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SU ŠVENTOMIS VELYKOMIS!
Mieli Broliai, Sesės,
Antrasis Vatikano
susirinkimas, aptardamas
žmogaus troškimą gyventi
amžinai, rašo: "Visi techni
kos laimėjimai, nors ir labai
naudingi, nepajėgia nuramin
ti žmogaus baiminimosi: bio
loginis gyvenimo prailgini
mas negali patenkinti troški
mo gyventi po mirties, neišplėšiamai įdiegto jo širdyje."
(Pastoracinė Konstitucija).
Kaip pilnas ir pras
mingas bebūtų mūsų gyveni
mas, kaip sąžiningai rūpintumėms savo šeimos ir tautos
gerbūviu, kaip dideliu kultū
riniu ar ekonominiu įnašu
praturtintumėm žmoniją,
mūsų džiaugsmas nebūtų
pilnas, nei laimė tobula, jei
prieš akis stovėtų mus sunai
kinti grasinanti mirtis.
Netikintiems į amži
nybę, pagal ateistą filosofą
J.P. Sartre, mirtis "principiš
kai atima gyvenimui bet ko
kią prasmę." (L.E. p. 261)
Velykų šventė mums,
tikintiems krikščionims, yra
tokia džiugi ir brangi, nes jo
je prisimename ne vien isto
rinį Kristaus prisikėlimą, bet
ir jo iškilmingą užtikrinimą,
kad mirtis yra tik perėjimas iš
laiko į amžinybę: "Aš esu
prisikėlimas ir gyvenimas.
Kas tiki mane, - nors ir nu
mirtų, bus gyvas. Ir kiekvie
nas, kuris gyvena ir tiki ma
ne, neragaus mirties per am
žius. [...]. Aš jį prikelsiu pas
kutiniąją dieną." (Jn. 11, 2526; 6,54)
Skirtinguose luo
muose ir profesijose atlieka

me savo gyvenimo misiją
pasaulyje. Mūsų gyvenimas,
kaip ir Kristaus, yra pažymė
tas kančia ir apsivylimais.
Tačiau vargai ir kančios bei
neišvengiamai artėjantis lai
kinas sielos atsiskyrimas nuo
kūno, mūsų nežlugdo, prie
šingai, mus dvasiniai brandi
na ir viltingai ruošia amžinos
laimės pomirtiniam gyveni
mui.
Paslaptingame Dievo
plane, teigia šv. Raštas, "mes
savo kančiomis papildome
tai, ko trūko Kristaus asmeni
nėje kančioje dėl Bažnyčios."
(plg. kol. 1,24)
Kančia, ypač morali
nis blogis, visuomet liks ne
suprantama paslaptimi. Lais
vės kovotojas Petras Paulaitis, 35 metus praleidęs sovie
tų lageriuose, rašo: "Tik Die
vui vienam yra žinomas kan
čios reikale kelias, kurį Jis
leidžia ir teikia jėgų juo eiti"
(G.D.G. p. 74).
Kristus, mūsų gyvy
binius ryšius su juo ir jo išga
nomąja misija nusakęs paly
ginimu apie vynmedį ir šake
les, sykiu paaiškina ir kan
čios priežastį bei prasmę:
"mano Tėvas - vynininkas,
kiekvieną vaisingą šakelę ap
valo, kad ji duotų dar daugiau
vaisių." (Jn. 15, 1-2)
Kiekvienas apgenėjimas yra skausmingas, bet rei
kalingas ir būtinas.
Nė vienas nesame to
bulas - be ydų ir be nuodė
mės. Visi esame reikalingi to
Kristaus minimo apvalymo,
kad mūsų gyvenime galėtų
pilniau reikštis krikščioniška

meilė.

Kiekviena mūsų nuo
dėmė, kaip ir Pirmųjų Tėvų,
neša su savimi bausmę. Iš
ganymo esmė glūdi čia, kad
Kristus šią bausmę prisiėmė
ant savęs ir savo mirtimi, var
tojant šv. Rašto išsireiškimą,
mūsų mirties sprendimą pri
kalė prie kryžiaus, o savo pri
sikėlimu visiems atvėrė var
tus į amžiną gyvenimą.
"Kristus prisikėlė,
savo mirtimi sunaikino mūsų
mirtį ir mus gausiai apdova
nojo gyvenimu, kad tapę sū
nūs Sūnuje, Dvasioje šaukia
me Abba - Tėve." (II Vatika
no Bažnyčia dabartiniame
pasaulyje, p. 189).
Velykų šventės turinį
gražiai išreiškia mūsų velyki
nė giesmė:
"Linksma diena mums
nušvito,
visi laukiame džiaugsmo
šito,
kėlės Kristus, mirtis krito.
Geluonį mirtis išrovė,
Nuodėmes mūsų nuplovė,
Pragaro vartus išrovė.
Aleliuja."
Kristaus, verkusio
dėl savo tautos likimo, mirtis
ir prisikėlimas yra mums as
meniškai, mūsų tautai bei vi
sai žmonijai paguodos, stip
rybės ir viltingo tikėjimo į
tiesos ir gėrio pergalę šaltinis
bei laimingos amžinybės už
tikrinimas.
Džiugių ir viltingų
šv. Velykų linkiu Jums vi
siems mieli Broliai, Sesės
Kristuje.
Vysk. Paulius A. Baltakis,
OFM

NATO IŠPLĖTIMAS BALTIJOS ŠALIŲ SAUGUMO
GARANTIJA
Kongresmenas Gerald B.H. Solomon (R-NY)
Atstovų rūmuose pateikė re
zoliuciją - H. Con. Res. 10,
kurioje nurodoma, kad jei
Lietuva, Latvija ir Estija tap
tų NATO narėmis, Baltijos
regione įsivyrautų pastovi
taika ir tautų laisvė. Jų atsto
vai turėtų būti pakviesti į
NATO viršūnių suvažiavimą,
kuris įvyks Madride liepos
7-8 dienomis. Kongresmenas
B.Solomon parašė pirmąjį
laišką kolegoms - visiems
kongreso nariams, kviesda
mas juos tapti HCR 10 rėmė
jais.
Amerikos Baltų Lais
vės Lyga, skatinusi kongres
meną B.Solomoną pateikti

Angelė K. Nelsienė
šią rezoliuciją, susitarė su
Western Union ir atvėrė taip
vadinamą Hot Line: 1-800651-1418. Paskambinus šiuo
numeriu, Jums bus pasakyta,
kad čia yra telegrama Jūsų
atstovui, raginanti paremti
HCR 10 - rezoliuciją. Paklaus
Jūsų pavardės, vardo, adreso
ir telefono ir nurodys, kad
$6.50 bus pridėta prie Jūsų
telefono sąskaitos. Nebūtina
žinoti savo atstovo kongrese
pavardę: Western Union
siunčia telegramas, naudoda
ma Jūsų adreso "zip-code".
Prieš du metus Ame
rika Jaltų laisvės Lygos ir
jos pirmininko Robert Kerr

pavedimu įtikinau kongres
meną Chris Cox (R-CA) pa
teikti kongresui rezoliuciją
(H.C.R 51), kad būtų demili
tarizuotas Karaliaučiaus kraš
tas. Pernai šią rezoliuciją
Kongresas vienbalsiai pa
tvirtino. Ją taip pat, nors ir
žymiai susilpnintą B.Clinton
administracijos pastangomis,
patvirtino Senato Tarptauti
nių Reikalų komitetas. Ta
čiau visas Senatas jos negalė
jo patvirtinti tiktai dėl demo
kratų partinio keršto respubli
konams už tai, kad pastarieji
nepatvirtino demokratų siūly
tų liberalių teisėjų!
Nežiūrint kai kurių
asmenų, čia, Amerikoje,
menkinančių tos rezoliucijos

į/
Artėjančių Velykų laukimu gyvena klivlendiečiai. J. Jasaičio
nuotraukoje: aktyvus visuomenininkas dr. Raimundas Šilkai
tis, skautiškoje Kaziuko mugėje įsigijęs velykinį papuošalą,
ir LB Klivlendo apylinkės ko-pirmininkė Ada Stungienė

reikšmę, ją labai teigiamai įvyks balandžio 5 d., šeš
įvertino Lietuvos vadovai, tadienį, Latvių Bendruome
įskaitant ir dabartinį Lietuvos nės centre (Latvian Commu
Seimo pirmininką - prof. V. nity Center), 1955 Riverside
Landsbergį. JAV Atstovų Dr., Los Angeles, Calif.
Rūmų priimtos rezoliucijos ABLL maloniai kviečia Jus
HCR 51 pirmasis punktas tei dalyvauti seminare ir banke
gia, kad: "Lietuva, Latvija ir te. Paraginkite atvykti savo
Estija turi teisę nustatyti ir draugus ir pažįstamus.
vykdyti savo nepriklausomą
Bus svarstomos gali
politiką NATO atžvilgiu".
mybės, kliūtys ir dabartinė
Lietuva nori tapti padėtis, Lietuvai, Latvijai ir
NATO pilnateise nare, nes tai Estijai aktyviai siekiant tapti
gyvybiškai reikalinga jos pilnateisėmis NATO narė
saugumui. Padėkime jai to mis. Pagrindinis kalbėtojas
pasiekti, skambindami 1-800- seminare bus dr. Paul Goble
651-1418, rašydami laiškus, - ilgametis Baltijos kraštų
skambinant savo atstovui ar rėmėjas, buvęs Valstybės
ba asmeniškai susitikdami su departamento darbuotojas, o
jais. Jeigu Jums sunku tai dabar "Laisvosios Europos"
padaryti, Amerikos Baltų radijo patarėjas.
Laisvės Lyga Jums patar
Kiti seminaro daly
naus. Kad galėtume tai pada viai: Janusz Bujaskis iš Stra
ryti, prašome Jūsų užpildyti teginio ir tarptautinių studijų
ir atsiųsti savo įgaliojimą, ku centro Vašingtone, Robert
Nurick iš garsios Rand kor
rio pavyzdį čia pateikiame.
Jeigu pageidaujate, poracijos, dr. Larry Caldvvell
galite kreiptis į bet kurį Ame iš Occidental kolegijos, Ann
rikos Baltų Laisvės Lygos Smith - vyriausybės reikalų
narį raštu: P.O. Box 29657, analitike, anksčiau dirbusi
Los Angeles CA. 90029, Senato Užsienio reikalų ko
telefonais: (213) 666-1820 mitete. Taip pat pakviesti:
arba (714) 526-3648, faksu: Daniel Fried iš Valstybės
(714) 680-3269.
saugumo tarybos (National
Security Council) ir kongres
menas Edward Royce (R-CA)
SEMINARAS
"‘NATO IŠPLĖTIMAS"
- Kongreso tarptautinių rei
kalų komiteto narys. SvarsSeminaras šia tema ir tybose dalyvaus visi trys Los
banketas, kurį rengia Ameri Angeles dirbantys Baltijos
kos Baltų Laisvės Lyga, valstybių Garbės konsulai.
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Girdėta iš Vilniaus
• SUSITIKO RUSIJOS IR JAV PREZIDENTAI. Ko
vo 20 d. pasaulio dėmesys nukrypo į Helsinky kur prasidėjo
JAV prezidento Bilo Klintono ir Rusijos prezidento Boriso
Jelcino susitikimas. Didžiausių žiniasklaidos agentūrų prane
šimuose iš Suomijos sostinės vakar buvo minima ir Lietuva.
Nors Rusijos prezidento atstovas spaudai Sergėjus Jastržembskis susitikimo išvakarėse pareiškė, jog "Baltijos tema į dartvarkę neįtraukta", ir apie Lietuvą kalbėti neplanuota, tačiau
dėmesį netikėtai patraukė ir Lietuvos saugumo bei jos noro
įstoti į NATO problema". Dienraštis teigia, kad to priežastis Lietuvos studentai, kurie, atvykę iš Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos ir Panevėžio, pasitiko JAV prezidentą plojimais, šūkiais,
dainomis. Prie "Ant kalno mūrai" buvo pridedamas visiems
suprantamas žodis "NATO", ir jau po kelių minučių užsienio
žurnalistai perdavė: "Lietuviai nori į NATO". Tarptautinio so
ciologinių tyrimų centro apklausos Rusijoje rezultatus rodo,
jog net 70,4 proc. apklaustųjų pripažįsta, kad Lietuvos narystė
NATO - jos vidaus reikalas.
• RINKIMAI. Kovo 23 dieną Lietuvoje vyko savivaldy
bių tarybų rinkimai, o keturiose apygardose - Naujosios Vil
nios, Viiniaus-Šalčininku, Vilniaus-Trakų ir Trakų - pakartoti
niai Seimo rinkimai. Pernai dėl mažo rinkėjų aktyvumo rinki
mai šiose apygardose neįvyko. 56 miestuose ir rajonuose į sa
vivaldybių tarybas tikimasi išrinkti 1 484 narius. Jie renkami
trejiems metams. Kandidatų sąrašus iškėlė 24 politinės parti
jos ir organizacijos. Dalyvauti savivaldybių tarybų rinkimuose
įregistruoti 2 milijonai 578 tūkstančiai 583 rinkėjai. Savival
dybių rinkimai bus laikomi įvykusiais nepriklausomai nuo
rinkėjų aktyvumo.
• V.ADAMKUS NEPAŽEIS KONSTITUCIJOS. Lie
tuvos prezidento rinkimuose ketinantis dalyvauti Valdas
Adamkus mano, jog "įsitikinimas ir darbas", o ne gyvenamoji
vieta turėtų liudyti apie žmogaus pareigą savo kraštui. Taip jis
sakė kovo 18 d. Vilniuje surengtoje spaudos konferencijoje.
Iš užimamų pareigų atsistatydinęs gamtosaugininkas iki gegu
žės 5 dienos turėtų perduoti savo ligšiolinius įgaliojimus JAV
administracijos vadovybei. "Esu pasirengęs dalyvauti Prezi
dento rinkimuose, bet, vadovaudamasis savo moraliniais įsiti
kinimais, neketinu pažeisti nei įstatymų, nei Konstitucijos
normų", - sakė V.Adamkus. Jis pažymėjo visą gyvenimą dir
bęs Lietuvos labui, jautęsis tokiu pat lygiaverčiu piliečiu kaip
ir visi kiti jo tėvynainiai, "kuriems rūpi Tėvynės likimas".
• VISIEMS LIETUVOS PILIEČIAMS - VIENODAS
TEISES. Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirminin
kas Bronius Nainys negali pasakyti, kaip reaguotų išeiviai, jei
Valdui Adamkui nebūtų leista dalyvauti prezidento rinkimuo
se. Išeivijoje, pasak B.Nainio, dėl šio Lietuvos valdžios spren
dimo "būtų visokių nuomonių". "Kitų kraštų lietuviai, būdami
lietuvių tautos nariai ir Lietuvos piliečiai, turėtų turėti tokias
pat sąlygas ir teises Lietuvoje kaip ir Lietuvoje gyvenantys
piliečiai", - sakė B.Nainys.
Tuo tarpu Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas
Z.Vaigauskas sakė: "Ar Adamkus 3 pastaruosius metus gyve
no Lietuvoje? Jei jis mano turįs daug šalininkų, galėtų imtis
žygių pakeisti Konstituciją, tą punktą išmesti. Tada bet kas,
atvažiavęs gyventi į Lietuvą, galėtų tapti kandidatu į Prezi
dento postą. (Kalbama apie Konstitucijos 78 straipsnio nuo
statą "3 pastaruosius metus gyvenęs Lietuvoje", kuri buvo ne
seniai priimta.)
• V.ŽUKAS AMERIKOJE SURINKO NEDAUG
PINIGŲ. V.Žukas neseniai viešėjo Šiaurės Amerikoje. Anot
jo paties, norėjęs pažiūrėti, kaip į jo kandidatavimą reaguos
išeivija. Kartu su juo po JAV ir Kanadą keliavęs Seimo narys
Algirdas Patackas pripažino, kad jiems pavyko gauti tik mini
malią finansinę paramą, kurios visiškai nepakanka rinkiminei
kampanijai, tačiau sakė turįs vilties ateityje susilaukti ir di
desnės finansinės paramos.
• MINISTRAS - PRIEŠ "RYKLIUS". Vidaus reikalų
ministerija dabar persekioja "ne smulkias finansinių nusikal
timų žuveles, o ryklius", - teigė ministras Vidmantas Žieme
lis. Lietuvos radijo "Aktualijų studijoje" jis pranešė, kad jau
balandį bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenys,
pasisavinę milijonines žmonių santaupas iš Lietuvos akcinio
inovacinio banko. Pasak V.Žiemelio, neišvengs atsakomybės
ir Kauno Holdingo bei panašių kompanijų "strategai", tarp jų
ir "toks garsus žmogus, kaip Gintaras Petrikas". Taip pat jau
baigta "Aurabanko" finansinė revizija, todėl netrukus bus pri
imti reikiami sprendimai,- teigė ministras. Vidaus reikalų mi
nistras pažymėjo, kad geriau pradėjo dirbi ir operatyvinės tar
nybos. Per du pirmuosius metų mėnesius sulaikyti 133 organi
zuotų gaujų nariai.

