Lie
tuvos partizanų kapelionui
Alfonsui Svarinskui už tiesius
ir įd om ius atsak y m u s. Ir
šviesa, ir tiesa Jūsų ir visos
Lietuvos žingsnius, darbus ir
kelius visados telydi.
Su mons. A. Svarinsku kalbė
josi kun. K.J. Ambrasas S.J.

NAUJI VYSKUPAI ZENGE Į SAVO KATEDRAS
S au sio 20 d ien ą buvo
rengiam as paskirto naujojo
Telšių vyskupo Jono Borutos
SJ in g re sa s - įže n g im a s į
vyskupijos katedrą.
Iškilmės, kaip informuoja
ELTA, p ra sid ė jo L ietu v o s
vyskupų eisena iš vyskupijos
k u rijo s į T elšių k a te d ro s
šventorių. Buvo meldžiamasi
p rie T elšių v y sk u p ų kapų
šventoriuje ir katedros krip
toje. Po maldos Švenčiausiojo

Sakram ento koplyčioje pra
sidėjo iškilm ingos šventos
Mišios. Prie katedros Didžiojo
altoriaus buvo skaitoma po
piežiaus Jono Pauliaus II bulė,
vyko naujojo Telšių vyskupo
Jono Borutos SJ pristatymas.
T elšių v y sk u p ijo s k u n igų,
vienuolių ir tikinčiųjų atstovai
pareiškė naujajam vyskupui
savo pagarbą ir paklusnumą.
Jo Ekscelencija Jonas Boruta
SJ p a s a k ė p a m o k s lą ir

s u te ik ė T e lšių v y s k u p o
palaim inim ą.
V asario 10 d ien ą, k aip
informavo Eltą Lietuvos vys
kupų k o n fere n c ijo s se k re 
toriatas, numatytas Vilkaviškio
vyskupo Rim anto N orvilos
ingresas į Vilkaviškio katedrą,
o vasario 17 dieną - Panevėžio
vyskupo Jono Kaunecko iškil
mingas įžengimas į Panevėžio
katedrą.
P a s ik e itim a i L ie tu v o s

k a ta lik ų B a ž n y č io s h ie 
rarchijoje, kaip primena ELTA,
įv y k o sa u sio 5 dieną.
P opiežius Jonas P aulius II
atleido vyskupą Antaną Vaičių
iš Telšių vyskupijos a p a š
ta lin io a d m in istra to ria u s
pareig ų ir nau ju o ju T elšių
v y skupu p ask y rė V ilniaus
arkivyskupo augziliarą vys
kupą Joną Borutą SJ. Priėmus
P a n e v ė žio v y sk u p o Juozo
P re ik šo
a tsista ty d in im ą ,
naujuoju Panevėžio vyskupu

buvo paskirtas Telšių vyskupo
augziliaras vyskupas Jonas
K au n eck as, p riė m u s V il
k a v išk io v y sk u p o Juozo
Z e m aič io a tsista ty d in im ą ,
naujuoju Vilkaviškio vyskupu
paskirtas Kauno arkivyskupo
augziliaras vyskupas Rimantas
Norvila.
J.Boruta vyskupu konse
k ru o ta s 1997 m eta is, J.
Kauneckas - 2000 metais, R.
Norvila - 1997 metais.
ELTA
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UŽSIENIO INVESTUOTOJAI
Užsienio investuotojai nori
aktyviau bendradarbiauti su
L ie tu v o s v a ld ž io s in s titu 
cijom is, euroderybininkais,
fo rm u o ja n t v e rslin in k a m s
aktualias derybų su ES po
zicijas bei kuriant užsienio
investuotojam s patrauklios
Lietuvos įvaizdį.
Tokią poziciją Investuotojų
forumo valdybos nariai išsakė
susitikę su vyriausiuoju eurod ery b in in k u P etru A uštrevičiumi.
Investuotojų forumo vyk
d a n ty sis d ire k to riu s A lgis
Avižienis sakė, kad labiausiai
užsienio investuotojus domina

Lietuvos derybos su ES žemės
ūkio ir e n erg etik o s se k to 
riuose.
“Tai yra im lios in v esti
cijoms sritys ir čia užsienio
in vestuotojai galėtų padėti
m odernizuoti Lietuvos ūkį,
tiksliai žinant derybų su ES
baigtį”, - sakė A.Avižienis.
P.A uštrevičiaus teigim u,
dėl mokesčių, teisingum o ir
vidaus reik a lų , reg io n in ės
politikos ir struktūrinių prie
monių, energetikos, finansinių
ir biudžetinių nuostatų Lietuva
sieks baigti derėtis arba pa
siekti maksimalios pažangos
per šį pusmetį.

