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

LIETUVOS SEIME
PAMINĖTA HOLOKAUSTO
AUKŲ DIENA
V iln iu s, balan d žio 9 d.
(ELTA). Seim as p am in ėjo
Pasaulinę H olokausto aukų
dieną ir Lietuvos prisijungimą
prie Tarptautinės konvencijos
prieš genocidą.
M inėjim e Seim o P irm i
ninkas A rtūras Paulauskas
sakė, kad praeities nuodėmių
suvokim ą turėtum e paversti
tvirtu pasiryžimu kurti naujus
santykius su žydų tauta, ku
riuose vyrautų abipusė p a
garba, nuoširdus noras suprasti
vieniems kitus. “Mūsų bendra
šimtmečiais matuojama isto
rija ir bendra kultūra tebūna
mūsų tarpusavio supratimo ir
pasitikėjim o stiprinim o ga
rantas” , sakė Seimo vadovas,
praneša ELTA.
L ietuvos žydų ben d ru o 
menės pirm ininkas Simonas
Alperavičius pažym ėjo, kad
atkuriant istorinį teisingum ą
būtina spręsti daugybę m o
ralinį, politinį aspektą turinčių
problemų, į kurias turėtų at
kreipti dėm esį Seim as, p o 
litinės p artijos, visuom enė.
Tai, pasak jo, kultūros paveldo
išsaugojimas, holokausto švie
tim o to b u lin im as. S .A lperav ič iu s a p g a ile sta v o , kad
nem aža šalies visuom enės
dalis dar nėra p rib re n d u si
suvokti katastrofos m ąstą ir
ypač jos pasekmes.
“Pagerbiant m ilijonų žu
vusių atminimą, turime galvoti

apie ateitį. Žiaurumas, ekstre
m izm as, kur jis besireikštų,
turi būti pasm erktas”, sakė
Lietuvos žydų bendruomenės
pirmininkas.
Prieš 10 metų, balandžio 9
dieną, Aukščiausioji TarybaA tkuriam asis Seim as p risi
jungė prie tarptautinės kon
vencijos p rieš gen o cid ą ir
p riėm ė įsta ty m ą dėl a ts a 
komybės už genocidą.
Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrim o
centro direktorė Dalia K uo
dytė pabrėžė, kad tai buvo
vienas p irm ų jų žin g sn ių į
tarptautinę bendriją, žingsnis,
rodantis Lietuvos valią ir ryžtą
eiti kartu su kitom is dem o
kratines tradicijas bei vertybes
išpažįstančiomis valstybėmis.
Seimo Žmogaus teisių ko
miteto pirmininkas Gediminas
D alinkevičius m inėjim e at
kreipė dėmesį į tai, kad prisi
jungdami prie konvencijos dar
nesame jos ratifikavę. “Taigi
artimiausias geros valios aktas
būtų šios K onvencijos rati
fikavimas Seime”, mano Sei
mo Žmogaus teisių komiteto
pirmininkas.
Seimo Pirmininkas Artūras
Paulauskas savo kalboje taip
pat priminė, kad dar 1990 m.
gegužės 8 d. Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba-Atkuriamasis
Seimas pareiškime “Dėl žydų
tautos g en ocido L ietuvoje

Lietuvių Tautinės sąjungos nariai po pasitarimo Čikagoje: Petras Dirda, Petras Buchas, Sąjungos
pirmininkas, Vilija Klimienė, Algis Matulionis, “Vilties” draugijos pirmininkas, kuri leidžia “Dirvą”,
Vaclovas Mažeika, Irena Kriaučeliūnienė, Jonas Variakojis, Eugenijus Bartkus, Matilda Marcinkienė.
Z. Degučio nuotr.
hitlerinės okupacijos metais”
lietuvių tautos vardu be išlygų
p a sm e rk ė žydų g en o cid ą.
1992 m. balandžio 9 d. Lietu
voje buvo priimtas įstatymas
dėl atsakomybės už Lietuvos
gyventojų genocidą. 1995 m.
vasario 15 d. buvo paskelbtas
Seimo pareiškimas dėl rasiz
mo, ksenofobijos, antisem i
tizm o ir netolerancijos ap
raiškų netoleravim o. Seimo
vadovas priminė, kad po šio
pareiškimo Izraelyje nuskam
bėjo Lietuvos vardu ištarti
žodžiai, kuriais Prezidentas
Algirdas Brazauskas paprašė
atleisti už tuos lietuvius, kurie
negailestingai žudė ir plėšė
žydus.

DĖMESYS “MAŽEIKIŲ NAFTOS” AKCIJOMS
V ilnius, balandžio 11 d.
(ELTA). N acionalinę verty
binių popierių biržą iš letargo
atgaivino naujienos, ypač apie
“Mažeikių naftą”. JAV bend
rovė “Williams International”
ir R usijos naftos bendrovė
“Jukos” oficialiai paskelbė,
kad parafavo sutartis dėl “M a
žeik ių n a fto s” ak cijų p a r
davimo “Jukos” antrinei įmo
nei ir ilgalaikio “Jukos” naftos
tiekimo Mažeikių perdirbimo
gamyklai. Jos perduotos ana
lizuoti Vyriausybei. Vis dėlto
iki galutinio susitarim o dar
toloka, tad rinka šias žinias
priėmė gana atsargiai - “M a
žeikių naftos” koncerno akcijų
kaina nepakito - liko 0,83 lito,
bet apyvarta buvo didžiausia pasiekė 75,9 tūkst. litų. Visų
centrinės rinkos sandorių suma
sudarė 356,9 tūkst. litų, biržos

indeksas L itin io smuktelėjo
3,23 punkto iki 1175,89, kiti
indeksai kilo.
“Palankios žinios išjudino
p rek y b ą n afto s b e n d ro v ė s
akcijom is, ir toliau jos gali
turėti teigiamos įtakos, tačiau
viskas priklausys nuo naujienų
pobūdžio ir viešumo”,- Eltai
sakė finansų maklerio įmonės
“Suprema” makleris Arvydas
Jacikevičius. Tiesioginių san
dorių rinkoje naftos koncerno
akcijų vidutine 0,73 lito kaina
dar perpirkta už 25,3 tūkst. litų.
Tai buvo didžiausia šios ap
mirusios rinkos sandorių su
ma. A. Jacikevičiaus teigimu,
artėjan t akcininkų su sirin 
kim ui ir tikintis dividendų,
investuotojai aktyviau domė
josi ir “Lietuvos telekomu” akcijų kaina pašoko 2,78 proc.
iki 1,48 lito, suprekiauta už 62

tūkst. litų. Aktyviau šįkart į
šias akcijas investavo ir už
sien io p irk ė ja i. T elekom o
v e rty b in ių p o p ie rių k a in a
artėja prie Londono biržos
kainos, kuri yra didesnė praėjusią savaitę buvo 1,52
lito, šią - 1,48 lito. Tiesa,
ketvirtadienį ji smuktelėjo iki
1,45 lito, bet makleris prog
nozuoja, kad greitai vėl atsistatys. Trečioji pagal 55,4
tūkst. litų apyvartą liko “Že
m aitijos p ien o ” bendrovė.
Būsima 10 mln. litų SAPARD
parama pakėlė jos akcijų vertę
3 proc. iki 12 litų. Iš pieno
bendrovių dar prekiauta “Pie
no ž v aig žd žių ” akcijom is,
kurios pigo centu iki 1,49 lito,
apyvarta - 11,2 tūkst. litų. Kitų
oficialiojo sąrašo bendrovių
akcijomis prekyba vyko pasy
viau.

TAUTININKAI PRIEŠ GALIMUS
LENKIŠKŲ ASMENVARDŽIŲ
RAŠYBOS PAKEITIMUS
V iln iu s, b a la n d ž io 8 d.
(ELTA). Lietuvių tautininkų
sąjunga (LTS) kategoriškai
nepritaria idėjai pereiti prie
lenkiškų asmenvardžių rašymo
Lietuvos piliečių dokumentuo
se lenkiškais rašmenimis.
Taip “būtų nuvertinama lie
tuvių kalba, Lietuvoje kuriant
lenkų ekstremistiniams sluoks
niams palankią kalbinę aplin
ką” , pabrėžiam a pirm adienį
išplatintame LTS pareiškime.
Pareiškim o tekstai įteikti
Prezidento Valdo Adamkaus,
Seimo Pirmininko Artūro Pau
lausko bei Ministro Pirmininko
Algirdo Brazausko kanceliari
jom s. Kaip prim ena ELTA,
pasirašyti Lietuvos ir Lenkijos
sutartį dėl asm envardžių ra 
šybos buvo planuojama kovo
28 dieną, kai Lietuvoje vidaus
reikalų ministro Juozo Bernatonio kvietimu viešėjo Lenki
jo s vidaus reikalų ir adm i
nistracijos ministras Krzysztof
Janik. Tačiau procedūra atidėta
dėl techninių priežasčių, lau
kiant ekspertų išvadų.
Įsigaliojus rengiamai sutar
čiai, ne tik Lietuvoje gyvenan
čių lenkų, bet ir Lenkijos lie
tuvių vardai ir pavardės as
mens dokumentuose būtų rašo
mi originalo kalba.
Tačiau LTS atstovai gali
m uose pokyčiuose įžvelgia
antivalstybinių ir antikonstitu
cinių apraiškų.
“Lietuvos Respublikos pi
liečių (baltarusių, lenkų, sulen

kėjusių lietuvių) asmenvardžių
rašymas lenkiškais rašm eni
mis reikštų, kad įteisinamas
v ien as len k ų au to n o m ijo s
žiedo aplink amžinąją Lietu
vos sostinę Vilnių kūrimo ele
m entų” ,- pabrėžiam a pareiš
kime.
Jo autorių nuomone, len
kiška asm envardžių rašyba
pažeistų Lietuvos K onstitu
ciją, kurios 14 straipsnis skel
bia lietuvių kalbą valstybine
kalba.
Pareiškime taip pat cituo
ja m a ir 29 K o n stitu c ijo s
straipsnio nuostata, kad žmo
gaus teisių negalima varžyti ir
teikti jam privilegijų dėl tau
tybės, kalbos, kilm ės ar pa
žiūrų. LTS manymu, atsiradusi
privilegija kai kuriuos asmen
vardžius rašyti kaim yninės
Lenkijos rašmenimis pažeistų
kitų Lietuvos tautinių mažumų
- baltarusių, latvių, rusų, uk
rainiečių, žydų, vokiečių ir kt.
- orumą ir teises, nes jos tokios
privilegijos negautų.
“Esame nustebę, kad į vie
šai planuojamus lietuvių kal
bos teisių ir Lietuvos Respub
likos įstatytų pažeidimus visai
nereagavo Valstybinė lietuvių
kalbos komisija, Seimas, Ge
neralinė prokuratūra ir Kons
titu c in is T eism as” ,- p ik ti
namasi pareiškime, kurį baig
dam i LTS a tsto v a i rag in a
stiprinti, o ne griauti lietuvių
kalbos pozicijas.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ LIETUVOS PREZIDENTO RINKIMŲ TEMA
Žmogaus savybės, o ne lytis svarbu renkantis kandidatą į
Prezidentus - mano maždaug 86 proc. gyventojų. Savo savybė
mis tinkamiausiu būti Prezidentu politiku vyru laikomas buvęs
P rezidentas, d ab artin is P rem jeras A lgirdas B razauskas,
tinkam iausia Prezidente m oterim i galėtų būti eksprem jerė
Kazimiera Prunskienė.
Kaip praneša ELTA, tokias išvadas leidžia daryti Visuomenės
nuom onės ir rinkos tyrim ų centro “Vilmorus” kovo 14-17
dienomis atlikta gyventojų apklausa, kurią skelbia dienraštis
“Lietuvos žinios” .
Paklausti, koks politikas būtų tinkamiausias kandidatas į
Lietuvos Prezidentus, 24 proc. respondentų pasirinko Algirdą
Brazauską, 17,5 proc. - Valdą Adamkų, 8,5 proc. - Kazį Bobelį.
Vertindami politikes moteris, K.Prunskiene Prezidente norėtų
matyti 43,3, Viliją Blinkevičiūtę - 6,1, Dalią Grybauskaitę bei
Ireną Degutienę - po 2,8 proc. apklaustųjų.
Išsilavinimas - tai Prezidento (ės) savybė, už kurią pasisakė
daugiausiai - 86,2 proc. respondentų. Po to seka politikos ir
valstybės reikalų išm anym as (83,6 proc.), ryžtingum as ir
aktyvumas (82,5 proc.), sąžiningumas bei atvirumas (82 proc.).
Šalies gyventojų nuomone, taip pat labai svarbu, kad Prezidentas
išmanytų ekonomiką, turėtų autoritetą užsienyje, būtų jautrus
paprastų žmonių rūpesčiams, iškalbus ir mokantis bendrauti. 42,8
proc. respondentųreikšm ės turi valstybės vadovo sveikata,
išvaizda bei amžius.
B APTARTOS LENKŲ MOKYKLŲ PROBLEMOS
Švietimo ir mokslo ministras neatmeta galimybės, kad gali
būti diskutuojama dėl nuostatos apie lenkų kalbos privalomo
brandos egzamino įvedimą, tačiau pabrėžia, kad privalomo
gimtosios kalbos egzamino įvedimas iškreiptų dabar egzistuo
jančią Lietuvos valstybinių egzaminų sistemą ir pažeistų tautinių
mažumų mokyklų moksleivių teises turėti lygias galimybes su
kitų mokyklų abiturientais. Tai, kaip praneša ELTA, švietimo ir
mokslo ministras Algirdas Monkevičius pabrėžė vykusiame
susitikime su Vilniaus regiono lenkų mokyklų vadovais.
Susitikime ministras pakvietė mokyklų vadovus aktyviai
daly v au ti ren g ia n t T autinių m ažum ų švietim o n u ostatų
įgyvendinim o p riem onių planą, kuriam e bus num atom i
konkretūs šių nuostatų įsigaliojim o žingsniai. “M inisterija
organizuoja sprendimų paiešką, tad visi kartu galime surasti
geriausius sprendim us” , - sakė A. M onkevičius. M inistras
informavo, kad speciali darbo grupė renka pasiūlym us dėl
moksleivio krepšelio metodikos tobulinimo ir paskatino teikti
savo pastabas.
Tautinių mažumų mokyklų vadovai yra išreiškę nuostatą, kad
tautinių mažumų mokykloms turėtų būti skiriama daugiau lėšų
ugdymo planui įgyvendinti. Todėl siūloma patikslinti finan
savimo ir moksleivio krepšelio metodiką bei dydį mokykloms
lenkų kalba, atsižvelgiant į realius ugdymo plano įgyvendinimo
skirtumus lenkų mokomąja kalba. Susitikime buvo numatyta
toliau spręsti vadovėlių vertimo į lenkų kalbą ir išleidimo
klausimus.
Ministras neatmetė galimybės, kad gali būti diskutuojama
dėl nuostatos apie lenkų kalbos privalomo brandos egzamino
įvedimą, tačiau pažymėjo, kad privalomo gimtosios kalbos
egzamino įvedimas iškreiptų dabar egzistuojančią Lietuvos
valstybinių egzam inų sistem ą ir pažeistų tautinių mažumų
mokyklų m oksleivių teises turėti lygias galim ybes su kitų
mokyklų abiturientais. Dabar Lietuvos abiturientai laiko tik vieną
privalomą - valstybinės kalbos - egzaminą.
Svarstoma galimybė organizuoti visų bendrojo lavinimo
m okyklų abiturientam s bendrą valstybinės lietuvių kalbos
raštingumo egzaminą. Jis būtų vienodas tiek mokyklų lietuvių
dėstomąja kalba, tiek tautinių mažumų mokyklų moksleiviams.
Šis egzaminas būtų organizuojamas ne anksčiau kaip po 4-5
metų, kai būtų parengtos ir įgyvendintos atitinkamos mokymo
programos, patikino Eltą Švietimo ir mokslo ministerija.
VILNIUJE TIESIAMA NAUJA GATVĖ
■ Pilaitės seniūniją siekianti nauja gatvė Vilniuje padės spręsti
transporto grūsčių problemą Laisvės prospekte ties sankryža su
T.Narbuto gatve.
Kaip informuoja ELTA, Vilniaus savivaldybės Darbų viešųjų
pirkim ų kom isija konkurso statyti naują gatvę nugalėtoju
pripažino UAB “NCC Fegda”. Bendrovė atliks darbų už 5,494
mln. Lt. Naujosios gatvės statybą numatoma pradėti jau kitą
savaitę, baigti - šių metų rugsėjo 1 dieną. Numatoma, kad
nau jo sio s gatvės ilgis bus 925 m, dviejų eism o ju o stų
važiuojamosios dalies plotis - 14 metrų, šaligatvio vienoje gatvės
pusėje plotis - 1,5 metro.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
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BUSH: UŽTENKA TO KARO!