Iš visur - apie viską
ALBANIJA - BE VALDŽIOS

Algirdas Pužauskas
Suirutė Albanijoje
privertė dešiniųjų demokratų
vyriausybę rengtis naujiems
rinkimams. Albanijoje lankė
si Olandijos užsienio reikalų
ministras, nes Olandija šiuo
metu pirmininkauja Europos
Sąjungoje. Su Albanijos pre
zidentu S.Beriša ilgai kalbė
josi Europos Saugumo ir
Bendradarbiavimo organi
zacijos delegacija, kuriai va
dovavo buvęs Austrijos kanc
leris Franz Vranitzky. Jis įti
kino Albanijos valdžią, kad
būtų geriau su opozicijos at
stovais ieškoti taikingo
sprendimo, negu griebtis jė
gos ir sukti į prasidedantį pi
lietinį karą.
Albanijoje komunis
tai buvo pašalinti iš valdžios
prieš penkerius metus, išrin
kus dešiniųjų demokratų par
tijos atstovus. Naujajai vy
riausybei pavyko išsilaikyti,
neįsivėlus į Serbijos, Bosni
jos ir Kroatijos konfliktą,
nors iš 3,413,904 Albanijos
gyventojų daug gyvena kai
myninėse šalyse: Serbijoje,
Juodkalnijoje, Makedonijoje
ir Graikijoje. JAV valstybės
departamentas laikė Albani

jos prezidentą Sali Berišą pa
stovumo ir taikos simboliu.
Vėlesni įvykiai paro
dė, kad demokratas preziden
tas S, Beriša neišvengė klai
dų. Jo vyriausybė neuždraudė
sukčiams ir aferistams skelbti
įvairių praturtėjimo planų,
susijusių su pinigų investavi
mu, kuris paplito naujoje "ka
pitalistinėje Albanijoje".
Tūkstančiai žmonių, manyda
mi, kad atsisakius komuniz
mo, visi taps turtingais, par
davinėjo savo žemės sklypus,
namus ir "investavo" lėšas į
abejotinos vertės projektus.
Kaip paprastai, keli aferistai
pasidarė milijonieriais, kiti
laimėjo šiek tiek pinigų, o
šimtai tūkstančių prarado vis
ką, ką turėjo. Pietinis valsty
bės trečdalis sukilo prieš val
džią, išplėšė kareivines, gink
lų sandėlius. Žuvo šimtai
žmonių, tūkstančiai buvo su
imti.
Pagaliau prezidentas
S.Beriša sutiko sudaryti koa
licinę vyriausybę ir pravesti
naujus rinkimus. Pats prezi
dentas yra kilęs iš šiaurinės,
kalnuotos Albanijos. Buvęs
ilgametis komunistų vadas
Enver Hodža, pagarsėjęs stalinistas, susipykęs net su
Kremliaus vadovais, kurie
pasmerkė Stalino teroristinį
valdymo stilių, buvo kilęs iš
Albanijos pietinių regionų.
Čia ir dabar dar veikia stip
rios komunistų grupuotės, kai
kuriose vietovėse ginklu per
ėmusios vietos valdžią.
Vloros uoste sustojo
Italijos karo laivas, kuriame

su naująja miesto valdžia su
sitiko Italijos ambasadorius
Paolo Foresti. Jis Italijos vy
riausybės vardu pažadėjo Al
banijai ekonominę paramą,
jei miesto sukilėliai grąžins iš
sandėlių pagrobtus ginklus
tarptautinei komisijai. Kai
kuriose vietovėse į sukilėlių
pusę perbėgo ištisi kariuome
nės daliniai, nusprendę, kad
"prie komunizmo buvo ge
riau". Albanijos demokratinė
vyriausybė sudarė naują sau
gumo policiją ir prezidento
apsaugą, susidedančią dau
giausia iš šiauriečių. Prezi
dentas pažadėjo pravesti nau
jus laisvus, demokratinius
rinkimus iki birželio mėne
sio, jei pavyks išvengti pilie
tinio karo.
JAV karo laivai pri
artėjo prie Albanijos krantų.
Jūros pėstininkų malūnspar
niai pradėjo išvežti amerikie
čius civilius, diplomatų šei
mas. Savo piliečius išveža
Italija ir Anglija. Išskrido į
užsienį ir prezidento šeimos
nariai.
Albanijoje buvo apie
2,000 JAV piliečių. Sostinėje
Tiranoje pasiliko tik 17 dip
lomatų su ambasadore Mari
na Lino. Tiranos kalėjimo
darbuotojai paleido visus ka
linius, tarp jų ir buvusios ko
munistų valdžios vadovus bei
buvusį prezidentą Ramizą
Aliją.
Padėtį Albanijoje
svarstė Jungtinių Tautų Sau
gumo taryba ir Europos Są
jungos vadovybė Belgijos
sostinėje.

Keliais sakiniais
• Prezidentas Bill
Clinton kovo 14 d. svečiavosi
Floridoje pas garsųjį golfo
žaidėją Gregą Normaną. Čia
prezidentas nelaimingai nu
krito laiptais žemyn ir nutrau
kė dešinės kojos kelio saus
gysles. Ligoninėje pergyve
nęs skausmingą operaciją,
prezidentas, chirurgų many
mu, turės pusę metų naudotis
ramentais. Ironiška, kad JAV
prezidentas pakeitė susitiki
mo vietą su Rusijos sergančiu
prezidentu B.Jelcinu, pažadė
damas atvykti arčiau Mask
vos - į Suomijos sostinę Hel
sinkį. Dabar atsitiko, kad B.
Jelcino sveikata sustiprėjo, o
prezidentui B.Clinton teks
važiuoti su ramentais.
• Indijoje veikiančios
katalikės vienuolės, kurioms
vadovavo Motina Teresė,
1979 m. metais laimėjusios
Nobelio Taikos premiją, išsi
rinko naują vadovę. Tai Indi
joje gimusi 63 metų amžiaus

seselė Nirmala, perėjusi į ka
talikų tikėjimą, būdama 24
metų. Jos tėvas buvo Indijos
karininkas. Motina Teresė
perdavė naujajai vadovei
daugiau kaip 4,000 vienuolių
ir 517 našlaitynų visame pa
saulyje. Motinai Teresei jau
86 metai, jos sveikata pablo
gėjo.
• Kovo 13 d. pamišęs
Jordanijos kareivis apšaudė
Izraelio mokyklos mergaičių
(13-15 metų amžiaus) eks
kursinį autobusą, 7 mergaites
nušovė ir 6 sužeidė. Tai dar
labiau padidino įtampą Izrae
lio ir Jordanijos santykiuose.
Ekskursija buvo sustojusi ir
apšaudyta vietovėje, vadina
moje "Taikos sala".
• Airijos prezidentė
Mary Robinson paskelbė, kad
ji nekels savo kandidatūros
antrajai kadencijai. Ji norinti
padirbėti tarptautinėje žmo
gaus teisių organizacijoje.
Pirmąja Airijos prezidente

ponia M.Robinson tapo 1990
metais, gavusi rinkimuose 52
proc. balsų.
• Pakistano premjeras
Šarifas sugalvojo naują būdą,
kaip užsieniuose gyvenantys
pakistaniečiai galėtų padėti
savo tėvynei. Visi, kurie gali,
kviečiami įdėti į Pakistano
bankus po vieną tūkstantį do
lerių dvejiems metams.
• Britanijoje net dvi
piliečių nuomones tiriančios
organizacijos paskelbė, kad
konservatorių partija neturi
jokių vilčių laimėti rinkimus.
• Tarptautinis Hagos
teismas pradėjo trečiąją bylą,
kurioje trys Bosnijos musul
monai ir vienas kroatas kalti
nami kariniais nusikaltimais
- serbų kankinimais. Tai pir
masis Jungtinių Tautų teismo
atvejis, kada kaltinamieji ne serbai. Prokurorai turi 76
liudininkus, kurie patys matė
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APSISPRENDIMAS
Lietuvos prezidento rin
kimų kampanija jau prasidė
jo. Du pageidaujantys joje
dalyvauti apie tai viešai pa
skelbė. Tai Vaidotas Žukas ir
Valdas Adamkus. Kiti du dabartinis Prezidentas Algir
das Brazauskas ir Seimo Pir
mininkas Vytautas Lands
bergis - oficialiai dar nieko
nepareiškė. Kas žino, gal ne
trukus pasirodys ir daugiau
norinčių rungtis dėl aukščiau
sio valstybės posto. Prieš
penkerius metus į šią kampa
niją bandė įsijungti net keturi
bendravardžiai - Kazimierai.
Kol kas negirdėti, kad bent
vienas iš jų bandytų savo lai
mų dar kartą.
Praeitą kartą (gal ir
kvailumo, o gal iš neapykan
tos atsikūrusiai Lietuvos
valstybei) tam tikros jėgos
bandė pavaizduoti prezidento
rinkimus tarsi cirko vaidini
mą. Tuo metu Lietuvos tele
vizijoje atsirado pirmas "šou"
- tam tikros loterijos rūšies ir
cirko klounados mišinys.
Laidos vedėjas sodino pa
rinktus žmones prieš teleka
meras, klausinėjo juos, o šiek
tiek sėkmingiau atsakiusiems
dalijo brangias dovanas. Šių
"varžybų" metu jis rodė žiū
rovams savo sugebėjimus: iš
darinėjo įvairias grimasas, vi
sokiais balsais pranešinėda
vo apie tikslius ir klaidingus
atsakymus. Pavargę žmonės
laikė šį reginį atsipalaidavi
mo priemone, o vaikai karto
jo vedėjo žodžius: "Žinoma,
kad ... neteisingai!" arba "O
dabarrr - niekiama!"
Ir štai aktorius pasirodė
ekrane visai kitame vaidme
nyje. Jis sakėsi sumokėjęs
užstatą ir renkąs parašus jo
kandidatūrai paremti, o dar
po kurio laiko pranešė įstei
gęs Valgytojų partiją.
Stebėdami šį cirkišką
maivymąsi, žmonės gūžčiojo
pečiais ir klausė: "Kas tai?"
Noras įrodyti, kad nėra Lietu
vos valstybės, o tik kažkokia
neprotingų svajotojų kuriama
utopija? O kai valstybė tik
"vaidinama", tai ir jos "prezi
dentu" gali būti komikas! La

bai jau prikišamai tomis die
nomis buvo menkinama ir
pati prezidento samprata,
kartojant nesenus sovietinės
propagandos štampus apie ar
tistą, tapusį "supuvusio ka
pitalizmo tvirtovės" vadovu.
Girdi, jis nieko neišmanė, už
jį valdė "pinigų maišų" pa
samdyti klerkai.
Klouno "rinkimų kam
panija" nutilo taip pat staiga,
kaip ir buvo prasidėjusi. Tuo
tarpu a. a. Stasio Lozoraičio
galimybės varžytis su prity
rusiu nomenklatūrininku, ga
linčiu remtis savo partiečių
dauguma, ką tik išrinkta į
Seimą, buvo aiškiai nelygios.
Daugelis rinkėjų apie S.Lo
zoraitį beveik nieko nežinojo.
Trūko laiko atremti apie jį
skleidžiamus prasimanymus.
Asmenų, pakvietusių jį kan
didatuoti, autoritetas tuo me
tu buvo sunykęs. Prezidentu
tapo asmuo, kuris neturėjo
net kelti savo kandidatūros.
Dabartiniai rinkimai pa
reikalaus tikro apsisprendi
mo. Jie parodys, ar žmonės
jau suvokė, kad "pusinių per
mainų" nebūna, kad norint
atkurti valstybės ūkį (plačiąja
to žodžio prasme) okupaciniu
patyrimu remtis neįmanoma.
"Kombinuodamas", t.y. vog
damas, kyšininkaudamas ir
sukčiaudamas valstybės neatkursi.
Rinkimai parodys ir tik
rąjį politinės kultūros lygį. Ar
žmonės jau išmoko suvokti
demokratijos teikiamas daly
kiško pasirinkimo galimy
bes? Ar ir toliau kai kurie po
litikieriai statys pseudokonstitucines užtvarėles Lietuvos
piliečiui - išeivijos atstovui?
Ar būgnijantys apie vieninte
lio galimo kandidato absoliu
čią pergalę, nepasmerks jo
pralaimėjimui? Juk jau du
kartus taip atsitiko!
Tai bus rimtas išbandy
mas ir išeivijai. Ar ji sugebės
įveikti smulkmenišką susi
skaldymą ir iškreiptas ambi
cijas? Pirmieji atgarsiai rodo,
kad iki protingo elgesio dar
labai toli.

Juozas Žygas
Kai valdžia tik žo
džiais su nusikaltimais kovo
ja, tai Panevėžio prekybinin
kai pradėjo patys gintis. Ko
vos rezultatai: 5 nusikaltėliai
ir 1 prekybininkas nušauti, be
to, 5 nusikaltėliai sužeisti.
Prekybininkai kovą su nusi
kaltėliais laimėjo santykiu 5:1. Tuo tarpu Vidaus reikalų
ministerija, prokuratūra ir po
licija iki šiol visus kėlinius
pralaimėjo. Ir dar neteko nei
girdėti, nei skaityti, kad būtų
nors vienas iš vadinamos
"teisėsaugos" areštuotas.
Norint su nusikaltė
liais kovoti, neužtenka kokį
vieną ar kitą "kilbuką" už
grotų pasodinti. Tokia "kova"
tėra tik dūmų į akis pūtimas.
Reikia nukirsti visas šaknis,
ant kurių organizuoti nusikal
tėliai laikosi ir auga.
Visą laiką girdime,
kad nėra įkalčių. Įkalčių ne
bus, kol organizuotų nusikal
timų šaknys yra valdžios
struktūrose. Apie policijos ir
nusikaltėlių bendravimą,
buvo rašyta "Dirvoje": "Ko
dėl policija vėlavo?", vasario
25 d. numeryje. Nei Lietuvo
je rašiusieji, nei aš negalvo
jau, kad gydytojų pareiga bū

serbų belaisvių kankinimus ir
žudynes.
• Zaire veikia trys su
kilėlių grupės, kovojančios
prieš valstybės prezidentą
S.Mobutu. Visi sukilėliai no
rėtų pašalinti prezidentą, ku
ris valdo šalį jau 31 m., ta
čiau nenorėtų valstybės su
skaldyti. Valdžios kariuome
nei didelę paramą teikia kelių
šimtų samdytų vyrų grupė,
atvykusi iš Serbijos ir Kroati
jos. Kiekvienas samdinys už
šią tarnybą gauna po 3,000
dol. per mėnesį.
• JAV valstybės de
partamentas paskelbė Niu
jorke dirbantiems Jungtinių
Tautų diplomatams, kad už
sieniečiai diplomatai, kurie
nepaiso Niujorko mieste nu
statytų automobilių stovėjimo
taisyklių, ateityje bus bau
džiami piniginėmis baudomis
ir praras savo automobilių
diplomatinius numerius bei
kitus ženklus.
• Atstovų Rūmų pir-

tų peršautus nusikaltėlius
areštuoti. Jie privalėjo tik po
licijai pranešti ir tai padarė.
Nors ir žinodamas,
kad policija yra korumpuota,
tačiau maniau, kad nors dėl
akių "veikiančius" vaizduoja.
Bet pasirodo, kad net to nėra!
Kaip rašoma: "Šv. Jokūbo li
goninės gydytojai apie atvež
tų asmenų šautines žaizdas
policijai tuoj pat pranešė ir šį
faktą įregistravo. Po operaci
jų praėjo šešios dienos, tačiau
policija nesiteikė sužeistųjų
aplankyti ir juos apklausinėti.
Ji pasirodė tik septintą dieną,
kai sužeistieji jau buvo išvy
kę!"
Neteko skaityti, kad
būtų pravestas policijos tar
dymas. Nebereikia aiškesnių
įrodymų apie policijos bend
radarbiavimą su nusikaltė
liais. Policija aiškiai žinojo,
kuomet nusikaltėliai bus iš
vežti, ir po to atvyko savo
"pareigą" atlikti. Jeigu niekas
apie tokį policijos poelgį ne
pasidomėjo ir spauda plačiau
nerašė, tai yra labai įtartina!
Tuomet kalbas apie tariamą
kovą su nusikaltimais, laikau
tik žodine!
Panaši padėtis yra ir
su ekonominiais nusikalti
mais. Amerikos prezidentą
Bill Clinton jau treti metai
kamantinėja dėl tariamo ne
teisėto 200,000 dolerių pasi
savinimo, dar jam būnant Ar
kanzaso valstijos gubernato
riumi. Kalbama ne apie va
gystes, bet apie neteisėtą že
mės pirkimą ir paskolas, ieš