“D ėl e k o n o m in ių
ir
socialinių problem ų Lietuva
siekia ilgesnio pereinam ojo
laik o ta rp io akcizui tabako
gam iniam s didinti, taip pat
laukia sunkios derybos dėl
žemės ūkio gamybos kvotų ir
tiesioginių išm okų žem dir
biams”, - sakė P.Auštrevičius.
Jo teig im u , artim iau siu
metu Lietuva ir ES turės apsi
spręsti dėl Ignalinos atominės
elektrinės ateities, taip pat
laukia sprendimai dėl dirba
m os
žem ės
p a rd a v im o
užsieniečiams.
V yriausias derybininkas
pabrėžė, kad derybose p ir
miausia siekiama kuo geriau
atsovauti tautinius interesus,

tačiau taip pat suprantama, jog
derybiniai susitarimai yra labai
sv arb ū s įv a irių ū k io šakų
p lė tra i, sėk m in g ai įm onių
veiklai.
Rengiant derybines pozi
cijas nuolat konsultuojamasi
su P ra m o n in in k ų k o n fe 
deracija, Farmacijos įmonių
asociacija, Draudimo įmonių
asociacija.
S usitikim o m etu In v es
tu o to jų fo ru m u i p a siū ly ta
aktyviau b en d rad arb iau ti ,
skleidžiant inform aciją apie
verslo sąlygas ir galim ybes
veikti ES rinkoje.
Investuotojų forumas yra
stam biausių ir aktyviausių
investuotojų į Lietuvos ekono

miką asociacija, vienijanti 36
bendroves. Investuotojų foru
me dalyvaujančios bendrovės
Lietuvoje yra investavusios
per 7,2 milijardo litų, tai yra,
apie 60 pro cen tų visų tie 
sioginių užsienio investicijų
L ietuvoje. Šios bendrovės
teigia aprūpinančios darbu per
22 740 Lietuvos žmonių ir į
b iu d že tą su m okančios per
3,064 m ilijardų Lt. įvairių
mokesčių.
Šiuo metu Lietuva su ES
yra baigusi derėtis dėl 23 iš 31
derybinio skyriaus.
Lietuva ketina baigti de
rybas šių metų pabaigoje, o
2004-aisiais - tapti pilnateise
ES nare.
EK informacija

MODERNI KLINIKA - IR STUDENTAMS, IR
GYDYTOJAMS
Sausio 23 d. atidarom os
atnaujintos ir šiuolaikiškai
įren g to s K auno m edicinos
universiteto Ortopedinės sto
matologijos klinikos patalpos,
praneša ELTA. Būsimųjų sto
m ato lo g ų m o k y m u isi bei
gydytojų tobulinimuisi įrengta
moderni 10 vietų gydymo salė
bei 10 vietų mokymo klasė.
O rto p ed in ė s s to m a to 
logijos klinika aprūpinta nau
jausia stomatologine, sterilizacine įranga ir manekenais,
taip pat funkcinės diagnostikos
aparatūra bei m okym osi ir
diagnostikos priemonėmis už
1 mln. 200 tūkst. litų. Lėšos
skirtos pagal Sveikatos ap
saugos ministerijos programą
“Burnos sveikata”.
N aujoje protezavim o la 
boratorijoje, kur gam inam i

Poilsio namai “Rugelis” Palangoje.

