
D IR V A SECOND CLASS USPS 157-580 —

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER 
19807 CHEROKEE AVENUE CLEVELAND, OHIO 44119

VOL. LXXXVII 2002 APRIL - BALANDŽIO 23, Nr. 17

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

LR AMBASADOJE JAV SURENGTAS “WILLIAMS” IR “JUKOS”
LIETUVOS GARBĖS KONSULŲ JAV PARAFAVO SUTARTIS IR PERDAVĖ 

JAS LIETUVOS VYRIAUSYBEI
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Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): pirmoje eilėje - URM Konsulinio departamento direktoriaus 
pavaduotojas P. Anusas, LR ambasados JAV ministrė-patarėja N.Zambaitė, LR ambasadorius JAV 
V.Ušackas, LR garbės konsulė Clevelande I. Bublienė, LR garbės konsulas Detroite G.Jurgutis; Antroje 
eilėje - LR garbės konsulas St.Peterburge A.Karnavičius, LR ambasados JAV I sekretorius
R. Ališauskas, LR garbės konsulas New Hampshire T.Gislason, LR garbės konsulas Palm Beach
S. Balzekas, LR garbės konsulas Čikagoje V.Kleiza, LR generalinis konsulas New Yorke R.Morkvėnas, 
LR generalinis konsulas Čikagoje G.Apuokas, LR garbės konsulas Los Angeles V.Čekanauskas, LR 
garbės konsulas Seattle V.Lapatinskas.

Balandžio 13 d. LR ambasadoje JAV buvo surengtas Lietuvos garbės konsulų JAV pasitarimas, 
kuriame dalyvavo aštuoni iš dešimties šiuo metu JAV paskirtų Lietuvos garbės konsulų. Pasitarime 
taip pat dalyvavo Lietuvos diplomatinių atstovybių JAV vadovai bei Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos atstovai.

Juos pasveikino URM sekretorius Neris Germanas. Pasitarimo metu aptartas garbės konsulų 
vaidmuo siekiant gerinti Lietuvos politinį, ekonominį, kultūrinį bei konsulinį atstovavimą JAV.

Rolandas Kačinskas
LR ambasada JAV

BERLYNE - BALTIJOS ŠALIŲ IR VOKIETIJOS 
GYNYBOS MINISTRŲ SUSITIKIMAS

Vilnius/Berlynas, balan
džio 13 d. (ELTA). Berlyne 
įvyko L ietuvos, E stijos ir 
Latvijos gynybos m inistrų  
susitikimas su Vokietijos gy
nybos ministru Rudolf Schar- 
ping. 3 + 1 formulės susitikime 
buvo aptartos NATO plėtros 
problemos iki ir po Aljanso 
viršūnių sutikimo Prahoje.

Kaip praneša ELTA, taip 
pat buvo kalbama apie dvišalį 
Baltijos valstybių ir Vokietijos 
bendradarbiavim ą, Europos 
saugumo ir gynybos politikos 
klausimus, tarptautinio teroriz
mo keliamas problemas.

Į gynybos ministrų susitiki
mą atvykęs krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius 
bei L ietuvos kariuom enės

lauko (sausumos) pajėgų va
das brigados generolas Valdas 
Tutkus lankėsi Bundesvero 
operacijų  vadavietėje, kur 
rengiami karininkai. Kiekvie
nais m etais šiose karinėse 
mokyklose pasiūloma 30 mo
kymo vietų Lietuvai. Bundes
vero m okym o įstaigas yra 
baigęs 281 lietuvių kariškis. 
Aštuoniolika Lietuvos kari
ninkų turi Generalinio štabo 
kursų Hamburgo vadų aka
demijoje diplomus. Dauguma 
iš jų  užima aukštas pareigas 
Lietuvos kariuomenėje.

Modernizuojant Lietuvos 
kariuomenę, Vokietijos kari
niai patarėja i padėjo kurti 
Gynybos štabo struktūrą, lo
gistikos sistemą, konsultavo

mobilizacijos planavimo klau
simais. Šiuo metu Lietuvos 
karo akadem ijoje dirbantis 
patarėjas padės parengti kapi
tonų kursus ir dėstys pirmajai 
kapitonų laidai.

Vokietija rem ia Lietuvą, 
teikia ir materialinę paramą. Ji 
yra perdavusi L ietuvai du 
laivus minų medžiotojus “Sū
duvį” ir “Kuršį” , kurie p ri
klauso ir Baltijos šalių prieš- 
mininei karinei jūrų eskadrai 
BALTRON. Iš Vokietijos gin
k luo tų jų  pajėgų  yra gauta 
ginkluotės ir šarvuotos tech
nikos. Šarvuočius tu rin tis  
batalionas įeina į Baltijos šalių 
taikos palaikymo pajėgų ba
taliono BALTBAT sudėtį.

T ulsa/M askva/V iln ius ,
balandžio 11 d. (ELTA). JAV 
bendrovė “Williams Interna
tional” ir Rusijos naftos bend
rovė “Jukos” oficialiai paskel
bė, kad parafavo kontraktus ir 
sutartis dėl AB “M ažeikių 
nafta” akcijų pardavimo “Ju
kos” antrinei bendrovei ir ilga
laikio “Jukos” naftos tiekimo 
Mažeikių perdirbimo gamyk
lai. Šie dokumentai buvo pa
teikti Lietuvos Vyriausybei 
peržiūrėti ir galutinai patvir
tinti.

ELTA praneša, kad sando
rio dokumentus “Williams” ir 
“Jukos” atstovai Vilniuje įtei
kė ūkio ministrui Petrui Čėsnai.

“Bendrovė “Williams” pra
šys, jog Lietuvos Vyriausybės 
sutiktų sušaukti “M ažeikių 
naftos” valdybos posėdį, kad 
būtų įmanoma laiku pakeisti 
šio mėnesio visuotinio akci
ninkų susirinkimo darbotvar
kę, įtraukiant dviejų naujų 
akcijų emisijų patvirtinimą”, - 
sakė Randy Majors. Praėjusių 
metų rugpjūtį visuotinis AB 
“Mažeikių nafta” akcininkų 
susirink im as, da lyvau jan t 
“Williams” ir Lietuvos Vyriau
sybės atstovams, patvirtino 
naujų akcijų emisijas, tačiau 
šių emisijų išpirkimo laikas 
baigėsi vasarį.

“Mažeikių naftos” visuoti
nis akcininkų susirinkimas yra 
numatytas balandžio 30 dieną.

“Pastaruosius tris mėnesius 
“Williams” ir “Jukos” derybi
ninkai kartu praleido nemažai 
laiko ir įdėjo daug pastangų, 
kad būtų išspręsti visi klau
simai šiam sandoriui užbaigti. 
Šiandien “Williams” bendrovė 
tiki, kad pasiektas abipusiškai 
naudingas susitarimas, kuris 
atitinka praėjusių metų birželį 
pasirašytus Bendradarbiavimo

LIETUVOJE VĖL NATO PAJĖGŲ VADAS

Balandžio 24 d. Lietuvoje 
antrą kartą lankysis Vyriausia
sis NATO pajėgų Europoje va
das gen. Joseph W. Ralston.

Lietuvos pasiruošimo na
rystei NATO reikalavimų įgy
vendinimą, konkretų praktinį 
Lietuvos indėlį bendrajai sau
gum o p lėtrai susitikusi su 
J.W.Ralston aptarė Lietuvos 
ambasadorė prie NATO Gintė 
Damušytė, praneša ELTA.