(Atkelta iš 2 psl.)
mininkas Newt Gingrich pa
skelbė, kad jis planuoja ba
landžio mėnesį keliauti į Ki
niją pasikalbėti su Kinijos
vyriausybės vadovais.
• Izraelio vyriausybei
paskelbus planą atitraukti ka
reivius iš Vakarų kranto že
mių, palestiniečiai ėmė piktai
protestuoti, nes jie tikėjosi,
kad Izraelis pasitrauks iš di
desnio ploto. Šį planą kritika
vo ir prezidentas Bill Clinton
bei Egipto prezidentas Hosnis Mubarakas.
• Popiežius Jonas
Paulius II Vatikane drauge
meldėsi ir po to ilgai tarėsi su
svarbios pasaulio budistų or
ganizacijos vadovu - Garbin
guoju Mokytoju Hsing Jun.
Budistų centras yra Taivanio
saloje. Buvo aptarti abiejų re
ligijų ryšiai ir galimybė bend
rai dirbti pasaulio taikai.
• Kubos katalikų vys
kupai paskelbė, jog ateinan
čiais metais popiežius Jonas

koma, kokiu būdu gubernato
rius Bill Clinton tuos 200.000
uždirbo. Jau yra išleista apie
2 milijonai dolerių. Ameriko
je ir prezidentas nėra virš
įstatymų. Jeigu surastų, kad
jis neteisėtai uždirbo ir sąmo
ningai slėpė, tai galėtų būti ir
iš pareigų pašalintas.
O Lietuvoje daugiau
kaip milijardas litų iš bankų
dingo, ir iki šiol dar jokios
rimtesnės bylos nėra! Inova
cinio banko indėlininkams
vyriausybė net žada 300 mi
lijonų litų per penkerius me
tus sugrąžinti. Tikras rojus
bankus apiplėšusiems! Bank
rutuojančių bankų direktoriai
patys sau buvo 300-350 tūks
tančių litų algas pasiskyrę.
Milijonai, kaip kamparas "iš
garavo" ir ne tik nusikaltimų,
bet ir nusikaltėlių nėra. O tų
bankų buvę direktoriai - fak
tiškieji nusikaltėliai - laisvai
gyvena ir brangiausiais auto
mobiliais važinėja.
Lankydamasis Vil
niuje, tarp daugelio ministeri
jų mačiau ir "Valstybės kont
rolės" įstaigą. Norėjosi į vidų
įeiti ir paklausti, ką jie kont
roliuoja, bet pabijojau. Vals
tybėje, kur įstatymai ne vi
siems taikomi, geriau su to
kios valdžios žmonėmis ne
prasidėti. Net laikraštis, kuris
nusikaltėlių ryšiais su val
džios žmonėmis pradėjo do
mėtis, gavo aiškų perspėjimą.
Driokstelėjo taip, kad net ap
linkinių namų langai išbyrė
jo. Ir viskas ramu, ir tylu.

Paulius II sausio 21-25 die
nomis lankysis Kuboje, ap
lankys Havaną ir kitus tris
miestus. Numatomas dar vie
nas popiežiaus susitikimas su
prezidentu Fideliu Kastro.
• Vokietijos vyriau
sybė patvirtino "Der Spiegei"
žurnalo pranešimą, kad vie
nas amerikietis diplomatas
bandė užverbuoti vokietį
ekonomistą šnipinėti JAV
vyriausybei. Amerikietis bu
vo paprašytas išvykti.
• Vatikanas paskelbė,
kad užmegzti diplomatiniai
ryšiai su Libija. JAV išreiškė
šiuo klausimu švelnią kritiką,
nes Libijos valdžia palaikanti
tarptautinį terorizmą. Vatika
nas atsakė, kad ryšiai su Libi
ja padės išlaikyti Viduržemio
jūros regione pastovumą ir
taiką.
• Tarptautinis valiu
tos fondas paskaičiavo, kad
didžiausias pasaulyje užsie
nio valiutos atsargas turi Azi
jos valstybės.
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ŠIRDŽIŲ TILTAS
PER NEMUNĄ
Birutė A tkočiūnienė
į brangios šventės Nepriklausomybės 79-ųjų
metinių paminėjimą Tilžėje
atvyko broliai lietuviai, gyve
nantys kitoje Nemuno pusėje.
Dalyvavo nemažai vietos gy
ventojų, televizijos ir spaudos
atstovų. Šventės paminėjimas
parodytas vasario 16 d. Lie
tuvos televizijos "Panora
mos" ir "Vakaro žinių" laido
se, apžvelgtas vietinėje spau
doje.
Iškilią šventų malda
ir sveikinimo žodžiais pradė
jo kunigas misionierius
Anupras Gauranskis. Nuaidė
jus Lietuvos himnui, buvo
pristatyti garbingi svečiai.
Tai Eugenijus Petrovas - Ko
vo 11-osios Akto signataras,
Regioninių problemų ir tau
tinių mažumų departamento
prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės regioninių prob
lemų skyriaus viršininkas,
Tauragės rajono meras Kle
mensas Paulius bei jo patarė
jas juridiniams klausimams,
Žemaičių kultūros draugijos
atstovas Kazimieras Juknius,
Tauragės rajono savivaldybės
Kultūros skyriaus vedėja E.
Gulbinskienė, Šilutės savi
valdybės administratorius
Edmundas Vičius bei Kultū
ros ir švietimo skyriaus vedė
jo pavaduotoja kultūros rei
kalams Vilma Griškevičienė,
viešosios Fridricho Bajorai
čio bibliotekos informacijos
skyriaus vedėja Nijolė Budreckienė.
"Lietuviai, nuėję sun
kų ir vingiuotą gyvenimo ke
lią, įrodė, jog negalima nuga
lėti tautos, atėmus iš jos poli
tinį ir ekonominį savarankiš
kumą. Tautą pavergti galima,
tik ją nutautinus. Bet dvasin
gos, orios tautos nutautinti ar
kitaip sugniuždyti neįmano
ma, kaip neįmanoma atimti
teisės mylėti Tėvynę" - sakė
svečiai. Jie sveikino atsikūru
sią lietuvių kultūros draugiją
"Birutė" bei sulaukusius gra
žaus jubiliejaus - 450-ųjų
pirmosios lietuviškos knygos
- Mažvydo "Katekizmo" me
tinių.
Ne tik sveikinimais,
nuoširdžiais žodžiai, bet ir
kukliomis lauktuvėmis buvo
pamaloninti Tilžės lietuviai.
Tauragės meras K. Paulius
įteikė knygą apie Lietuvą, o
Kultūros skyriaus vedėja E.
Gulbinskienė - tautinę juostą,
Žemaičių kultūros draugijos
atstovas K. Juknius - rank
šluostį su Lietuviško himno
žodžiais, tautinę vėliavą,
knygų, žurnalų "Žemaičių
žemė". Šilalės rajono Lauku
vos moterų ansamblis "Suba
tėlė" padovanojo laukuviškės
mokytojos V. Brazauskytės -

Šveikauskienės autografuotą
eilėraščių rinkinį "Kai nebu
vo tavęs", suvenyrą "Lietu
vaitė", daug religinio turinio
knygų. O ansambliečių įteik
tas žemaitiškos naminės duo
nos kepalas ant lietuviško li
no rankšluosčio ir kaimiška
lietuviška gira tarsi sustiprino
užsimezgusį dvasinį ryšį, ku
rio taip reikia už Lietuvos ri
bų gyvenantiems lietuviams.
Už parodytą dėmesį,
atvežtą šilumą ir gerumą,
svečiams atsilygino Tilžės
Lietuvių bendruomenės sek
madieninės mokyklos vaiku
čiai. Jie, vadovaujami moky
tojos Danutės Saudargienės,
dainavo lietuviškas dainas,
šoko. Nuo jų neatsiliko ir
svečiai. Šilutės Kultūros ir
pramogų centro Gražinos
Matulevičienės kvartetas bei
skaitovai Kęstutis Jočys ir
Irena Čėsnienė visus pradžiu
gino literatūrine-muzikine
kompozicija, skirta pirmosios
lietuviškos knygos jubiliejui.
Laukuviškių ansamblis "Su
batėlė", vadovaujamas Gin
tauto Atkočiūno, atstovavo
ne tik Lietuvą kitoje Nemuno
pusėje, bet ir savo miestelį
bei jo apylinkes. Skambėjo
daina "Laukuvai" (ž. V.Šveikauskienės, m. G.Atkočiū
no), "O, tu, Medvėgali" (ž. ir
m. G.Atkočiūno) ir kitos.
Tauragės muzikos mokyklos
pučiamųjų instrumentų or
kestras (jame grojo ir tos mo
kyklos direktorius Robertas
Kazlauskas), vadovaudamas
vyr. mokytojo Alfonso Sa
dausko, maloniai džiugino
ausį. Šis orkestras, beje, gro
jo ir Lietuvos himną.
Pasibaigus koncertui,
svečiai ir vietos lietuviai bū
riavosi prie knygų, išleistųMažojoje Lietuvoje, parodos.
Šiai parodai apie 60 įvairaus
dydžio ir formos knygų patei
kė Nojolė Budreckienė. Prisi
lietę prie šventų tautos relik
vijų - Mažojoje Lietuvoje iš
leistų knygų - visi turbūt pa
sijuto dvasiškai tvirtesni ir di
desni.
Paskutinis šventės
akordas - sušilimas prie ar
batos puodelio bei tolimesnis
dvasinis bendravimas. Ne
vieną iki ašarų sujaudino lie
tuvių kultūros draugijos "Bi
rutė" vadovės Danutės Norušaitės bei kitų pasisakiusiųjų
žodžiai. Miela buvo bendrau
ti su Eičių kaimo Laukesos
gyvenvietės (Tauragės r.)
šviesuolėmis - mokytoja Vir
ginija Narkevičiūte bei bib
liotekininke Ramune Palekaite, kurios, anot jų, miškų gū
dumoje įkūrė šviečiantį žibu
rėlį "Vakarutę" - plunksnos
brolių buveinę. Savo kūrybos

posmus, skirtus Mažajai Lie
tuvai, skaitė ir mokytoja Ze
nona Jurevičiūtė, kuri Būd
vyčiuose moko vaikučius
gimtojo lietuviško žodžio.
Skambėjo ne tik mokytojų li
teračių eilės, bet ir ilgesingos
liaudies dainos, prisiminti iš
kilūs tautos sūnūs ir dukros,
jų darbas lietuvybei puoselė
ti. Ir uždegtos žvakelės, ir ty
los minutė sutaurino šias
brangias akimirkas.
Prasmingos lietuvių
tautos šventės - Vasario 16osios - paminėjimas vyko dar

nebaigtoje Lietuvių bendruo
menės bažnyčioje. Ją užbaigti
trūksta lėšų. Už šildomų pa
talpų nuomą buvo pareika
lauta vieno milijono rublių
(maždaug 700 litų). Deja, to
kios sumos dar tik besiku
rianti Tilžės lietuvių bend
ruomenė nepajėgė sumokėti.
Nuo šalčio, pakraigėmis švil
paujančių vėjų sužvarbo ir
namiškiai, ir svečiai. Tad šis
renginys atkreipė Lietuvos
dėmesį, dar kartą parodęs,
kad ir už Nemuno gyvena
mūsų broliai lietuviai, ku-

riems reikalinga ir materiali
nė, ir moralinė parama, ku
riems reikalingas mūsų dė
mesys, geranoriškai ištiesta
ranka.
Atsisveikindami su
katalikų bendruomenės atsto
vu Vincentu Norušu bei ki
tais lietuvių bendruomenės
nariais, tautiečiai, gyvenantys
šiapus ir anapus Nemuno, pa
juto, kad juos visus sieja bro
liškas kraujo ryšys ir nuošir
dumas. Širdžių tiltas per Ne
muną nusitiesė...

GIRIĄ IŠGARSINO ŽVĖRYS
IR MAIŠIAGALOS MEMORANDUMAS
Vaidas Vasiliauskas

Praėjusių metų pa
baigoje Lietuvos Prezidentas davo po 4 rublius. Ilgainiui
viename interviu išsitarė: jei svečiai nuo vietinių tomis
gu naujieji Seimo ir Vyriau raudonomis vėliavėlėmis tar
sybės vadovai yra medžioto si atsitverė.
Medžioklę nomenk
jai, jis pakviesiąs juos pame
džioti. Senas patyręs me latūra pavertė savo nuosavy
džiotojas Algirdas Brazaus be. Medžioklė simbolizavo
kas ypač pamėgęs Žaliosios jos privilegijas, slepiamą sal
dų gyvenimą, pagaliau - sėk
girią.
Ukmergės urėdijos minga profesinę karjerą: tavo
Žaliosios girią, nusidriekusią visuomeninė padėtis priklau
Širvintų rajone 30 km nuo sė nuo to, kuriam medžiotojų
Vilniaus, išgarsino radioakty būreliui priklausei.
vių atliekų saugykla ir ypač Draustinį įkūrė
Maišiagalos memorandumas.
A. Sniečkus
Bet nedaugelis žino, kad ši
giria - vienas seniausių no
J. Grigalionis Žalio
menklatūros draustinių, ku
riame medžioti turėjo teisę sios girininku dirba nuo pat
tik vadinamojo medžiotojų girininkijos įkūrimo - 1958
būrelio Nr. 1 nariai. Apie tai metų. Šią girią buvo nusižiū
"Lietuvos rytui" pirmąkart rėjęs LKP CK pirmasis sek
ryžosi papasakoti Žaliosios retorius A. Sniečkus: gausu
girininkijos girininkas Jonas tankių eglynų, kaip medžio
tojai sako, šilti miškai, aplink
Grigalionis.
dirbama žemė, ganyklos,
žvėrims geriausios sąlygos.
Vilkų medžioklė
į Žaliąją A. Sniečkus
"Vilkus geriausia atvažiuodavo jau apie 1947
medžioti pirmąkart pasnigus metus, saugomas automatais
- pėdsakai matyti, - sakė Jo ginkluotų kareivių. Per naktį
nas Grigalionis. - Aplinki su eiguliu pliekdavo korto
niuose miškuose pastebėta mis, paryčiais, apie pusę ke
vilkė su dviem vilkiukais. turių, kildavo į medžioklę Medžiodama ji per naktį su- tuolaik būdavo itin daug te
karia apie 50 kilometrų. Pra tervinų.
Iš pradžių Žaliosios
ėjusią vasarą ji nudaigojo ke
girininkija buvo miško vidu
lis veršius.
Anksčiau vilkų me ryje, Žaliosios (Zielenkos)
džioklės būdavo rengiamos kaime. Ją iškėlus į Plikiškes,
dažnai. Iš vakaro miško kvar čia gyventojų nebeliko.
A. Sniečkaus nuro
talą aptverdavo raudonomis
vėliavėlėmis, kurių vilkas dymu buvusiame Žaliosios
baisiai bijo. Jeigu jis, me kaime buvo pastatytas me
džiotojų užspeistas, priverčia džiotojų namelis, kurį jis la
mas lįsti pro jų apačią, inkš bai mėgo. Pagal jo skonį na
čia iš siaubo ir net suvidu mas buvo vien iš medžio. Jei
gu vaišindavo svečius, reika
riuoja.
Sykį surengė me laudavo, kad ant stalo būtų
džioklę Gamtos apsaugos ko tik žvėrienos, laukinių paukš
miteto viršininkai. Puikus vil čių, grybų - nesirodyk su
kas bėgo tiesiai į mano eigulį. kiauliena ar vištiena.
Šitam CK draustiniui
Tas paklojo jį pirmu šūviu.
Vienas iš viršininkų siūlė: aptarnauti buvo įsteigtas me
"Imk 500 rublių, atiduok vil džioklės ūkis, tiesiogiai pa
ką ir sakyk, kad aš nušoviau". valdus Gamtos apsaugos ko
mitetui, jo finansuojamas ir
Bet eigulys nesutiko.
Iš pradžių miškinin neva iš jo nuomojantis me
kus ir tenykščius gyventojus džioklės plotus. Kitaip ta
sostinės medžiotojai kviesda riant, valdžia mišką nuomojo
vo varovais, per dieną mokė- pati iš savęs. Šią sovietinės

nomenklatūros patirtį jau ne
priklausomoje Lietuvoje sėk
mingai pritaikė buvęs aplin
kos apsaugos ministras B.
Bradauskas.