LIETUVA IGNALINOS AE UŽDARYMUI TURI
GAUTI SPECIFINĘ PARAMĄ
Prancūzija nemano, kad
Ignalinos atominės elektrinės
uždarym as yra vienos L ie
tu v o s p ro b le m a - tai esąs
bendras E uropos Sąjungos
šalių rūpestis. Tokią nuomonę
sausio 25 d.Vilniuje, Finansų
m in isterijo je, išsakė P ra n 
cū z ijo s v ie šo jo a d m in is 
travim o reform ų m inistras
Michel Sapin per susitikimą su
finansų m inistre Dalia G ry
bauskaite.
Svečias pažadėjo atkreipti
k itų P ra n c ū z ijo s M in istrų
kabineto narių dėm esį į fi
nansinę šios problemos pusę Lietuva, pasak jo, turėtų gauti
ne tik įprastinę stojimo į ES
paramą, bet turi teisę tikėtis ir
papildomos, specifinės para
mos Ignalinos AE problemai
spręsti.
Per P rancūzijos viešojo
administravimo reformų m i
nistro Michel Sapin ir finansų
m inistrės D. G rybauskaitės

su sitikim ą taip pat aptarta
sėkminga Lietuvos derybų dėl
narystės ES eiga.
Svečias pagyrė Lietuvos
pažangą šiose derybose, tačiau
pabrėžė, jo g šalim s k a n d i
datėm s tik in tis g a u ti ES
stru k tū rin ių fondų param ą
būtina tobulinti jų adm inis
tracinius gebėjim us, rengtis
tinkam ai panaudoti ir kon
troliuoti tų fondų lėšas.
Prancūzijos ministras, kaip
praneša ELTA, pateikė finansų
ministrei labai įdomų siūlymą
- aptarta galimybė inicijuoti
dvynių projektą rengiant Lie
tuvos valdininkus dirbti ES
institucijose.
Per susitikimą Prancūzijos
viešojo adm inistravim o re 
form ų m in istru i F in a n sų
ministerijoje taip pat pateikta
in fo rm a c ija apie L ietu v o s
makroekonominius rodiklius.
ELTA

visų tipų ortopediniai įtvarai
bei dantų protezai, sukaupti
šiuolaikiniai įrengimai, būtini
te ik ia n t au k što s ko k y b ės
sto m ato lo g in es p aslau g as.
Atnaujintose mokymo klasėse
žinias galės galinti beveik 40
studentų. Planuojama, kad per
savaitę čia tobulinsis 5 gy
dytojai stomatologai.
P er m etus O rto p ed in ė s
stomotologijos klinikoje gy
dom a b ei k o n su ltu o ja m a
beveik 3 tūkst. pacientų. Praė
jusiais metais vien tik socialiai
remtiniems asmenims prote
zavimo paslaugų suteikta už
65 tūkst. litų.
Kauno medicinos univer
sitetas kasm et parengia 80
gydytojų stomatologų, iš kurių
dalis pasirenka stom atologo
ortopedo specialybę

PIRMOJI MEDICINOS PAGALBA
K auno m ed ic in o s u n i
versitete (KMU) įrengta mo
derniausia Lietuvoje m oko
moji reanimacijos klasė. Sau
sio 23 d. vykusio atidarymo
metu medikai akcentavo, kaip
sv arb u , k ad m ūsų šaly je
daugėtų žm onių, m okančių
suteikti pirm ąją m edicinos
pagalbą.
Mokomoji klasė, kaip pra
neša ELTA, įrengta bendromis
KM U ir K auno m edicinos
universiteto klinikų pastan
gomis. Moderniausiai kompiu
terinei įrangai bei specialiems
manekenams įsigyti Atviros
L ietuvos fondas skyrė 100
tūkst. litų.
Naujoje reanimacijos kla
sėje planuojama rengti tobu
linimosi kursus gydytojams,
mokyti studentus, slaugos bei
fa rm a c ijo s
d a rb u o to ju s,
specialiųjų tarnybų atstovus.
Pirmosios medicinos pagalbos
teikimo įgūdžiams gilinti su
darytos itin palankios sąlygos