NATO pajėgų Europoje

sutarties principus. Galutinai 
suderinę ir parafavę kontraktus 
tarp “Jukos” ir “W illiams” , 
mes tikim ės, kad Lietuvos 
Vyriausybė juos greitai per
žiūrės bei patvirtins, ir mes 
galėsime baigti sandorį kaip 
įm anom a greičiau” , - sakė 
“Wiliams International” vyk
dantysis direktorius Randy 
Majors.

“Williams” ir “Jukos” ben
drovių atstovai kruopščiai 
dirbo ieškodami kompromiso, 
kuris atneštų didžiausią naudą 
visoms pusėms ir “Mažeikių 
naftai”, - sakė “Jukos” finansų 
direktorius Bruce Misamore. - 
Mes tikimės pradėti bendrą 
darbą Lietuvoje iš karto, kai 
Lietuvos Vyriausybė turės pro
gą patvirtinti galutines sutartis 
bei išspręsti problemas, su
sijusias su Konstitucinio Teis
mo sprendimu, dėl kurio Vy
riausybės įsipareigojimų “Ma
žeikių naftai” pagal 1999 metų 
sutartį įvykdymo galimybės 
tampa neaiškios”.

Abi bendrovės siekia už
baigti sandorį, kuriame numa
tyta, kad “Jukos” išpirks nau
jas “Mažeikių naftos” akcijų 
emisijas už 300 mln. litų ir 
paskolins bendrovei dar 300 
mln. litų. Sandoryje taip pat 
numatyta 10 metų naftos tie
kimo sutartis, pagal kurią “Ju
kos” tieks beveik po 5 mln. 
tonų naftos per metus Mažei
kių perdirbimo gamyklai.

Sudarius galutinį sandorį, 
“W illiams International” ir 
“Jukos” turės po 26,85 procen
to, o Lietuvos Vyriausybė - 
40,66 procento  “M ažeikių 
naftos” akcijų. “Williams” taip 
pat išlaikys “Mažeikių naftos” 
valdymo kontrolę, numatytą 
1999 metų sutartyje su Lietu
vos Vyriausybe.

vadui taip pat buvo pristatyta 
antiteroristinė programa, na
cionalinio saugumo koncepci
jos projektas bei naujausios 
Lietuvos iniciatyvos stiprinant 
euroatlantinį saugumą.

Generolas J.Ralston vado
vauja NATO karinėms pajė
goms Europoje, kurios yra 
atsakingos už regiono, besitę
siančio nuo šiaurinio Norvegi
jos rajono pakraščio iki rytinio 
Turkijos pasienio, apsaugą.
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■ LIETUVIŲ FONDO PREMIJOS
Penkioms lietuviškų vadovėlių autorėms Švietimo ir mokslo 

ministerijoje įteiktos JAV lietuvių fondo premijos.
2000 JAV dolerių premijas už vieną vadovėlį JAV lietuvių 

fondas paskyrė šiems vadovėlių autoriams: “Ąžuolo” vidurinės 
mokyklos lietuvių kalbos mokytojai Levutei Karčiauskienei už 
5 klasės vadovėlį “Skaitymai”, Vilniaus “Ateities” vidurinės 
mokyklos lietuvių kalbos mokytojai Daivai Mickevičienei už 9 
klasės vadovėlį “Lietuviško žodžio pėdsakais” I dalį, Švietimo 
plėtotės centro specialistėms Irmai Neseckienei, Ramutei 
Skripkienei bei Vilniaus “Ateities” vidurinės mokyklos lietuvių 
kalbos mokytojai Henrikai Prosniakovai už “Lietuvių kalbos 
žodyną”, praneša ELTA.

JAV lietuvių fondas jau nuo 1997 metų skiria premijas 
lietuvių gimtosios ir valstybinės kalbos, užsienio kalbų, istorijos, 
pilietinio ugdymo vadovėlių rankraščių autoriams. Švietimo ir 
mokslo ministerija JAV lietuvių fondui pateikia vadovėlių 
rankraščius, aprobuotus ekspertų kom isijose ir siūlomus 
premijuoti Bendrojo ugdymo tarybos sprendimu.

JAV lietuvių fondo premijas jau yra gavę dvylika Lietuvos 
autorių.

■ 35-OJI ŠALIES PARTIJA
Teisingumo ministerijai įregistravus naują politinę partiją - 

Lietuvos dešiniųjų sąjungą - partijų skaičius šalyje ne padidėjo, 
bet sumažėjo nuo 38 iki 35. Mat naujoji partija įkurta sujungus 
ir reorganizavus keturias anksčiau buvusias.

Kaip ELTA jau skelbė, 2001 metų spalio 20 dieną Lietuvos 
demokratų partija, Lietuvos laisvės lyga, Tėvynės liaudies partija 
ir N epriklausom ybės partija  jungiam ajam e suvažiavim e 
nusprendė susivienyti ir įkūrė naują dešiniąją partiją. Lietuvos 
dešiniųjų sąjungos pirmininku steigiamajame suvažiavime 
vienbalsiai išrinktas M uzikos akadem ijos docentas, kino 
režisierius Arūnas Zebriūnas. Teisinė partijos registravimo 
procedūra pagal naująjį Civilinį kodeksą užtruko daugiau kaip 
keturis mėnesius.

Lietuvos dešiniųjų sąjungos vicepirmininko Marijaus Čižo 
teigimu, šiuo metu visoje Lietuvoje intensyviai steigiami partijos 
skyriai. M.Čižas apgailestauja kol kas negalįs pasigirti tikrųjų 
partijos narių gausa, nors manoma, kad faktinių narių šiuo metu 
yra ne mažiau kaip tūkstantis. Pagal Teisingumo ministerijos 
reikalavimus senieji sujungtų partijų nariai automatiškai negali 
būti laikomi Lietuvos dešiniųjų sąjungos nariais ir į šią partiją 
turi įstoti iš naujo. Lietuvos dešiniųjų sąjungos būstinė įsikūrusi 
buvusios T ėvynės liaud ies pa rtijo s  būstinė je  sostinės 
Basanavičiaus gatvėje.

■ MEISTRAI IR MARGARITOS
Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga pasirodė šiek 

tiek neįprastas leidinys, pavadintas “Meistrai ir Margaritos”. 
Šitoje “istorinėje tūkstantmečių sandūros dramoje” užfiksuotos 
politinės aistros Seime dėl Kovo 8-osios įteisinimo, praneša 
ELTA.

Leidinį pristatęs Socialdemokratų Informacijos centro 
vadovas Gediminas Kirkilas sakė, kad minėtas rankraštis išleistas 
88 egzempliorių tiražu. Jame pateikiamos Seimo plenarinių 
posėdžių stenogramos nuo 1994 iki 2002 metų, kai buvo 
svarstomas nutarimo projektas dėl Kovo 8-osios įrašymo į 
švenčių sąrašą.

Leidinio pabaigoje “redaktoriaus žodį” taria vienas iš 
Socialdemokratų partijos lyderių, Seimo vicepirm ininkas 
Česlovas Juršėnas. Jis primena, kad garsusis rusų rašytojas ir 
dramaturgas Michailas Bulgakovas savo šedevrą “Meistras ir 
Margarita”, amžininkų teigimu, su pertraukomis kūrė 12 metų.

“Kovo 8-osios dramą mes, veikėjai, kūrėme taip pat 12 metų 
(1990-2002). Beje, su pertraukomis. Ir nors “Meistruose ir 
M argaritose” veiksmas prasideda tik 1994 metais, tačiau 
stenogramose neužfiksuotos aistros dėl Tarptautinės moters 
dienos prasidėjo dar 1990 m. spalį”, - pažymi Č.Juršėnas. Pasak 
jo, kiekviena epocha turi savo meistrus ir margaritas, savo 
supratim ą apie vyrus ir m oteris, kairę ir dešinę. “Tai - 
demokratija. Zodžio laisvė. Minties laisvė. Interpretacijos 
laisvė”, - pabrėžė jis.

Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno vadovas, kritikas 
Egmontas Jansonas iškilmingame pristatyme pasidžiaugė, kad 
ši “pjesė” atsiranda jo  portfelyje, ir svarstė, kas galėtų pastatyti 
šią lietuvišką dramaturgiją...

Seimo spaudos konferencijų salėje vykusiame renginyje 
politikai negailėjo moterims tulpių ir komplimentų, kurie buvo 
dalinami Tomui Leiburui skambinant fortepijonu.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

JAV prezidentas G.W.Bush 
balandžio 7 d. labai rimtai pa
tarė Izraelio vyriausybei pasi
traukti iš palestiniečiams skirtų 
Artimųjų Rytų miestų. Prezi
dentas paskelbė, kad jis siunčia 
į šį regioną Valstybės sekreto
rių Colin Powell, kuris bandys 
padėti išspręsti krizę. Izraelio 
premjeras Sharon po ilgų sau
gumo kabineto posėdžių pa
skelbė, kad jis išves Izraelio 
kariuomenės pajėgas iš palesti
niečių miestų, bet pirma ban
dys užbaigti karines operaci
jas, bandys išardyti teroristų 
grupuotes. JAV prezidentui 
bandant privesti konfliktą prie 
paliaubų, palestiniečiai suren

Jungtinių Tautų Generalinis sekretorius Kofi Annan skaito pareiškimą po pasitarimo su Rusijos užsienio 
reikalų ministru Igor Ivanov, kairėje, Ispanijos užsienio reikalų ministru Josep Pique, JAV Valstybės 
sekretoriumi Colin L. Powell ir Europos Sąjungos užsienio reikalų ministru Javier Solana, raginantį 
Izraelį pasitraukti iš okupuotų žemių ir pradėti pasitarimus su palestiniečių išrinktu vadu Arafatu dėl 
politinio sprendimo, kad būtų Palestinos valstybė. Reuters

gė pasalą Jenin mieste, kur žu
vo 13 Izraelio kareivių ir devy
ni buvo sužeisti. Premjeras 
Sharon pabrėžė, kad ši kova 
vyksta dėl žydų išlikimo. Kari
nė operacija pavadinta “Ap
saugos skydu”. Izraelio ka
riuomenė išardžiusi slaptas sa
vižudžių palestiniečių grupes, 
pasitrauks iš dabar užim tų 
Palestinos savivaldos vietų.

Valstybės sekr. Colin Po
well pirm iausia susitiko su 
Maroko karaliumi ir priėmė jo 
patarimus ir linkėjimus būsi
mose taikos derybose. Izraelio 
kariuomenė suėmė palestinie-

KAS SUSTABDYS KARĄ?
čių miestuose 1,600 palestinie
čių įtariamųjų. Karo veiks
muose 278 vyrai žuvo ar buvo 
sužeisti. Kareiviai konfiskavo 
palestiniečių milicijos šautu
vus, 49 prieštankines patran
kas, kelis šim tus lengvųjų 
kulkosvaidžių ir daug svarų 
sprogmenų.

Maroko karalius Moham
med Šeštasis yra laikom as 
nuosaikiųjų arabų atstovu. Jo 
valdomoje žemėje žydai iki 
šiol nėra persekiojami. Jis pa
sakė sekretoriui Powell, kad 
pirmas jo sustojimas turėtų bū
ti Jeruzalėje ir Izraelis turėtų 
tuoj pradėti atsitraukimą iš Pa
lestinos miestų. Powell pripa
žino, kad Izraelio padėtis yra 
gintis nuo savižudžių arabų, 
nes dabartinė padėtis labai pa
kenkė Izraelio valdžiai. Turis
tai sustojo lankę savo tėvynę, 
viešbučiai ir restoranai turi 
daug tuščių vietų. Net maisto 
pirkimas sumažėjo, nes žmo
nės bijo sutemus išeiti iš namų 
ir lankyti parduotuves. Daug 
arabų politikų supranta padėtį, 
net ir įtakinga Saudo Arabija, 
kurios princas Abdullah šį mė

nesį planuoja apsilankyti pre
zidento Bush dvare Teksas 
valstijoje. Nuosaikiųjų arabų 
iniciatyvai daug pakenkė ir dar 
gali pakenkti Izraelio valdžios 
paskelbtas palestiniečiams ka
ro žygis, miestų griovimas bei 
žmonių gaudymas. Sekretorius 
Pow ell po M aroko sustojo 
Egipte. Prezidentas Mubarak 
nurodė sekretoriui, kad Izrae
lio karo aviacija yra stipresnė 
už daugelio arabų valstybių 
kartu sudėjus. Izraelis gali mo
bilizuoti 19 kariuomenės divi
zijų. Karo aviacija gali per die
ną padaryti po 3,000 skrydžių,
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kada JAV aviacija galėtų, rei
kalui esant, padaryti 1,600 
skrydžių. Amerikos gaminti 
karo lėktuvai: F-15 ir F-16 nai
kintuvai yra Izraelio inžinierių 
“pagerinti” . Izraelio lakūnai 
daugiau patyrę net už ameri
kiečius, juos vadovybė gali pa
keisti, jei jie pavargsta. Lėktu
vai Izraelį pasiekia jau daug 
dešim tm ečių , paaišk ino  
Mubarak.

Buvęs Izraelio premjeras 
Netanyahu, pasirodė JAV Se
nate, kur pajuokė dabartinį 
JAV vyriausybės sumanymą

išstumti Izraelio jėgas iš Pa
lestinos strateginių vietovių. 
JAV turėtų paaiškinti savo stra
teginius ir moralinius tikslus, 
kalbėjo buvęs premjeras, pa
brėždamas Izraelio svarbiausią 
uždavinį išmesti palestiniečių 
teroristų vaduką Arafatą, nes jo 
režimui atėjo galas. Palestinie
čiai turi nuosaikesnių ir gabes
nių vadovų, pasakė Netanya
hu, pridėjęs, kad “šis pamiši
mas, kurį matome Izraelio gat
vėse, atsisuks į Jūsų autobusus, 
į jūsų maisto parduotuves, į jū-

(Nukelta į 3 p.)
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TAUTINĖ VALSTYBĖ

Negalime nutylėti, kai mūsų Tėvynėje šiuo metu peršama 
pilietinės visuomenės sąvoka, bet kažkodėl neišryškinama 
tautos sąvoka.

Pirm osios Lietuvos N epriklausom ybės m etais, kai 
Lietuvos Respublikos prezidentais buvo Antanas Smetona, 
Aleksandras Stulginskis, Kazimieras Grinius, daug kreipta 
dėmesio į lietuviškosios visuomenės auklėjimą, kad ji taptų 
susipratusiais, Lietuvą gerbiančiais žmonėmis. Ypač prez. 
A. Smetonos laikais buvo auklėjamas jaunimas patriotinėje 
dvasioje, iš kurių vėliau susidarė mūsų tautos laisvės 
kovotojai - partizanai ir ta lietuvių tautos didžioji dalis, kuri 
nenusilenkė okupantui, verčiau buvo tremiama ir kankinama 
koncentracijos lageriuose ir kalėjimuose.