Atėjo didesnis ponas
Jeigu Vilniaus po
nams medžioklė nenusisek
davo, kalti likdavo vietos me
džioklės ir ūkio vadovai - dėl
to jie galėdavo net iš savo kė
džių išlėkti, todėl stengdavo
si, kaip įmanydami.
J. Grigalionis juok
damasis prisiminė, kaip per
vieną A. Sniečkaus medžiok
lę Kernavės kolūkio pirmi
ninkas Pavlenka įsakė pavy
mui medžiotojų vežioti deg
las kiaules ir paleisti jas į
mišką, jeigu nepasitaikytų
šernų, - tegul pleškina į svei
katą draugai iš Centro komi
teto.
A. Sniečkaus įpėdi
nis P. Griškevičius buvo dar
kaprizingesnis. Žinodamas
tai, L. Radzevičius, šio draus
tinio jėgeris nuo A. Snieč
kaus laikų (ir dabar jis aptar
nauja Prezidento A. Brazaus
ko medžiokles), atvežė iš
anksto Kernavės miške nu
šautus 9 šernus ir paslėpė.
Kiekvienąkart, P.Griškevi
čiui iššovus, traukė po vieną.
Dar ilgai po to P.Griškevičius
gyrėsi sėkminga medžiokle.
P. Griškevičiui A.
Sniečkaus medžiotojų name
lis buvęs per prastas. Netru
kus greta jo išdygo Alytaus
namas (A. Sniečkaus būstas
atiteko sargams). Jį statęs
darbų vykdytojas kartodavęs:
"Su šituo namu arba iškilsiu,
arba susmuksiu". Iškilęs iki
statybos kombinato vyriau
siojo inžinieriaus.

Prijaukinti žvėrys
Dėl besaikio šėrimo
kombinuotaisiais pašarais į
Žaliąją plūdo žvėrys iš visų
aplinkinių miškų. Kaip prisi
mena J. Grigalionis, miški
ninkams tai būdavusi tikra
nelaimė.
(Bus daugiau)
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Lietuvių telkiniuose
ČIKAGIEČIAI PAMINĖJO LIETUVOS
VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ
Praėjus gausiems Či
kagoje ir apylinkėse reng
tiems Vasario 16-sios minėji
mams, Amerikos Lietuvių
Tautinė Sąjunga suruošė vie
nintelį didesnį Kovo 11-osios
minėjimą. Jis įvyko Pasaulio
Lietuvių centre kovo 9 d.
Nors ši data dar nelabai pri
gyja tarp išeivijos lietuvių,
tačiau kas metai jai skiriama
vis daugiau dėmesio. Tad ne
nuostabu, kad į šios šventės
paminėjimą Lemonte susirin
ko gausus Čikagos ir apylin
kių lietuvių būrys.
Prieš šį minėjimą
tame pačiame pastate esan
čioje Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčio
je kun. Algirdas Paliokas S.J.
atlaikė šv. Mišias ir pasakė
šiai progai pritaikytą pa
mokslą. Pamaldų metu gra
žiai giedojo gana gausus (arti
50 balsų turintis) bažnytinis
choras, kuriam jau beveik du
metai vadovauja Lietuvos
Konservatoriją (Muzikos
akademiją) baigusi dirigentė
Birutė Mockienė. Solo giedo
jo žinoma Čikagos lietuvių
solistė Praurimė Ragienė.
Didžiojoje salėje pa
sivaišinus kava ir pyragai
čiais, į susirinkusius prabilo
rengėjų atstovas Petras Bučas
(Buchas), kuris ir vadovavo
visai programai. Moksleivė
Kristina Jonušaitė perskaitė
Nepriklausomybės atstatymo
aktą. Trumpus sveikinimo
žodžius tarė generalinis Gar
bės konsulas Čikagoje Vaclo
vas Kleiza ir PLB valdybos
pirmininkas Bronius Nainys.
Pastarasis savo kalbą baigė
šūkiu "Lietuva turi gyvuoti
per amžius!" Sveikinimą raš
tu atsiunė naujasis ALTos
pirmininkas, prof. dr. Jonas
Račkauskas, kuris negalėjo
dalyvauti minėjime, nes buvo
pakviesas į Vašingtone vyku
sią konferenciją.
Apie Kovo 11-osios

Edvardas Šulaitis

gyvenančių lietuvių dalis į
Valdą Adamkų deda nemaža
vilčių. Jo pozicija dar labiau
sustiprėjo, kuomet grupė žy
mių Lietuvos ir užsienio kul
tūrininkų išplatino pareiški
mą, kuriame ragina Valdą
Adamkų dalyvauti Lietuvos
prezidento rinkimuose. Šiuos

reikalus, kaip jis pats sakėsi,
galutinai aptarsiąs, nuvykęs į
Lietuvą kovo 17 d.
Red. pastaba: Val
das Adamkus kovo 18 d. ofi
cialiai pranešė apie ketinimą
kelti savo kandidatūrą Lietu
vos prezidento rinkimuose.

NELĖ PALTINIENĖ
IR EUGENIJUS IVANAUSKAS
KONCERUOS ČIKAGOJE

Edvardo Šulaičio nuotraukoje (iš kairės): Stasė Jagminienė,
Petras Bučas (Buchas) ir Daiva Kimtytė

sirodymą pradėjo daina iš
Lietuvos televizijoje rodomo
populiaraus "Giminių" seria
lo - Užtraukim lietuvišką
dainą...". Čia taip pat skam
bėjo "Lietuva - mano protė
vių žemė (solo partiją daina
vo solistė P.Ragienė), "Ant
marių krantelio", "Žemė Lie
tuvos" ir kiti kūriniai. Pasi
rodė ir pasižymėjusi kankli
ninkė Daiva Kimtytė bei dai
nininkas Alfonsas Seniūnas.
Abu jie aukštuosius mokslus
išėjo Lietuvoje ir Čikagoje
dar neseniai apsigyveno.
Pabaigoje visi sugie
Solistė Nelė Paltinienė - viename iš ankstesniųjų koncertų
dojo "Lietuva brangi" ir į
Čikagoje, Jaunimo centre.
E. Šulaičio nuotr.
klausytojus prabilo progra
mos vedėjas Petras Bučas,
Vienu iš įdomiausių kietijoje. Jiedu su soliste Ne
kuris padėkojo programos
jų
šio
pavasario
koncertų le jau 36 metai kartu - na
dalyviams bei susirinku
Čikagoje
žada
būti
žymiųjų muose, scenoje, kelionėse.
siems. Buvo paminėta, kad
programą reikėjo trumpinti, mūsų estrados dainininkų - Jie laimingi, kad gali tęsti
nes dalis dalyvavusiųjų dar Nelės Paltinienės ir Eugeni savo muzikinę veiklą, džiau
turėjo suspėti į Jaunimo jaus Ivanausko pasirodymas. giasi, jog yra mėgiami ir išei
Centre numatytą "Dainavos" Arvydas Paltinas tvarkys mu vijoje, ir Tėvynėje. Kuomet
zikinę dalį.
Nelė nuvažiuoja koncertuoti į
ansamblio koncertą.
Jeigu N. Paltinienė ir Lietuvą, prie jų prisijungia ir
Daugelis šio minėji
mo dalyvių reiškė pasitenki jos vyras Arvydas yra gerai E. Ivanauskas. Taip jie pa
nimą tokiu gražiu minėjimu, pažįstami Čikagos lietu kartoja gerokai anksčiau turė
kurio pradininku buvo Ame viams, nes jie, pradedant tas koncertines keliones po
rikos Lietuvių Tautinės są 1983 metais, čia yra koncer gimtąjį kraštą.
Nelė, be abejo, yra
jungos pirmininkas dr. Leo tavę daugiau kaip 10 kartų,
nas Kriaučeliūnas, kuris, de tai Nelės partneris duetuose - pati populiariausia dainininkė
ja, dėl ligos šį kartą pats ne Eugenijus - lankosi pirmą išeivijos lietuvių tarpe. Ne
galėjo dalyvauti. Tačiau, rei kart. Kuomet 1982 metais žiūrint, kad Čikagoje kasmet
kia manyti, kad netrukus šį Paltinams pavyko pralaužti vykdavo jos koncertai, ta
veiklų ir pasišventusį vyrą Geležinę uždangą ir išvykti čiau visada visos vietos Jau
išvysime ne viename minėji gyventi į Vakarus - Vokieti nimo Centro salėje būdavo
me, o taip pat ir kituose ren ją, iš Lietuvos radijo bei tele užimtos. Tuo negali pasigirti
vizijos fondų išmetė visus jų nė vienas kitas solistas iš Lie
giniuose.
Šiame minėjime, ša muzikinius įrašus ir uždraudė tuvos. Kai dėl koncertinių ke
lia kitų garbingų svečių, da jų dainas. Tačiau jie dėl to lionių į Lietuvą, nutrūko iš
lyvavo ir visuomenininkas nelabai nusiminė, nes atsivė vykos į Čikagą, pasigirsdavo
bei politikas, vienas iš popu rė galimybė dainuoti užsienio daug balsų: "Kodėl čia ne
liariausių Lietuvoje asmenų, lietuviams ir čia leisti savo matome N. Paltinienės?" Tai
Valdas Adamkus. Jis pami kūrybos garsajuostes. Kai išgirdo Amerikos lietuvių ra
nėjo, kad netrukus važiuos į Lietuvoje pasirodė laisvėjimo dijo valandėlės vedėjas Ana
Lietuvą ir ten dalyvaus savi ženklai, nuo 1989-jų jie vėl tolijus Šlutas, kuris, neboda
valdybių rinkiminėje akcijo ten dažnai koncertuoja, o mas didelių išlaidų, šį kartą
je. Vėliau jis numato aktyviai žmonės juos mėgsta dar la pakvietė ne tik Paltimis, bet ir
šalia Klaipėdos tebegyve
dalyvauti ir prezidento rinki biau, negu anksčiau.
Buvęs žinomo "Kopų nantį solistą E.Ivanauską.
muose, jeigu tik susidarys ga
limybė kelti savo kandidatū balsų" ansamblio vadovas, Juos visus kartu išgirsime
LR Garbės konsule Ingrida Bublienė Kovo 11-osios minėjime rą. Jis tikisi, kad ta galimybė muzikas Arvydas Paltinas da Čikagoje per Atvelykį- ba
bus suteikta. Nemaža Lietu bar dar tebedėsto muziką Va landžio 6 d. 3 vai. p.p. Jauni
- su veiklia visuomenininke Irena Kriaučeliūniene
E.Šulaičio nuotr.
vos gyventojų ir išeivijoje sario 16-sios gimnazijoje Vo mo Centro didžiojoje salėje.
reikšmę plačiau kalbėjo pa
grindinė šio minėjimo pa
skaitininke, viešnia iš Kliv
lendo (Cleveland, OH) - Lie
tuvos Respublikos Garbės
konsule Ingrida Bublienė.
Kalbėtoja pažymėjo, kad
daug kas Lietuvoje mato tik
blogąją pusę, išreikšdami
siaurą, negatyvią poziciją.
Konsule citavo vienos tau
tietės pareiškimą, kuriame ji
pažymėjo, jog "mums (t.y.
tautiečiams Lietuvoje) reikia
moralinės paramos". Savo
neilgame, bet prasmingame
žodyje konsule kvietė visus
dirbti kartu, ragino atsisakyti
asmeniškumų, bendradar
biauti. Viešnios iš Klivlendo
žodžiai buvo palydėti gau
siais plojimais.
Antroje minėjimo da
lyje pasirodė savo veiklos
pirmąsias metinės minintis
ansamblis "Tėviškė". Jį įstei
gė buvusi Kuršėnų kaimo ka
pelos vadovė Stasė Jagminie
nė. Šiame naujame junginyje
grojo arba dainavo Jūra Bakaitienė, Praurimė Ragienė,
Karolis Avižienis, Vilius Mikaitis, Vytautas Jagminas,
Algimantas Barniškis, dr.
Leonidas Ragas.
Ansamblis savo pa
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30-ŲJŲ POLITINIŲ STUDIJŲ
IŠVADOS

NAUJA KNYGA
APIE SOVIETINĮ TERORĄ
Juozas Žygas

Studijos įvyko sausio
25-26 dienomis Los Angeles,
CA, Šv. Kazimiero parapijos
salėje. Bendrinė studijų tema
- "Lietuva ir išeivija”.

Violeta Gedgaudienė
vadovavo svarstyboms "Ieš
koti naujų kelių ar eiti tuo pa
čiu". Prelegentai: dr. Vytau
tas Bieliauskas, dr. Jonas
Račkauskas ir kun. Antanas
Saulaitis, SJ.
Ignas Medžiukas va
dovavo svarstyboms "Būti
nos Lietuvos teisėtvarkos re
formos". Prelegentai: adv. Ži
butė Brinkienė, adv. Jonas
Kairevičius, teisininkas Algis
Raulinaitis.
Gediminas Leškys
vadovavo svarstyboms "Lie
tuvos politinių partijų per
spektyvos". Prelegentai: dr.
Vytautas Bieliauskas, dr. Al
girdas Kanauka, dr. Jonas
Račkauskas ir Zigmas Vis
kanta.
Pagrindinį studijų
pranešimą - "Seimo rinki
mai Lietuvoje: rezultatai ir
prognozės" skaitė svečias iš
Kauno, advokatas Jonas Kai
revičius. Pokalbiui vadovavo
Vytautas Vidugiris.
Iš prelegentų pareikš
tų minčių, svarstybų vadovų
pastabų ir publikos pasisaky
mų galima daryti tokias iš
vadas:
1. Iki šiol Lietuvių
Chartoje ir Lietuvių Bend
ruomenės įstatuose aptartoji
išeivijos egzistavimo prasmė
- padėti lietuvių tautai atgauti
laisvę ir atstatyti valstybinę
nepriklausomybę - pakeistina į: "padėti išsilaisvinusioje
Lietuvoje ugdyti pilietinę vi
suomenę, įtvirtinti demokra
tiją, stiprinti valstybės saugu
mą, kelti moralinę, religinę ir
patriotinę tautos dvasią bei
išeivijoje išlaikyti lietuvybę".
2. Jokia už Lietuvos
teritorijos ribų veikianti lietu
viška organizacija, Lietuvai
atgavus nepriklausomybę,
neturėtų pretenduoti į pasau
linę reikšmę ir savintis "pa
saulio lietuvių" terminą.
3. JAV LB turėtų iš
laikyti Amerikos lietuvių vi

suotinumo ir solidarumo
principus. Krašto valdybos
pareiga - vykdyti JAV LB
Tarybos sesijų nutarimus, o
apie vykdomus darbus infor
muoti apygardas, apylinkes ir
visuomenę.
4. PLB ir JAV LB
Krašto valdybos pirmininkai
turėtų pabaigti į viešumą pra
siveržusią kovą dėl pinigų
pasidalijimo, kad neprivestų
didelius darbus praeityje
įvykdžiusią Lietuvių Ben
druomenės organizaciją prie
sunykimo.
5. JAV LB apylinkių
pirmininkai JAV LB Tarybos
sesijose privalo turėti pilnas
tarybos nario teises.
6. Amerikos Lietuvių
Taryba turėtų reformuoti sa
vo statutą, kad vėl nepatektų į
pavienių asmenų ar oligarchinių grupių priklausomybę.
7. LB ir ALT turėtų
iš anksto skelbti savo vykdo
mus projektus, o ne didžiuo
tis praeities nuopelnais.
8. LB ir ALT, talkindamos Lietuvai spręsti tarp
tautinės politikos problemas,
turėtų artimai bendradarbiauti
su Amerikos Baltų Laisvės
lyga (Baltic American Free
dom League), darbais įro
džiusią šioje srityje savo pa
jėgumą.
9. Atgavus nepri
klausomybę, Lietuvoje įsi
tvirtina demokratija. Pilnu
tinės demokratijos idėjos, kad
ir nevisada drąsiai, kyla Lie
tuvos žemėje. Piliečių parei
ga - stebėti valdžios darbą,
remti tai, kas naudinga Lietu
vai ir konstruktyviai kritikuo
ti klaidas.
10. 1996 metų Lietu
vos Seimo rinkimuose Lietu
vos piliečiai krašto valdymą
patikėjo Tėvynės Sąjungai
(Lietuvos konservatoriams).
Ar TS/LK ilgai išliks domi
nuojanti politinė jėga, pri
klausys nuo to, kokį poveikį
per savo valdymo laikotarpį
ji padarys Lietuvos gyveni
mui. Krikščionys demokratai
ir socialdemokratai turi senas
savo veiklos tradicijas ir ilgą
laiką dalyvaus Lietuvos po

litiniame gyvenime. Geresnes
perspektyvas turi krikščionys
demokratai. Lietuvos Demo
kratinė Darbo partija per
spektyvų neturi. Centro są
jungos iškilimas remiasi jos
lyderių populiarumu. Jeigu
sukurtų patrauklią ir populia
ria programą, balansuodama
tarp pozicijos ir opozicijos,
CS gali įgyti tautos pasitikėji
mą.
11. Viena iš sąlygų
sėkmingoms teisėsaugos re
formoms Lietuvoje įgyven
dinti yra tarptautinių teisė
saugos bendradarbiavimo su
tarčių su kitomis valstybėmis
sudarymas.
12. Teisėjai turėtų
būti renkami, o ne priklausyti
nuo juos paskyrusiųjų malo
nės. Tuo būdu teisėjų atsa
komybė visuomenei ir jų au
toritetas stiprėtų. Taip pat
reikia tobulinti civilinį ko
deksą, pravesti kalėjimų re
formas, užtikrinti indėlių,
laikomų bankuose, saugumą.
13. Būtina pakeisti
advokatūros sudarymo būdą.
Reikia atsisakyti sovietinio
paveldo, kad advokato teisės
gaunamos iš valdžios malo
nės. Advokatūra, kaip laisva
profesija, privalo turėti galią
nustatyti advokatui būtinas
kvalifikacijas.
14. Būtina tikslingiau
panaudoti esamas teisininkų
pajėgas kovai su nusikaltamumu, peržiūrėjus dabartinės
teisėtvarkos sąrangas.
15. Pastangos pakeis
ti teisėtvarką nebus sėkmin
gos, nepakeitus žmonių po
žiūrio į sąžinę, pilietiškumą ir
visuomenės dvasinę gerovę.
Sveikintinas naujosios vy
riausybės Švietimo ir mokslo
ministras Zigmas Zinkevi
čius, pasiryžęs per mokyklas
pakelti bolševikų sužalotą
tautos moralę, grąžinti religi
jai priklausančią vietą vieša
jame tautos gyvenime, stip
rinti krikščioniška dvasia ug
domą jaunosios kartos patrio
tizmą.
Studijų išvadas sure
dagavo
Juozas Kojelis