Algirdas Pužauskas

B alandžio 2 d. Izraelio
kariuomenė puolė naujus Va
karų kranto taikinius, palesti
niečiam s anksčiau paskirtus
miestus, jų tarpe Betliejų, kur
palestiniečių ginkluoti vyrai
užėm ė krikščionių Gim im o
vienuolyno pastatą. Čia prisi
glaudė ir Vakarų krante kovas
stebintys pasaulio spaudos ir
televizijos korespondentai.
Balandžio 3 Vakarų krante tik
du didesni palestiniečių mies
tai dar buvo likę palestiniečių
savivaldos rankose: Jerichas ir
Hebron. Izraelio užim tuose
miestuose paprastai įvedamos
komendantų valandos, žm o
nėms neleidžiama pasirodyti
gatvėse. R am allah m ieste,
k u ris laik o m as P a lestin o s
Vadovybės sostine, Izraelio
kariuomenė susprogdino van
dens tiekim o stotį, m iesto
gyventojams trūksta maisto,
geriamo vandens ir elektros
šviesos. D ešim tys Izraelio
tankų užėmė Nablus miesto
palestiniečių pabėgėlių sto
vyklą. Izraelio kareiviai suėmė
šimtus palestiniečių vyrų ir
pradėjo areštuoti merginas, nes
paskutiniu m etu savižudžių
tarpe pasirodė ir jaunos mer
ginos, kurių trys žuvo pro 
testuodam os prieš Izraelio
okupaciją. Izraelio premjeras
Sharon paskelbė, kad jis mielai
leistų išvažiuoti Palestinos
vadovybės prezidentui Arafa
tui, jei jis sutiktų tapti išeiviu.
Arafat pasakė, kad jis daugiau
būtų linkęs tapti savižudžiu
k a n k in iu , o ne p a b ė g ėliu .
Daugelyje arabų sostinių įvy
ko piktos demonstracijos prieš
A m eriką. Lebano saugum o
m ilic ijo s v y rai k o v o jo su
m anifestacijų dalyviais prie
JAV am basados; N et New
Yorke posėdžiavusi Jungtinių
Tautų Saugumo taryba kritika
vo Izraelio kariuomenės žy
gius prieš Palestinos savivaldai
paskirtus buvusiose derybose
miestus. Oficialų diplomatinį
protestą pareiškė ir Vatikano
u ž sie n io reik a lų k o m isija,
sakydama, jog terorizmas yra
terorizm as, nežiūrint kas jį
vykdo. Iz ra e lio o k u p a c ija
Jenin, Tulkarem. Betliejuje ar
Ramaloj yra neapykantos ir
priespaudos reiškinys.
V elykų d ien ą Iz ra e lio

premjeras Ariel Sharon pasakė
ilgą kalbą, kuri buvo trans
liuojama per televizijos stotis.
Jis pabrėžė, kad Izraelis įstojo
į naują karą, kuris buvo pri
mestas Izraeliui, kuris siekė
dip lo m atin io šio k o n flikto
užbaigimo. Premjeras nurodė,
kad jis tarėsi su JAV žvalgybos
vadovu, kooperavo su JAV
viceprezidentu Dick Chaney,
tarėsi su specialiu pasiuntiniu
Zinni, bandė įgyvendinti karo
paliaubas, tačiau nepavyko,
nes laimėjo teroristai. Izraelis
siūlė tik septynias dienas su
stabdyti teroro veiksmus, ta
čiau palestiniečiai nesutiko,
bet, priešingai, pradėjo kasdien
siųsti į gatves, į restoranus
prekybos centrus savo savižu
džius. Izraelis nutarė su šakni
mis išrauti teroristų organiza
cijas, be jokių kom prom isų
gintis nuo teroro, nes savižu
džiai nesvarsto, kas miršta civ iliai, seneliai, vaikai ar
m o te ry s, nors jie n e k a lti.
Palestiniečiai tapo ne tik Izra
elio priešai, jie yra priešai viso
laisvojo pasaulio, sakė premje
ras, pabrėžęs, kad Izraelis stovi
istorijos kryžkelėje. Izraelio
piliečiai laimės ir šitą kovą,
pasakė premjeras.
Arabų lygos svarstym ai,
kaip užbaigti Izraelio-arabų
konfliktą, nerado pritarim o

Malaizijoje vykusioje Islamo
valstybių vadų konferencijoje,
kurioje visi 57 šalių atstovai
išreiškė savo paramą Palesti
nos valstybės įsteigimui. Kon
ferencija nesutarė, kas tai yra
terorizmas. Sutarta terorizmu
laikyti Izraelio kariuomenės
elgesį, pabrėžiant, kad tai yra
“valstybinis terorizmas”. Tero
rizmu negalima laikyti savižu
dybių, kurios siekia teisės
įsteigti savo nepriklausom ą
valstybę. Malaizijos užsienio
reikalų ministras visų suvažia
vimo dalyvių vardu reikalavo,
kad musulmonų šalys paspaus
tų Egiptą ir Jordano monarchi
ją, kad šios arabų valstybės
nutrauktų su Izraeliu palaiko
mus ryšius. Kaire jauni arabai
demonstravo prie Izraelio am
basados, reikalaudami, kad ji
būtų uždaryta.
Sunkiausias klausimas, ku
rio nenori svarstyti Izraelio
vyriausybės, yra palestiniečių
k ovotojų ir kitų p ab ėgėlių
sugrįžimas į Palestinos žemę.
Po įvairius arabų kraštus “lai
k in ai” įsikūrę 3.5 m ilijono
palestiniečių. Izraelis bijo, kad
jų noras grįžti į senas vietoves
paskandintų izraelitus arabų
jūroje. Net ir demokratiniuose
balsavim uose arabai galėtų
sumušti vietinius Izraelio bal
suotojus.

Egipto prezidentas Hosni Mubarak, kairėje, ir JAV prez. George
Bush spaudos konferencijos metu Washingtone pasisako žydų ir
arabų taikos klausimais
AFP

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

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

• Argentinoje buvo suim
tas buvęs ekonomistas Domin
go C avallo. Jis kaltinam as
1991-1995 m etais pardavęs
Panamai ir Venezuelai nema
žai ginklų, kurie neaiškiais

keliais atsidūrė Kroatijoje ir
Ekvadore. Pardavėjai uždirbo
100 milijonų dolerių. Buvęs
ekonominių reikalų ministras
gali gauti kalėjimo bausmės.
(Nukelta į 3 p.)
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GLOBALIZACIJA IR LIETUVIŲ KALBA
Jungtinės Tautos praėjusius metus buvo paskelbusios
“Civilizacijų dialogo metais” . Tačiau nebuvo aišku su kokiom
c iv iliz a c ijo m norim a k a lb ė tis. Šiuo m etu v y rau ja tik
vakarietiška civilizacija, tad su kuo buvo norima turėti dialogą,
nes kadaise buvusios civilizacijos yra m irusios. Tad ar
įmanomas mūsiškės civilizacijos dialogas su savimi?
Yra žinoma, jog Jungtinių Tautų padalinys UNESCO veda
globalistinę politiką, norėdam as sulydyti pasaulio tautų
kultūras į vieną kosm opolitinę pasaulio piliečių masę.
UNESCO pradėjo daryti įtaką kai kuriom s valstybėm s,
neišskiriant ir Amerikos, kad būtų mokyklų programose įvestas
kosmopolitinis mąstymas ir tuo kišimasis į tėvų teises vaikų
auklėjime. Girdi, reikią ištaisyti vaikuose tėvų skiepijamas
blogas idėjas.
Mums telieka prisiminti, jog UNESCO yra išleidusi knygą
apie buvusią Sovietų Sąjungą, kurioje aiškiai rašoma, kad
Baltijos valstybės “savanoriškai įsijungė į Sovietų Sąjungą” .
Šiuo atveju verta prisiminti kad prezidento Ronald Reagan
metais Amerika išstojo iš UNESCO, kadangi ji norėjo įvesti
pasaulinę spaudos cenzūrą ir diktatūrinių režimų reikalavimą,
kad žurnalistai negalėtų teikti tų kraštų žinias be jų vyriausybių
leidimo. Ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto posėdyje
Amerikos atstovai buvo pašalini iš to komiteto “dėl žmogaus
teisių pažeidimo” pačioje Amerikoje. Tačiau tame komitete
liko komunistinės Kinijos, Kubos, Irako atstovai.
Neseniai skaitėme Eltos pranešimą, jog kažkokį jaunimo
festivalį Vilniuje “ėmėsi organizuoti iniciatyvinė neformali
jaunimo grupė” , bet ne skautai, ateitininkai, jaunieji šauliai ar
kudirkiečiai, kurie atstovauja mūsų patriotiniam jaunimui.
Sužinojome, kad neformalaus jaunimo grupės festivalį Vilniuje
organizavo “UNESCO Lietuvos nacionalinė komisija” . Taigi
- globalistų idėjos skleidimui.
U žsienio lietuviai ir Lietuvos inteligentijos tautiškai
nusiteikę asmenys sielojasi dėl jaunim o patriotizm o, dėl
tautinės idėjos nebuvimo mokyklose ir vedamos propagandos,
kad patriotizmas yra atgyvenęs dalykas, kad tėvynės krašto
meilė yra pasenęs reikalas ir moderniam pasauliui nereikalin
gas. Visa tai ir yra civilizacijų dialogo išdava. Į šį dialogą būtina
esą įjungti ir jaunim ą. Ir kaip kom unistiniais laikais, lyg
stebuklinga lazdele mostelėjus, ne tik Vilniuje, bet ir visame
pasaulyje susiorganizavo “jaunim o festivaliai civilizacijų
dialogui” pravesti.
Globalizmo idėja mūsuose dar naujas dalykas, bet jau aišku,
kad kažkas rūpinasi jaunimą pajungti savo valiai, kad jie taip
galvotų, kaip to nori UNESCO vadai, kurie yra nusiteikę prieš
tautiškumą. Globalizmo įgyvendinimas ir būtų Lenino, Stalino
ir Hitlerio idėjų pravedimas, tik su kitokiais šūkiais. Tokiame
pasaulyje gerai gyventų ne tik KGB, bet ir Gestapo pažiūrų
kosmopolitai. O mes čia patyrėme, jog po rugsėjo 11-osios
tragedijos amerikiečių masės iškelia Amerikos, bet ne Jungtinių
Tautų vėliavas. Geras ženklas, kad JAV globalizmo skleidėjai
dar neturi didelės įtakos amerikiečiams, kurie brangina savo
laisves labiau už globalizmą. Bet kaip bus Lietuvoje, kadangi
globalizmas nevertina tautybių kalbų. Ten jau tautiškumas
laikomas devynioliktojo amžiaus atgyvena ir sarkastiškai
tyčiojamasi iš tėvynės, kaip kultūrinių mūsų tautos vertybių
šaltinio.
S. Tūbėnas
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MIŠKO PAUKŠTIS
Į MIŠKĄ ŽIŪRI
Ta lietuviška patarlė yra
pamiškės gyventojų stebėjimo
išdava. Kas liečia paukščius tai yra labai aišku. Nes miškas
buvo jų namai ir maisto aruo
das. Čia paukščių paminėjimas
tebuvo tik palyginim as. O
reikalas eina apie premjerą A.
Brazauską ir jo pasakytą kalbą.
Savo “privačiame” pasikalbė
jim e su Krašto apsaugos m i
nistru Linu Linkevičiumi jis šiek tie k į šalį n ukalbėjo.
Senais laikais Lietuvoje saky
davo “Prašovė pro šikšnelę”.
Būdamas premjeru turėtų ži
noti, kad nėra “privačių” kal
bų. Kol jis yra premjeras - tai
visos jo kalbos yra premjero
kalbos. Taip pat turėtų žinoti,
kad jis yra lydimas spaudos ir
televizijos personalo. Kurie
kiekvieną žodį, ypač pro šalį
prašautą, gaudo ir stengiasi
kuo greičiausiai ir kuo pla
čiausiai paskleisti. Nes tai nėra
piliečio Brazausko, bet prem
jero mintys.
Tie, kurie mėgsta politinių
viršūnių populiarum ą regis
truoti, tai daug neklysta, kad
A. Brazauskas yra populiarus.
Ne tiek už savo nuveiktus
darbus, kiek už savo būdą. Jis
nežiūri į kiekvieną žmogų iš
aukšto. Bet kiekvieną (prie jo
priėjusį) išklauso. Pažinojau
vieną vilnietę ponią, kurios
v y ras ir ji p a ti, dar anais
laikais, gerai pažino V. Lands
bergį ir A. Brazauską. O ji pati
buvo beveik fanatiška “landsbergininkė” . Tačiau ji taip juos
apibūdino. Gal didžiumai yra

žinoma, kad meno pasaulyje,
Lietuvos vardas aukštai stovi.
“Akademiniame Teatre” buvo
labai populiarus pastatymas,
apie kurį ir mes čikagiečiai
žinojome. Manyčiau, kad tai
buvo Lermontovo “Karnava
las” . Ji m an pasakojo, kad
anksčiau atvažiavusi nėjo į
salę, bet savo draugės (o gal
draugo?) - laukė foje. Tuo
metu prezidentas A. Brazaus
kas atvyko savo palydos lydi
m as. P astebėjęs ją , gal už
kokių 12 -kos metrų stovinčią.
Sulaikė savo palydą ir prie jos
priėjo. Paklausė, kaip jai se
kasi. Kadangi tų metų pradžio
je buvo jos vyras miręs. Pasakė
- jeigu ponia neturite bilieto tai aš Jus įvesiu. Ji jam padė
kojo sakydam a, kad bilietą
turi. Ir man pridėjo - tačiau
Landsbergis nebūtų to padaręs.
Čia mūsų nuomonės sutapo.
Kadangi ir man teko su Lands
bergiu ir Brazausku susidurti.
Tai L an d sb erg is visu o m et
atstumiančiai nuteikdavo. Su
A. Brazausku turėjau progos
debatą vesti.
Teko senais laikais skaityti
apie tai, kaip X IX -to šim t
mečio viduryje, Rusija sten
gėsi. į rytus nuo Uralo, beveik
tuščius žem ės plotus k o lo 
nizuoti. Davė tiek geros že
mės, kiek sugebėjai apdirbti.
Naujakuriai pasidžiaugė gera
žem e ir kiek akys užm ato.
Tušti žem ės plotai. N auja
kuriai, po keletos m etų p a
matė, kad nors žemė ir derlin
ga, bet ilgos ir šaltos žiemos,

Juozas Žygas

žymiai derlių sumažina. Kar
ves ir avis reikia tvartuose
žymiai ilgiau laikyti. Pašaro
pritrūksta, o ganyklų dar nėra.
Tad pasitarę su popu, siuntė
delegaciją į St. Petersburgą pas carą. Caras juos maloniai
sutiko ir išklausė jų prašymą,
kad būtų dvi vasaros iš eilės.
Caras juos išklausė, barzdą
pasikasė ir jiem s pažadėjo jeigu jūs taip norite tai nuo šiol
bus dvi vasaros iš eilės ir per
vidurį žiema. Jie patenkinti
grįžo į Sibirą. Ir visiems pra
nešė, kad nuo šiol bus dvi
vasaros iš eilės ir tik viduryje
bus žiem a. Tokia žinia visi
buvo p a te n k in ti. Nes caro
niekas apkaltinti negalėjo. Bet
jeigu nesi caras - tai su savo
žodžiais reikia skaitytis. Toks
B razausko pasakym as, jog
“Williams” tikrai išeis iš Lie
tuvos ir, kad jie nereikalingi
Mažeikiuose, gali turėti labai
liūdnas pasekmes. Lietuva ir
be B razausko yra laikom a,
kaip investicijoms nepalanki
ša lis. O dar p rem jero p a 
sakymas, kad amerikiečiai yra
nereikalingi, gali būti am e
rikiečių labai neigiam ai su
prastas, ir gali amerikiečius
prieš Lietuvą nustatyti!