Nepriklausomos Lietuvos mokykla nuo pat pradžios buvo 
toks pat naujas ir savas kūrinys, kaip ir pati valstybė. Tad ir 
buvo pats svarbiausias valstybės uždavinys išauklėti tikrą 
lie tuv į pa trio tą . Tai suprato  tauta, kai p irm osiom is 
nepriklausomybės dienomis ėmė steigti mokyklas, ieškoti 
mokytojų ir rasti šiokias tokias patalpas. Su tokiu pat ryžtu 
tą darbą tęsė savivaldybės, pasiimdamos didelę aprūpinimo 
naštą, kol palaipsniui perėmė valstybė. Ilgainiui susidarė 
įvairių mokyklų tinklas ir buvo sukurta Lietuvos mokyklinio 
švietimo sistema, kuri ugdė ir formavo naują lietuvių kartą 
su naujais įvairių sričių vadais. Sava lietuviška mokykla ne 
tiktai teikė mokslo žinias, bet ir ugdė charakterį, diegė 
kilnumą, moralę ir skatino mylėti savo kraštą ir tautą. 
Lietuvos mokyklose išaugo ta karta, kuri tiktai iš tėvų ir 
knygų sužinojo, kad lietuvis kitados savame krašte yra buvęs 
belaisviu.

Lietuvos televizijoje neigiam as tautinis m ąstymas, 
niekinamas tautiškumas ir lietuviškumas, siūloma būti 
pasaulio piliečiu. Sovietinio mentaliteto žmonės tebedirba 
“Faktų anatomijos” laidoje. Iki šiol, regis, neturima tautinio 
auklėjimo sistemos, kurioje būtų dėstomas tautos išlikimas 
besikeičiančiam e, ir ypač m ažai tautai pavojingam e 
pasaulyje. Gal kai kurios partijos, stipriai finansuojamos, to 
ir siekia, kad nebūtų tautos, patriotiškai mąstančios. Bet 
vienintelis Lietuvos tikslas turėtų būti tautinės minties 
skiepijimas, jei to nebus, Lietuva žus. Lietuva nebus stipri 
be stiprios tautinės dvasios, būtina pradėti purenti apleistą 
tautinę dirvą, kad sustiprėtų tautinė valstybė. Kiekvienos 
tautos idealas yra laisva tauta nepriklausomoje valstybėje. 
Tik nepriklausoma valstybė teikia teisę gyventi laisvėje ir 
kurti iš amžių paveldėtą savo tautos kultūrą be svetimų įtakų. 
Kas nepriimtina Tautai, neturi būti priimtina ir valstybei. 
Taurieji mūsų tautos vyrai - Basanavičius, Kudirka, Vydūnas, 
vėliau Šalkauskis, Maceina, Girnius ir daugelis kitų, yra 
šviesūs pavyzdžiai mūsų tautos kelyje. Patriotizmas nėra 
atgyventas reiškinys, bet meilė savo tautai, savo kalbai, tautos 
tradicijoms, savo dainai ir savitai kultūrai. Todėl lietuviai, 
išblokšti į užsienį, sukūrė lituanistines mokyklas, steigė cho
rus ir ansamblius, kad lietuvių tauta būtų gyva, kai Tėvynėje 
okupacijos metais buvo sunku išlaikyti tautinę dvasią, kurią 
saugoti mes esame įpareigoti savo tėvų testamentine valia, 
kad atsvertum e tuos, kuriem s savoje žemėje Lietuvos 
nepriklausomybė yra istorinė klaida.

S. Tubėnas

PAGAL STATISTIKĄ IR SPAUDĄ 
EKONOMIKA GERĖJA

Jau buvau rašęs, kad praė
jusiais metais Lietuvos ekspor
tas buvo dviem ir puse milijar
do didesnis, negu metais prieš 
tai. Tai yra gana didelis padidė
jimas. Tačiau tie žmonės, kurie 
yra žemiausioje pakopoje, to 
visai net nejaučia. Nejaučia ir 
Sodra (lietuviška Social Secu
rity). Nes jos įplaukos taip žy
miai nepadidėjo. Taip pat ir 
bankų indėliai žymiai nepadi
dėjo. Bet Lietuvoje tuo niekas 
nesistebi. Kaip dingo bankų 
šimtai milijonų, taip pat dings
ta ir pajamos gautos už ekspor
tuotas prekes. Paskutinėmis 
dienomis skaičiau, kad Lietuva 
su sūriais stipriai įsiveržė į Eu
ropos ir galbūt platesnę rinką. 
Gerai nors tai, kad sūrinių 
darbininkai turės garantuotą 
darbą.

Bet yra blogai, kad tas pus
trečio m ilijardo papildom ų 
įplaukų nesukūrė naujų darbo 
vietų. O yra todėl, kad tie pini
gai nusėdo į jau perpildytas ki
šenes. Pas tuos, kuriems Lietu
vos bankai yra nepatikimi. Ir 
lietuviškos gamybos prekės 
jiems yra per prastos. Tie pini
gai nusėda į tas kišenes, kurie 
dalyvauja jau mano aprašytoje 
praėjusio rudens puotoje Pa
langoje, grafo Tiškevičiaus rū
muose, kur beveik visi vyrai 
dėvėjo  V okietijo je siūtus 
18,000 litų kainavusius kostiu
mus, o moterys su savo suknio
mis vyrus labai toli paliko.

Atkelta iš 2 p.

sų kavines, picų restoranėlius. 
Tada jūs suprasite, su kuo turi
te reikalų”. Dabartinis Izraelio 
prem jeras Sharon, išgirdęs 
p rez iden to  Bush rag in im ą 
pasitraukti iš miestų, pasakė: 
“Dabar mes esame mūšio vi
duryje. Jei mes išeisime, turė
sime kiek vėliau vėl sugrįžti. 
Kai mes užbaigsim e mūšį, 
mums nereikės miestuose pa
silikti, tačiau pirmiausia mes 
turime atlikti savo užduotį. Ir 
mūsų svarbiausi draugai ame
rikiečiai turėtų suprasti, kad 
mums šis yra gyvybinis karas, 
mūsų teisė ginti savo piliečius. 
Tos teisės niekas neturėtų mums 
atimti”, pasakė premjeras.

Izraelio veiksmus Švento
joje žemėje netikėtai pasmerkė 
Rusijos gynybos ministras ge
nerolas Sergej Ivanov, pareiš
kęs Graikijoje, kad šventoje 
Betliejaus žemėje vyksta ne
švarus karas, kuris kelia pasi
piktinim ą visiems krikščio
nims. Ivanov pabrėžė, kad Ru
sija smerkia Izraelio karinius 
veiksmus prie Viešpaties gimi
mo bažnyčios Betliejuje.

Kaip buvo Lietuvos spaudoje 
rašyta, liejosi šampanas, kurio 
butelis kainavo iki 1,500 litų. 
Manau, kad apie tą puotą žinia 
plačiai pasklido. Tačiau neteko 
skaityti, kad kas nors būtų 
buvęs apklausinėtas, kokiu 
būdu ir iš kokių šaltinių tuos 
pinigus gavo.

Tačiau tamsiame Lietuvos 
horizonte matosi ir šviesesnės 
saulės properšos. Ir atrodo, kad 
reikalai šia linkme šiek tiek ge
rėja, nes vietoje buvusių komi
sarų ir kolektyvinių ūkių direk
torių, į Lietuvos įvairias įmo
nes ateina kooperacija. Tai 
reiškia, kad pinigai nenusės į 
perpildytas kišenes, bet į ga
mybos įrangą ir dalis bus išda
linta “pajininkams” - koopera
tyvų nariams. Tuo būdu tas 
pelnas arba jo  dalis, pasiektų 
net tolimiausius kaimus. Taip 
pat - jeigu kooperatyvui par
duos cukrinius runkelius- tai 
pinigų nereikės laukti po ke
letą metų. Bet po Kovo 11-tos 
atsistatanti Lietuva nenorėjo 
eiti tuo (jau išbandytu keliu, 
kuriuo  buvo einam a prieš 
karą).