- kompiuterinė įranga leidžia
sukurti sudėtingiausias klini
kines situacijas, o manekenai
lyg gyvi žmonės “reaguoja” į
paskiriamus vaistus bei atlie
kamas procedūras.
In ten sy v io s tera p ijo s ir
reanimacijos specialistai pa
žymi, kad m ūsų šalyje pir
m osios p a g a lb o s nem oka
suteikti daugelis žmonių, taip
pat ir dalis medikų. Gydytojai
primena, kad klinikinės mirties
atveju nukentėjusiajam gy
vybę dar galima išgelbėti per
pirmąsias penkias minutes.
L ietu v o je nėra žinom a,
kiek žmonių miršta nesuteikus
pirm osios pagalbos arba ją

suteikus netaisyklingai. Pa
saulinės sveikatos organiza
cijos duomenimis, kasdien iš
milijono gyventojų miršta nuo
3 iki 5 žmonių, kuriems pa
galba suteikta per vėlai. 1997
metais Švedijoje išnagrinėjus
20 tūkstančių staigios klini
kinės mirties atvejų, paaiškėjo,
jog kiekviena uždelsta minutė
galimybę išgyventi sumažina
10 proc. Be to, pastebėta, jog
tais atvejais, kai nukentėjusieji
buvo pradėti gaivinti prieš
atvykstant specializuotai me
dicinos pagalbai, galim ybė
išgelbėti gyvybę yra dvigubai
d id e s n ė n e g u p rie š in g u
atveju.
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ŽIEMOS RENGINIAI

RENGINIŲ KALENDORIUS
VASARIO 17 d. 4:00 v.p.p. Dievo Motinos parapijos salėje
Lietuvos Nepriklausomybės švenčių Vasario 16-tos ir Kovo 11tos minėjimas. Meninę programą atliks “Grandinėlė” ir kanklių
vienetas “Gintarinės stygos”. Organizacijos prašomos dalyvauti
mišiose ir minėjime su vėliavomis. Rengia ALT ir JAV LB
Clevelando Apylinkės valdyba.
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” , DMNP parapijos salėse. Pradžia
11:00 v.r.
SPALIO 26-27 d. “Tradicinės lietuvių dienos” šeštadienį
6:30 v.v. Dievo Motinos parapijos auditorijoje “Aukuro” choro
koncertas. Rengia JAV LB Clevelando apylinkės valdyba.
ĮV A I R I O S Ž IN IO S

ŽIEMOS PRAMOGOS
Sulaukėme sniego. Ohio slidinėjimo parkai pradėjo
veikti. Alpine Valley, 10620 Mayfield Rd., Chesterland, OH
4 4 026,
tel.
4 4 0 /2 8 5 -2 2 1 1 ,
tin k la v ie tė :
ww w.alpinevalleyohio.com. Kas: snieglentės, slidės ir kubilai (tub
ing); antradienių vakarais - piliečių (citizens) lenktynės.
Boston Mills, 7100 Riverview Rd., Peninsula, OH, tel. 800/
875-4241 arba 330/467-2242, tinklavietė: www.bmbw.com.
Kas: snieglentės ir slidės.
Brandywine, 1146 West Highland Rd., Sagamore Hills, OH.
tel. 8 0 0 /875-4241 arba 3 3 0 /4 6 7 -2 2 4 2 ; tin k la v ie tė :
www.bmbw.com. Kas snieglentės, slidės ir kubilai (tubing).
Mad River Mountain, Bellefontaine, OH, tel. 800/231 -snow;
tinklavietė: www.skimadriver.com
Kas: snieglentės, slidės ir kubilai (tubing).
The Chalet Recreation Area, Mill Stream Run Reserv., prie
Valley Pkw., tarp Rt. 42 ir Rt. 82, Strongsville, OH. Toboganų
rogučių takai veiks iki kovo 3 d. Informacija tel. 440/572-9990.
Takai yra 700 pėdų ilgio, su 70 pėdų nuolydžiu. The Chalet ir
toboganų takus gali rezervuoti privačios grupės.