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

• Kinijos valdžia paleido iš
kalėjim o 76 m etų am žiaus
Tibeto dvasininką mokytoją,
kalinamą jau 19 metų. Jį pa
leisti prašė JAV kongresmenas
iš Kalifornijos Tom Lantos.
• JAV gynybos sekr. Do
nald Rumsfeld spaudos konfe
ren cijo j k a ltin o kai kurias
arabų šalis, kad jos pinigais
palaiko palestiniečių savižu
džių šeim as, je i jų šeim os
narys miršta žudydamas Izrae
lio žmones. Jis pasakė, kad
civilių žmonių žudymas yra
terorizm as, nežiūrint kokie
kilnūs būtų savižudžių aiškini
mai. Žudikai nėra kankiniai,
pasakė Rumsfeld.
• Prancūzijos vyriausybė
p asiu n tė daugiau po licijo s
saugoti Prancūzijos sinagogų,
mokyklų. Prancūzijoje gyvena
ir dirba apie 5 milijonai arabų
kilm ės žm onių. Passover ir
Velykų švenčių proga Prancū
zijoje buvo sudegintos trys
sinagogos, viena buvo gerokai
sužalota Belgijoje. Prancūzi

joje gyvena apie 600,000 žydų,
kurių organizacija skundžiasi,
kad auga antisemitiška veikla.
• R u sijo s k a riu o m en e i
labai trūksta naujokų, pareiškė
gynybos departamento mobili
zacijos skyriaus viršininkas
gen. V lad islav P u tilin. Jis
paskelbė, kad R usija 2010
metais turės tik profesionalų
armiją, nebus jokių rekrutų.
• N a u ja sis A rgen tin os
prezidentas Eduardo Huhalde
pasakė savo kalboje, kad vieną
dieną Argentina atgaus Falk
land salas, kurias Argentina
vadina Las M alvinas. Salas
laiko Britanijos kilmės žmo
nės, kurių ten yra 2,200. Salas
b ritai laim ėjo 1982 m etais
trumpame kare, salų gyvento
jai švenčia birželio 14 kaip
Išlaisvinimo dieną. Konflikte
žuvo 712 argentiniečių, 255
britai ir 3 salų gyventojai.
• Velykų dieną Ukrainoje
vyko parlam ento rinkim ai.
Stebėtojai pranešė, kad balsa
vimuose buvo nešvarių ėjimų.

Lengviau buvo laimėti ligšio
linio prezidento Leonid Kuch
ma šalininkams. Tik ir jiems
teko vos 12% balsų. Julia Ty
moshenko, laisvosios rinkos ir
Vakarų demokratijų puoselėto
ja pravedė 7% parlamento na
rių. Buvęs prem jeras Viktor
Yushchenko surinko 23% ir
k o m u n istų p a rtija laim ėjo
20%.
• Pakistane valdžios agen
tai sugavo labai svarbų alQaida darbuotoją, šio tarptau
tinio teroristų tinklo įtakingą
n a rį A bu Z a b a y d ah , kuris
buvęs bin Laden pavaduotojas,
organizacijos lėšų ir kadrų
tvarkytojas. Jis pasižym ėjęs
n epaprasta atm intim i. JAV
saugum o atstovai pareiškė,
kad tai didžiausia žuvis kurią
pavyko sugauti.
• Myanmar (buv. Burmos)
buvęs dik tato riu s Ne W in,
suimtas kovo mėn., apkaltintas
valstybės išdavimu. Jis plana(Nukelta į 4 p.)
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A. Brodavskis susirinku
siems aiškino, kad Vilniaus
rajono p askelbim as L enkų
nacionaliniu rajonu yra tik
pirmas etapas, kad svarbiausia
- įkurti Lenkų nacionalinę sritį,
kuriai priklausytų Vilniaus,
Šalčininkų rajonai, taip pat kai
kurių gretim ų rajonų lenkų
gyvenamos apylinkės. Lietu
vos lenkų sąjungos narių vardu
“Vilniaus lenkų nacionalinio
rajono įkūrimą sveikino Lietu
vos lenkų sąjungos pirminin
kas J. Senkevičius, pažymėda
mas, kad nutarimo formuluo
tės yra “tarptautinio lygio” ,
nors ir siūlė atsisakyti rusų
kalbos kaip “tarpnacionalinio
bendravimo kalbos”, užteksią
tam tik lenkų kalbos.
Sesija dar papildė nutari
mą, kaip apsaugoti rajoną nuo
lietuvių ir kitų “tautinių mažu
m ų” - įvesti atsikeliantiem s
gyventi į rajoną 21 tūkst. rublių
vienkartinį mokestį.
Kaip Šalčininkuose ir Vil
niuje analogiškos sesijos buvo
organizuojamos ir rajonų gy
venvietėse - taip pat daugiau
sia LKP (TSKP) nariams va
dovaujant. 1990 m. rugsėjo 19
d. Sniečkaus miesto (Visagino)
taryba pasiskelbė, kad ji vado
vavosi ir toliau vadovausis tik
TSRS ir LTSR konstitucijo
mis, t.y., nepripažįsta nepri-

PASKUTINIS KOZIRIS
klausomos Lietuvos. Pritarimą
įkurti Lenkų nacionalinį rajoną
išreiškė Buivydiškių, Nemen
činės, Pabradės, Rukainių ir
kai kurių kitų apylinkių tary
bos, kuriose daugumą sudarė
lenkai bolševikai.
V ilniaus rajono tarybos
pirm ininkas A. B rodavskis
1990 m. rugsėjo 21 d. raštu
kreipiasi į okupantų pasodin
tą jį g e n e ra lin į p ro k u ro rą
A.Petrauską, kad jis priverstų
... Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiąją Tarybą p ripažinti
Vilniaus rajono deputatų nuta
rim ą įkurti Lenkų nacionalinį
rajoną.
Kaip rašyta, “autonominin
kų” veiklą visą laiką kontrolia
vo ir rėmė Kremliaus vadovai.
A rtėjant L ietuvos ir TSRS
derybų pradžiai TSRS Minis
trų tarybos pirmininkas N.Ryžkovas pareikalavo iš Lietuvos,
kad į derybų delegacijos sudėtį
būtų įtraukti ir “atstovai” iš
Vilniaus, Šalčininkų rajonų.
Vilniaus rajono taryba liepos
26 d. sesijoje tokiais “atsto
vais” patvirtino: rajono tarybos
p irm in in k ą A. B ro d a v sk į,
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos deputatą
R. M aceik ian ecą ir rajono

V
Algimantas Liekis
tarybos deputatą, R ukainių
apylinkės seniūną J.Sapkievičių (Tačiau Lietuvos Vyriausy
bei tam pasipriešinus derybos
buvo pradėtos be “autono
mininkų”).
Kadangi Lenkija, nenorė
dama pasirodyti TSRS intere
sų rėm ėja, toliau neskatino
Vilniaus krašto “autonominin
kų” prisijungti, o vis didesnė
dalis ir jų pačių neturėjo jokio
noro įsijungti į Baltarusijos
TSR sudėtį (okupacijos metais
lenkai Lietuvoje turėjo gana
gausią spaudą, mokyklas ir t.t.,
o Baltarusijoje visa tai buvo
draudžiama), tai ir lenkai bol
ševikai ėmė labiau linkti prie
to, kad būtų įkurta Lenkų auto
nominė sritis nors ir nepriklau
somos Lietuvos sudėtyje. O
vėliau būsią galim a priimti,
atsižvelgus į aplinkybes, sau
palankiausią sprendimą. Vil
niaus krašto lenkų bolševikų
pastangas atplėšti šį kraštą nuo
Lietuvos birželio 12 ir 19 d.
aptarė Lietuvos Aukščiausioji
Taryba. Tarybos narė Halina

Senosios Dieveniškių miestelio dalies gatvė.
T A R P T A U T IN IŲ ĮV Y K IŲ A P Ž V A L G A
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Keliais sakiniais
vęs nuversti dabartinę genero
lų valdžią ir ją perduoti savo
žentui bei trims sūnums.
• Popiežius Jonas Paulius
II savo žodyje Velykų proga
“U rbi et O rbi” italų kalba
pasmerkė kraujo liejimą Šven
toje žemėje ir ragino spausti
politinius ir dvasinius vadus
atrasti abipusę pagarbą ir grįžti
į pasitarimus ir derybas, nes
taikai buvo paskelbtas karas.
Jis pasiuntė Velykų sveikini
mus 62 kalbom.

• L e n k ijo je

iš p a re ig ų
pasitraukė Poznanės arkivys
kupas Juliusz Paetz. Jis tai
padaręs Bažnyčios naudai, nes
p asig ird ę p ik ti k altin im ai.
Popiežius priėmė jo pasitrauki
mą ir paskyrė jo vieton Stanislaw Gadeckį, dabartinį Gniežno pagalbinį vyskupą.
• K a ra lie n e s M otin os
m irtį pažym int, atvežus jos
palaikus iš Windsor pilies vėl
visą valandą gaudė “G reat
Tom”, kaip londoniečiai vadi-

na didįjį šv. Povilo katedros
varpą. Prieš septynias savaites
juo skambinta mirus princesei
Margaritai.
• Irako diktatorius Saddam
Hussein, atsidėkodamas arabų
valstybių vadams už moralinę
paramą, pasižadėjo pripažinti
Kuwaitą kaip nepriklausomą
valstybę, pažadėjo niekada tos
valstybės nepulti. Irakas ža
dėjo pripažinti ir Izraelį kaip
taik in g ą, su arabais b e n d 
raujančią, valstybę.

Kobeckaitė posėdyje kalbėjo:
“ [...] M anau, kad ginčas dėl
Vilniaus rajono lenkų naciona
linio vieneto nėra lenkų ir lie
tuvių konfliktas [...]. Vilniaus
ir Šalčininkų rajonų savivaldy
bių daugumą sudaro išrinkti
šių rajonų viršininkai. D au
giausia tai KPSS nariai. Pavyz
džiui, Šalčininkų rajone 47 iš
49 deputatų KPSS nariai. No
rint užsitikrinti sau valdžią,
lenkų klausimas tampa ypač
patogus, kaip priedanga. O iš
tikrųjų ietys yra nukreipiamos
prieš visus pažangiai mąstan
čius žmones, prieš demokrati
jos siekiančius žmones nepri
klausomai nuo tautybės. Ke
lian t lenkų klausim o n e iš 
sprendimą visiškai ignoruoja
ma tai, kas daroma. Iš anksto
nusiteikiama ir nuteikiant ki
tus, kad nieko ir nebus padary
ta, kol nepaimsim valdžios į
savo rankas. Bet ką gi tuomet
reikia imti į savo rankas, jeigu
visa valdžia ir taip yra savųjų
rankose. Belieka tiktai dirbti.
Bet dirbti nenorima, nes visi
yra įpratę gauti iš valdžios,
laukti, kada bus pateikta tary
tum ant lėkštutės. Čia atsiranda
skriaudžiam ųjų sindrom as mums duoda mažiau negu ki
tiems [...]. Taip, tautiniai klau
simai Lietuvoje turi būti spren
džiami Europos lygmeniu. Čia
aš remiuosi gerbiamo Lenkijos
R esp u b lik o s p a rla m e n taro
Jano Šiožolkovskio žodžiais,
kad kiekvienos tautinės grupės
teisės yra vystyti savo kalbą ir
kultūrą. Tai viena. Tą garan
tuoja Valstybė ir Vyriausybė.
Antra vertus - tautinės grupės
turi būti lojalios pagrindinei
tautai, t.y. valstybės suverenu
mui [...].”
Vilniaus rajono deputatas
B utautas R aila AT sesijoje
kalbėjo: “ [...] Vilniaus rajone
p olitinę situaciją form uoja
LKP(TSKP) platformininkai ir
Lietuvos lenkų sąjungos rajo
no skyriaus kraštutiniai akty
vistai, priklausantys šiai parti
jai. Visa rajono savivaldybės
valdžia ir Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos deputatai iš
Vilnijos irgi yra aktyvūs jos
nariai (V. Švedas, V. Subač, L.
Jankelevičius, S. Pirožkovas,
S. Peško, S. Akanovičius - ir
TSRS AT deputatai A.B rodavskis, J. Tichanovičius, A.L.), todėl ir jų sprendimai
nepalankūs, priešiški Lietuvos
Respublikos Konstitucijai [...].
Netobuli darbo įstatymai suda
rė palankias sąlygas Vilniaus
rajono vadovams įgyvendinti
nedorą sumanymą - atleisti iš

pareigų iškilesnius rajono lie
tuvius ir kitus Lietuvai lojalius
žmones. Pirmiausia buvo susi
dorota su rajono Sąjūdžio na
riais [...]. Atleidus kompeten
tingus vadovus, vadovauti kul
tūrai ir švietimui pavesta val
dytojo pavaduotojui, A ukš
čiausiosios Tarybos deputatui
A kanovičiui, kuris turi tik
spec. išsilavinim ą ir baigęs
partinę mokyklą [...]. Negali
me pasiekti, kad rajono savi
valdybė pertvarkytų “D rau
gystės” laikraščio darbą, kad
nepublikuotų priešvalstybinių
straipsnių, laikraštis nebūtų
aktyvaus TSKP platformininko Golodovičiaus nuosavybė
[...]. Vilniaus rajono savival
dybės deputatai, spekuliuo
dami ekonomine blokada, su
dėtinga politine situacija, ryž
tingai tęsia priešišką Lietuvos
valstybingumui politiką [...]”
Vilniaus rajono Trakų Vo
kės mokyklos mokytoja Bronė
Daunorienė AT posėdyje kal
bėjo: “ [...] V ilniaus rajono
lietuviai savo Tėvynėje esame
m ažum a, kurios interesam s
nieks neatstovauja nei Aukš
č ia u sio jo je T aryboje, nei
rajo n o d e p u ta tų tary b o je,
kurioje iš 97 deputatų tiktai 8
lietuviai, kurie, aišku, nieko
nulem ti negali [...]. G erbia
mieji, nėra lenkų problemos
Vilniaus rajone. Tai daugiau
lietuvių ir Lietuvos problema.
Kodėl Lietuvos? Todėl, kad
Lietuvą mes turime kaip vie
nintelę Tėvynę ir net mirę čia
sugrįžtam e. Kai pjauna jos
dalį, skauda kiekvieno lietuvio
ir doro pi liečio širdį, nes
draskom a jo Tėvynė. Todėl
klaupk, Lietuva, ir melskis,
kad tavo Parlamentas suprastų,
jog reikia gelbėti Rytų Lie
tuvą, kol dar laikas, kad Lietu
vai gresia pavojus [...]. Rajone
iš 56 mokyklų tik 2 lietuviš
kos, 4 rusiškos, 28 lenkiškos,
kitos - mišrios. Lenkų vaikai
savo gimtąja kalba gali moky
tis 50-tyje rajono mokyklų. Tai
jau pamoko labai daug [...].
Toliau - kadrai. Jau girdėjot iš
tribūnos ne vieną sykį, kad iš
rajono vejami lietuviai inteli
gentai. Kokia gi lietuvio bui
tis? Lietuviams jauniems spe
cialistams gauti butą - prob
lema, namui pasistatyti lietu
vis sklypo negauna [...]. Tik
tokios problemos neturi TSKP
platformos lyderiai, nespėję nė
kojų sušilti [...]. Tokią padėtį
Vilniaus rajone sukonstravo
TSKP aktyvistų grupė, sie
kianti išlaikyti Lietuvą TSRS
su d ė ty je , tuo p re te k s tu ir
k u ria n t L enkų n a c io n a lin į
rajoną lietuvių etninėse že
mėse.
(Bus daugiau)

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
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Tai paprasta Ir lengva. Kiekvieną kartą
siųsdami pinigus per W estern Union į
Rytų Europą, atitinkamoje Western Union

2 Didieji prizai po

įstaigoje gausite W estern Union žaidim o
bilietą. Nutrynę dažus, palyginkite sum as
ant nupieštu pinigų m aišų ir laim ėkite
biliete nurodytus piniginius prizus.