O galbūt todėl buvo pakeis
ta linkmė, kad kooperatyvuose 
nebūtų buvę galima su įplau
komis elgtis taip, kaip su savo 
pinigais! O privatininkai elgėsi 
su įmonės pinigais taip, kaip 
jiems patiko! Kai įmonės po 
įmonės bankrutuodavo, tai 
spaudoje buvo rašoma, kad be-
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• Savižudis palestinietis 
susisprogdino autobuse Haifos 
mieste. Tarp devynių žuvusių 
buvo 18 metų mergina, Izrae
lio ambasadoriaus Jungtinėse 
Tautose seserėčia. JAV prezi
dentui Bush reikalaujant, Izra
elis išvedė savo karines jėgas 
iš kelių palestiniečių miestelių, 
tačiau pareiškė, kad kariuome
nė liks Ramallah, Nablus, Bet
liejaus ir Jenin miestuose.

• Egiptas ir Jordanas bu
vo pasirašę su Izraeliu taikos 
sutartį, tačiau paskutiniu metu 
santykiai labai atšalo. Tų šalių 
miestuose vyksta piktos de
monstracijos prieš Izraelį ir 
JAV. Egipte riaušių policija nu
šovė vieną studentą. Jordane 
demonstracijose dalyvavo Jor
dano karalienė Rania. Vidaus 
reikalų ministerija paskelbė, 
kad buvo sužeisti 35 policinin
kai. Apie 100 studentų atsidūrė 
ligoninėje. Irako diktatorius 
Saddam Hussein arabų šalyse 
labai gerbiamas, nes jis tapo 
vieninteliu arabų vadu, kuris 
siūlo nubausti Ameriką, su- 
stabdant jai parduodamą naftą.

Juozas Žygas

veik visų bankru tuojančių  
įmonių, kurių darbininkams 
nebuvo po kelis m ėnesius 
išmokėti atlyginimai. Tačiau tų 
įmonių direktoriai važinėjo 
brangiausiais naujų modelių 
automobiliais, ir neteko skaity
ti, kad ant tokių direktorių 
automobilių būtų uždėti areš
tai!

Kas buvo - tai buvo. Praei
ties nebegalime susigrąžinti, 
bet iš visų klaidų reikia pasi
mokyti. Yra amerikiečių pasa
kymas: -’’Gyvenimas yra per 
trumpas, kad būtų galima vi
sas klaidas padaryti. Reikia 
mokytis iš kitų klaidų”. Tik, 
atrodo, kad Lietuvoje jie nėra 
linkę nei iš savo, nei iš kitų 
klaidų pasimokyti! Dėl to tos 
klaidos yra beveik pastoviai 
kartojamos! Net Seimas be
veik visą laiką jas kartoja! At
rodo, kad seimūnai per pir
muosius metus turėtų susi
pažinti ir išmokti, kaip reikia 
įstatymus rengti. Tačiau beveik 
kiekvieną įstatymą - jau pir
mąją savaitę pradeda perraši
nėti. Ir tol jį perrašo, kol paga
liau net jo  pasiūlytojas, nebe
gali jo  atpažinti!

Jis esąs vienintelis arabų va
das, nebijąs Amerikos keršto.

• Libane Izraelio lėktuvai 
daužė bombomis “Dievo parti
jos” partizanų stovyklas, iš kur 
raketos pasiekia Izraelio terito
riją ir dažnai ją  apšaudo.

• Balandžio mėnesio pir
moji savaitė atnešė krizę Izrae
lio užimtuose Palestinos mies
tuose. Ta proga JAV prezidentą 
aplankė Britanijos premjeras 
Tony Blair. Jis spaudos konfe
rencijoje piktai kaltino Irako 
diktatorių Saddam, kaltinda
mas jį teroristiniais išpuoliais 
ir net siūlydamas jį pašalinti 
kaip didelę grėsmę visam va
karų pasauliui. Įdomu, kad į jo 
kalbą atsiliepė Kinijos prezi
dentas Jiang Zemin, sakyda
mas, jog tarptautiniai ginčai 
negali būti išspręsti jėga.

• New Yorko patariamoji 
įmonė, ilgai tyrinėjusi pasaulio 
didžiuosius miestus, paskelbė, 
jog geriausias miestas žmo
nėms gyventi yra Šveicarijos 
Ciurichas. Firmos tyrimuose 
buvo naudojamos kokybiškos 
sąlygos: oro švara, politinis pa-

(Nukelta į 4 p.)
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Šalčininkų ir Vilniaus rajo
nų savivaldybėms išlaikyti ski
riamos nemažos lėšos - tai visų 
Lietuvos žmonių uždirbti pini
gai [...]. Ar turime teisę švais
tyti pinigus priešvalstybinei 
veiklai remti? [...] Kadangi ra
jonų antivalstybiniai nutarimai 
priimti sunkiausiu Lietuvos 
Respublikai blokados laikotar
piu [...], siūlome: nedelsiant ir 
visiems laikams panaikinti len
kų nacionalinius rajonus Lietu
voje; rūpintis Vilniaus rajono 
tautinėmis mažumomis; su
stabdyti savivaldybės įstatymų 
skirsnius, sudarančius sąlygas 
vietinei valdžiai nepaisyti Lie
tuvos Konstitucijos ir kitų įsta
tymų; savivaldybes, organi
zuojančias neteisėtus veiks
mus prieš Lietuvos valstybės 
vientisumą, paleisti ir sufor
muoti naujas; garantuoti lietu
viškų mokyklų neliečiamumo 
statusą lenkiškuose rajonuose.”

LR AT deputatas Narcizas 
Rasimavičius: “[...] Dėl terito
rinės autonomijos. Jose turėtų 
veikti vieningi visai Lietuvai 
įstatym ai. Kada K laipėdos 
krašte, kuris irgi buvo tam tikra 
teritorine autonomija, Neuma-

Šalčininkėlių šv. Jurgio bažnyčia žiemą.
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stovumas, sveikatos priežiūra, 
asmeninės laisvės, mokyklos, 
restoranai, teatrai ir t.t. Po Ciu
richo eina Britų Kolumbijos 
Vankouveris, Viena, Sidnis, 
Kopenhaga, Frankfurtas, Stok
holmas ir Amsterdamas. Pras
čiausia vieta gyventi: Belgra
das, New Delhi, Maskva, Šan
chajus, Meksiko miestas ir Sao 
Paulo.

• Tarptautinis Raudona
sis Kryžius pasiskundė, kad jo 
veikla Izraelyje yra trukdoma 
kariuomenės jėgų įvairiuose 
miestuose. Kai kur teko nu
traukti tarptautinės organizaci
jos darbus. Nablus ir Ramallah 
m iestuose buvo apšaudyti 
maisto pilni sunkvežimėliai.

• Afganistane teroristų vei
kėjai išplatino lapelius, kurie 
žada teroristų tinklo veikėjams

nas pabandė nepaklausyti Lie
tuvos įstatymų, tai nedidelė 
Lietuva nepabūgo Hitlerio re
žimo ir iškėlė bylą, ir buvo di
delis procesas [...]. Leidžiu sau 
priminti, kaip atsirado termi
nas “vilenščizna” . 1919 m. 
Lenkija pripažino, kad Vilnius 
ir jo kraštas yra istorinės Lietu
vos žemės. Pilsudskis, tas post 
facto meistras, kad galėtų į jį 
grįžti, ir ...organizavo sąmoks
lą. Pasiuntė Želigovskį, bet ne 
kaip lenkų žemių vaduotoją, o 
kaip lietuvių žemių vaduotoją 
ir jo divizijos buvo paruoštos 
kaip lietuvių divizijos. Ir “išva
davo” lietuvių žemes, įkūrė vi
durio Lietuvą - Litwa Srodko- 
va. Taigi iki 1923 m. formaliai 
buvo dvi Lietuvos: Litwa Ko- 
wienska - Kauno Lietuva ir 
Litwa Srodkova, kaip jie vadi
no. Tik po 1923 m., kada susi
rinko tas vidurio Lietuvos sei
mas, buvo organizuotas refe
rendumas (jame atsisakė daly
vauti lietuviai, žydai, baltaru
siai). Tas kraštas buvo prijung
tas prie Lenkijos. Bet kada

dovanas pinigais tiems kovo
tojams, kurie pristatys į sutar
tas vietas nužudyto Vakarų ko
alicijos kareivio kūną.Už ne
gyvą kareivį bus mokama po 
50,000 dolerių, o už gyvą net 
100,000 dol.