Pagrindinis 30-ųjų politinių studijų pranešėjas - kaunietis advokatas Jonas Kairevičius
su žmona Vida (kairėje) ir Viole Arbaite (dešinėje)

“LIETUVOS
PARTIZANŲ KOVOS
IR JŲ SLOPINIMAS
MVD-MGB
DOKUMENTUOSE
1944-1953 METAIS”

Dokumentų rinkinį
sudarė Nijolė Gaškaitė,
Algis Kašėta ir Juozas Starkauskas. Redaktorė - D.
Kuodytė. Kaunas, 1996, 722
puslapiai. "Lietuvos kančių
ir kovų istorijos" dalis. Iš
leido Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių sąjunga ir
Pasaulio lietuvių bendruo
menė.
Žlugus Sovietų Są
jungai, Lietuvoje, lyginant su
kitomis okupuotomis Baltijos
šalimis, išliko gausiausias
SSRS KGB padalinio archy
vas. Nors ruošiantis galimam
SSRS subyrėjimui, svarbesni
dokumentai buvo išvežti į
Maskvą, o dalis jų vietoje su
naikinta, tačiau išliko apie
ketvirtis milijono bylų. Nors
dažnai iškraipytoje, tačiau če
kistų pedantiškai vestoje
kronikoje galima rasti faktų,
kurie gyvųjų liudininkų at
mintyje jau yra išblėsę. Juos
papildę išlikusiais partizanų
dokumentais ar liudininkų
prisiminimais, nesunkiai at
statysime neperseniausiai
vykusios istorinės dramos
vaizdą.
Šiame leidinyje pa
teiktų dokumentų kalba yra
specifinio čekistų valdiškojo
žargono pavyzdys. MVDMGB raštvedybos terminolo
gijoje bet kokia pasipriešini
mo forma vadinama "antisovietiniu" arba "kontrrevoliu
ciniu" veiksmu. Pagal įprasti
nę komunistinės ideologijos
schemą ginkluotas lietuvių
tautos pasipriešinimas patei
kiamas kaip "politinis bandi
tizmas", laisvės kovotojai va
dinami "banditais", negink
luoto pogrindžio nariai - "na
cionalistinio" arba "antisovietinio" pogrindžio dalyviais.
Lietuvos gyventojai, pade
monstravę pilietinį pasiprie
šinimą, nepaklusę svetimos

valstybės primestai valiai ir
nevykdę okupacinio režimo
karinių, politinių ir ekonomi
nių reikalavimų, buvo ap
šaukti "antisovietiniu elemen
tu". Ši etiketė buvo segama
vengiantiems tarnauti okupa
cinėje kariuomenėje, sabota
vusiems įvairias prievoles, at
sisakiusiems stoti į kolchozus
ir pan.
Dar sausesnė ir pri
mityvesnė čekistų planų kal
ba. Čia jau nėra gyvų žmonių
ir jų likimų. Yra tik totalitari
nė mašina, pajungta bolševi
kinio 1917 m. spalio pervers
mo, vadinamo "revoliucija",
išplėtimui visame pasaulyje.
Todėl vietoje sakinio: "išžu
dyti besipriešinančius okupa
cijai gyventojus", jų doku
mentuose rašoma: "išvalyti
teritoriją nuo kontrevoliucinių elementų". Tokiame kon
tekste sadistiškiausi kankini
mai vadinami "aktyviu tardy
mu" arba "fizinio poveikio
priemonėmis".
Ši specifinė kalba sa
votiškai formavo ją vartojan
čiojo požiūrį. Tai 1945 07 14
Rokiškio apskrities Kurklie
čių km. NKVD kareivis, su
metęs į padengtą trobą du gy
vus Petro Mateikio vaikučius,
pasiteisindamas sakė: "Tėvai
žuvo - kur dėsis vaikai..."
"Valant teritoriją" baudė
jams (mano pabraukta J.Ž.)
tai buvo visai įprastas daly
kas.
Dokumentai buvo ra
šomi savai žinybai, slaptam
vidiniam naudojimui, abso
liučiai įsitikinus, kad jie nie
kada nebus prieinami visuo
menei. Todėl sąmoningai su
klastotų, specialiai tyrinėto
jams paliktų klaidinančių do
kumentų archyve nėra. Ta
čiau juose neišvengta visai
sovietinei sistemai būdingo
faktų"pritempimo", pagraži
nimo ir "planų viršijimo".
Todėl statistinėse suvestinėse
apstu padidintų ar sumažintų
skaičių.

(Bus daugiau)

Politinių studijų savaitgalyje kalba ALT pirmininkas,
prof. dr. Jonas Račkauskas
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Nauji poezijos posmai

ATSISVEIKINOME
SU ANTANU KAŠUBA
Dar tik prieš pusmetį
buvo atšvęsta Antano Kašubos 85-rių metų sukaktis, da
lyvaujant dideliam būriui gi
minių bei draugų. Linkėjome
jam dar ilgai džiaugtis gyve
nimu. Bet Aukščiausiojo bu
vo skirta kitaip. Antanas Ka
šubą mirė vasario 13 d. Flori
doje, St. Petersburg Beach
mieste. Jo kūnas buvo atga
bentas į Čikagą ir pašarvotas
Petkaus Marųuette parko
koplyčioje.
Atsisveikinimas įvy
ko vasario 18 d. vakare, va
dovaujant inžinieriui Vaclo
vui Mažeikai - Korp! NeoLithuania vyr. valdybos arbiter elegantiarum. Vaclovas
Mažeika, atsisveikindamas
korporacijos Neo-Lithuania ir
Tautinės Sąjungos vardu,
trumpai apžvelgė Antano nu
eitą prasmingą gyvenimo ke
lią, iškeldamas jo didelį ryžtą
siekti mokslo. Pradėjęs studi
jas Lietuvoje, užbaigė jas
Amerikoje nelengvomis sąly
gomis, nes reikėjo ir duoną
pelnytis, ir studijuoti. Baigęs
mokslą, sėkmingai darbavosi
"Standard Federal Savings
and Loan Association", pa
siekdamas viceprezidento
postą. Antanas buvo ir vi

suomeniškas žmogus. Kur tik
begyvendamas, jis steigė lie
tuvių klubus, jiems pirminin
kavo. Ypač aktyviai dirbo
korporacijoje Neo-Lithuania
ir Tautinėje Sąjungoje.
(Smulkesnis aprašymas apie
Antaną Kašubą buvo išspaus
dintas "Drauge"1996 m. rug
pjūčio 14 d.)
Stasys Baras, atsi
sveikindamas bendradarbių ir
Lietuvių Fondo vardu, iškėlė
jo gabumus, tvarkant Stan
dard Federal Savings apskai
tą, A.Kašuba gerai suprato
Fondo svarbą lietuvybės iš
laikymui, rėmė jį finansiškai.
Dr. Romualdas Ka
šubą, Antano brolio sūnus,
atsisveikindamas šeimos var
du, pabrėžė tvirtą velionio
būdą, siekiant užsibrėžto tiks
lo, ypatingą užsidegimą or
ganizuojant ir steigiant Kris
tijono Donelaičio lituanistinę
mokyklą. "Dėdė Antanas bu
vo pavyzdys, kuriuo ir mes,
jaunieji, sekėme", - pasakė
R.Kašuba.
Antano duktė Vikto
rija atsisveikino su tėveliu,
jautriai perskaitydama porą
Justino Marcinkevičiaus ei
lėraščių. Korporacijos NeoLithuania atstovai pagerbė

savo filisterį Antaną, stovė
dami garbės sargyboje prie
karsto ir palydėdami į kapi
nes.
Vasario 19-tos die
nos rytą karstas, kurį nešė
vaikaičiai, žentai ir idėjos
draugai, buvo nulydėtas į
Švenčiausios Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čią. Joje buvo aukojamos šv.
Mišios už Antano sielą. Mi
šiose giedojo Dana Stankaitytė. Po mišių giminės ir
draugai palydėjo Antaną į
šv. Kazimiero kapines. Lai
dotuvių apeigas atliko kuni
gas Kuzinskas atliko laidoji
mo apeigas. Sugiedojus "Ma
rija, Marija" ir Lietuvos him
ną, visi skirtėsi susimąstę,
palikę dar vieną tautos sūnų
amžinam poilsiui. Gedulingi
priešpiečiai įvyko Garden
Chalet, kur duktė Rimvydą
jautriu žodžiu padėkojo vi
siems laidotuvių dalyviams,
guodė giliai liūdinčią Antano
žmoną Leokadiją.
Mielas Antanai, Tu
palikai išskirtinį pavyzdį tau
raus tėvo, senelio, prosenelio,
dėdės. Visi artimieji su meile
ir giliu liūdesiu palydėjo Ta
ve paskutinėje šios žemės ke
lionėje. Ilsėkis ramybėje.
V. Mažeika

”LOS ANGELES TIMES"
APIE BALTIJOS ŠALIS
Vytautas Šeštokas
Mums nieko nekai
nuojantieji, tačiau milijoni
niais tiražais leidžiamuose
laikraščiuose pasirodantys
straipsniai apie Baltijos vals
tybes yra svarbūs visiems,
nes juos skaito ir išvadas da
ro lietuvių kalbos nemokan
tieji žmonės. Lietuviška pa
tarlė sako: "Savo kieme pra
našu nebūsi." Kad ir kaip tei
giamai ar neigiamai lietuvių
spaudoje būtų rašoma apie
šiuos kraštus, tačiau visa tai
pasilieka savųjų, tarsi kokio
"geto" tarpe. Tad mums rei
kia tik džiaugtis, kad atsiran
da žurnalistų, kurie apie mus
parašo visam pasauliui.
Vasario 21 d. dien
raštis "Los Angeles Times"
išspausdino straipsnį "Kylan
ti Baltijos valstybių ekonomi
ka, prieš kurią nublanksta im
provizuota politika". Jame ra
šoma: "Šiomis dienomis atsi
statydino taip vadinami "reformistai" - Latvijos ir Esti
jos ministrai pirmininkai. Ta
čiau ši politinė krizė gyvento
jams nepadarė didelio įspū
džio." Straipsnyje nurodoma,
kad Lietuvos Seimo vadovai
ir ministrai irgi įvykdė keletą
politinių pakeitimų. Baltijos
valstybių žmonės jau pradeda

jausti pastovų pragyvenimo
pagerėjimą, liečiantį ir vidu
rinę gyventojų klasę.
Lietuvos ir Latvijos
ekonomika 1996 metais pa
kilo dviem procentais. Abi
valstybės tikisi per šiuos me
tus tą augimą padvigubinti.
Estija praeitais metais pakėlė
savo ekonominį pajėgumą
trimis procentais, o šiais me
tais tikisi keturių procentų.
Infliacija visose trijose vals
tybėse, anot "Los Angeles Ti
mes" dar tebėra išreiškiama
dviženkliu skaičiumi. Tačiau
10 ar 20 procentų metinė in
fliacija yra žemesnė, lyginant
su kitomis buvusiomis sovie
tinėmis respublikomis.
Lietuvos naujieji Sei
mo rinkimai pakeitė komu
nistinę vyriausybę į naują reformistų - konservatorių. To
dėl privati iniciatyva padidė
jo, gyventojai pritaria nau
jiems pasikeitimams.
Kai kurių užsienio
šalių ir Baltijos valstybių pa
reigūnai nutarė bendrai kovo
ti su nusikaltimais ir korup
cija. Pavyzdžiui, britų pasie
nio pareigūnai kartu su Balti
jos valstybių policija patru
liuoja jūrose, tuo pagerinda
mi muitų surinkimą ir trukdy

dami kontrabandininkams.
Visose trijose valsty
bėse yra labai daug pensinin
kų: jų skaičius viršija 25 pro
centus, t.y. sudaro daugiau
kaip ketvirtadalį gyventojų.
Jų išlaikymas yra didelė našta
valstybės iždui.
Laikraštyje rašoma,
kad korupcija egzistuoja vi
sose trijose valstybėse. Noras
išvengti mokesčių mokėjimo
valstybei taip pat yra savaime
suprantamas daugeliui gy
ventojų. Latvija ir Estija labai
kenčia ir nuo nepiliečių, ku
riuos išvedama rusų kariuo
menė paliko šiose valstybėse.
Jų skaičius sudaro vieną treč
dalį šių kraštų gyventojų. At
eitis parodys, ar šie sovietų
palikuonys norės priimti pi
lietybę ir įsijungti į tų vals
tybių politinį ir ekonominį
gyvenimą, padėti kelti gerovę
nepriklausomuose Baltijos
kraštuose.
Baigiant verta pažy
mėti, kad šio straipsnio au
torius Carol J.Williams, pa
teikė laikraščio skaitytojams
įdomų ir neiškraipytą Baltijos
valstybių aprašymą. Tai bū
dinga tik neutraliems kores
pondentams.

Edmundas Atkočiūnas

ŠEŠTA DIENĄ DIEVAS TARĖ...
Mes išlipome iš dienų tėkmės Iš vakar, šiandien, rytoj...
Gyvenime! Niekada nebešvęsime gimtadienio.
Tu puikus tarytum sodžius,
Kurio žieduos užmigus laikas
Sapnuoja dūzgenančias bites...
Gintarinis medus - Amžinoji Būtis Ji tokia sodri valandų koriuose!
Tame skonyje išblunka kančių keliai.
Žvilgsnis, išgąsdinus baimę ramybės palinkėjimu,
Krykščia lyg vaikas, taškydamas balas,
Išlytus grėsmės debesis.
Paslapčiomis galvoji apie tikslus...!?
Taip dažnai apie tai dalindavais su nemiga.
- Ji išdidi Luvro Galerijoje... rėmuose ir formose.
Tada tu susivoki Gyvenime,
Kiek daug ji pasisavino iš tavo svajonių versmių.
Tu ramus kaip paslėptas ežeras miške,
Kurio dugne nugrimzdę padavimai,
Guodžiami žuvų švelnumo,
Paklūsta tavo Meilei!
Tu toks turtingas Tarytum džiaugsmas, patiriamas gavus gėlę,
Iš tavo rankų... - Gyvenime!
Tu paprastas. Nesugebantis atsakyti j klausimą kada?
- lt kregždė, lipdanti lizdą,
Virš tvarto durų...

GYVENIMAS - PRELIUDAS
Pailsę žiedai ant kelio,
Tarytum staklėse marga drobė,
Veda mano žingsnius j dosnią baigtį,
lt puikų raštą įgudus širdis.
Kai akių žvilgsnis prinoksta lyg vaisius,
O, kaip alksta jis būt dovana.
Ant romios drobinės staltiesės Džiaugsminga išsipildymo giesmė.
Amžinųjų vartų vizija.
Lyg dovana įkaitins kraują vis labiau.
Po kiekvienos gaidos...
Vaisius pilnas gyvybės,
Išdabintas meilės rimtim.
Jis neaukoja - jis kviečia,
Jo nieks neprivers,
Jo sieloj mirtis švenčia Prisikėlimą...
Ant romios staltiesės, regis ramybės klausa...
Taip prasmingai gieda jai,
Prabudę naujam saulės patekėjimui,
Paukščiai.