400 Antrųjų prizų po

$5 000 dolerių

250 Pirmųjų prizų po

$100 dolerių
$50 dolerių

Nedelskite! Siųskite pinigines pariaEdas
jau dabar ir pasiimkite žaidimo Mietą!
Galiojimo taftas baigiasi 2002 metų gegužės 31 d*
Paskambinę 1-8ūū-325-fiūnn. sužinosite kūrina
Western Union įslalgcn cteljnrau^ Štame /aidim ? bei
smulkesnės informacijos

N o rin t d a ly v a u ti, n e re ik ia n ie k o pirkti.
Ž a id im o ta is y k lė s ir s m u lk e s n ė in fo rm a c ija p a te ik ia m a že m ia u .

W ESTERN
U N IO N

MONEY
TRANSFER*

Greičiauaias pinigų persiu utinius visam# pasaulyje'’'
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ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TE LKINIU
C L E V E L A N D ,OH

PILĖNŲ TUNTO VEIKLA
Kovo 17 d. C levelando
skautija Dievo M otinos pa
ra p ijo je surengė trad icin ę
Kaziuko mugę, kuri sulaukė
gausingų svečių. Mugėje gau
tas p e ln a s ab iem tu n tam s
padės tęsti v eiklą, o ypač
vasarą vykti stovyklon.
P ilė n ų tu n to p a v a sa rio
veikloje po Kaziuko mugės iki
gegužės 20 d., pirmadieniais
bus vienetų sueigos. Gegužės
20 d. bus veiklos užbaigimo
sueiga. Birželio 8-10 d. prityrę
skautai ir skautai vyčiai iš
kylaus dviračiais Pennsylvanijoje.
Birželio 15-22 d. Pilėnai
kartu su D etroito skautais
stovyklaus Dainavoje. Si sto
vykla bus m iela proga ja u 
noms šeimoms (giliukams su
tėvais) ir vilkiukam s p a si
d ž ia u g ti D ain av o s gam ta.
Tėvai turės pasirūpinti stovyk
lautojų kelione į Dainavą, o
Pilėnų tuntas parūpins tunto

nariams palapines ir prisidės
po 75 dol. prie kiekvieno tunto
n ario stovyklos m okesčio.
Stovyklautojai registruojasi
pas tuntininką vs R.Belzinską
iki š.m. gegužės 15 d., kartu
įmokėdami kiekvieno stovyk
lautojo mokesčio dalį. Užsire
gistravusiems stovyklautojams
bus suteikta inform acijai ir
reikalingos anketos. Stovyklos
m okestis n egrąžinam as po
gegužės mėn. 31 dienos.
C le v e la n d o ir D e tro ito
skautai daugelį metų palaiko
b ro lišk u s ry šiu s. 1958 m.
M ichigane - H ighland State
Recreational Area parke bend
romis pastangomis buvo su
rengta IV-ji Tautinė Stovykla.
Jos pirmininkas buvo tuome
tinis P ilėnų tu n tininkas vs
Pranas Karalius, o pavaduo
tojai detroitiškiai - ps Ant.
Banionis ir ps L. Puskepalaitienė.
Ger. J.

JURGINĖS PADANGĖJE
Kovo 23-24 d. savaitgalį
Šv. Jurgio parapijoje buvo
pravesta L ietuvių K atalikų
Religinės Šalpos rinkliava.
Kovo 31d. parapijos biulete
nyje paminėta, kad surinkta
722 dol. aukų tai šalpai.
Ž iem ai b a ig ia n tis atėjo
rūpestėlis: tenka keisti šildy
mo dujų vamzdį, priedo keisti
dujų skaitiklį bei naujas sujun
gim o dalis. Tas darbas dar
pridės įvažiavim o į kiem ą
išardymą bei jo perklojimą.
Išlaidos, pagal rangovo sąma
tą, viršys 10,000 dol. Visiems
parapijiečiam s išsiuntinėtas
laiškas, kviečiant padėti auko
mis tarp 100 dol ir 150 dol. Gal
ne visi įstengs tiek aukoti, bet
kiti yra pajėgūs daugiau aukoti.
Sveikiname kovo mėnesį
krikščioniškon bendruomenėn
įsijungusius du jauniausius
narius, kurie buvo pakrikštyti
Šv. Jurgio bažnyčioje: Amber
G race V alentino, Jam es ir
Kimberly Valentino dukrelė ir
Jonas Aleksandras Švarcas,
Laimutės Švarcas sūnelis.
Šį savaitgalį pradėtas 2003
metų parapijos Mišių sąrašas.
Kviečiami visi (ir organizaci-

#

t

jos), kurie norėtų pasirinkti
ypatingas datas Mišioms, tai
pareikšti Klebonijai artimiau
siu laiku. Nebeturime laisvų
M išių datų šiem s m etam s.
P rim enam e, kad nuo 2001
ru g sėjo m ėnesio D iecezija
padidino Mišių auką iki 10 dol.
D augelis pastebėjo, kad
Jurginės pastatai pavasariop
tapo švaresni. Tas ypač liečia
grindis ir prausyklas. Neseniai
tapo pasamdytas Henry Cowan
daliniu švaros darbininku. Jis
atvyko pas mus todėl, kad tapo
atleistas iš darbo LTV plieno
įmonėje, kur jis buvo švaros
palaikymo tvarkdarys. Jo spe
cialybė - grindų priežiūra. Jį
susitikę nepamirškite pagirti jo
darbą.
Savaitiniai bingo lošimai
padeda sutelkti lėšas parapijos
gyvavimui. Jiems visados yra
reikalinga plati talka. Šiuo
metu yra reikalingi talkininkai
m ūsų v irtu v ėje, p apildom i
lošim ų sk e lb ė jai ir b ilietų
platintojai. G alintieji padėti
nors kartą į mėnesį arba kas
šeštą savaitę, prašomi kreiptis
į kun. J. Bacevičių.
Ger. J.

Neringa Ine. su Nek.Pr.Marijos Seserimis
organizuoja ir praveda stovyklas
“Neringos” stovyklavietėje Vermonte

“N e r in g o s ” S t o v y k l o s
Lietuvių Kalba
birž. 23-29 d.d. - jauniems studentams 17-20 metų
birž. 30-liep. 6 d.d. - šeimoms su mažais vaikais
liep. 7-13 d.d. - vaikams 7-10 metų
liep. 14-28 d.d. - vaikams 10-16 metų
liep. 28-rugp. 3 d.d. - vaikams 13-16 metų

ffg

Anglų Kalba - Lietuvių Kilmės
rugp. 4-17 d.d. - vaikams 7-16 metų
rugp. 17-21 d.d. - šeimoms su mažais vaikais
I NFO: 416-537-7363, info@neringa.org, www.neringa.org

PUTNAM ,

CT

PUTNAMAS - LIETUVIŠKOJI SALA
Iš Lietuvos atvykę svečiai
ją taip vadina. Gamta ir Putnamo seselių nuoširdumas, vai
šingumas jiem s primena na
mus. Marijos Nekalto Prasidė
jim o Vargdienių seserys daug
metų dirba, kad jų vienuolija
ir sodyba išliktų lietuviška. Ne
tik m edžiais pasipuošusios
kalvos ir kalvelės, ne tik M in
daugo pilis apsupta natūralių
“ sk u lp tū rų ” , ne tik sienos
išp u o što s daugum oje dail.
Adomo Galdiko paveikslais,
bet ir grafikų Pauliaus Augiaus
ir V ytauto Igno darbais, o
koplyčios vitražai kalba apie
Lietuvos stebuklingas Marijas,
bet ir visa kas toje sodyboje
vyksta skleidžia meilę Lietuvai.
Šia proga norime priminti,
kad centriniam e vienuolyne
renkasi Bostono, Hartfordo,
Worcesterio, Providence dalis
lietuvių dvasinei atgaivai rekolekcijoms, Šiluvos atlai
dams, Vėlinėms. Vasarą suva
žiuoja gal 1000 į L ietuvių
susiartinim o šventę. Rudenį
ten vyksta įvairių organizacijų
suv ažiav im ai, k o n c e rtu o ja
pravažiuojantys Lietuvos an
sam b liai. (Juos m aitin a ir
apnakvydina seselės). Seserų
nam ų durys yra atv iro s ir
am erikiečiam s, kurie ruošia
vaikus Sutvirtinimo sakramen
tui, katalikai diakonai susiren
ka dvasinėm konferencijom ir t.t.
Matulaičio slaugos namai
Už m ylios nuo centrinės
sodybos - Matulaičio slaugos
namai atidaryti 1968 metais.
Ne vienas “Dirvos” skaitytojas
savo aukomis prie to prisidėjo
ir juos “statė”. Namais naudo
josi ir naudojasi slaugos rei
kalingi vyresnio amžiaus lietu
viai. Jų skaičius mažėja, kai
tuo tarpu Vargdienių seserys
tuose namuose visą laiką palai
ko lietuvišką, krikščionišką
dvasią ir laukia daugiau lietu
vių tuo pasidžiaugti ir pasijusti
savo namuose. Krikščioniška
- lietuviška atmosfera reiškia
pagarbą, dėmesį, supratimą,

Sesuo Ignė Marijošiūtė, vyriausia vadovė M.N.Pr.Vargdienių
vienuolijos, dabar gyvenanti Vilniuje, lankydama vienuolijos seseris
JAV ir Kanadoje, džiaugiasi susitikus Daną Grajauskaitę, dabartinę
“Neringos” vadovę. Ses. Ignė “Neringai” vadovavo 25 metus.
nuolankumą nuoširdumą, mei
lę, atlaidum ą, įv airia u siu s
užsiėmimus, žinias iš Lietu
vos, liaudies dainas ir pokal
bius ir kiekvieną rytą Šv. Mišių
auką lietuvių kalba.
Villa Maria
Už trijų mylių - Villa M a
ria. Ten yra atskirti dviejų ir
trijų kam barių butukai save
galintiems aptarnauti auksinio
amžiaus sulaukusiems tautie
čiams. Visi centriniame vie
nuolyne koncertai, minėjimai
ir Matulaičio slaugos namuose

Sesuo Bernadeta M atukaitė,
Matulaičio slaugos namų seserų
viršininkė, š.m. Vasario 16 d.
Nepriklausomybės minėjime
kartu su lietuviais namų gyven
tojais klausė poeto, rašytojo
Pauliaus Jurkaus paskaitos.

vykstantys renginiai jiems yra
prieinami. Jeigu ne patys ten
nuvyksta, seserys juos atveža.
Kai nepajėgia nepriklausomai
gyventi - keliasi į Matulaičio
slaugos namus.
Pianistas Gabrielius Alek
na, prieš septynis metus atvy
kęs į JAV studijuoja prestiži
nėje Juilliard School of Music
New Yorke - Muzikos menų
doktorantūroje. Pradėjo skam
binti būdamas penkių metų.
Prieš išvykdamas į New Yorką
koncertavo Lietuvoje. Nors
mokosi čia, reguliariai kon
certuoja Lietuvoje.
Ypatingai džiugu, kad jis
mokslinę ir pianistinę patirtį
žada parvežti Lietuvon, ten
profesoriauti ir koncertuoti.
Tikim e, kad C levelando
lietuviai ir kitur “Dirvą” skai
tantys seselių rėmėjų pastan
gas parems ir savo auka prisi
dės prie “Neringos” išlikimo.
Prašome aukas siųsti: D.
G ra ja u sk a s, c/o S .o f I.
Concep., 600 Liberty Hway,
Putnam, CT 06260. Informa
ciją apie M atulaičio slaugos
nam us nukreipkite adresu:
M a tu la itis N. H om e, 10
Thurber Rd., Putnam, CT, So
cial service dept., 860-928
7976.
Aldona Prapuolenytė

TALKINKIME MAŽOSIOS LIETUVOS ENCIKLOPEDIJOS II TOMUI
Reikia Jūsų atsim inim ų
apie Mažąją Lietuvą ir lietu
vius evangelikus liuteronus.
M ažosios Lietuvos enci
klopedijos redakcijai reikia
duomenų apie gyvenusius ar
esančius lietuvninkus, veiku
sias ar veikiančias draugijas,
sambūrius ir įvairius įvykius,
susijusius su Mažąja Lietuva.
Enciklopedijai reikalingos tom
temom nuotraukos su datomis,
vietovėmis, matomų asmenų
vardais, pavardėmis, fotografo
pavarde.
Taip pat jūsų vietovės lietu
vius evangelikus liuteronus.
Leidinius ar iškarpas minėtom
temom įrašant leidinio pavadi
nimą, vietovę, numerį, datą.

Taip pat medžiagą apie Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugi
jas, parodas, paskaitininkus,
Lietuvos pajūrį.
Tokius duomenis prašom
nevilkinant siųsti M ažosios
Lietuvos Enciklopedijos re 
daktorei Nijolei Dzindziliauskienei L. Asanavičiūtės g. 23,

r

LT-2050 Vilnius Lithuania Lietuva. Telefonas 370-2 45
85 36. Fax 370-2 45 85 37. E
mail: mle a meli.lt. Arba galite
siųsti man (Algirdui Gustai
čiui) 7944 W. 4th Street, Los
Angeles, CA 90048, USA. Fax
323 936-6897.
Algirdas Gustaitis

SVARBUS PRANEŠIMAS
‘Dirvos” savaitraščio kaina nesikeitė nuo 1997 metų. Tačiau
per tą laiką labai išaugo leidybos ir persiuntimo išlaidos.
“Vilties” draugijos valdyba, apsvarsčiusi savaitraščio
leidimo išlaidas, nustatė, kad nuo 2002 m. gegužės 7 d.
metinė prenumerata kainuos 40 dolerių, pusei metų - 25
dol., pirma klase metams - 63 dol., oro paštu į užsienį - 115
dolerių. Vieno atskiro numerio kaina - 75 centai.
“Vilties” draugijos valdyba, Dirvos leidėjai
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ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TELK IN IU

VYTAUTO GEDGAUDO GIMIMO 90-METIS VILNIUJE
BRONYS RAILA
Vienas žymiausių lietuvių
publicistų, ilgai gyvenęs Los
Angeles, CA. bendradarbiavęs
įvairioj išeivijos spaudoje (gal
daugiausiai “Dirvoje”) ir radi
jo bangomis per ilgus okupa
cijos metus skleidęs į Lietuvą
laisvės viltis...
Balandžio 13 d., 2002 m.
sueina penkeri metai nuo Bro
nio Railos mirties. Ypač losangeliečiai lietuviai ir gal ypač
“Dirvos” buvę ir dabartiniai
skaitytojai turėtų prisim inti
a.a. Br. Railą. Būtų gera, jei
kas plačiau paminėtų jo veiklą,
ra štu s; k e le tą p a sk ia u sių
straipsnių knygų jis yra prieš
mirtį išleidęs Lietuvoje; ten jis
nėra kolegų ir skaitytojų už
mirštas.
“E ”

Užpernai žiemą į Tėvynę
grįžo buvusio ilgamečio “Dir
v o s” red ak to riau s V ytauto
Gedgaudo palaikai. Laidotu
vių iškilm ės vasario 11 d.
Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje ir
Antakalnio kapinėse bei jų at
garsiai tuomet davė progą Lie
tuvos visuomenei kiek plačiau
sužinoti apie tą neeilinę asme
nybę, vieną iškiliausių ne tik
išeivijos, bet apskritai lietuvių
XX amžiaus žurnalistų, spau
dos darbininkų. Ilgus okupaci
jos dešim tm ečius Lietuvoje
labai nedaug kas V. Gedgaudą
žinojo, buvo nors žodį skaitę
iš jo darbų: vieni tokių - sovie
tinio režimo atlyginami “spe
cialistai” , sekę išeivijos lietu
vių veiklą bei aktyviausius as
menis, organizavę ir kurpę ko
munistinei spaudai rašliavas

Pasiruošę vakarienei Tautinės sąjungos renginyje Zuzana
Juškevičienė, Gražina Musteikienė ir dr. Jonas Seibutis.
R. Eidukevičiaus nuotr.