Sausio 30 d. 8:00 v.v. Cleveland Institute of Music - CIM
orkestro nemokamas koncertas Severance Hall, 11001 Euclid
Ave., Cleveland, OH 44106. Skambinti nemokamam bilietui
gauti: 216/231-1111.
Vasario 2 d. nuo vidurdienio iki 4:00 val. P.p. The Holden
Arboretum - “Žiema Holden parke” ; 9500 Sperry Rd., Kirtland,
OH 44094. Skambinti: 440/946-4400.
Vasario 9 d. 4:00 vak, p.p. Cleveland Institute of Music R obert M ann su C avani styginiu k v artetu, nem okam as
koncertas. CIM, 11021 East Blvd., Cleveland, OH 44106. Tel.
216/791-5000, ext. 225.
Vasario 15-17 d. Cleveland Institute of Music - Valentines
and Victinas - Opera in the Rounds. Vas. 15 ir 16d. - 8:00 val.
Vak. Vas.17 d.-3:00 val.p.p. CIM, 11021 East Blvd., Cleveland,
OH 44106, Tel. 216/791-5000, ext. 411.
Vasario 27 d. 1:00 val. p.p. Federal Reserve Bank Tour Nemokamas Valstybinio banko lankymas, East 6th ir Superior
Ave., Cleveland, OH 44114. Rengia National Association of
Investors Corp. Registruotis tel. 440/449-1427. Dalyvių skaičius
ribojamas 30 asm.

PENKTADIENIO VAKARAI PARKE
Clevelando Metroparkų Rocky River Nature Center, 24000
Valley Pkw., north of Cedar Point Rd., North Olmsted, vasario
mėn. įdomių paskaitų ciklas. Jos bus penktadieniais 7:15-9:00
v.v.
Vasario 1 d. Wil Priver kalbės tema - Best Walks in the Na
tional Parks. Vasario 8 d. Janet Beighle French pasakos apie Sculpted Rock National Parks.
Vasario 15 d. David Kriska pasakos apie - Galapagos of the
North: The Nature of Alaska’s Pribilof Islands.
Vasario 22 d. Steve ir Michele Romanik kalbės tema - Our
Natural World. Rocky River Nature Center penktadieniais
atdaras nuo 6:15 v.v.

DIRVAI
AUKOJO
J.Lesčinskis, Dorchester, MA 100
D.Januta, Oakland, C A ....... 100
K.Paškonis, Eastlake, O H .....65
Z.Obelenis, Russel, OH ........ 50
G.Šiliūnas, Flushing, N Y ...... 50
M.Juodišius, Cleveland, OH .. 30
E.Bernotas, Cleveland, OH ... 25
P.Švarcas, Thousand Oaks, CA 20
S.Ignatavičius, Cleveland, OH 15
R. Jacobs, La Grange, I L ....... 15
P.Kvedaras, C anada............... 15
J.Linkus, Oak Lawn, I L ........ 15
J.Matioška, Centerville, MA .. 15
V.Melinis, Brick, NJ ............. 15
V.Misiūnas, Clark, NJ ........... 15
J.Raibys, Oak Park, CA ........ 15
I. Urbonas, Lemont, I L .......... 15
V.Zdanys, W.Hartford, CT ... 15
J. Vėlyvis, North Adams, MA 15
I. Galinis, Lemont, IL ............ 10
J. Garla, Juno Beach, FL ........ 10
B.Taoras, St. Pete., F L .......... 10
V.Virbickas, Danbury, CT .... 10
S. Ilgūnas, Rochester, N Y ........5
M.Žemaitis, Amsterdam, NY ... 5
L.Balys, Lyndhurst, OH .......... 5

ZOOLOGIJOS SODAS ŽIEMĄ
Australijos nuotykių skyrius (The Australian Adventure Ex
hibit) Clevelando Metroparkų Zoologijos sode žiemai uždarytas
iki kovo 31 d. Tačiau norėdami pamatyti koalą “Meškiuką”,
užeikite į Koalą pastatą, kuris yra šildomas ir atdaras žiemą.
Kitos įdomios lankytinos kertės yra Džiunglių pastatas (The
Rain Forest), Vilkinė (Wold W ilderness) Beždžionių, kačių
ir vandeninių gyvių pastatas ir Dram blių pastatas. Jei esate
šiltai apsirengę - aplankykit Siaurės take (Northern Trek)
Sibiro tigrus, meškas ir vilkus, kurie yra judrūs turėdami šiltus
kailius.
Iki kovo 31 d. įėjimas į Zoologijos sodą yra papigintas: 6
dol. suaugusiems, 4 vaikams nuo 2 iki 11 m. amžiaus. Vaikeliai
jaunesni kaip 2 m. ir Zoo-draugijos nariai visados įleidžiami
veltui.
Ger.J.