TU ŽINAI, VIEŠPATIE
Tu žinai,
Kiek amžių akmenį šlifuos
Vanduo ir smiltys...
Žinai ašaros gilumą,
Sviesto sunkaus žodžio
Sugrįžimo laiką...
Žinai skalpelių norimą
Suprasti priežastį kančios.

Praėjusiame išdidžiai pro šalį Žinau...
- Esi! Atgręžęs savo veidą
Parduotam Juozapui.
Žinai kiek lašų lietuje,
Kiek lapų rudens sukūryje,
Snaigių pusnyje...
Žinau, kad Tavo Meilėje
Nėra nei vieno elektrono,
Nei vienos milimetro dalelės.
1995.11.5
Čikaga
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GAVĖNIOS MEMUARAI

Humoreska
Motto: Gavėnas jaujoj per gavėnią
Dar vis gyvena ir šiandieną...
TETA Leokadija
Ir dėdė Dominykas
Nusipirko radiją
Prieš pat šventas Velykas Su muzika jie kėlė
Ir su dainomis gulė "Tėvynės Garsą" valandėlė
Žavėjo dėde ir tetule Kartą teta Leokadija
Smarkiau pasuko radiją
Ir radijas sugedo Teta neteko žado - O dėdė kratė dėže Dėžė tylėjo ir negriežė Tetulės žodžiai dėde ėdė,
Kai ji karingai stumdė kėde -

Ir "kalė" dėdei Dominykui,
Kad šiam pasaulyje
Yra gerų dalykų Tokia dėžė su muzika
Ir su paveikslais Suaugusiems - geriausias žaislas.
Nerimo vis teta su savo vizija,
Kol dėdė jai nupirko televizorių —
Ir vargšas dėdė Dominykas
Sėdi su muzika, bet... piikas —
O ekrane šokėjos šoka nuogos (Tetulei pikta - nepatogu),
Tik pralinksmėjęs dėdė toks smagus,
Kai prieš akis merginų gundantis dangus!
Bet kai linguodami vyrukai krato kinką Tetulei dainos ir gitaros jau patinka.
Ir taip abu nesutaria kuo džiaugtis Šeimos dangus vėl ima niauktis.
Bet šios istorijos šviesus moralas:
Jeigu galva sniegu nubalus Reikia turėti diplomatų išminties,
Antraip - teta tau geležine ranką vėl išties!

Ir grjžo pamažu šeimon taika:
Nūnai naudoja televiziją teta,
O liūdnas dėdė Dominykas
Vėl pirko radiją supykęs Nudžiunga jis, kai šneka Vilnius Gimta kalba, ir mintys kilnios,
Tačiau ir laisvėje vargai keroja Tik darbas ir viltis nušvies rytojų.

Ir girdi dėdė Dominykas,
Kad linksmos ir Tėvynėje Velykos - Kaip jiems padėti? - Klausia dėdė tetą O jai iš rūpesčio galvelė kreta!
Sutinka ji su dėde šitą kartą Liūdėdama palieka dėde dar nebartą------Ak, menkas žaislas toji televizija,
Bet rodo ji pasauliui naują viziją:
Visur keroja vargas, vargšai gimsta,
Ar išgyvens linksmi jie metų šimtą?
Ir tau, žmogau, dar bus ilga diena gavėnios,
Kol vėl pasaulyje nušvis
Prisikėlimo dienos!
Kasdien pravirkus žemė sukas,
Kad bado šakėm ją žmogus,
O ne velniukas!

TEN, KUR BANANAI DAINUOJA
Henrikas Stasas
Tamsūs ir sunkūs lie
taus debesys dengė Klivlendo
oro uostą, kai pakilome skry
džiui į tropinę Jamaikos salą.
Žemę dengiantis debesų
sluoksnis vis šviesėjo, o virš
Kubos ir Karibų jūros jau ga
lėjome gėrėtis plačiu saulės
nušviestu horizontu. Netru
kus iš mėlynos jūros iškilo ir
Jamaikos sala, kurios balto
smėlio kontūrai švietė sidab
ru. Dar labiau priartėjus iški
lo ir žemė, padengta sodria
žaluma, kuri, atsispindėdama
mėlyname jūros vandenyje,
visu pakraščiu bangavo, kaip
nuostabi emeraldo juosta. Tai
buvo žemė, kurią prieš 500
metų pirmieji pamatė Kolum
bo jūrininkai. Toliau nuo jū
ros kilo Montego Bay aukštu
mos, tarp kurių ir jūros tarp
tautiniame oro uoste nusilei
do mūsų lėktuvas.
Išlipusius iš lėktuvo
karštai pasveikino šio tropi
nio krašto saulė, kurios kaitrą
kiek švelnino nuo jūros pu
čiantis vėjas. Oro uoste teko
apie valandą laukti, kol ga
vom susisiekimo priemonę į
Negril. Stebėjome vietinę ap
linką ir Montego Bay aukštu
mas, aplink kurias išsidės
čiusi žemutinė šio miesto da
lis, t.y. miesto centras. Kita
miesto dalis kilo į aukštumas,
kur matėsi gražūs pastelinės
spalvos pastatai, apsupti ža
lumos ir žydinčių medžių.
Į Negril, kuris nuo
oro uosto yra už 67 mylių,
vykome nedideliu autobusiu
ku, pirmiausia užsukdami į
Montego Bay centrą. Važia
vome siauromis šio miesto
gatvėmis. Vienos jų išvestos
per gelsvai pilkas smiltainio
uolas, kitos vingiavo čia pat,
užkimštos įvairiausiomis su
sisiekimo priemonėmis. įvai
rių stilių pastatai slinko pro
mašinos langus, seni medi
niai ir mūriniai. Senesnieji
atrodė gerai išlaikę savo ori
ginalų stilių, daugiausia su
kolonijinio stiliaus fasadais.

Išvažiuojant iš mies
to, mūsų vairuotojas pasuko į
kelią, kuris jūros pakraščiu
apjuosia visą salą. Kelias nepaprastai siauras, vingiuo
tas, vietomis gerokai išbyrė
jusia asfalto danga. Tad ne
nuostabu, kad 67 mylias va
žiavome 2 valandas. Tačiau
kelionė nebuvo nuobodi, nes
dažnai keitėsi gamtovaizdis
su skirtinga vietinių gyvento
jų aplinka. Kiek pavažiavę
išvydome plačius golfo lau
kus su nepaprastai elegantiš
kais pastatais. Ir toliau va
žiuojant matėsi labai gražių
nedidelių pastatų su stebėti
nai dailiomis langų ir durų
grotomis. Tai nepaprastai
įdomi iš geležies supinta or
namentika, kuri padengta
baltais dažais ir sudaro labai
lengvą, lyg mezginių įspūdį.
Privažiavome ir eilę
miestelių, kurie čia išsidėstę
prie pat jūros. Vienas dides
niųjų buvo Luca. Visur matė
si siauros gatvelės, seni pa
statai ir kur ne kur menkos
parduotuvės. Tačiau tarp ža
lios augmenijos ir mėlynos
jūros jos atrodė gana roman
tiškai. Kadangi kelias nuola
tos vis sukinėjosi įvairiomis
kryptimis, tad vis nauji, ne
matyti vaizdai iškildavo. Vie
nur - saulės nudegintos ga
nyklos, kuriose ganėsi ban
dos žalmargių, kitur - į že
myną palinkusios kokoso
palmės, tarp kurių - menkos
pastogės, kur prekiautojai,
pasidėję įvairių tropinių vai
sių ar suvenyrų, siūlė prava
žiuojantiems. Už kito posū
kio kelias visai priartėjo prie
jūros, kurios putotos bangos
atsitrenkdavo į koralų uolas,
o horizonte didelis raudonas
saulės diskas skendo į jūrą.
Apskritai tenka pa
sakyti, kad Jamaika yra tro
pinių vaizdų ir garsų mišinys,
vibruojančių spalvų ir šiltų
saulėlydžių kraštas. Čia vi
sur sutiksi daugiau gamtos

reginių, negu žmogaus sukur
tų. Natūrali gamta čia sudaro
geriausias sąlygas plėstis tu
rizmui. Ir kas nenorėtų pa
buvoti prie jūros, tarp laibų
palmių, raudonžiedžių bouganvilių ir hibiskų ar plačia
lapių bananų, kurie žavi ne
tik akį, bet ir širdį paveikia.
Švelniam vėjeliui pučiant, jų
lapai kaip stygos suvirpa ir
sukelia jautrios dainos gar
sus, lyg sirenos graikų mito
loginėje Odisėjoje, kurių už
burtiems garsams ir narsiausi
jūrininkai negalėdavo atsi
spirti. Tad nenuostabu, kad ir
Arūnas šio krašto sirenai,
Mėlynųjų kalnų ir banguo
jančių žalių aukštumų dukrai
skyrė savo meilę ir ištikimy
bę. Tad mūsų kelionės tikslas
ir buvo dalyvauti šių dviejų
širdžių jungtuvėse, kurios
įvyko gražioje Negril vasar
vietėje šiemet, vasario 15d.
Negril - dar palygin
ti nauja vasarojimo vieta, kur
tik prieš 20 metų buvo pradė
ta statyba. Daugiaaukščių
pastatų čia nėra, visi viešbu
čiai - dviejų aukštų, vilų sti
liaus. Pastatai išsidėstę arti
jūros, tarp palmių ir žydinčių
medžių. Balto smėlio paplū
dimys čia tęsiasi net 7 my
lias. Vietovės pavadinimas,
kaip mano istorikai, kilęs iš
ten augančio medžio - negrilo, primenančio topolį. Ža
liuojančios augmenijos apie
pusės kilometro pločio juosta
čia tęsiasi visu pajūriu. Joje
lyg vilos išsidėstę viešbučiai,
restoranai, kavinės ir kiti tu
ristams skirti patogumai.
Ten pat, kitoje kelio
pusėje kelio stovi nedidukė,
kukli katalikų Dangaus Vartų
Marijos bažnytėlė, kurioje
Arūnas Apanavičius ir Suzanne Millings iš monsinjoro
Richard Albert priėmė san
tuokos sakramentą ir jo palai
minti sumainė žiedus, paža
dėdami vienas kitam amžiną
meilę ir ištikimybę.
(Bus daugiau)

DĖKOJU
Vasario pabaigoje
mano artimiesiems, gyvenan
tiems Lietuvoje, Kuršėnuose,
atsitiko didelė nelaimė: su
degė mano sesers namas. Ug
nyje dingo jų kuklus turtelis:
drabužiai, baldai ir kt.
Jono ir Onutės Valkerių šeima, auginantį sūnų
ir dukrą, ilgus metus gyveno
vieno kambario bute. Paau
koję visas savo santaupas,

maždaug prieš mėnesį įsigijo
medinį namelį. Manoma, kad
gaisro priežastis buvo nesu
tvarkytas dūmtraukis. Nelai
mė įvyko naktį, todėl žmonės
vos spėjo išsigelbėti.
Nuoširdžiausiai dė
koju padėjusiems šioje nelai
mėje: Jadvygai Budrienei, dr.
Viktorui Stankui, Henrikui
Stasui ir dr. Vytautui Mauru
čiu!.
Dr. Jonas Jasaitis

Tipiški Negril vasarvietės viešbučiai. H.Staso nuotr.
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SUNKOS KLAUSIMAI

Vladas Vijeikis
(autoportretas)
(Paties V.Vijeikio
pasiūlymu toks profilis bus
spausdinamas ant pinigų,
laimėjus prezidento rinki
mus)
įžvalgūs skaitytojai
pastebėjo, kad ketinu kandi
datuoti į Lietuvos preziden
tus. Šitą norą turbūt man įka
lė į galvą ilgas gyvenimas
Amerikoje. Čia jaunimui tvir
tinama, kad kiekvienas gali
būti prezidentu. Ir ne vieną
kartą taip įvyko. Prezidentais
tapo tokie, kuriems nereikėjo
apie tai net svajoti. Taigi, tu
riu daug galimybių ir vilčių.
Besvarstydamas sa
vo tinkamumą, dėl ko aš ne
abejoju, atkreipiau dėmesį į
kai kurias aplinkybes. Įstaty
muose surašyta, kad prezi
dentu gali būti Lietuvos pi
lietis. Čia nebus daug kliūčių.
Gal ir pavyks kaip nors prasi
skverbti pro biurokratų už
tvaras ir įrodyti, kad visą sa
vo jaunystę praleidau Kaune.
Tiksliau, Žaliakalnyje. Galė
čiau nurodyti net ir gatvę, ir
mokyklą, kurioje išmokau ra
šyti. Tais pasiekimais ir da
bar naudojuosi, šį raštą rašy
damas. Nuo to laiko mūsų
raštija gerokai pasikeitė. Tad
kai kurie kalbos žinovai rau
ko nosį. Esą gerokai nukryps
ta nuo kalbos taisyklių. Atsi
prašau, nukrypau nuo temos.
O norėjau kalbėti apie prezi
dentūrą.
Taigi, perlipęs popie
rizmo kalnus, galiu įgyti Lie
tuvos pilietybę. Bet noriu pa
silaikyti ir Amerikos. Dėl vi
sa ko. "Sočiai security" čekis
būtų gera parama prie prezi
dentinės algos. Nors esu nu
matęs labai pagerinti medici
ną Lietuvoje, bet amerikietiš
ka "medicare" praverstų. Tik
balsavimai sukelia šiokių to

kių abejonių. Kaip aš, prezi
dentas, balsuosiu už kitą pre
zidentą? Labai keblus klausi
mas. Balsavimas yra svarbi
pilietinė pareiga.
Yra jų ir daugiau.
Pavyzdžiui: Lietuva paskel
bia karą Amerikai. Ką aš da
rysiu? Ar elgsiuosi, kaip
Amerikos pilietis ar kaip Lie
tuvos? Žinoma, aš nesu toks
kvailas kaip Hitleris ir karo
Amerikai neskelbsiu. Bet yra
kitų dalykų.
Jeigu kiltų ginčai
tarp Amerikos ir Lietuvos dėl
muitų, dolerio vertės, impor
to, eksporto, kur rasti atsaky
mą į šiuos nemigą sukelian
čius klausimus? Kaip gali ne
išsimiegojęs būti prezidentu?
Tad kreipiausi į savo politinį
patarėją (politologą) Florijo
ną. Jis, kaip pridera iškilniam
patarėjui, svarstė vieną kitą
minutę, sriūbtelėjo iš aukštos
stiklinės ir sako:
- Tau reikia įsigyti
trečią pilietybę. Ir reikia labai
tolimo krašto, kad tos dvi, ant
tavęs supykusios, nepagautų.
Tas gaudymas man
priminė dar vieną aplinkybę.
Turiu labai daug draugų
Amerikoje. Jie visi alkanom
akim žiūrės į mane, kad su
kombinuočiau kokią ministe
riją. Esu labai lojalus savo
draugams, tad vieną kitą mi
nisteriją teks atiduoti. Ir štai
jeigu atsitiks taip, kad tas ma
no draugelis apsivogs ir pa
bėgs. Tad kas jį gaudys: Lie
tuvos ar Amerikos policija?
Vėl bjaurus klausimas.
Reikia pripažinti, kad
prezidento keliai - ne rožė
mis kloti. Žinoma, smagu nu
važiuoti kur į svetimą kraštą,
priimti garbės sargybą, nu
migti Linkolno lovoje, išgerti
geriausių gėrimų. Kodėl gi
siekiu šios vietos? Tur būt,
kaip tie kalnų kopėjai, kurie
užsirioglinę į kalno viršūnę,
nieko gero neranda. O pasie
kus prezidentūrą, nemažai
gėrybių. Girdėjau, kad padi
dinta prezidento alga. Tokio
gėrio irgi neverta nustumti į
šalį.
Mano kandidatūroje
yra gerų aplinkybių. Įvairūs
politikieriai atvažiuoja į
Ameriką pasirinkti pinigų. O
man nereikia važiuoti. Sutau
pau kelionės išlaidas.