Reply to:

An Ohio Appeal

apie “pabėgusių buržuazinių
nacionalistų” klastingus piktus
kėslus, kiti - siauras inteligentų
ratas, iš patikimų rankų gauda
vę pasiskaityti slapta Lietuvą
pasiekdavusias išeivijos rašy
tojų, publicistų knygas, perio
dinius leidinius (prieinamiau
sias informacijos šaltinis - lais
vasis radijas - buvo eteryje slo
pinam as). Sugrįžus laisvei,
V.Gedgaudas netruko p a si
reikšti ir Lietuvoje patrioti
niais darbais: įsteigė kasmeti
nę žu rn alistin ę p rem iją už
ypač vertingus publicistikos
darbus, teikė paramą susikūru
siam žurnalistų ir buriuotojų
klubui “Marinus” ir tapo šio
klubo, taip pat ir jūrinės istori
jos bei kultūros klubo “Budys”
garbės nariu, įstojo, tikriau,
susigrąžino narystę vėl nepri
klausomos Lietuvos žurnalistų
sąjungoje. Tęsdama V. Ged
gaudo darbus, jo žm ona ir
bendražygė Stefa Gedgaudie
nė pasirūpino įsteigti dvi sti
pendijas žurnalistikos studi
jo m s V ilniaus u n iv ersitete
remti.
O praėjusią savaitę, ba
landžio 3 d., Vilniuje vėl klau
sėm ės žodžių apie Vytauto
Gedgaudo taurią asmenybę,
žurnalistinį darbą, nuopelnus
Lietuvai: sostinės Rotušėje bu
vo paminėtos jo gimimo (1912
04 05) 90-osios metinės. Vaka
rą organizavo Lietuvos žurna
listų sąjunga, Karališkoji bajo
rų sąju n g a (V .G edgaudas,

Dr. Viktoras Stankus
5001 Mayfield Rd # 130
Cleveland OH 44124

Dear Senator
This appeal from Ohio by The American Jewish Committee, The Polish American Congress, The
Lithuanian American Community of the USA Inc. to the Senate of the United States of America to
enact The Freedom Consolidation Act in order to admit Lithuania and the other candidate countries
into NATO is a continuation of the action the State of Ohio took as the first US Governmental body to
recognize the peaceful declaration of the restoration of Lithuania’s independence from the then Soviet
Union, on March 11, 1990.
The Polish Community of Ohio actively supports Lithuania’s entrance into NATO for it remembers
Thaddeus Kosciusko, who championed freedom for America, Poland and Lithuania. And it remembers
that since Lithuania’s first international treaty in 1217 AD she has been a staunch ally of Poland, as at
the siege of Vienna where the overrunning of Europe by the Ottoman Turks was checked. It especially
holds in high esteem Lithuania’s decision during World War II not to join the Nazi-Soviet attack on
Poland and to allow Polish Army officers and soldiers to escape into Lithuania, from thence to
England to continue the fight against Nazis.
The American Jewish Committee, Cleveland Chapter (AJC) recalls that the highest tree of Jewish
knowledge flowered in Lithuania; that the most famous rabbinical seminary in Europe, Telshe Yeshiva
of Lithuania, is now to be found in Cleveland, Ohio. The AJC is currently leading the drive with the
government of Lithuania to restore the 500 year old architectural marvel, the Jewish Old City in
Vilnius. It is for Lithuania’s entrance into NATO, for the safety provided would assure the
reflourishing of Jewish life in Lithuania so ravaged by World War II.
That safety would also provide open secure markets for US business to expand into, including into
Russia because of Lithuania’s cordial relations with Russia. Ohio has already taken the lead with a
Communique between the Ohio Department of Agriculture and the Republic of Lithuania to mutually
develop bilateral trade.
It would provide safety for US forces as more Lithuanians serve in NATO, as they have with NATO
forces in Bosnia and Kosovo. And as Lithuania grows stronger economically, as a result of NATO
membership, it would help the US to shoulder the financial costs of protecting freedom.

kilęs iš senos žemaičių bajorų
giminės, buvo jos narys), rūpi
nosi ir žmona, nenuilstanti jo
bendražygė Stefa Gedgaudie
nė. Ilgametis “Dirvos” bendra
darbis publicistas Vilius Bra
žėnas, iš susitikimų dalyvau
jant VLIK’e ir bendro žurna
listinio darbo patirties gerai
pažinęs V.Gedgaudą, apibūdi
no jį kaip tikrą spaudos džen
telmeną, eruditą, nuoširdų Lie
tuvos patriotą, sunkiame išei
vijos leidinio redaktoriaus dar
be parodžiusį ir diplomato ta
lentą, sugebėjim ą bendram
tikslui suvienyti skirtingos po
zicijos publicistų pastangas,
vedusį “Dirvą” aukštos etikos,
demokratiškumo ir tautiškumo
keliu. P agarbą V .G edm ino
nuopelnams negalėjusio asme
niškai atvykti valstybės Prezi
dento Valdo Adamkaus vardu
išreiškė jo atstovas p. Gaška.
Kalbėjo ir Žurnalistų sąjungos
atstovai D. Sniukas, R. Eiluna
vičius (valdybos pirmininkas),
2001 m. V.Gedgaudo premijos
laureatas L. Tapinas, bajorai
K .B ogdanas, U. N asvytytė
(sąjungos vadė), paskyrusi
V.Gedgaudui savo eilėraštį.
A ktorė V. K ochanskytė p a
skaitė H. Nagio, H. Radausko,
S. Gedos, K. Bradūno eilių;
vakarą praturtino puiki solistė
J. Leitaitė, akompanuojant pia
nistei V. Blažienei padainavusi
Lietuvos ir išeivių lietuvių
kompozitorių dainų.
Rotušės salė buvo pilnutė
lė. Atėjo nemažai inteligentų,
meno žmonių, suprantama, ir
žurnalistų - V.Gedgaudas nuo
1991 m. buvo Lietuvos žurna
listų sąjungos garbės narys.
1989 m., kai Sąjūdis trupino
visas Maskvos kontrolės Lie
tuvoje struktūras, ir SSSR žur
nalistų sąjungos Lietuvos pa
dalinys atsiskyrė bei tapo sava
rankiška organizacija, nors ne
visi nariai to iš širdies geidė;
ir dabar LŽS nariai savo pažiū
rom is bei praeitim i skirtingesni, nei andai V. Gedgaudo
vienyti “Dirvos” bendradar
biai. Neseniai LŽS vadovybei
oponuojanti grupė įkūrė naują
susivienijimą - Žurnalistų fe
deraciją, tačiau ne dėl idėjinių
skirtumų, o nepasidalindami
valdžia, ypač tvarkant sąjun
gos turtinius reikalus. Pagerbti
iškilaus plunksnos brolio atėjo
ir Lietuvos žurnalistų draugi-

jos narių - į šią organizaciją
susibūrė daugiausia sovieti
niais metais partinėje spaudoje
nedirbę žurnalistai ir neprikla
usę anai žurnalistų sąjungai,
konfliktavę su režimo ideolo
gais, bendradarbiavę rezisten
cinėje ir Sąjūdžio spaudoje pu
blicistai, kai kurie kunigai, ta
čiau ši organizacija, būdama
materialiai silpnesnė ir vis ne
pataikanti išsirinkti veiklią,
energingą vadovybę, pastarai
siais metais yra gan pasyvi. Į
jubiliejinį vakarą atėjo ir jauni
mo, studentų, buriuotojų, jūrų
skautų, jūrinės kultūros istori
kų, nepamiršusių garbaus tėvy
n a in io ištik im y b ė s jū rin e i
idėjai.
Deja, Lietuvos dienraščiai
šios sukakties proga nė vienas
nerado vietos ar reikalo bent
keletu sakinių prim inti savo
skaitytojams Vytautą Gedgau
dą - sąžiningos, profesionalios
ir patriotiškos žurnalistikos ri
terį. Pigios bulvarinės sensaci
jos ir skandalai, sekso kultas,
nusikaltėlių reikalai, smulkus
žm ogžudysčių, šlykščiausių
nusikaltim ų knibinėjim as ir
panaši “informacija” didžiųjų
laikraščių puslapiuose ir jų lei
džiamuose įvairiausiuose prie
duose užgožia svarbias ir dė
m esio vertas žinias, gilesnę
krašto gyvenimo analizę, pa
trio tišk ą p ilietin ę poziciją;
komercinės televizijos kana
luose, nepaisant sveika vaikų
psichika susirūpinusių tėvų ir
pedagogų protestų, karaliauja
smurtas, erotika, cinizmas ir
panieka tautinėms vertybėms.
Stambiojo žiniasklaidos biznio
žurnalistai tarnauja nebe idėjai,
o bosams, kuriems terūpi bet
kokiomis priemonėmis pasie
kiamas populiarumas, tiražai,
apmokamos reklamos kiekis ir
kuo didesnis pelnas (tuo tarpu
dar išsilaikę rimtesni, aukštes
nio intelektualinio lygio spau
dos leidiniai, kultūrinio profilio
savaitraščiai ir žurnalai skursta
ir šiaip taip išgyvena tik spe
cialaus valstybės fondo dotaci
jų dėka). Pernai daugiau nei 40
žym iausių Lietuvos mokslo,
kultūros atstovų, literatūros,
meno kūrėjų, dvasininkų bandė
viešu kreipimusi įspėti visuo
menę ir valstybės politinį elitą
dėl destruktyvaus tokios žiniasklaidos poveikio dvasiniam
klimatui mūsų šalyje; didžiau
sias šalies dienraštis “Lietuvos
ry tas” , atsisakęs kreipim ąsi
spausdinti, į jį atsiliepė savinin
ko žmonos (irgi žurnalistės)
patyčiomis. Tokia tad postko
munistinės žurnalistikos dabar
tis. Tad juo vertingesnis Vytau
to Gedgaudo paliktas pėdsakas
lietuviškosios žurnalistikos is
torijoje. Ne šiaip sau užpernai
arkivyskupas (šiandien jau kar
dinolas) A.J. Bačkis savo kal
boje per V.Gedgaudo laidotu
ves, pabrėžęs velionio nuopel
nus lietuviškai spaudai, sakė:
(Nukelta į 8 p.)
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVA VEIKIA KAIP TIKROJI NATO NARĖ
Vilniuje apsilankęs garsaus politologo Zbigniew Brzezinski
sūnus, JAV gynybos sekretoriaus padėjėjo pavaduotojas NATO
ir Europos reikalams Ian Brzezinski pripažįsta, jog Lietuva jau
veikia kaip NATO narė de facto, ir padėkojo Lietuvai už
nuoširdžią paramą Amerikai kovoje prieš terorizmą.
Kaip praneša ELTA, susitikęs su užsienio reikalų vice
ministru Giedriumi Cekuoliu, pramintu “Misteriu NATO”, JAV
gynybos sekretoriaus antrasis pavaduotojas dar kartą išsakė tvirtą
Amerikos Vyriausybės poziciją plėsti NATO ir paragino Lietuvą
nesustoti kelyje, bet dirbti dar aktyviau stiprinti savo pajėgumus.
Pasak svečio, Lietuva, pradėjusi plėtoti savo karines pajėgas
nuo nulio, pasiekė įspūdingų rezultatų, ypač vykdydam a
gynybinių pajėgų reformą. I.Brzezinski mano, jog Lietuvos ir
Am erikos bendradarbiavim as įgaus dar didesnį postūm į ir
pagreitį po NATO viršūnių Prahos susitikimo, kuriame Lietuva
tikisi sulaukti pakvietimo į Aljansą.
Pokalbio metu taip pat pasikeista nuomonėmis apie NATO
ir Rusijos santykius. G.Cekuolis pažymėjo, jog Lietuva mąsto
pragm atiškai, todėl ji suinteresuota pozityviais kaimyninės
Rusijos ir Aljanso ryšiais.
DANIJA - DIDŽIAUSIA LIETUVOS RĖMĖJA
Danijos parama svariai prisidėjo prie Lietuvos strateginių
užsienio politikos tikslų įgyvendinimo, pastebėjo Prezidentas
Valdas Adamkus, priėmęs su vizitu į Vilnių atvykusį Danijos
Karalystės parlamento pirmininką Ivar Hansen, praneša ELTA.
Po Nepriklausomybės atkūrimo Danija nenuilstamai rėmė
Lietuvos integraciją į euroatlantines struktūras. Tikimasi, jog
Danijos pirmininkavimo Europos Sąjungai metu, tai yra antrąjį
šių metų pusmetį, Lietuva baigs derybas dėl narystės ES ir rudenį
sulauks kvietimo į NATO.
Antrą kartą po dešimtmečio pertraukos į Lietuvą atvykęs
I.Hansen teigė išvydęs didžiulius pasikeitimus ekonomikos bei
demokratijos plėtroje.
Danija Lietuvai svarbi kaip didžiausią pagalbą teikianti
valstybė, ypač gynybos ir gamtos apsaugos sritims. Nuo 1991ųjų Danija skyrė techninės pagalbos už maždaug 150 milijonų
JAV dolerių. Be to, ši Skandinavijos šalis pirm auja pagal
investicijas Lietuvoje, kurios siekia 470 milijonų JAV dolerių,
po susitikimo žurnalistams pažymėjo Prezidento referentas
Marius Janukonis.
“Danai pozityviai vertina verslo aplinką Lietuvoje bei
santykius su Lietuvos partneriais bei valstybinėmis instituci
jom is”, - užsiminė Danijos parlamento vadovas pokalbyje su
V.Adamkumi.
Statistikos departam ento šių metų sausio m ėnesio duo
menimis, pagrindinių užsienio partnerių sąraše Danija pagal
eksportą yra šešta, pagal importą - devinta.
Šalies vadovo ir Danijos parlamento pirmininko susitikime
taip pat kalbėta, jog Lietuva, išnaudodama savo geografinę
padėtį bei ilgalaikę bendradarbiavimo su Rusija patirtį, galėtų
tapti tiltu tarp Šiaurės ir Centrinės Europos.
Kaip prim ena ELTA, pirm adienį I.Hansen vadovaujama
Danijos Karalystės parlamento delegacija lankėsi Seime ir
dom ėjosi Šiaurės ir B altijos valsty b ių regionų tolesnio
bendradarbiavimo galimybėmis.
BRIUSELYJE MINIMA “LIETUVOS NATO DIENA”
NATO būstinėje Briuselyje balandžio 12 dieną buvo minima
“Lietuvos NATO diena” , kuria siekiama atkreipti dėmesį į
Lietuvos integracijos į Aljansą eigą ir perspektyvas bei pristatyti
NATO ateities planus, praneša ELTA.
Renginį organizuojantys Lietuvos m isijos prie NATO
diplomatai ir kariniai atstovai pristatė Lietuvos pasirengimą
narystei Aljanse. NATO spaudos centro atstovas perskaitė
paskaitą apie NATO ateitį. Lietuvos ambasadoriai Belgijoje,
Prancūzijoje, Vokietijoje bei laikinieji reikalų patikėtiniai
Nyderlanduose ir Liuksemburge informavo apie šių NATO
valstybių pozicijas dėl tolesnės NATO plėtros.
Į “Lietuvos NATO dieną” atvyko apie šimtą atstovų iš
lietuvių bendruom enių B elgijoje, N yderlanduose, L iu k 
semburge, Prancūzijoje ir Vokietijoje, susitiko su Beneliukso,
Prancūzijos ir Vokietijos atstovais prie NATO.
B eje, NATO vadovybė turėjo progą įvertinti lietuvių
karikatūristų šmaikštumą. Penktadienį, Lietuvai skirtą dieną,
NATO b ū stin ėje buvo p rista ty ta 22 lietu v ių dailin in k ų
ekspozicija “Lietuvos kelias į NATO karikatūristų akimis” ,
kurioje pateiktos 83 karikatūros, iliustruojančios lietuvių
visuomenės požiūrį į NATO.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