Visiems aukotojams
Nuoširdžiai dėkojame

p

— — — — — — — —n

HOUSE FOR
SALE
Brick Bungalow
Good Area - Excellent
Condition $ 89,900
George Knaus
Real Estate Inc.
216 481-9300

VILNIAUS VERSLININKAMS - MOKYMOSI KURSAI
Vilniaus savivaldybė, remdama smulkų ir vidutinį verslą,
nusprendė organizuoti moky
mosi kursus.
P ag al su ta rtis su s a v i
valdybe kursus rengs viešosios
įstaigos - Vilniaus verslo kon
sultacinis centras ir Klaipėdos
socialinių m okslų kolegijos
Vilniaus skyrius.
Sausio - kovo m ėnesiais
vyksiantys kursai skirti stei
giamų ir veikiančių smulkiojo
bei vidutinio verslo įm onių
darbuotojams.
T iek p ra d e d a n tie sie m s
verslininkams, tiek ir verslą
plėtojančių įmonių atstovams
už šiuos kursus reikės sumo
k ėti tik 20 proc. m okym o
kainos, 80 proc. kainos pa
dengs Vilniaus savivaldybė.
Pradedantiem s verslinin
kams, kaip informuoja ELTA,

Vilniaus verslo konsultacinis
centras yra num atęs 40-ties
valandų kursus. Jų lankytojai
bus supažindinami su įmonės
steigim o ir įm onės veiklos
o rganizavim o taisy k lėm is,
darbo santykių reglam entu,
m okesčių sistem a, taip pat
v e rslo p lan a v im o , rin k o s
tyrim ų, įm onės bei finansų
valdymo, finansinių šaltinių
paieškos pagrindais.
Verslą plėtojančių įmonių
atsto v am s V ilniaus v erslo
konsultacinis centras suteiks
32 v a la n d ų m okym o p a 
slaugas. Šios grupės kursų
klausytojam s bus dėstom os
šios tem os: strateginis val
dymas, verslo planavimas bei
planų tikslinimas, rinkodara,
pardavim ų valdym as, infor
m acijos paieška ir vadyba,
įm onės vadyba, p erso n alo

v a d y b a ir d arb o te isė , f i 
nansinių išteklių paieška.
Klaipėdos socialinių moks
lų kolegijos Vilniaus skyrius
numato surengti 8 akademinių
valandų trukm ės sem inarus
dviem verslininkų grupėms po
15 - 20 žm onių. Sem inarų
tem os - s tra te g in is v erslo
planavim as, efektyvios per
so n alo v a ld y m o sistem o s
kūrimas, šiuolaikinis projektų
vald y m as, įm onės v eiklos
teisinis reguliavim as, atly 
ginim ų plan av im as ir v a l
dym as, sutarčių sudarym as,
verslo etika.
S teigiam ų ir veikiančių
smulkiojo bei vidutinio verslo
įm onių darbuotojų mokymo
k ursam s su ren g ti V ilniaus
miesto savivaldybė skyrė 24,2
tūkst. litų.
ELTA

AG

AUTO

BODY

Greitas, nebrangus ir kokybiškas mašinų dažymas.
Mašinų durų atrakinimas*
Tel. 1 (216) 324-6322 Audrius
*Paslauga įmanoma tik savaitgaliais