• Pentagonas paskelbė, 
kad nutarta išgabenti iš Saudo 
Arabijos ten esančius karinius 
įrengimus ir perkelti juos į 
Quatarą.

• Pietų Korėjos vyriausy
bė sužinojo iš Šiaurinės Korė
jos, kad jos valdžia norėtų pra
dėti dialogą su JAV vyriausy
be. N. Korėjos vadas Kim Jong 
Il sutiko priimti specialų JAV 
pasiuntinį, kuris yra buvęs JAV 
ambasadorius Pietų Korėjoje 
Donald Gregg.

• Jungtinių Tautų delega
tai balandžio 8 d. svarstė Mad-

PASKUTINIS KOZIRIS
VI

Algimantas Liekis

1939 m. šitas kraštas grįžo Lie
tuvai, tai jis grįžo ne kaip Len
kijos valstybės, o kaip lietuviš
kos žemės, neteisėtai atplėštos 
nuo Lietuvos. Tai senas akade
minis pavyzdys - kada vienas 
vagis iš kito pavagia daiktus ir 
pagaliau tie daiktai atitenka sa
vininkui. Rusijai iš Lenkijos 
paėmus Lietuvai priklausan
čias žemes, jos ir atiteko Lietu
vai. Tai visiškai suprantama. 
Taigi kurti teritorines autono
mijas galima tik istorinėse sa
vo žemėse, savo tautos žemė
se. Vilniaus kraštas istorinė 
lenkų žemė niekada nebuvo 
[...]. Tad ir šis “autonomijos” 
klausimas yra tik Maskvos ins
piruotas [...]. Nacija, kuri turi 
teisę į apsisprendimą Lietuvo
je, yra tik viena. Su tuo reikia 
susitaikyti ir nieko nepadarysi 
- juk Punsko lietuviai, deja, irgi 
neturi apsisprendimo teisės.

ride svarbius žmonijos senėji
mo klausimus. Nustatyta, kad 
visame pasaulyje žmonės il
giau gyvena. Jau 2150 metais 
trečdalį pasaulio žmonių suda
rys žmonės vyresni kaip 60 
metų. Kartu keisis pasaulio įs
tatymai, kurie liečia darbą, 
maistą, pensijas, mokesčius, 
socialinį draudimą. Madride 
vyko jau antras toks žmonių 
senėjimo suvažiavimas. Pir
mas buvo Vienoje, Austrijoje, 
prieš 20 metų.

• Ukrainoje balsavimas 
pasižymėjo dideliu susiskaldy
mu. Didžiausia politine partija 
liko “Mūsų Ukraina” su 182 
atstovais, komunistai su 66, 
socialistai su 24, dešinieji 
Juščenko bloke turi 117, Juli
jos Timošenko frakcija turi 22 
ir nepartiniai - 39.

Cia galima tiktai, kaip sako, 
dviejų valstybių sutartimi ar 
kaip nors kitaip spręsti [...]. 
Niekas dar nepasakė, neįrodė, 
kad lenkų tautinė kultūra Lie
tuvoje yra ujama. Priešingai, 
jos padėtis kur kas geresnė 
nei kitų tautinių mažumų. Ma
nau, bent jau tai jie turėtų su
prasti kaip lietuvių geranoriš
kumą, ir nedera tikrai taip sun
kiai besikeliančiai Lietuvai 
spardyti į paširdžius.”

LR AT deputatas Vidman
tas Povilionis: “ [...] Manau, 
kad dabar tokie klausimai, kaip 
autonomijos kūrimas, ypatin
gai šiuo metu, kada Lietuva 
pergyvena tokį sunkų laikotar
pį, yra bandymas gauti sau 
vienšalės naudos pasinaudo
jant mūsų sunkia padėtimi [...]. 
Aš manau, kad kaip tik iš lenkų 
šviesuom enės, tuo pačiu ir 
Lenkų sąjungos Lietuvoje pa
reiga būtų šiuo metu ne dema
gogiškai kurstyti žmones [...], 
o ateiti mums padėti kurti vals
tybę, kurioje gyvensim visi 
kartu; reikia įveikti jėgas, ku
rios dangstydamosi lenkų tau
tos interesais, nori pakenkti 
jiems. Iš tikrųjų tai ir ne lenkų 
autonomijos kūrimas, o politi
nio TSKP placdarmo Rytų Lie
tuvoje kūrimas [...]”

Beje, mintys, išsakytos mi
nėtuose LR Aukščiausiosios 
Tarybos posėdžiuose, daugeliu 
atvejų sutapo ir su Valstybinės 
komisijos tyrimų rezultatais. 
Komisijos pirmininkas R.Ozo- 
las 1990 m. spalio 20 d. “Tie
sos” Nr. 204 rašė: “[...] Rytų 
Lietuvos autonomizacijos ne
galima kitaip paaiškinti kaip 
paramą TSRS vadovybei [...]. 
Lietuvos Respublika niekada 
nesutiks su jos teritorijos vien
tisumo pažeidimu. Konfliktas 
šiame rajone TSRS vadovybei 
dabar reikalingas kaip oras. 
Mes tikimės, kad Lietuvos len
kai nesileis daugiau išprovo
kuojami, netaps akmeniu Lie
tuvos Nepriklausomybės kely
je. Kiekvienas kivirčas dabar 
būtų pragaištingas ir lie tu 
viams, ir lenkams. Lenkams 
jis, beje, būtų susijęs ir su jų 
moralinio prestižo likimu [...]. 
Kviečiu ir siūlau nepriimti jo 
kių skubių sprendimų, o eiti 
bendrų nuostatų paieškos ke
liu. Prielaidų draugiškam gy
venimui šiandieną daugiau ne
gu bet kada anksčiau. Nėra ne
įveikiam ų dalykų, jeigu tik 
juos norima įveikti.”

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:30-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718) 
479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba amberwings@mac.com

1990 m. spalio 4 d. Lietu
vos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos Pirmininkas 
V .Landsbergis ir L ietuvos 
Respublikos Ministrė Pirmi
ninkė K. Prunskienė LR AT 
Prezidium o ir Vyriausybės 
vardu paskelbė pareiškimą dėl 
lenkų autonomijos. Jame rašy
ta: “Prasideda konsultacijos 
tarp TSRS ir Lietuvos Respub
likos oficialiųjų delegacijų dėl 
derybų Lietuvos Nepriklauso
mybės klausimu. Konsultaci
jose ir derybose bus sprendžia
mi gyvybiškai svarbūs Lietu
vos valstybės egzistencijos 
užtikrinim o klausim ai, jos 
istorinės perspektyvos proble
mos [...]. Tačiau tai ne visiems 
patinka. Prieš Lietuvos Res
publiką nusiteikę žmonės ir 
atskiros jų grupuotės, remiami 
iš Tarybų Sąjungos, mėgina 
suskaldyti Lietuvos žmonių 
v ienybę, skelbdam i, neva 
Lietuvos Respublikoje pažei
džiam os tau tin ių  m ažum ų 
teisės, o joms apginti būtina 
kurti Lenkų autonominę sritį 
L ietuvos Respublikos teri
torijoje.