VASARIO 16, ELIZABETH, NJ
Šiemet Nepriklausomybės
šventė čia buvo paminėta ir at
švęsta kovo 3 dieną. Ji prasi
dėjo pamaldomis šv. Petro ir
Pauliaus lietuvių bažnyčioje.
Klebonas Alfredas Zemeikis
trumpai priminė okupantų pa
darytas skriaudas. Nedidelis
parapijos choras sugiedojo
Gedim ino Šukio m išias. Jų
metu Julius Veblaitis pasmuikavo J.S. Bacho ekspresyvų
“Abide with me” . Vargonais
palydėjo Eric Houghton.
Po pamaldų visi susirinko
į parapijos salę. Vos tik įėję
išvydome du įdomiais lietu
viško meno dirbiniais apkrau
tus stalus, kuriuos neseniai iš
Plungės buvo atvežusi Rūta
R audytė. C ia buvo galim a
nusipirkti medžio, gintaro ir
gana įdomių audimo darbinių.
Sugiedojus A m erikos ir
Lietuvos himnus šios bažny
čios šventraščio skaitovas Vy
tautas Masiliūnas sukalbėjo iš
jautrių Maironio eilių sudėtą
maldą. Trumpu įvadu minėji
mą pradėjo L.B. Elizabetho
Apylinkės pirmininkas Julius
V eblaitis. Jis prim inė kaip
klastingai Kremliaus grobikai,
pasitelkę k eletą lietuviškų
kvislingų, okupavo Lietuvą ir
kaip per ištisus dešimtmečius
jie vykdė tautos genocidą. Pa
minėjo ir tuos nuostabiuosius
tautos stebuklus: Sąjūdį, Balti
jos dainuojančią revoliuciją ir
pagaliau Kovo 11-tos aktą.
Tada jis pristatė šio minėjimo
k alb ėto ją, L.B . N ew York
A pygardos p irm in in k ę dr.
Giedrę Kumpkaitę.
Savo kalboje ji palietė gana
jautrią temą, būtent kodėl lie
tuviai, atkakliai kovoję ir at
gavę savo valstybinę nepri
klausomybę dabar taip masiš
kai į užsienius bėga iš Lietu
vos. Kodėl čia atvykęs jauni
mas nejaučia savo tautiškumo,
kuris prieš 50 metų atvykusiems lietuviams padėjo išlai
kyti mūsų tradicijas, kultūrą ir
kalbą? Dabar jau esą...daug
naujai atvykusių, kurie sako:
nenoriu nieko bendro turėti su
tais lietuviais. Toliau ji papa
sakojo apie liūdną New Yorko
lietuvių Kultūros Zidinio pra
radimą, pranciškonų nutrauktą
Darbininko leidybą ir apie tai,
kad lietuviai yra jau metami iš
savo Apreiškim o bažnyčios
Brooklyne, kuri jiems tarnavo
88 metus.
Loretos Stukienės dėka bu
vo gautas naujai išrinkto New
Jersey gubernatoriaus James
E. M cG reevey sveikinim as
kurį perskaitė Valentinas Mėlinis. Meninę dalį pradėjo nau
jųjų ateivių atžalos. Andrius
Radzevičius, jau gana gerai
pažengęs, fortepijonu atliko
Clementi, Schumano ir Kabalesky kūrinius. Septyni vaikai
padeklamavo arba paskaitė -

pluoštą eilėraščių: Marija, Jur
gis ir Fedoras Savaiko Vytės
Nemunėlio “Gedimino Pilis” ;
Indrė Jankevičiūtė: Kazio Jakubėno “B alta R am unėlė” ;
Egidijus Jankevičius Ramutės
Skučaitės “T ėvynė” ; Valda
Urbonaitė Vytauto M ačernio
“Tėviškė” ; ir Antanina Belzer
Vytės Nemunėlio “Mano Vytis
ir Trispalvė” .
Po jų programą toliau tęsė
Angelė Kiaušaitė, sopranas,
Giedrė Jakelaitytė, mezzo-sop
ranas, ir Vygintas Virbickas,
baritonas. Visi jie yra muzikos
profesionalai. Angelė Kiaušaitė mokslus yra baigusi Curtis
muzikos institute, Philadelphijoje; Giedrė Jakelaitytė, nese
niai čia atvykusi, yra baigusi
Vilniaus Muzikos akademiją,

(trio), Oi lekia lekia (duetas),
Anoj pusėj Nemuno (trio), Ant
kalno gluosnys (duetas) Šėriau
žirgelį (trio), Prapuoliau motu
še (trio). Priedui Angelė Kiaušaitė p adainavo p atrau k lią
A lgim anto R audonikio “Iš
paukščio skrydžio” dainą.
Jų dainas profesionaliai
palydėjo pianistė dr. Frannie
Covalesky (Kavaliauskaitė).
Cia verta pastebėti tai, kad
daktarato tezei ginti jis pasirin
ko M.K. Ciurlionio muziką ir
apgynus d isertaciją M iam i
Universitetas jai suteikė dakta
rato laipsnį.
Po puikios programos Ri
m antas B itėnas pap rašė ir
paragino dalyvius paaukoti
lietuviškos veiklos reikalams.
K aip p a p ra s ta i ir šį k a rtą

Meninės programos atlikėjai Nepriklausomybės minėjime Eliza
beth, New Jersey. Iš kairės: Giedrė Jakelaitytė, pianistė dr. Frannie
Covalesky (Kavaliauskaitė), Angelė Kiaušaitė ir Vygintas Virbickas.
d irb o su “Ą ž u o liu k o ” a n 
samblio jaunaisiais daininin
kais; ir Vygintas Virbickas, taip
pat naujai atvykęs, yra baigęs
Gruodžio muzikos mokyklą ir
Kauno M uzikos akadem iją,
turi ir dirigento diplomą. Lietu
vos kariuomenės orkestre jis
grojo pačių žemųjų garsų ins
trumentu - tūba. Šie daininin
kai Nepriklausomybės proga
pasirinko įdom ią lietuviškų
dainų programą, daugiausiai
M.K. Čiurlionio harmonizuo
tas dainas: Beauštanti aušrelė

Elizabetho apylinkės lietuviai
buvo gana dosnūs. Buvo su
aukota 2,760 dol. Pagal auko
tojų valią, L. Bendruomenės
c e n tru i tek o 1,695 dol.,
APPLE 805 dol., ALTui 160
dol. ir Mercy Lift - 100 dol.
Beje visiems dalyviams buvo
išdalinti Algirdo Rimo ir Rai
mundo Sližio dalykiškai pa
ruošti laiškai, skirti New Jer
sey senatoriams NATO reika
lu. Po minėjimo apatinės salės
patalpoj vyko dalyvių vaišės ir
pabendravimas.
Julius Veblaitis

VYTAUTO GEDGAUDO
GIMIMO 90-METIS VILNIUJE

linis įpareigojimas. Nepamirš
tina ir L. Tapino pasakyta min
tis, jog dera išleisti geriausių
V. Gedgaudo raštų rinktinę. Iš
tiesų, ar daug kas vartė jo dar
ikikarinėje Lietuvoje redaguo
tus laikraščius, skaitė A m e
rikos lietuvių “Drauge” jo re
portažus iš 1946 m. Paryžiaus
Taikos konferencijos, 1948 m.
Jungtinių Tautų Generalinės
Asamblėjos, matė jo puoselėtą
“Dirvą”? Tokia knyga nudžiu
gintų Lietuvos šviesuomenę, o
studentams ji būtų kaip žurna
listinės kultūros vadovėlis.
Naujoji žurnalistų karta turi
žinoti, kokias tradicijas jiems
lem ta paveldėti ir garbingai
tęsti.
Algimantas Patašius

Atkelta iš 2 p.

“Iš jo daug pasimokyti galėtų
dabartinė Lietuvos žurnalistų
karta - kaip mokėti rašyti, ginti
idėjas ir gerbti žmogų”.
Jubiliejinio vakaro pabai
goje, paskelbus du naujus (be
ankstesnių keturių) rekomen
duotus V. Gedgaudo stipendi
ninkus - Vilniaus universiteto
Zurnalistikos instituto studen
tus (tai J.G erm anavičiūtė ir
D.Grybauskas - duokdie, kad
jų vardai ateityje būtų tariami
su to k ia p at pag arb a, kaip
V.Gedgaudo), p. S.Gedgaudienė priminė, jog tai nėra tik ma
terialinė parama, bet ir mora-
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KULTŪROS PUSLAPIS

“Dirvos” 39-ajame nove
lės konkurse autorei skirta
pirm oji - 300 dolerių premija
iš Simo Kašelionio palikimo,
kurį tvarko Korp! Neo Lithu
ania valdyba.

Rūkas, tirštas ir k u n k u 
liuojantis, veržėsi iš žemės,
plačiai ir greitai sklido, balza
m uodam as viską aplinkui,
tačiau aukščiau pusės žmogaus
n ek ilo . D ien a ž a d ėjo b ū ti
giedra.
Antanienė smagi rengėsi į
lauką: pagaliau ir jos ožkelei
baigėsi sūdnos dienos. Rūkas
kilo jau keletą rytų iš eilės, bet
užuot šmirinėjęs pakrūmiais,
sparčiai kopdavo aukštyn ir,
praradęs savo baltumą, aklinai
aptraukdavo visą dangų.
Kai išgirdusi smagią nau
jieną, užvertusi ragus ir ener
gingai kramsnodama, ožkelė
klausėsi čiurkšlių srovenimo,
Antanienė įtemptai mąstė: “Iš
kur gi atsiranda tas rūkas? Juk
jeigu jis kyla iš žemės - tai
turėtų būti iš pragaro. Kas gi
daugiau bus po žem e? Bet
tokis baltas ir tokis lengvas
negali būti pragaro daiktas?..”
A ntanienė m atė ugnikalnių
išsiveržimus kartu su kitomis
baisybėmis rodomus per tele
viziją ir neabejojo iš kur visa
tai, tačiau rūkas...” Ne, turbūt
jis kyla iš kažkur negiliai” rutuliojo mintį toliau, - “ Gal
guli sau po medžių ar žolių
šaknim is, kaip baltas pože
minis upelis. Tikriausiai po
žolių - juk medžių šaknys be
galo gilios. Rūkas negalėtų
taip greit išsiveržti ir taip baltai
nekunkuliuotų. Pievos nulais
tytos pienu, jį sutraukia žolių
šaknys ir kyla baltas rūkas, kad
net pažiūrėti gražu.” - paten
kinta šypsojosi Antanienė.
“Ale kad man ir sekasi” pabaigusi vieną pam ąstym ą
greitai peršoko prie kito, “tokia gera ožkele karviukę
pamainiau - ir man pieno ir
Pickei į v a lia s.” Pickė net
nebandė gilintis į šeimininkės
m intis, kaip visada sėdėjo
kantrybės kupina poza pavirtu
si į uzbonėlį, tik akys nenu
ilstamai sekė baltas sroveles.
“Būčiau dabar užsidošijusi
su tuo šienavimu, o kur dar
vedžiojimas. Ožkelę paleidai
sau ir laigo po pievas. Nors
nebejauna jau, bet kai pakrinti
pailsėti tai tik išvysti kanopėles
virš galvos - drykt į vieną pusę,
drykt į kitą - gražu pažiūrėti.
P a b a ig u si bandė sto tis,
tačiau keistas, iki šiol nepatir
tas skausmas, nusmelkė per
kairiąją krūtinės pusę ir vos tik
pajudėjus nubloškė ją ątgal.
Sėdėjo taip, trumpą akimirką
negalėdama sugaudyti minčių,
kurios kaip išgąsdintos ožkos
išsilakstė, palikdam os galvą
tuščią. Baisus jai buvo ne pats
skausmas - ne tokių dar skaus
mų teko iškęsti per visą gyve
nimą. Nerimą kėlė kažkas, ką

ANTANIENĖ, KURIAI SEKĖSI
jautė stovint už to skausmo, ko
negalėjo apčiuopti ir pagauti
mintimis, tik visa žmogiška
esybe kratėsi, instinktyviai
jausdam a, kad tai nesuderi
n am a nei su d ien a nei su
naktim, nei su žmogum nei su
gyvuliu. Kratėsi to, kas buvo
ne baltas rūkas, o verdanti
derva, šliaužianti kalno šlai
tais. Regėjosi jai, kad pajuto
aitrų jos kvapą, kurio purtėsi
ir kūnas ir siela.
Jos mintis sugaudė ir su
grąžino Pickė, nekantriai rei
kalaudama savo davinio. Pa
matęs, kad procesas baigtas,
“uzbonėlis” neteko form os,
pririedėjo prie šeim ininkės
kojų ir pradėjo jas baksnoti.
Š ilti ir m alo n ū s b u v o jo s
murmėjimai, reikalavim ai ir
nusiskundimai, kurie vėl nugied rijo A ntanienės veidą,
lengvai pražydindami lūpas.
Tik stotis ji nebebandė - jautė,
kad Tas Kažkas stovi už nuga
ros to tik ir telaukdamas. Ne
benorėjo pajusti tų nemalonių
rankų, kurios taip netiko jos
mažam pasaulėliui, o ir visam
dideliam Dievo pasauliu taipo
gi.
Pickė paėjo kiek toliau ir
papūtusi nosį bandė atkurti
p irm y k štį p av id alą, tačiau
neilgai teištvėrė: vėl lindo prie
šeim ininkės, vaidindam a be
galo meilią ir nuolankią, žiūrė
dama jai tiesiai į akis ir pati
patikėdam a begaliniu savo
gerumu.
Antanienė apsidairė, nesu
galvodama ką čia daryti, pas
kui p ak ėlė indą su p ienu,
n u p ūtusi putą prid ėjo prie
lūpų, visgi daugiau dviejų
gurkšnių negalėjo praryti.
Tiek to, - pasakė balsiai. Kol surugs aš jau būsiu užmir
šusi, - ir padėjo Pickei po
nosimi visą indą. Ta, iš pradžių
nepradrįsdama, tiesė snukutį ir
vėl jį traukė, bet šeimininkės
padrąsinta, įkišo visą galvą ir
lakė net pasilinguodama.
Padėjus pieną rūgti Anta
nienė susiruošė į sodą. Pickė
drožė pirma ir atsilygindama
šeimininkei uodega rodė kelią.
Tik priėjusi arti, A ntanienė
pam atė, kad didžioji obelis
nenatūraliai išsikėtrojusi - ar
tik nebus išlūžusi? Taip ir buvo
- kamienas žioėjo giliai perplyšęs, o trys jos šakos, nuki
busios raudonšoniais, pusiau
gulsčiomis tįsojo ant žemės.
- Ak tu mano.., pati ska
niausioji... - Antanienė pritrū
ko žodžių, o akyse ryškiau nei
įprasta atsimušė dangus. Bet
tik v ien ą ak im irk ą. Po to
žvilgsnis greitai nuslydo per
visą sodą, o kai sugrįžo veide
aiškiai matėsi kažkokia nauja
mintis.
“Ale kad man ir sekasi. Juk
pati niekada nebūčiau drįsusi
rankos pakelti, o jau nebevaliodavau visų sutempti, o
dar krituolius užkask...”