UTENOS ALŲ
PRIPAŽINO AMERIKOJE
Kovo 2 d. Miami,
Floridoje įvyko "Cheers One
World Beer Festival" alaus
paroda, kurioje dalyvavo
alaus tiekėjai iš visos Ameri
kos. Šią parodą surengė
"Cheers" žurnalas, skirtas
restoranams ir barams.
Tris dienas trukusia
me festivalyje buvo ekspo

nuojama virš 150 įvairių rū
šių alaus. "Premium" alaus
kategorijoje bronzos medaliu
buvo įvertintas "Utenos gėri
mų" gaminamas "Premium"
alus. Šį alų į JAV importuoja
"Stawski Distributing Co."
firma. "IB Communications"
yra "Utenos gėrimų" agentė
Amerikoje. Ingrida Bublienė

"Dirvos” novelės konkurso laimėtojai

KAINA
(Tęsinys)
Juozas su mama liko
dviese. Nesibaigiantis ūkio
darbų ratas įtraukė juos abu ir
sunkumas dėl brolių lyg ir at
slūgo. Bet taip atrodė tik Juo
zui. Mamos veidą pastoviai
dengė rūpesčio šešėlis, nors
kalbėti apie sūnus ji vengė.
Adomas ir Pranas
kurį laiką namuose nesirodė.
Kaimynai taip pat neįkyrėjo
smalsaudami, kur gi broliai
Kazėnai. Mama visai užsida
rė savyje ir iš namų išeidavo
tik į bažnyčią sekmadieniais.
Po kurio laiko Ado
mas su Pranu pradėjo ateidi
nėti į namus naktimis. Daž
niausiai ateidavo po vieną.
Nusiskuta, nusiprausia, pasi
keičia baltinius, pasiima
maisto ir vėl dingsta.
Kuo toliau, tuo la
biau Juozą domino brolių gy
venimas. Jis pratinosi prie
minties taip pat patraukti pas
kui brolius. Mamai kol kas
apie tai neprasitarė. Apie išė
jimą į partizanus Juozas norė
jo pasitarti su broliais, bet vis
nerado progos. Jis nenorėjo,
kad mama graužtųsi ir dėl
jauniausiojo.
Po kelių savaičių to
kia galimybė atsirado. Broliai
vėl atėjo į namus kartu. Buvo
jau vėlu. Juozas ir mama ilsė
josi. Jų neramų miegą nutrau
kė pažįstamas beldimas į lan
gą. Juozas pašoko pirmas:
- Mama, broliai atė
jo!, - pusbalsiu šūktelėjo
Juozas.
Bet mama nemiego
jo. Ji laukė savo sūnų.
Kai broliai suėjo į vi
dų, mama gerai uždangstė
virtuvės langus ir uždegė vos
spingsinčią žibalinę lempą.
Broliai sunkiomis kojomis
priėjo prie didelio suolo ir vi
su svoriu dribtelėjo ant jo.
Rankose jie laikė automatas.
Akys merkėsi nuo didžiulio
nuovargio.
Mama puolė pakniop
stomis dėti ant stalo, ką tarė
jo- Jūs gi išalkę, vaikai
mano. Užvalgykite, pasistip
rinkite, o po to ir numigti ga
lėsite.
Pranas, tarp kelių
įspraudęs automatą, griebė
lašinių bryzą ir atsikandęs
milžinišką duonos kąsnį, ma
lė savo tvirtais žandikauliais.
Jis buvo neapsakomai alka
nas. Adomas sėdėjo nejudė
damas, akis įsmeigęs į vieną
tašką. Po minutėlės atsikėlė ir
dusliu balsu kreipėsi į Juozą:
- Užpilk vandens, ir iš lėto atidžiai plovėsi ran
kas. Jis tylėjo. Tylėjo ir Juo
zas, tik pagalvojo: "Plaunasi,
kaip koks daktaras prieš ope
raciją".
Motina stebėjo abu
sūnus ir nežymiai pakėlė ran-

Ji viena. Ten, - Adomas
mostelėjo į miško pusę, - kol
kas apsieisime ir be tavęs.
ką prie akių su skarelės kam Nors... - patylėjo Adomas, pučiu. Ji sunkiai, sunkiai atsi galėtam ir ta prisidėti.
duso, o kai prakalbėjo, žo
Adomas išsitraukė iš
džiai atrodė tokie kasdieniš vidinės kišenės aptrintą po
ki:
pieriaus lapelį.
- Mano vaikai...su
- Ne, čia negražus.
vargę... išalkę... be motiniš Atnešk, Juozai lapą iš savo
sąsiuvinio. Ir pieštuką paimk.
kos priežiūros...
Pranas pasisotino ir
Juozas skubiai paten
atrodė dar labiau pažvalėjęs. kino brolio prašymą. Adomas
Bet Juozas aiškiai matė, jog patogiau įsitaisė prie stalo ir
Pranas stengiasi numalšinti brūkštelėjo keletą sakinių.
- Čia tau užduotis, motinos širdperšą.
- Nieko, mamyte, ištiesė lapelį Juozui. - Rytoj
nesirūpink. Mes visai neblo nuneši į progimnaziją savo
gai gyvename. Kad kartais klasės auklėtojui.
- Gerai, - nudžiugo
mažiau pavalgom, tai niekis.
Ir namuose ne visada suspė- Juozas. - O ką jam turiu pa
davom per darbų gausumą. O sakyti?
- Nieko. Visai nieko.
dabar, žinai... Lietuvą ginam
nuo okupantų. Va, vakar nak Tik perduosi šį raštelį.
- Ar perskaityti ga
tį kad davėm, tai davėm. Gal
liu?
jau girdėjot žmones kalbant?
- Skaityk.
Ilgai atsimins mūsų valsčiaus
Juozas išlankstė lape
stribeliai. Jų viršininką leite
lį,
perskaitė
ir klausiamai su
nantą paklojom.
- Gana tau plepėt žiuro į brolį:
- Aš čia nieko nesu
kaip bobai, - iš lėto niūrokai
pertarė Adomas. - Radai kuo pranta...
- Tau ir nereikia su
girtis. Karas yra karas...
- O kas? Negalima ir prasti. Mažiau žinosi, sauges
saviems pasipasakoti? Juk nis būsi. Tik saugokis, kad
mama turi žinoti: iki žiemos niekas nepamatytų, kai susi
bus tvarka Lietuvoje. Dar ir tiksi su mokytoju.
paminklą mums pastatys.
"Pagalvok, užduotis",
- Tau pirmiausia pa įsižeidė Juozas. "Raštelius
statys, tauškaliau.
nešioti". Kiti vaikšto su gink
- Ir vadas taip sakė. lais, o jam tik rašteliai...
O aš juo tikiu kaip ponu Die Kaip kokiai mergiotei. Bet
vu. Tai bent vyras! Drąsus stengėsi to neparodyti Ado
kaip erelis, nieko nebijo. Net mui.
mirties. Viską paaukos Lie
- O jeigu mokytojas
tuvai.
manęs ko klaus? Na, kad ir
Juozas klausė, klausė nuo ko šis raštelis?
ir, pagaliau, ryžosi:
- Nieko jis tavęs ne
- Adomai, pasiimkite klaus. Ir kartoju - kad niekas
ir mane kartu. - Jis jau nebo nematytų. Suprask, brolau,
jo, kad mama šalia.
čia ne vaikų žaidimai. Jeigu
Pranas nustebęs su šią užduotį gerai atliksi, gausi
žiuro į brolį. Adomas vis ty ir rimtesnių. Ne visiems da
lėjo, tarsi neišgirdęs Juozo bar reikia būti miške. Yra ir
prašymo. Juozo vaizduotėje kitokių, ne mažiau svarbių
šmėžavo paminklas, kuris darbų.
bus pastatytas ir jam kartu su
Juozas, aišku, atliks
šią
užduotį,
bet brolio žodžiai
kitais partizanais. Mama su
išgąsčiu žvelgė čia į Adomą, jo neįtikino. A, tiek to... dar
čia į Juozą, bet nepasakė nei palauks.
- Gal jau eitumėt pa
žodžio.
ilsėti,
vaikai
mano, - iki šiol
- Adomai, ko tyli? nekantravo Juozas, pagautas tylėjusi įsiterpė motina.
- Ne, motule. Turime
entuziazmo. - Patikėk, nepa
darysiu gėdos nei tau, nei keliauti toliau, kol dar nepra
Lietuvai. Ar aš blogesnis už dėjo švisti. Jei dar turi, įdėk
ko nors valgomo.
jus? Tų pačių tėvų vaikas...
Mama tylėdama su
Adomas tylėjo, tik jo
ruošė
sūnums
maisto ir vėl
kietai suspausti žandikauliai
nervingai krutėjo pro senokai senu papratimu peržegnojo
neskustus šerius. Jis atsi juos, išleisdama į nežinią.
Juozas brolio pavedi
krenkštė:
- Ir tave pasiimti kar mą įvykdė. Laukė kitų sudė
ta? O kaip mama? Kaip mūsų tingesnių užduočių, bet bro
ūkis, kurį mirštančiam tėvui liai šį kartą nesirodė ilgiau.
Vieną pavakarę mama susirū
pažadėjome išsaugoti?
Juozas sutriko ir tylė pinusi užkalbino Juozą:
- Klausyk, Juozeli,
jo. Tylėjo ir mama.
gal
tu
ką
žinai? Kodėl taip
- Dabar tavo svar
biausias darbas - padėti ma ilgai nesirodo vaikai? Kur jie
mai. Motina - kaip Lietuva. galėtų būti?

Lina BubliauskaitėJukonienė
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SPORTO

ŽINIOS

John Donohoe. Žaibiečiai šiai
išvykai ruošėsi ištisus metus
Sveikintina, kad jie šią ne
lengvą
užduotį atliko puikiai.
Klivlendo (Cleve
Žinoma, į Australiją
land, OH) LSK "Žaibo" vyrų
krepšinio komanda kviestųjų negalėjo išvykti visi "Žaibo"
svečių teisėmis dalyvavo 46- krepšininkai. Suprantama,
je Australijos lietuvių sporto kad buvo nelengva rasti žai
šventėje, kuri įvyko 1996 m. dėjų, galinčių rasti laiko ir
gruodžio 27-31 dienomis lėšų.
Žaibo krepšininkai
Melburne (Melboum). Aust
Australijoje
buvo gražiai pri
ralijos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo sąjungos (ALFAS) imti ir svetingai globojami
pavedimu, šią šventų suruošė per visą žaidynių laiką. Jie
Melburno Lietuvių Sporto grįžo namo, pilni gerų įspū
amb
klubas "VARPAS", kuriam džių.
pirmininkauja Rimas Mic
SLIDINĖJIMAS
kus.
Varžybos vyko 7-se
Šiaurės Amerikos
sporto šakose: krepšinio,
tinklinio, lauko teniso, golfo, lietuvių fizinio auklėjimo ir
stalo teniso, plaukimo ir bi sporto sąjunga tradicines sli
lijardo. Sporto šventė prasi dinėjimo pirmenybes rengia
dėjo gruodžio 27 d. sportinin nuo 1964 metų. Dažniausiai
kų pamaldomis St. Mary Star jos vykdavo Kanadoje, netoli
of the Sea bažnyčioje. Po to Toronto, rečiau vakarinėje
sužaistos dvejos krepšinio Niujorko valstijos dalyje, o
rungtynės. Vakare įvyko su taip pat ir Mičigano (Michisipažinimo pobūvis Melbur gan) valstijoje. Šiemet, va
no Lietuvių namuose, atskirai sario 15 d. pirmą kartą šios
suaugusiems ir atskirai jauni varžybos buvo surengtos Ka
mui.
nadoje, Kvebeko (Quebec)
Vyrų krepšinio var provincijoje, netoli Montreažybose dalyvavo 7 koman lio. Montrealio slidininkų pa
dos. Buvo žaidžiama "Round galba taip toli nuo lietuvių
Robin" (kiekviena - prieš didesnių centrų buvo būtina
kiekviena) sistema. Gruodžio ir labai efektinga. Pavilaniai,
28 d. "Žaibo" vyrai nugalėjo Bulotai, Beniušiai (visi iš
Melburno LSK "Varpą III" Quebec) pasirūpino nakvyne,
46:41. gruodžio 29 d. įveikė pietumis, varžybų techniniu
"Varpą II" 40:23 ir "Varpą I" aprūpinimu ir šauniu baigia
56:44. Gruodžio 30 d. žaibie muoju pobūviu.
čiai pasiekė dar dvi pergales,
Kelione į Mont Sutlaimėdami prieš Sidnėjaus ton, Quebec, truko ilgai.
(Sydney) LSK "Kovą" 67:55 Daugelį mylių teko važiuoti
ir Adelaidės "Vytį" 48:46. slidžiais keliais, sniego pūgai
Gruodžio 31 d., paskutinėse siaučiant. Kai kurie iš daly
savo rungtynėse "Žaibas vių net nesiryžo leistis į ke
nugalėjo Geelong LSK "Vy lionę. Tie kurie nenusileido
tį" 65:54. Tuo būdu žaibiečiai gamtos išdaigoms, nenusivy
savo išvyką užbaigė su še lė. Mont Sutton kalną verta
šiomis pergalėmis, nepralai tiek pamatyti, tiek ir jo šlai
tais paslidinėti.
mėję nė vienų rungtynių.
Didžiojo slalomo tra
Pasibaigus varžy
sa
buvo
lengva ir trumpa, tad
boms, šventė buvo užbaigta
nuotaikingu Naujų Metų suti kritimų bei diskvalifikacijų
beveik nebuvo. Varžybų nu
kimo baliumi.
"Žaibo" išvykoje da galėtojai buvo renkami dve
lyvavo šie žaidėjai: Russell jose kategorijose. Visi varžo
Boliam - komandos vadovas vai pagal amžių buvo suskirs
ir kapitonas, Marius Tatarū- tyti į grupes, kurios varžėsi
nas, Richard Boruszkovvski, tarp savęs. Iš dviejų nusilei
Richard Mack-Mačiukaitis, dimų nustatyta trasa buvo atJoseph Barni, Petras Titas ir renkamas geriausias laikas, į
"ŽAIBO” KREPŠININKŲ
IŠVYKA Į AUSTRALIJĄ

kuris ir apsprendė nugalėtoją.
Toks varžovų lyginimas gal
ir nebuvo labai tikslus, nes
kai kuriose grupėse dalyvavo
tik po vieną ar du varžovus.
Mat iš viso varžėsi tik dvide
šimt septyneri slidininkai, iš
kurių, jau nebeatsižvelgiant į
amžiaus skirtumą, buvo at
rinkti absoliutūs nugalėtojai.
Šiuo atveju nugalėtoją ap
sprendė dviejų nusileidimų
laiko suma. Vyrų tarpe Linas
Stripinis iš Toronto laimėjo
labai įtikinančiai su rezultatu
-42.15 sekundžių. Linas jau
nuo 1973 metų pakartotinai
vežasi namo laimėtojo taurę.
Antroji vieta atiteko Antanui
Pacevičiui - 45.25. Antanas,
pats rodydamas gerą pavyzdį
sukūrė iškilią slidininkų šei
mą, kurioje pradedama slidi
nėti jau nuo dvejų metukų ir
pasiekiama gerų rezultatų.
Trečiasis buvo Simonas Namikas, atsilikęs nuo antrosios
vietos tik per tris šimtąsias
sekundes. Jo laikas - 45.28.
Moterų tarpe vėl iš
ryškėjo Quebec provincijos
moterys. Lina Šipelytė iš
Quebec be didelių sunkumų
įveikė trasą ir užėmė pirmą
vietą. Jos laikas - 47.99.
Audra Pacevičiūtė iš Toronto
iškovojo antrą vietą - 49.54.
Trečioji vieta atiteko Ingridai
Pavilanytei iš Quebec 57.84. Ingrida, kuri varžybų
metu leidosi lėčiau negu vy
rai, savo meistriškumą paro
dė pramoginiame slidinėjime.
Slidinėdama su vyrų grupe
tarp medžių, ji taip vikriai ir
greitai lėkė nuo kalno, kad
dažnokai jai tekdavo palaukti
uždususių vyrų, kad jie galė
tų ją pasivyti.
Po varžybų ir malo
naus pramoginio slidinėjimo,
laimėtojai buvo pagerbti ir
apdovanoti prie gražiai pa
ruošto pietų stalo. Kitas slidi
ninkų susitikimas įvyks dar
šiemet, rugpjūčio 10-17 die
nomis Australijoje, kur vyks
VI Pasaulio lietuvių sporto
žaidynių kalnų slidinėjomo
varžybos.
V.Č.
SUKRUTO
STALO TENISININKAI

Buvo rungtyniauta
vienoje grupėje. Absoliučia
nugalėtoja tapo Zita Šilionokienė, kuri laimėjo visus su
sitikimus. Vyrų tarpe pirmą
vietą užėmė Martynas Aukš
tuolis, pralenkęs Kornelijų
Jazbutį ir Dominyką Aukš
tuolį. Komandines varžybas
laimėjo komanda, kurią su
darė K.Jazbutis, D.Aukštuo
lis ir Z.Šilionokienė.
Prie šių varžybų or
ganizavimo daug prisidėjo
Bronė Saladžiuvienė, "Kran
to" valdybos narys Paulius
Guobužis ir kiti. Gražų pro
graminį leidinėlį kompiuteriu
atspausdino Tomas Šakėnas.
Jame įdėta ir trumpa, E. Šulaičio paruošta lietuvių stalo
teniso Šiaurės Amerikoje is
torija.
Balandžio viduryje
numatoma surengti kitą pa
našų stalo teniso turnyrą, o
gegužės 17-18 dienomis Či
kagoje įvyks Šiaurės Ame
rikos lietuvių stalo teniso pir
menybės. Tomis dienomis čia
vyks ir Šiaurės Amerikos

lietuvių krepšinio turnyras
jaunučių klasėse.
Kas antrą šeštadienio
popietę Jaunimo Centro apa
tinėje salėje numatomos stalo
teniso treniruotės. į jas kvie
čiame ir mažiau šią sporto
šaką žinantys asmenys, nes
jie galės įgyti patirties iš vy
resniųjų žaidėjų. Taigi rimtai
galvojama atgaivinti šią tarp
lietuvių gerokai užmirštą
sporto šaką.Tenka tik palin
kėti sėkmės iniciatoriams, o
visiems žaidėjams - daug
smagių akimirkų susitiki
muose su baltu kamuoliuku!