Lenkų autonominės srities 
Lietuvos Respublikoje kūri
mas įgyja vis aštresnį pobūdį 
dėl neslepiamos teritorinių-na- 
cionalinių konfliktų eskalaci
jos politikos, kurią vykdo Ta
rybų Sąjungos konservatyvio
sios jėgos [...]. Nepalaikydami 
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos ir Vyriau
sybės pastangų teigiamai ir ne
delsiant spręsti tautinių bendri
jų  klausimą, konservatyvieji 
Tarybų Sąjungos sluoksniai, 
pirmiausia TSKP, ypač skatina 
“lenkų teritorinio vieneto” pa
skelbimą. Kurstantys pareiški
mai lenkų spaudoje apie Lietu
vos Respublikos neva vykdo
mą lenkų persekiojimą, - kai 
vien per pastaruosius dvejus 
metus Lietuvoje atidarytos 34 
naujos lenkiškos mokyklų kla
sės, 66 lenkiškos grupės vaikų 
darželiuose, pradėta retrans
liuoti Varšuvos televizija ir pa
sirodė keli nauji lenkų periodi
niai leidiniai, - visiškai priešta
rauja tikrovei [...]. Dezinfor
macija, planingai skleidžiama 
tiek mūsų, tiek Vakarų šalyse, 
turi vieną pagrindinį tikslą - 
sukiršinti žmones, žlugdyti 
artėjančias Lietuvos Respubli
kos ir Tarybų Sąjungos dery
bas, palikti nepanaikintas 1940 
m. agresijos pasekmes ir su
trukdyti L ietuvai, L atvijai 
ir Estijai grįžti į pilnateisių 
Europos valstybių šeimą.”

(Bus daugiau)

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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Tai paprasta Ir lengva. Kiekvieną kartą 
siųsdami pinigus per Western Union į 
Rytų Europą, atitinkamoje Western Union 
įstaigoje gausite Western Union žaidimo 
bilietą. Nutrynę dažus, palyginkite sumas 
ant nupieštu pinigų maišų ir laimėkite 
biliete nurodytus piniginius prizus.

2 Didieji prizai po $5 000 dolerių 
250 Pirmųjų prizų po $100 dolerių
400 Antrųjų prizų po $50 dolerių

Nedelskite! Siųskite pinigines pariaEdas 
jau dabar ir pasiimkite žaidimo Mietą!

Galiojimo taftas baigiasi 2002 metų gegužės 31 d*

Paskambinę 1-8ūū-325-fiūnn. sužinosite kūrina 
Western Union įstaigos cteljnrau^ Štame /aidim? bei 

smulkesnės informacijos
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Greičiauaias pinigų persiu utinius visam# pasaulyje'’''

N orin t da lyvauti, nere ik ia  n ieko  pirkti.

W E S TE R N
U N IO N

M ONEY
TRANSFER*

Ž a id im o  ta isyk lės  ir sm u lkesnė  in fo rm acija  pa te ik iam a žem iau.
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

V v
ŽURNALISTIKOS DŽENTELMENAS 

TARNAVĘS LIETUVAI

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

TĖVYNĖS ŽIBURĖLIAI
Balandžio 3 d. Vilniaus ro

tušėje (buvusiuose Lietuvos 
menininkų rūmuose) buvo su
rengtas Vytauto Gedgaudo, 
ilgamečio “Dirvos” redakto
riaus, jubiliejinis vakaras, mi
nint jo  90-metį. Nors jau prieš 
keletą metų (1999 m.) šis iški
lus išeivijos žurnalistas iške
liavo Anapilin, jo  dvasia ir jo 
darbų pėdsakai liko Lietuvoje. 
Jubiliejinį vakarą surengė Lie
tuvos žurnalistų sąjunga, Lie
tuvos karališkoji bajorų sąjun
ga ir Vilniaus rotušė.

Vakaro dalyviai - paskaiti
ninkai: žurnalistas Domas 
Sniukas, ilgametis “Dirvos” 
bendradarb is, į L ietuvą šį 
pavasarį parvykęs visam laikui 
Vilius Bražėnas, pernykštės 
V.Gedgaudo premijos laurea
tas, žurnalistas ir rašytojas 
Laimonas Tapinas. Lietuvos 
karališkosios bajorų sąjungos 
atstovai Undinė Nasvytytė ir 
Konstantinas Bogdanas pa
sveikino Stefą Gedgaudienę, 
vyro reikalų tęsėją.

Jautriai, subtiliai ir žavin
gai dainas apie pavasarį ir 
meilę atliko Lietuvoje žinoma 
dainininkė Judita  Leitaitė, 
kuriai akompanavo pianistė 
Vaiva B lažienė. O aktorė 
Virginija Kochanskytė išraiš
kingai skaitė išeivijos poetų 
K .B radūno, H. R adausko, 
A.Mackaus, Liūnės Sutemos 
eilėraščius.

Renginiai Vilniaus rotušėje 
paprastai sutraukia daug vil-

Vilius Bražėnas dalijasi prisiminimais.

DESIMTASIS LIETUVOS 
GARBĖS KONSULAS

2002 m. balandžio 16 d. LR ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas įteikė įgaliojamuosius raštus dešimtajam Lietuvos 
Respublikos garbės konsului Jungtinėse Valstijose - Thorsteinn 
Gislason. Salemo mieste reziduosiantis naujasis LR garbės 
konsulas atstovaus L ietuvos in teresus New H am pshiro 
valstijoje.

Įgaliojamuosius raštus V.Ušackas įteikė balandžio 13 d. 
Vašingtone surengto LR garbės konsulų JAV pasitarimo metu.

T.Gislason, islandų kilmės JAV pilietis, konsultacinės firmos 
“Pendulum Advisory Group, Inc.” vykdantysis direktorius. 
Garbės konsulas yra Princetono universiteto Oro erdvės ir 
mechanikos mokslų absolventas, Darmouth koledžo inžinerijos 
mokslų daktaras.

Pagrindiniu savo veiklos tikslu T.Gislason laiko prekybos, 
verslo ir kultūrinių ryšių tarp JAV ir Lietuvos plėtrą bei pagalbą 
į JAV atvykstančioms Lietuvos delegacijoms.

Rolandas Kačinskas, LR ambasada JAV

Vilniaus rotušė. Jubiliejinis Vytauto Gedgaudo vakaras.
Jono Staselio nuotraukos.

niečių, ypač tuos, kurie mėgsta 
klasikinę muziką, tradicinius 
poetus, svarias diskusijas. 
Vakare, skirtame Vytauto Ged
gaudo 90-m ečiui, publikos 
buvo itin  gausu, jaunim as 
stovėjo didžiosios salės pasie
niais. Čia pleveno demokra
tiška, gera dvasia, kurią, matyt, 
visą gyvenim ą spinduliavo 
V.Gedgaudo asmenybė. Va
karo vedėjas žurnalistas Do
mas Sniukas, pirmasis jau ne
priklausomos Lietuvos žurna
listų sąjungos pirm ininkas, 
supažindino publiką su turtin
ga ir spalvinga V. Gedgaudo 
biografija, pabrėždamas svar
biausius šio veiklaus žurnalis
to gyvenimo momentus. Vilius 
Bražėnas prisiminė susitiki
mus su V. Gedgaudu, bendra
darbiavimą “Dirvoje”, kurioje 
redaktorius stengėsi sutelkti 
kuo įvairesnių nuomonių at
stovus. V. Bražėnas Vytautą

Gedgaudą pavadino žurnalisti
kos džentelmenu - puikių ma
nierų, aukštos kultūros visuo
menininku, dideliu eruditu. 
Laimonas Tapinas paryškino 
kai kuriuos V. Gedgaudo asme
nybės bruožus, jo  toleranciją 
skirtingoms pažiūroms, tarna
vimą Lietuvai - okupuotai ir 
jau laisvai. Lietuva jam  visuo
met rūpėjo, ypač jos spauda. 
1996 m. jis paskyrė pinigų, o 
Lietuvos žurnalistų sąjunga 
įsteigė kasmetinę V. Gedgaudo 
publicistinę premiją. Po vyro 
m irties Stefa G edgaudienė 
įsteigė dvi V. Gedgaudo vardo 
stipendijas VU Žurnalistikos 
instituto studentams (jubilie
jinio vakaro metu jos ir buvo 
įteiktos). L. Tapinas pasiūlė 
išleisti geriausių V. Gedgaudo 
kūrinių rinktinę.