Genovaitė Lukšaitė

- Širdis nebūtų leidusi tavęs
skriausti, - glostydama perski
lu sį k a m ie n ą su šn ab ž d ė jo
senutė, - ale kad jau taip Dievas
davė...
- Tai m atau nelaim ė pas
m o čiu tę d id esn ė negu pas
mane. Pakėlusi akis Antanienė
išvydo jauną, gražų vyrą, to
paties kaimo žmogų.
- O kas atsitiko, sūneli, kas
p er n e la im ė ? - su sirū p in o
Antanienė. Jis tik m ostelėjo
kelio pusėn, kur paliktas su
vežimu arklys rupšnojo žolę.
- A čia taip - vieni niekai:
pakinktas nutrūko, virvės turiu,
peilio prisireikė. Apsižiūrėjau,
kadgi pametęs. Ale jūsų - tokia
graži obelis, toks nuostolis. Gal

- Ko jau nesmagiai, tokią
linksmą kaimynę turėdamas.
Kai tik prisimenu, vis negaliu
susilaikyti nesijuokęs. Taip ir
važiuosiu dabar per visą kaimą
išsišiepęs kaip koks durnelis,
- nusijuokė jaunasis.
- Nu nu? - greitai sukruto
K aradžius, num etė šakes ir
pririsnojo prie vežimo. Veidas
atrodė kaip suokalbininko, o
palinkusi figūra išdavė bega
linį smalsumą.
Nieko ypatingo, - m oste
lėjo ranka anas, - ale vot ima
toks durnas juokas ir gana.
- Tu nesakyk, Jonai, aš ją
žinau. Tu tik man papasakok.
- Nugi obelis jos nulūžusi.
Graži tokia. Aš pradėjau gai
lauti, o ji sako, kad čia pasise
kimas, o ne nuostolis. Ir šiaip
v iso k ių šposų m an p r ip a 

M. Šileikis. Laukimas
padėti nupjauti, juk jau nieko
kito nebepadarysi. - Vyras
nusiskynė obuolį nuo nulūžusios šakos ir iš jo veido
matėsi, kad nuoširdžiai gailisi
ir medžio ir senutės.
- Ai, sūneli, ne nelaimė čia,
o pasisekim as. N ebevaliodav au ja u su v iso m is, m ostelėjo į sodą. - O peilį
pamesti gerai. Geras ženklas,
nuo senovės patėmytas. Einam
į gryčią, paskolysiu.
K ai susitvarkęs ratus ir
nudžyrinęs obelį vyras para
gino arklį nam ų pusėn, jo
veide vis klaidžiojo valiūkiška
šypsena. N et ir privažiavęs
pirm ąjį Antanienės kaim yną
jis vis dar šypsojosi.
Karadžius knaisiojosi po
savo geibias bulvikes.
- Labdie, Petrai. Smagiai
čia matau gyveni.
Karadžius pertraukė darbą
ir įtartinai nužvelgė p rav a
žiuojantįjį.
- Aš tai nesmagiai, bet pats
matau kažinko išsiviepęs?

sakojo, kol padėjau nulūžėlę
nupjauti.
Karadžius, nutaisęs keistą
miną, supratingai palingavo
galvą ir prisikišęs tarė:
- Tu žinai ką ji man pasakė,
kai jos am žinatilsį Antanas
num irė? Sėdėjo po obelim i
kaip pamesta, sakau - prieisiu,
paguosiu, o ji man: “Ale kad
man, kaimyne, ir sekasi. Jau
galvojau kentės vienas Anta
nėlis be manęs pasilikęs. Liub
būdavo sakys ir sakys: tik
nepalik manęs, Antosėle, tik
nepalik - aš neištversiu. Ir
teisybė - negalėdavo be manęs
nė žingsnio žengti. Būčia su
angelėliais vietos sau neradusi
jį tokį regėdama, o dabar va matai viskas kaip susitvarkė...”
-Aš ir sakau, smagu čia tau
kaim inystėje su ja gyventi:
visokiausių šposų galit pri
krėsti, - vėl nusijuokė Jonas ir
nudardėjo sau. Karadžius dar
kurį laiką pastovėjo lyg ko
nepatenkintas, po to nusispjo

vė ir vėl nukiūtino prie savo
bulvikių.
Antanienė pabudo kažkaip
staiga ir lyg netikėtai. Kaip
įprasta metė žvilgsnį į langą,
kurį iš vakaro paliko neužtrau
kusi, kad galėtų vos pabudusi
pasidairyti. Metė žvilgsnį ir
sustingo visa - už lango žydėjo
ob elis. B alta b a lta , išv ien
žiedais nusėta ir per visą langą.
Neapsakomas buvo to vaizdo
gražum as, tačiau Antanienė
neilgai juo džiaugėsi. Praei
nant miegams ji pradėjo atsito
kėti ir pirma aplankiusi mintis:
“betgi dabar ne pavasaris..?”
Teisybė - buvo ruduo, nebent
ji būtų pramiegojusi visą ru
denį ir visą žiem ą m eškos
miegu, ir tik dabar pabudusi.
“G al m ane D ievas bus nu
baudęs, kad dalinausi vienu
indu su gyvuliu?” -toptelėjo
galvon prisiminus kaip motina
sakydavo: nepūsk savo dva
sios katei! Katė - bestija, sielos
neturi, o tu jai Dievo duotą
dvasią puti. Tada ji niurnėdavo
pykdam a, kad m otina taip
negražiai katytę vadina. ...Bet
ne - n esąm o n ė, anoks čia
nusikaltimas, ji negalėjo tiek
p ra m ie g o ti. K adgi žy d ėtų
kokia viena šaka, ar žiedas,
taip ir rudenį pasitaiko, o dabar
- visa obelis, žiedas į žiedą,
gražu pažiūrėti. Antanienė jau
buvo besikelianti patikrinti kas
čia per monai, tik staiga pajuto,
kad už nugaros vėl tyko tas
pats skausm as, kuris andai
buvo surakinęs širdį. Ne, ji
nesujudėjo kaip tada, bandy
dama keltis, bet aiškiai jį jautė
tykant už nugaros ir nenoras
vėl Tai pajusti nugalėjo viską.
Žiūrėjo akis išpūtusi į obelį
nieko nesuprasdama, bet nesi
kėlė.
- Tegul, - sušnabždėjo. - Tai
tik baltas rūkas, geriau jau
žiūrėsiu į jį, kad ir kas bebūtų.
Rodėsi jau tuoj tuoj - ne
ištvers, pašoks, atidarys langą
ir patikrins kas čia yra! Galgi
net nesuskaus, gal nieko visai
nepajus, bet ne..- laikėsi iš
paskutiniųjų įbedusi akis į
lan g ą, k o l n e iš tv ė ru s i su 
šnabždėjo:
- D ieve, nejau tu m ane
baudi? Jei baudi, tai bausk ta
balta obelim , tuo rūku - aš
n e sik e lsiu . Ja u tė , k aip už
nugaros A nas nekantrauja,
tiesia rankas lyg stum te ją
stumdamas, kad tik neištvertų,
kad tik pasikeltų ir jis galėtų
galutinai ją prigriebti.
Pasiekusi aukščiausią tašką
įtam pa lūžo ir pam ažu, p a
mažu tarp baltų obels žiedų
pradėjo ryškėti veidas, o pas
kui jau ir kūno kontūrai...
- An-ge-las, - išskiemenavo
nustebusi Antanienė ir tą patį
mirksnį viską suprato. Nusi
šypsojo lengvai kaip buvo
įpratusi žinodam a, kad jau
niekas jos nebesugriebs.
Paskutinė Antanienės min
tis buvo: “A le kad m an ir
sekasi - tik vakar buvau išpa
žinties.”
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TIKĖKIME SAVO ATEITIMI!

Ir Kalifornijoje žydi žilvičiai.

A. Pažiurienės nuotr.

PAVASARIS KVEPIA SULA
Stefanija Stasienė
Nors šiais metais Didžioji
savaitė ir puošėsi stora balto
sniego danga bei sidabrine
šerkšna padengtomis medžių
šakom is, tačiau šilti saulės
spinduliai ir drungni vakarų
vėjai ženklina jog pavasaris
jau čia. O kiekvienas pavasaris
suteikia žmogui naujų jėgų,
naujų vilčių ir troškimų. A t
bunda ir po žiemos sustingusi
gamta, augmenijos liemenyse
pradeda judėti syvai. Tai reiš
kia, kad jau laikas sulai. Šį
reiškinį tėvynėje pirm iausia
pastebėdavo vaikai. Ir nenuo
stabu, kad neaplenkdavo nė
vieno beržo neišgręžę jo lie
menyje po skylutę. Įstatę į jas
medinius latakėlius, kuriais į
ąsotį ar kibirėlį lašėdavo sida
briniai sulos lašai. Ir su kokiu
pasigardžiavim u išgerdavo
pirmąjį sulos ąsotį. Net geniai
savo aštriu snapu prakaldavo
beržo tošį ir šis lyg rasos
karoliukais nusagstytas ž i
bėdavo pavasario saulėje. O
klevo sula būdavo daug sal
desnė ir neveltui ją vadindavo
cukrine.
Kadangi sula būdavo gana
saldi, tai šeimininkės kai kur
L ietuvoje net kruopas jo je
virdavo ar ragaišį suloje už
maišydavo, o neturtingi sulą
gerdavo su duona ar bulvėmis.
Kiti net garindavo sulą ir toks
išgarintas produktas vadinosi
suliniu.
Tai natūralus vanduo, kurį
augalo šaknys traukia iš žemės
su mineralinėm medžiagom ir
organinėm substancijom, ku
riuos lapai oro ir saulės pagal
ba pagamina. Klevo sula pa
grinde yra cukrozės tirpinys,
turįs ir mažas dalis proteinų,
kalkių, potaso, malic rūgšties.
Siame krašte sulos garinim as labai išplitęs ir toks
šulinys arba sirupas yra labai
populiarus. M at hidrolizės
m etu krakm olas virsta cuk
rumi. Sula turtinga gliukoze,
mineralinėmis medžiagomis,
kalciu, magniu. Turi net vi
tamino C. Klevo sula turi 3%
cukraus, bet gali pakilti iki
12%. Tai priklauso nuo m e
džio ir sezono. Cukringiausias
mėnuo kovas, balandis. Anks
taus p av asario sula duoda
skaistų gintarinės spalvos ir

švelnaus skonio sirupą. Gamti
ninkas John Burroughs sako,
jo g pirm asis sultekis, kaip
pirmoji meilė, visada geriau
sias ir saldžiausias. Gale se
zono siru p as tam se sn is ir
tirštesnis.
Europoje sirupo ir cukraus
gamyba buvo praktikuojama
tik Napoleono karo metu, kai
britų blokada buvo sustab
džiusi cukraus pristatym ą iš
ko lo n ijų . Tada B ohem ijoj,
Austrijoj ir Vokietijoj buvo ši
pramonė išplitusi.
Klevo sirupą jau gamino ir
indėnų gentys. Indėnai mokėjo
rinkti iš klevų sulą, ją garinti
ir išgauti sirupą bei cukrų. Sį
procesą atlikdavo labai p ri
mityviu budu. Išskaptavę me
džio kamieną pripildavo sulos
ir įmesdavo įkaitintus akmenis
ir to k iu budu išg a rin d a v o
vandenį. Vėliau sulos pramonę
perėmė ateiviai ir sakoma, kad
tai buvusi pirmoji šio krašto
ukio šaka.
P rie š p o rą šim tų m etų
keliavę po šį kraštą prancuzų
mokslininkai savo užrašuose
mini sirupo gamybą Amerikoje
ir K anadoje. Jie iškelia šio
produkto vertę ir žavisi ro
mantiška aplinka, kurioje šis
produktas gaminamas. Louis
Baron de la Honton sako, jog
nėra pasaulyje gardesnio ir
labiau gaivinančio gėrim o,
kaip klevo sula. Jokie vais
vandeniai negali jos atstoti.
Kitas prancuzas Louis de Monceau sako: Kas gali nesižavėti
laukiniais Am erikos bei su
šalusiais K anados m iškais,
kuriose pasak tų kraštų poetų,
medžiai per savo tošis košia
auksinį m edų.” Prancūzai ir
buvo pirmieji ateiviai, kurie iš
indėnų išmoko tekinti sulą ir
gaminti sirupą bei cukrų.
Šiandie klevo sirupo ga
myba labai ištobulinta ir suk om ercinta. Todėl p erk an t
reikia žiurėti, kad butų tikras
100% produktas. Tikras klevo
sirupas yra sveikas, maistingas
ir tinka kaip priedas prie įvairių
valgių. Šalia klevinio sirupo
prekyboje yra ir klevinis cuk
rus, kuris taip pat svarbus
produktas ir sveikas vartoti.
Tad kodėl juo nepasinaudoti,
kad ir pasmaguriavimui.

JAV LB dabartinės Krašto
valdybos pirmajame posėdyje
2000 metų gale buvo iškelta
mintis suorganizuoti konfe
renciją LB veiklai analizuoti
ir sudaryti planus ateičiai.
Šioje konferencijoje norėta
ypatingą dėmesį skirti naujųjų
ateivių ir jaunosios, jau Ame
rikoje gim usios, kartos pri
traukimui į LB gretas.
Planuojama darbo konfe
re n c ija įvyks b irž e lio 7-9
dienomis Dainavos jaunim o
stovykloje, Manchester, M i
chigan. Konferencijos tikslas:
Naujųjų ateivių ir jaunosios
kartos pritraukimas į JAV LB
gretas. Vedamoji mintis: Tikė
kime savo ateitimi!
Organizaciniam komitetui
v a d o v a u ja dr. R o m u ald as
Kriaučiunas, Krašto valdybos
vicepirm ininkas organizaci
niams reikalam s. Jis sudarė
planavimo ir rengim o bran
duolį, kuris susideda iš Sau
liaus Anužio, Dalios Badarien ės, B irutės B ublienės,
Liudos Flores, Arvido Jara
šiaus, Aldo Kriaučiuno, Irenos
Kriaučiunienės, dr. Gedimino
Murausko, Marytės Newsom,
dr. D ainiaus S kripkausko,
Ritos Šakenienės ir Janinos
Udrienės.
Konferencijai ruošiamasi
iš anksto. Keletoje vietovių
yra pramatomi grupiniai ap
klausinėjim ai, siekią patirtį

dabartinių poreikių pulsą. Yra
p aru o šta anketa lietu v ių ir
anglų k a lb o je . A n keta yra
skleidžiama lietuviškoje spau
doje, tinklapiuose ir “Bridges”
žurnale. Ji bus platinama pre
kybose ir prie kai kurių bažny
čių. Viena parapija pasisiulė
anketą patalpinti savo biule
tenyje. Norintieji anketą gauti
taip pat gali kreiptis pas Aldą
KriaučiUną (2287 Stone Road,
Ann Arbor, MI 48105; tel. 734
647-0255; e-paštu: aldas@
umich.edu.
Taip pat norim a sukaupti
in fo rm a c iją apie įv a irio se
apylinkėse jau sėkmingai vei
kiančius projektus ar progra
mas ir tai konferencijoje prista
tyti. Turintieji žinių apie tokius
projektus, specialiai taikomus
naujiems ateiviams ar Am e
rikoje gim usiem s, prašom i
pranešti Sauliui A nužiui (5
L o cu st L ane, L ansing, MI
48911; tel. 517-394-0859; epaštu sauliusanuzis@aol.com).
K onferencijos rupestis ir
dėmesys - jaunosios kartos ir
naujųjų ateivių poreikiai, jų
patenkinimas, LB patrauklumo
jiems padidinimas. Anketos ir
apklausos grupių pirm iniai
rezultatai, patiekti konferen
cijoje, bus paskata tolim es
nėms svarstyboms, išvadoms,
apibendrinimams bei įsitrau
kim ui dom inančion LB-nės
veiklon namo grįžus.