A. f A.
JUOZUI MICHELEVIČIUI
Amžinybėn iškeliavus Lietuvoje, reiškiame
nuoširdžią užuojautą broliui PRANUI su
broliene ONUTE bei giminėms ir artimiesiems
Lietuvoje.
Liūdime drauge:
Genė Armalienė
Bronė Miklienė
Genovaitė Modestienė
Irena ir Eugenijus Slavinskai
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SIŪLOMA ĮAMŽINTI
TORAS
IŠGELBĖJUSIO
ŽMOGAUS VARDĄ
S pecialų k o m itetą Torų
klausimais siūloma pavadinti
nuo Stalino režimo jas išgelbėjusio žm ogaus - buvusio
K nygų rūm ų įkūrėjo ir d i
rektoriaus Antano Ulpio (1904
- 1981) vardu. Tokį siūlymą,
kaip pranešta Eltai, yra pa
teikęs Tarptautinės komisijos
nacių ir sovietinio okupacinių
režim ų nusikaltim am s L ie
tuvoje įvertinti pirm ininkas
Emanuelis Zingeris.
Neeiliniame posėdyje Lie
tuvos Vyriausybė nusprendė
N acio n alin ėje M .M ažvydo
bibliotekoje saugomas toras
perduoti Jeruzalės žydų ben
d rijo s “H e ch al S h lo m o ”
nuosavybėn, jas ištirti ir, esant
galimybei, restauruoti. Iš įvai
rių pasaulio žydų organizacijų
atstovų sudarytas specialus
komitetas toliau svarstys, kaip
paskirstyti toras.
A. Ulpį vadinantis kultūros
herojum i, E.Zingeris teigia,
kad šis žmogus padarė viską,
jo g neb ū tų k lau so m a tu o 
m etinių nurodym ų naikinti
ju d aik ą. Tuo pat m etu dar
d id esn i j u d aik o s rin k in ia i
Baltarusijoje ir kitose Sovietų
Sąjungos vietose buvo staliniečių nurodym u m asiškai
naikinami. Pasak E.Zingerio,
A.Ulpis ir jam padėję žmonės
pokario metais savo iniciatyva
iš sugriautų m iestelių rinko
judaikos rinkinius ir išsaugojo
kolekciją, kurios dalis kitą

savaitę bus perduodam a pa
saulio žydų bendruomenei.
Labai sumaniai, prim ena
E.Zingeris, judaikos vertybės
buvo gelbstimos ir nacių oku
pacijos m etais. Pavyzdžiui,
Kauno universiteto bibliotekos
direktorius Vaclovas Biržiška
kartu su studentais pririnko
sunkvežim ius kanceliarinės
makulatūros ir nugabeno vie
toj num atytų sunaikinti judaikos spaudinių į Petrašiūnų
p o p ie ria u s fa b rik ą , taip
išsaugodamas Semitologijos
katedros judaikos rinkinį.

LIETUVAI
PRISTATOMA KNYGA,
GIMUSI ANT
CEMENTO MAIŠŲ
POPIERIAUS
Sausio 25 d. K ardinolo
V .S ladkevičiaus m uziejuje
savo atsiminimų knygą “Judkė” pristatė Judelis Beilesas,
p ran e ša ELTA. Iz ra e ly je
gyvenantis autorius joje aprašo
Antrojo pasaulinio karo metais
patirtus išgyvenimus.
Autobiografinėje knygoje
pateikta nepagražinta Judelio
Beileso, gimusio 1927 metais
K aune, gyvenim o isto rija.
1944-aisiais nacių deportuotas
iš Kauno geto į Dachau kon
centracijos stovyklą, Judelis
sla p ta ant ce m e n to m aišų
popieriaus pradėjo rašyti die
noraštį. N em okėdam as h e 
brajiškų rašmenų, jis rašė jidiš
k a lb a , b e t lie tu v išk o m is
raidėmis.
D aug v ė lia u , ja u g y 
vendamas Izraelyje, J.Beilesas
prisiminė išsaugotą karo laikų
dienoraštį. Papildomai surin
kęs nemažai nuotraukų, doku

mentų, įvairios medžiagos apie
Kauno getą, jis parengė kny
gos rankraštį hebrajų kalba.
Vėliau negailėdam as nei
laiko, nei santaupų, autorius
užsakė savo dienoraščio ver
timą į lietuvių kalbą. Knygą
“J u d k ė ” išle id o le id y k la
“Baltos lankos” , jos leidimą
parėm ė Izra e lio am basada
B altijos šalim s ir Švietim o
kaitos fondas