DĖL GARBĖS NARIŲ
"Dirvos" (1997m. 5
nr. išspausdintame aprašyme
apie Lietuvių Sporto sąjun
gos suvažiavimą Toronte,
buvo užsiminta ir apie naująjį
sąjungos garbės narį - Rimą
Dirvonį. Čia per klaidą pažy
mėta, kad be jo Sąjunga turi
dar pora tokių narių.

(Bus daugiau)

I A.fA.KUN. JONAS ŽVIRBLIS

A. t A.
EMILIJAI KUTKIENEI VALANTINAITEI
mirus, velionės vyrui VYTAUTUI, dukrai
BIRUTEI, sūnums VYTAUTUI ir MINDAUGUI
bei jų šeimoms reiškiu nuoširdžią užuojautą
Vytautas Juodka

Profesoriui muzikui

A. t A.
Edvardas Šulaitis

Žaibo krepšininkai Australijoje. Iš kairės: John Donohoe,
Petras Titas, Ricky Boruszkovvski, Riek Mack-Mačiukaitis,
Marius Tatarūnas, Joe Barni ir kapitonas Russell Boliam

į Čikagą neseniai
atvykę lietuviai nutarė atgai
vinti čia merdėjusį stalo te
nisą. Vasario 8 d. Jaunimo
Centre įvyko pirmasis turny
ras, kuris sutraukė 11 žaidėjų,
Tikėtasi daugiau, bet sutruk
dė tą rytą kritęs sniegas.

ANDRIUI KUPREVIČIUI
mirus, žmonai IRENAI, dukroms
KRISTINAI ir ILONAI reiškiame gilią
užuojautą ir kartu liūdime.
Buvusi mokinė Laima Gaižutienė,
Kęstutis Gaižutis,
Zenonas ir Stasė Obeleniai

DIRVA • 1997 m. kovo 25 d. *11 psl.

GYDYTOJŲ DIENĄ PASITINKANT
ŠVĘSKIME GYDYTOJŲ
DIENĄ

RENGINIŲ KALENDORIUS
• BALANDŽIO 6 d. 11:30 v.
ryto - Atvelykio stalas šv. Jur
gio parapijos salėje
• GEGUŽĖS 11 d. 11:30 v.
ryto - Motinos Dienos priešpie
čiai, parapijos salėje. Rengia šv.
Jurgio parapijos taryba
• GEGUŽĖS 26 d. 8:30 v. ryto
- Memorial day: apeigos, šv.
Mišios, pusryčiai. Rengia Kata
likų Karo Veteranų 613-asis
postas Šv. Jurgio parapijoje
LIEPOS 19 d. 5:00 v.v. - Lietu
vių kultūrinių darželių vakaronė
Gwinn Estate
• LIEPOS 20 d. 11:30 ryto šv. Jurgio parapijos gegužinė šv.
Jurgio parapijos sodyboje
• SPALIO 18, 19 d. - ne
mokami skiepai nuo gripo. Ren
gia šv. Jurgio parapijos taryba
• LAPKRIČIO 16 d. nuo 11:30
iki 3:30 v.p.p. - šv. Jurgio

parapijos Rudens festivalis
• GRUODŽIO 20, 21 d. - šv.
Jurgio parapijos Kalėdinių kepi
nių pardavimas
• GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. Bendros Kūčios šv. Jurgio para
pijos salėje
"LIETUVOS AIDAS’’Vilniuje leidžiamas pat-j
griotinės minties dienraštis^
$
^geriausiai informuoja apie|
Lietuvą. Prenumerata oro|
|paštu metams - $130 pu-|

sei metų - $ 70 JAV.
Prenumeratą priima:|

|Bronius Juodelis, 239|
Brookside Lane, Willow-|
brook, IL 6O514.Tel.|
(630)986-1613

Psychological Health Center and
Alcoholism Treatment Program, Ine.
6315 Pearl Road, Suite 101
Parma Heights, Ohio 44130

Telefonas: (216) 845-9061
Faksas: (216) 8454-9062
Dr. Gintautas Z. Sabataitis Psichologas
Priimame "Medicare" ir kitus sveikatos apdraudimus

EUROPA TRAVEL 692-1700
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available worldwide

iXPERTS 0N TRAVEL
TO EAST EUROPE
passports * visas * prepaid tickets

our communitY
for oVer 35 Tears
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“LEADERSIN L0W COST TRAVEL”

Šiemet kovo 30-ąją ir
vėl bus švenčiama Gydytojų
diena. Ji primena, kad 1842
m. kovo 30 d. Dr. Cravvford
W. Long Jefferson, GA mies
te pirmą kartą panaudojo ete
rį užmigdyti operuojamam
ligoniui. Tą dieną ir dabar
JAV ligoninėse, chirurgijos
centruose ir kitose sveikatos
apsaugos įstaigose gydytojai
apdovanojami gėlėmis ir vai
šinami.
Dr. C.W. Long ne
skelbė pasauliui apie eterio
anesteziją ir beskausmes ope
racijas. Kiek vėliau - 1846
m. spalio 16 d. Dr. William
Morton pademonstravo eterio
anesteziją Massachussetts
General ligoninėje. Medici
nos žurnalas, leidžiamas Bos
tone, išspausdino straipsnį
apie Dr. W. Morton ir jo
anesteziją. Tada Dr. C.W.
Long 1849 m. paskelbė apie
savo ankstyvesnes operacijas
"Southern Medical" žurnale.
Būdamas labai kuklus ir di
dele praktika užimtas gydyto
jas, jis neturėjo progos pra
nešti apie savo pirmenybę
anestezijoje.
Štai žiupsnis medici
nos įvykių:
1847 m. sausio 19 d.
škotas Dr. James Y. Simpson
naudojo eterį gimdymo metu.
Vėliau jis atrado chloroformo
anestezijos savybes ir pradėjo
tai naudoti per gimdymus.
1853 m. garsioji ka
ralienė Viktorija pagimdė
savo aštuntąjį kūdikį, princą
Leopoldą. Chloroformo anes
teziją jai davė Dr.John Snow,
kuris vėliau tapo anesteziolo
gu, atsidėjo tyrimams ir klini
kinei praktikai.
1910 m. JAV Kon
gresas nutarė pagerbti Kapi-

toliuje Dr. C.W. Long prisi
Pomidoruose esama
minimą marmurine statula.
daug "lycopene", į vitaminus
1912 m. kovo 30 d. panašaus junginio, kuris pri
Pensilvenijos (Pennsylvania) klauso "carotenoid" anglia
universitetas pagerbė medaliu vandenių grupei. Papildomi
savo absolventą Dr. C.W. tyrimai parodė, kad "lycopeLong.
ne" gerai veikia ir prieš kitas
1940 m. JAV paštas vėžio formas.
pagerbė Dr. C.W. Long pašto
Rausvieji greipfrutai
ženklu su jo atvaizdu.
ir arbūzai taip pat turi mažus
1953 m. televizijos "lycopene" kiekius, bet pomi
filme "Bless the Man" buvo dorai yra geriausias natūralus
atvaizduota jo karjera.
to vitaminus primenančio
1958 m. JAV Atsto junginio šaltinis.
Virti pomidorai, anot
vų rūmai paskelbė Daktarų
dienos rezoliuciją.
tyrimų, geriau apsaugo, negu
Pabaigai:
sultys arba nevirti pomidorai.
Dr. C.W. Long są Pomidorų padažai labiausiai
skaita (1842 m. kovo 30 d.) sumažina prostatos vėžio pa
už auglio pašalinimą nuo pa vojų, nes verdant išskiriamos
ciento James M.Vaneble kak maistingos ląstelės, pagerėja
lo buvo: $2.00, plius 25 cen "lycopene" įsisavinimas.
tai už eterį.
Pomidorai turtingi A
Kovo 30 d. nepa ir C vitaminais. Jie turi mažai
mirškite pasveikinti savo gy riebalų bei kalorijų, neturi
dytojus. Jie visą savo laiką cholesterolio.
(Atpasakota pagal
skiria ligonių sveikatos ap
"Sun Press" savaitraščio bro
saugai.
Ger.J.
šiūrą "Medical and Health
Home Digest".)
Ger.J.
POMIDORAI SAUGO
SVEIKATĄ
SKRINSKŲ MOKSLO
RĖMIMO FONDAS
Per pastarąjį dešimt
metį, tobulėjant maitinimuisi,
Amerikos lietuvių
23% sumažėjo mirtingumas gydytojų sąjungos žurnalas
nuo širdies negalavimų. Vis "Medicina", 1996 m. 2(88)daugiau šio krašto gyventojų me numeryje pranešė apie
sugeba sumažinti susirgimus JAV įsteigtą Juozo ir Birutės
vėžiu, gerindami savo maiti Skrinskų Lietuvių mokslo
nimąsi, valgydami vis dau rėmimo fondą. 1996 m. ru
giau daržovių. Daugelyje tų denį buvo paskirta 12 stipen
daržovių esančios medžiagos dijų po 1400 litų kiekvienam.
Šio fondo tikslas padeda išvengti vėžio arba
kovoti prieš jo išplitimą.
paremti gabius Lietuvos stu
National Cancer ins dentus. Jo steigėjai yra gydy
tituto žurnale rašoma, kad tojai iš Cleveland, Ohio: dr.
vyrai, kurie valgė pomidorų Juozas Skrinska ir trys jo vai
patiekalus nuo dviejų iki 4 kai - Rūta - oftalmologe, Al
kartų per savaitę, sumažino girdas J. - pediatras ir Vitolis
pavojų susirgti prostatos vė - chemikas bei trys Lietuvos
žiu. Valgiusieji šiuos patieka piliečiai. Fondo valdybai pir
lus 10 kartų per savaitę tokį mininkauja V. Apanavičienė.
Ger.J.
pavojų sumažino net 45%.

SKAUTIŠKOJI KAZIUKO MUGĖ
KLIVLENDE

ATLANTA IMPORT EXPORT
JŪSŲ PASLAUGOMS CLEVELAND’E MŪSŲ ATSTOVAS:

LITMA IMPORT EXPORT
639 EAST 185 STREET
CLEVELAND OH 44119
216-481*0811
SIUNČIAME SIUNTINIUS LAIVU
LABAI SKUBIEMS SIUNTINIAMS - ORO CARGO
AUKŠTOS KOKYBĖS MAISTO SIUNTINIAI

JŪSŲ SIUNTINIUS PRISTATYSIME | NAMUS
BET KURIOJE LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS,
BALTARUSIJOS VIETOJE, O TAIP PAT MASKVOJE,
PATERBURGE IR KALININGRADO SR.
ATLANTA IMPORT EXPORT
(312) 434-2121 arba (M8) 775-7363

V.Bacevičiaus nuotraukoje - skautiškosios Kaziuko mugės pradžia. Prie mikrofono - sese
lė Igne (dešinėje). Iš kairės: LR Garbės konsule Ingrida Bublienė, Henrikas Stasas, Ona Ka
valiūnienė, Jadvyga Budrienė, Amanda Muliolienė ir kt. (Pasakojimą apie šią mugę skaity
kite kitame "Dirvos" numeryje.)

DIRVA

Kovo 4-ąją, žiaurios ligos iškankinta,
Panevėžyje mirė Sibiro kankinė

MARIJA MAŽELYTĖ ŽVYKIENĖ

SĖKMĖS TAU GYVENIME, MAŽASIS JULIAU!

Velionės broliui, mūsų mielam bičiuliui
režisieriui PETRUI MAŽELIUI reiškiame
nuoširdžią užuojautą
Onutė ir Petras Dovydaičiai
Izabelė Oksienė
Danutė Kaškelienė
Rūta Šakienė
Vladas Gilys
Liūdas Reivydas

Kovo 8 d. Čikagoje, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje pakrikštytas Ramos
Bublytės-Kavaliauskienės ir Raimundo Kavaliausko sūnus Kajus-Julius. Krikštynų apeigas
atliko kun. Antanas Saulaitis, SI. Nuotraukoje (iš kairės): Zita Kavaliauskienė, Romas Bublys, Rama ir Raimundas Kavaliauskai, krikšto mama Aida Bublytė-O'Meara, mažasis Julius
K.Kavaliauskas ir krikšto tėvas James O'Meara
Rinkliava lietuviškajai "Tėvynės garsų" radijo laidai. V.Ba
cevičiaus nuotraukoje (iš kairės): Stasė Kazlauskienė, Danu
tė Dundurienė, Ona Šilėnienė ir Nijolė Balčiūnienė

'‘DIRVAI" AUKOJO:
E.Bartkus, Beverly Shor, IN $25
B.Siliūnas, Clarendon H.,IL 20
A. Barcas, Sun City W, AZ 20
H. Janužys, Morgan H., CA 20
J. Vaičaitienė, Stony Pt, NY 20
Z.Raulinaitis, Manahaw., NJ 17
V.Sherkšnis, Gamer, MA.... 15
I. Kučiauskas, Baltimore, MD 15
G.Stapulionis, Surfside, FL 15
K. Linkus, Miami B., FL....... 15
V.Chainas, Naples, FL.......
15
J. Kiemaitis, Germant., TN
15
J. Skuodas, De Kalb, IL......
15
S.Baras, Oak Brook, IL...... 15
B. Dirmantas, Chicago, IL... 15
R.Janušauskas, Clev., OH... 15
K. Campė, New Town, CT.. 10
J.Kaspariūnas, St.Pete, FL
10

Born To Travel

A. Smelstorius, Euclid, OH 10
A.Bražėnas, Royal Oak, MI 10
M.Abromaitis, Palos Hts, IL 5
T.Česnaitis E.Wenatchee, WA 5

26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122

Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216)831-5028

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

| "TA UPA ” bus atidaryįta kovo 28 d., penktadieįnį, nuo 9:00 v.r. iki 12:00
| v. p.p. ir kovo 29 d., šešta^dienį, nuo 9:00 v.r. iki
į 12:00 v. p.p.
| Kovo 30 d., sekmadienį,
| "TA UPA " bus uždaryta.

Complete Front End Service

LIETUVA - 1997
Skrydžiai j Vilnių dar vis geriausiomis kainomis
RITA STAŠKUTĖ

Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas
Bendradarbiaujame su Lietuvos Avialinijomis

Matas & Associates
' =====^==

1=3

BU?
NORMLS

RITA MATAS * Broker ♦ G.R.I. • Licerjsed Real Estate Appraiser
17938 Neff Road
Clevelapd, 0H. 44119
(216) 486-2530

2412 Cedarwood Road
Pepper Pike, 0b. 44124
(216) 473-2530

r. VYTAS MATAS teisinis patarėjas

481 -5397
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts,
Mufflers, lube oil and Filter
• Buy any 4 tires and receive a P.S. Tire hat!

OF=*EISI
Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm
Sat.:
8 am to 4 pm

866 E. 200 th St.
Cleveland, Oh. 44119

LPaul Stefanac

JAKUBS AND SON

Laidojiipo Įstaiga

Williarp J. Jakubs Sr.
Williaip J. Jakubs Jr.
Keppetb Scbnjidt ir
Barbara Jakubs Scbnjidt

767 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119

481-6677

Prieš perkant naują rpašiną- pasiteiraukite TAUPOJE.
Naujonj njašiponj - puo 7.0%

Naudotonj njašiponj - puo 8.5%

TAUPA pateikia visus bankinius patarnavirpus.
Atidarykite TAUPOJE sąskaitą ir taupykite pas savus.

Llcenznoti direktoriai ir balzamnotojai
936 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095
Telefonas: 531-7770

LaidotnviuJcoplyČia erdvi, vėsinama,
teikianti jankia.atmosfera.liildesio valandoje.
Didele aikšte automobiliamspastatyti.

DARBO VALANDOS: aptradiepį, trečiadiepį
ir ketvirtadiepį--------------------------- 9:00v.r. -4:00p.p.
pepktadiepį------------------------------ 9:00v.r. -6:00p.p.
šeštadiepį-------------------------------- 9:00v.r. -12:00p.p.
sekrpadiepį parapijoje------- 11:00v.r. - 12:00p.p.
Kiekviepa taupomojisafkaita federaiipės valdžios (NCCJA) apdrausta iki $100,000