Konferencijon kviečiam i
su in te re su o tie ji iš naujųjų
ateivių ir jaunosios, Amerikoje
gimusios kartus. Norima naujų
veidų, naujų minčių, išplau
kiančių iš pačių dalyvių. Žiniasklaidoje jau tilpo pranešimai,
kviečią konferencija susido
mėjusius pareikšti norą joj bUti
pakviestiems. Siekiant dalyvių
įvairumo, suinteresuotieji yra
prašom i atsakyti porą klau
simų. Laukiami naujai atvykę,
A m erikoje gim ę, laukiam i
lituanistinių mokyklų, sporto
klubų, jaunim o organizacijų
naujieji darbuotojai. Dalyvių
amžius - 18 metų ir vyresni.
Konferencija yra susilau
kusi Lietuvių Fondo paramos.
Už tai liekam e dėkingi. Iš
dalyvių bus imamas tik 25 dol.
registracijos mokestis. Pramatoma, kad kai kurie, norintieji
konferencijoje dalyvauti, vis
tik gali b u ti v aržo m i lėšų
stokos. Tokiu atveju jie bus
nuo registracijos m okesčio
atleisti. Kiti gali turėti sun
kumų su kelionės išlaidomis.
Apylinkių valdybos yra ska
tinamos tokius paremti, sutei
kiant kelionės stipendiją. Kon
feren cijo s re g istra to rė yra
Birutė Bublienė (4415 Oak
Grove, Bloomfield Hills, MI
48302; tel. 248-538-4025;
paštas: BVBublys@aol.com.
Konferencijos
organizacinis branduolys

“KNYGŲ PAVASARIS”
VĖL VILIOS SKAITYTOJUS MUGE IR PRAMOGOMIS
Vilniaus mokytojų namuo
se balandžio 19-21 dienomis
vyks penktasis “Knygų pava
saris” . Knygų m ugėje savo
naujausius leidinius pristatys
per 40 šalies leidyklų, veiks
įdomios parodos, bus skelbia
mos populiariausios knygos,
vyks susitikimai su jų auto
riais, praneša ELTA.
P asak ren g ėjų , “K nygų
pavasario” renginyje skaityto
jams pristatomos įdomiausios
lietuvių autorių ir verstinės
knygos, išėjusios nuo Vilniaus
knygų mugės. Tarp tokių lei
dinių - Seimo nario profeso
riaus V ytauto L andsbergio
nauja knyga “Buta ir pasaky
ta”, Vilniaus dailės akademijos
išleista Felikso Navicko stu
dija “S cen o g rafija” , Liudo

Dovydėno knyga “Mes valdy
sime pasaulį” , Punsko “Auš
ros” leidyklos kraštotyrinis
leidinys “Seinijos gyvenvietės
ir g y v e n to ja i” , p u b lic istė s
Gintarės Adomaitytės knyga
“Laumžirgių namai” , Antano
Ramono “Vilniaus legendos.
P a sa k o s” ir dau g elis kitų.
N um atom as ir rytm etys su
“Lietuvos rekordų knyga” .
Šių metų “Knygų pavasa
ris” prisimins lietuvių literatUros klasiką Antaną Žukauską-Vienuolį. Rašytojo gimimo
120-ųjų m etin ių p ro g a su
skaitytojais susitiks A.Žukausko-Vienuolio augintinė Sofija
Baranauskaitė-Stankevičienė,
rašytojo memorialinio muzie
jaus direktorius Antanas Ver-

NOTICE
Investigate before you invest.
Call the Ohio Division of Securities BEFORE
purchasing an investment. Call the Division’s
Investor Protection Hotline at 800-788-1194 to learn
if the investment is properly registered and if the
seller is properly licensed.
(This notice is a public service of the DIRVA the
Lithuanian National Newspaper).

bickas ir prozininkas Rimantas
Vanagas.
Intriguojančią savo pieši
nių parodą “Rašytojo hobis”
atidarys rašytojas ir vertėjas
Jurgis Kunčinas, taip pat veiks
knygų neregiams, J.Stauskaitės dailės mokyklos studentų
sukurtų meninių knygų ekspo
zicijos, Vilniaus “Varpo” suau
g u sių jų v id u rin ė m o k y k la
rodys savo sukauptą pasaulio
kalbų žodynų kolekciją.
Dainuojam osios poezijos
svetainėje viešės dainuojantys
menininkai - režisierius Ro
mas Lileikis ir aktorius Gied
rius Arbačiauskas. Prie židinio
vyks pavasariškos poezijos
pavakarys “Erotinės poezijos
globoje”, o kiemelyje šurmu
liuos mažųjų knygų iliustratorių šventė.
Rašinio autores klaida.
A. Balašaitienės straipsnyje
“R eik šm in g as LB s u s irin 
kimas” buvo parašyta Aldonos
K am antienės p av ard ė, bet
turėjo bUti “A ldona M aurutiene”. Šia proga redakcija
prim ena visiems, kurie rašo
laikraščiui, bUti su pavardžių
rašymu labiau apdairesniems.
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DIRVAI
AUKOJO
V.Čečys, Cleveland OH ..........20
B.Briedis, Chicago, I L ...........20
Z.Juškevičius, Oak Lawn, IL ... 15
J.Miglinas, Chicago, IL ........... 15

RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽĖS 12 d., 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv.
Jurgio parapijos salėje
GEGUŽĖS 27 d ., 8:30 v.r - Prisiminimo dienos (Memorial
Day) apeigos, Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo veteranų
613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.
BIRŽELIO 16 d. sekm adienį 3:00 val. p.p. tragiškojo
birželio (1941) pam inėjim as ir ekum eninės pam aldos už
žuvusius ir nukentėjusius latvius, lietuvius ir estus Dievo
Motinos parapijoje. Rengia Clevelando Pabaltiečių Komitetas.
LIEPOS 13 d., 4 v.v. - kasmetinė “Gijos” gegužinė - kaip
visada, Beachland piknikų vietovėje, ant Erie ežero kranto. Kaip
ir pernai Jus linksmins akordeonistas Bronius Mūras iš Čikagos.
RUGSĖJO 8 d.,
gio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.
SPALIO 26-27 dienomis “Tradicines lietuvių dienos”
šeštadienį 6:30 v.v. Dievo M otinos parapijos auditorijoje
“A ukuro” choro koncertas. R engia JAV LB C levelando
apylinkės valdyba.
LAPKRIČIO 9 d., šeštadienį, ‘‘Exultate” choro 20-mečio
jubiliejinis koncertas ir banketas.
LAPKRIČIO 17 d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio
parapijos rudens šventė.

A. f A.
IRENAI PLECHAVIČIŪTEIVEDERIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą velionės sūnui
JONUI, broliui NORBERTUI ir visoms giminėms
N. ir V. Čečiai
G. ir M. Aukštuoliai
M. ir A. Liutkai
S. Knistautiene
G. Karsokiene

A. f A.
ANDRIUI RAULINAIČIUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą
mamai ALDONAI, seseriai INGRIDAI,
jo žmonai ir vaikučiams
Valdas ir Janina Ramūnai
Gražina Kenter
Aldona Bigauskiene

A. f A.
ANDRIUI RAULINAIČIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą
motinai ALDONAI RAULINAITIENEI,
seseriai INGRIDAI, jo žmonai ir vaikams,
bei visiems giminėms
Vytautas ir Birute Ignai

S.Strikaitis, Los Angeles, CA .. 15
D.Alseika, Beachwood, OH .... 15
A. Šaulienė, Chicago, I L ........... 10
B. Abromaitis, C anada................5
J.Lapšienė, Dedham, M A ........ 5
J.Bubulas, Lemont, I L ................ 5

Į AMŽINYBĖS ARUODUS...
Š.m. kovo 30 dieną į amži
nybės aruodus iškeliavo devy
niasdešimt tris metus išgyve
nęs Ignas Stankus-Stankevičius, giliame liūdesy palikęs
žmoną Mariją, sūnų dr. Viktorą
Stankų, vaikaičius - Andrių ir
K ristiną, G aižučių-A briani,
Maželių ir Dulebų šeimas bei
kitus gimines. A.a. Stankus bu
vo ne vien labai aktyvus visuo
meninėje veikloje, bet kūrė po
eziją, kurios, deja, nespėjo
išleisti, tačiau jo eilėraščiai
buvo spausdinami “Dirvoje”,
“Drauge” ir “Tėvynėje”.
1998 metų liepos 11 dieną
buvo iškilmingai atšvęstas jo
devyniasdešimtasis gimtadie
nis. Gimęs Pasvaly septynerių
brolių ir keturių seserų šeimo
je, Ignas, baigęs Pasvalio gim
naziją, išvyko į Italiją pas Sale
ziečius, iš ten grįžęs stojo į Lie
tuvos kariuomenę ir vėliau ėjo
valsčiaus sekretoriaus parei
gas. Bolševikam s artinantis
prie Lietuvos sienų, jis pasi
traukė Vokietijon ir, karui pasi
baigus, apsigyveno Hanau pa
bėgėlių stovykloje, kurioje su
žm ona M arija augino sūnų
Viktorą. 1949 metais atvykęs
į Clevelandą, jis aktyviai įsi
traukė į visuomeninę veiklą ir
atliekamu laiku kūrė poeziją.
Clevelande gimė trečias sūnus
Julius. Deja, tėvas išgyveno
graudžią tragediją, kai nepagy
domos ligos pakirstas mirė jo
sūnus Julius, giliame liūdesy
palikęs sūnų Andrių ir dukrą
Kristiną. O anksčiau prarado
sūnelį Zenoną.
Š.m. balandžio 5 dienos va
kare Jakubauskų laidotuvių
namuose susirinko didoka mi
nia žmonių atsisveikinti su po
puliariuoju velioniu. Deja, su
sirinkusių tarpe nebuvo a.a. Ig
no žmonos Marijos, nes ji yra
ligoninėje. Kun. Gediminas
Kijauskas kalbėjo maldas, pra
vedė giesmes, o po jo visuo
menės ir organizacijų atstovai
tarė atsisveikinim o žodžius.
Clevelando LB Apylinkės val
dybos pirmininkė Mylita Nasvytienė pareiškė jautrius užuo
jautos žodžius vietinės valdy
bos ir JAV LB krašto valdybos

pirmininko Algimanto Gečio
vardu. Po jos Vytautas Januškis kalbėjo Ramovėnų vardu,
kuriems velionis sekretoriavo
18 metų. Tada užuojautą pa
reiškė SLA skyriaus pirminin
kas Algimantas Pautienis, o
velionis 35 metus ėjo SLA iž
dininko pareigas. Toliau kalbė
jo “Ž algirio” šaulių kuopos
pirmininkas Vincas Čečys ir
LR garbės konsulė Ingrida
Bublienė. Aurelija Balašaitienė, tarusi užuojautos žodžius,
padeklam avo savo eilėraštį
“Skiriu Tau savo žodį paskuti
nį” ir Lietuvių klubo direktorių
vardu užuojautą pareiškė Ze
nonas Dučmanas. Po to a.a. Ig
no sūnus dr. Viktoras Stankus
paminėjo iš Lietuvos gautas
užuojautas, taip pat “Draugo”
redaktorės Danutės Bindokienės, Clevelando miesto tary
bos bei jos nario Michael Polensek ir senatoriaus George
Voinovich užuojautas. Jis pa
reiškė visiems nuoširdžią pa
dėką savo ir likusios šeimos
bei giminių vardu. Tada prie
kin išėjo jaunutis velionio anū
kėlis Andrius ir nepaprastai
gražia lietuvių kalba tarė trum
pą, bet jausmingą atsisveikini
mo žodį, jį užbaigdamas “su
die ir iki pasimatymo danguje,
mielas seneli”. Jo sesutė Kris
tina negalėjo atvykti iš New
Yorko, tačiau jos nuotraukų
rinkinys ir eilės buvo išdėstyti
prie senelio karsto.
Sekantį rytą Dievo Motinos
šventovėje susirinko didokas
būrys žmonių ir po gedulingų
pamaldų velionį išlydėjo į Visų
Sielų kapines. Prie karsto atsi
sveikinimo žodį tarė kun. Ge
diminas Kijauskas. Po jo šei
mos ir giminių vardu kalbėjo
iš Kanados atvykusi velionio
brolio Kazimiero dukra Ange
lė Stankevičiūtė-Ptašinskienė
ir perskaitė a.a. Igno Stankaus
sukurtą eilėraštį tėvynei - “Ją
reikia visuomet mylėti”.
Taip netekom e darbštaus
visuomenininko ir kūrybingo
asmens, kurio pėdomis seka jo
p a lik ta ja u n e s n io ji k arta.
Tebūnie jam lengva Amerikos
žemelė!
Aurelija M. Balašaitiene

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

■ĮVAIRENYBES

ŽALIEJI RENGIA
PROTESTO AKCIJĄ
Balandžio 11 d. vidurdienį
prie Klaipėdos apskrities virši
ninko administracijos ekologi
nis klubas “Žvejonė” ir Lietu
vos žaliųjų judėjim as rengė
protesto akciją “Išsaugokime
pajūrio miškus” , informuoja
ELTA.
Šia akcija siekiama užkirsti
kelią neva neteisėtam pajūrio
rekreacinių miškų naikinimui,
dalijant juos kaip kompensaci
ją už turėtą žemę sklypais indi
vidualioms statyboms. Miškų
įstatyme teigiama, kad “Lietu
vos Respublikai išimtine nuo
savybės teise priklauso valsty
b in ia i m iškai 7 km pločio
juostoje nuo Baltijos jūros ir
Kuršių marių”. Todėl nuosavy
bės teisė šiuose sklypuose ne
gali būti atkuriama, mano akci
jos organizatoriai.
Pernai su Palangos žemė
tvarkos tarnybos ir Klaipėdos
apskrities viršininko adminis
tracijos žinia buvo suprojek
tuota 60 sklypų individualiai
statybai, iš viso 12 hektarų,
Šventosios rekreacinio miško
juostoje. Tų pačių metų vidu
ryje buvo suprojektuoti 25
sklypai individualiai statybai
Klaipėdoje Melnragės apsau
giniuose miškuose. Prasidėjus
žaliųjų protestams ir įsikišus
aplinkosaugininkams, šie deta
lieji planai buvo pakeisti, o
miškų dalybos sustabdytos.

KOLDŪNAI
M ĖSOS, VARŠKĖS,
GRYBŲ, RŪKS.
KOPŪSTŲ, BULVIŲ

Skambinkite:
Jodi Apanavičius
Tel.: (440) 354-4029
arba (216) 481-4614
SusitarusprĮstątominąmus
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ATVELYKIS JURGINĖJE

Kun J.Bacevičius laimino ir pasmilkė Atvelykio stalą.
G.Juškėno nuotraukos
Išaušo gražus (vieną va
landą paskubintas) Atvelykio
sekmadienis. Pagal seną lie
tuvišką tradiciją vėl dažėme ir
marginome kiaušinius.
Balandžio 7 d. Atvelykio
iškilmes Sv. Jurgio bažnyčioje
pradėjo klebonas kun. Juozas
Bacevičius aukodamas šv. M i
šias.

velykio stalo puošnios baltos
le lijo s. G ausūs v a išių p a 
tiekalai ir skoningas jų išdės
tym as - buvo V irginijos ir
Dovydo Rubinskių ir jų tal
kininkų darbo vaisiai. Ir ko ten
nebuvo! Kumpis, kalakutas,
šaltiena, maltos mėsos keps
niai, daržovių mišrainės, sū
riai, padažai ir dešrelės. Ki
tame Atvelykio stalo gale buvo
įv a iria u s i k e p sn ia i: n a p o 
leonas, sluoksniniai pyragai,
pyragaičiai, sūriniai skanu-

Atvelykio svečiai renkasi patiekalus: Velička ir ponia, Rita
Minkūnienė ir Genovaitė Slavinskienė.

Po pam aldų suėjom visi
parapijos salėn vaišėms. Mus
pasitiko jaunutė Izabelė Rubinski, sveikindam i su A t
velykio švente, o R.A. Minkūnas apdalino bilietais. Salė
buvo g ražiai išpuošta: ant
svečių stalų vazelės su rau
donais gvazdikais, o ant At-

EUROPA TRAVEL 692-1700
LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL

TO EAST EUROPE
pauperis - visas- prepaid tic ta b

SERVING OUR COMMUNITY
for oVer ss Years

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

Prie Jurginės Atvelykio stalo: Z. Gelgotaitė, Alfonsas Nevulis ir
Romas Bridžius.
mynai. O prie to visko ga
lėjome gėrėtis puikiais vely
kiniais margučiais.
Kun. J. Bacevičius sukal
bėjęs maldą, palaimino mus ir
visus valgius, pasveikino atvy
k u siu s ir k v ie tė v a išin tis.
Prisiminėm, kad po Atvelykio
pirmadienį - balandžio 8 d. yra
mūsų mielojo klebono 52 m.
am žiaus sukaktis. M es jam
sugiedojome - “Ilgiausių M e
tų!” ir palinkėjome dar daug
tokių puikių Atvelykio šven
čių.

Prie kavos puodelio p a
sivaišinome skaniais kepiniais
ir bandėme skirstytis namo.
T ačiau čia v isus su stab d ė
Virginija Rubinski, kviesdama
svečius pasiim ti nam o nuo
Atvelykio stalo lauktuves.
M ūsų visų šios šventės
dalyvių nuoširdi padėka tenka
šeim ininkams - Virginijai ir
Dovydui Rubinskiams už taip
puikiai parengtas Atvelykio
vaišes.
N.K.J

Renkasi valgius nuo Jurginės Atvelykio stalo: (iš k.) U.Gaižutienė,
Kazys Bruozis, Debra Natkevičiutė ir jos pusbrolis Ričardas Matas.

SAVI 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)