“VILNIAUS ARKLIŲ
KLUBAS” SUAUGUSIEMS
V ilniaus “L ėlės” teatre
sausio 25 d. atidarytas “Vil
niaus Arklių klubas”. Šia proga
buvo vaidinamas premjerinis
spektaklis suaugusiems “Šuns
širdis” pagal M ichailo B ul
gak o v o ap y sak ą, p ran e ša
ELTA.
Naujojo klubo šeimininkai
- “Lėlės” teatro vadovai pla
nuoja ne tik rodyti spektaklius
suaugusiem s, b et ir rengti
aktorių kūrybinius vakarus,
k o n c e rtu s, p a ro d a s, g a s 
troliuojančių artistų pasiro
dymus.
Sostinės A rklių gatvėje,
paminkliniuose Oginskių rū
m uose, kuriam u “V ilniaus
A rklių klubu” siekiam a at
gaivinti senas geras tradicijas,
kai “Lėlės” scenoje vakarais
būdavo vaidinami spektakliai
suaugusiems, buvę populiarūs
ir tarp jaunimo publikos, pelnę
nemažai apdovanojimų. Va
kariniai spektakliai jaunimui ir
suaugusiem s teatro “L ėlė”
salėje reguliariai nevaidinami
jau gerą dešim tm etį, o p a 
vieniai atsitiktiniai vaidinimai
n e p ritra u k d a v o
žiū ro v ų
auditorijos.
Pirmajam pastatymui “Vil
niaus A rklių k lu b as” p a s i
kvietė kino, televizijos ir teatro
režisierių Justą Lingį. Spek

taklio “Šuns širdis” dailininkė
- ja u n a scenografė R enata
Valčik, kompozitorius - džiazo
virtuozas, saksofonininkas
Petras Vyšniauskas.
Premjeroje vaidino aktoriai
Alm ira G rybauskaitė, Indrė
Blūšiūtė, D eivis Sarapinas,
Irm antas Ja n k aitis, D alius
Butkus ir Evaldas Mikaliūnas.

“KAVOS KNYGOJE” VISKAS APIE KAVĄ IR
JOS MAGIJĄ
Visi kavos mėgėjai - gur
m an ai ir m ažiau išra n k ū s
vartotojai - jau gali naudotis
solidžia enciklopedinio p o 
b ū d ž io “ K avos k n y g a ” .
Knygos leidimą parėmė ben
drovė “Paulig Lietuva”, atsto
vaujanti garsiai suomių kavos
verslo kompanijai. Aivos Kal
vės sudarytą knygą iš latvių
kalbos išvertė Ronaldas Tuomas, išleido UAB “Consen
sus”.
Iš daugelio Lietuvoje išleis
tų leidinių apie kavą naujoji
“Kavos knyga” išsiskiria ne tik
puikiu dizainu. E n cik lo p e
diniame leidinyje atspindėtas
ilgas ir įdomus kavos istorijos
k elias, prasid ėjęs tolim oje

Afrikoje. Užkariaudama pa
saulį, kava buvo vadinam a
“islam o v y n u ” , “ žv alu m o
e lik s y ru ” ir n etg i “ šėtono
g ė rim u ” . N aujoje knygoje
pateikiama įdomios informa
cijos apie įvairias kavos rūšis,
jų auginim o reg io n u s, ap 
dorojimo technologijas, kavos
gėrimo ruošimo ir pateikimo
būdus. Be to, knygoje spaus
dinama per 60 receptų įvairių
gardum ynų, kurie labai tiks
prie kavos, praneša ELTA.
Knygos sudarytojai pataria
išgėrus kavą neskubėti plauti
puodelio, bet pabandyti atspėti
kavos tirščių paslaptis ir tuo
nustebinti savo svečius. Kny
goje m okom a pažinti ir su
prasti tirščių išsidėstymo puo
delio dugne sim bolius, m a
gišką kavos ženklų kalbą. Kai
kuriuos iš jų knygos prista
tym o dalyviam s žaism ingai
atskleidė vyriausioji Lietuvos
ragana Vilija Lobačiovienė.
P asak UAB
“P au lig
Lietuva” prezidento Ugniaus
Jankausko, kavos rinka Lie
tuvoje siekia apie 6 tūkst.
to n ų , o “ P a u lig ” k a v o s
parduodam a apie 11 proc. 650-700 tonų.

EUROPA TRAVEL 692-1700
LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL
TO EAST EUROPE
passports, vhta$- prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY
for oVes 35 Years

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

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)