Prezidento vardu kalbėjo 
Rem igijus Gaška, Lietuvos 
žurnalistų vardu - LŽS pirmi
ninkas Rimgaudas Eilunavi
čius, primindamas susirinku
siems, kad tiedu gražūs žmo
nės - Stefa ir Vytautas - per 
gyvenimą ėjo tvirtai žinodami 
savo siekius ir uždavinius. 
Ponia Stefa dėkodama vakaro 
rengėjams ir svečiams, kalbė
jo, kad “pasaką sukūrėm, pasa
ka gyvenom” ir žadėjo stengtis 
pasiekti savo vyro pečių ūgį. 
Sveikindami ir linkėdami ge
riausios kloties ją apsupo daug 
bičiulių, artim ųjų, skaučių. 
Skautija vakaro atm osferai 
suteikė kilnumo ir rimties.

Aldona Žemaitytė

“KARTĄ PAVASARĮ”

Koncertas, kurį surengė Si
gita ir Anatolijus Slutai, Ame
rikos lietuvių radijo laidos va
dovai, įvyko balandžio 7 d. 
Jaunimo centre. Programą at
liko, jau 14 kartą Čikagoje, 
lengvojo žanro menininkai - 
Nelė Paltinienė, Arvydas Palti- 
nas ir Eugenijus Ivanauskas. 
Populiarių dainų koncertą pra
dėjo N. Paltinienė, vėliau prisi
jungė ir E. Ivanauskas. A. Pal- 
tinas prie scenos tvarkė per
duodamus įrašus, kuriais nau
dojosi abu dainininkai. Pilnu
tėlė salė su malonumu ne tik 
išklausė jų  dainavimą, bet ir 
gausiai plojo.

Iš kairės: Laura O'Meara, Jonas Pyle, Alenutė Miškinytė klausosi 
kun. Gedimino Kijausko pasakojimo.

Aidos Bublytės-O'Meara nuotraukos

Jau daug metų Clevelande 
veikia priešmokyklinio am
žiaus vaikučių darželis “Tėvy
nės Ž ib u rė lia i” . P radžioje 
minėtas darželis veikė priva
čiuose namuose.

Dabar darželio veikla vyks
ta kas ketvirtadienį Dievo Mo
tinos parapijos mažojoje salė
je, kur patogu, erdvu ir jauku. 
Darbas pradedamas kas ketvir
tadienį 9:30 val. ir baigiamas 
12:00 val. Šioje veikloje iš viso 
dalyvauja 10 šeimų o darželį 
lanko 11 vaikučių.

Paprastai kiekvienoje pa
mokėlėje dalyvauja ir viena iš 
mamyčių, kuri praveda pokal
bius su vaikučiais. Turinys to
kių pokalbių paprastai pritai
komas metų laikotarpiui. Ap
skritai šio darželio veikla sie
kia ugdyti vaikuose draugišku
mą, kūrybingumą, pastabumą, 
meilę kalbai ir dainai. Tad dai
nuojam, šokam, žaidžiam, pa
sakojam pasakėles.

Labai įspūdingai prisimi
nėm Velykų šventes. Ketvirta
dienį, kaip įprasta pradėjome

Vaikučiai ir tėveliai džiaugėsi, kad Velykos artėja. Iš kairės: Eiginta 
Tarasevičienė, Austinas Tarasevičius, Kyrius Kijauskas, Laura 
O'Meara, Diana Pyle ir Mantas Stungys.

pam okėlę m alda, Lietuvos 
himnu ir dainele, kurią vaiku
čiai pasirenka patys. Ir štai 
mus aplankė svečias gerb. 
klebonas G. Kijauskas, SJ, 
kuris vaikučiams suprantama 
kalba labai gražiai papasakojo 
apie Velykų prasmę ir pakvietė 
visus į bažnyčią. Čia sukalbė
jus trumpą maldelę, klebonas 
papasako jo  apie bažnyčią  
puošiančias Marijos skulptū
ras, kurios vaizduoja skirtin
gas Lietuvos vietoves, kuriose 
vyksta stebuklai. Toliau kle
bonas paaiškino vaikučiams 
apie degančią prie altoriaus 
švieselę. Čia vaikučiai sužino
jo  daug apie Dievo namus, 
kuriuos jie  su tėveliais kas 
sekmadienį aplanko.

Padėkoję klebonui už to
kius mielus ir suprantamus pa
aiškinimus, grįžome į salę, kur 
pasivaišinom ir ridenom mar
gučius. Tad buvo labai smagu 
ir būtų gera, kad ir ateityje mus 
kas nors aplankytų ir paįvai
rintų mūsų pamokėles.

Aida O'Meara
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Tautininkų žinios
Gedimino pr. 22, LT-2600 Vilnius, Lietuva 
Tel. (22) 624935, faksas (22) 617310 
El. p. lietauta@takas.lt; http://www.lts.lt 
Redaktorius A.R. Tilindis

PARTIJŲ KIŠENE
Gediminas Sakalnikas

LTS pirmininkas

Vykdydamos įstatymą, iki 
vasario 1 d. visos Lietuvoje 
veikiančios politinės organiza
cijos turėjo pateikti finansinės 
veiklos deklaracijas už 2001 m.

Bendras visų partijų biu
džetas per 2001 m. nesiekia nė 
3 mln. Lt. Tai gerokai mažiau 
nei 2000 m., kai vyko LR 
Seimo ir savivaldybių tarybų 
rinkimų kompanija. Tuomet 
bendras oficialus partijų biu
džetas siekė per 10 mln. Lt. 
Taigi, Lietuvos politinės parti
jos nėra turtingos, kai nesiren
gia kokiems nors rinkimams. 
Prognozuojam a, kad šiais 
metais bendras partijų biudže
tas bus didesnis nei 5-6 mln. 
Lt., mat metų pabaigoje vyks 
LR Prezidento rinkimai. Be to, 
kartu su šiais rinkimais grei
čiausiai bus surengti ir savi
valdybių tarybų rinkimai.

Didžiausia valdančioji par
lamentinė partija - Lietuvos 
socia ldem okratų  p a rtija  
(LSDP) - paskelbė gavusi 691 
tūkst. Lt. pajamų. Didžiausią 
jų  dalį sudarė nario mokestis - 
348 tūkst. Dotacija iš valsty
bės biudžeto siekė 67 tūkst. Lt. 
Kita valdančiosios daugumos 
partija - Naujoji sąjunga (so- 
cial-liberalai) NS - turėjo 271 
tūkst. Lt pajamų. Iš savo narių 
ji tesurinko tik 15 tūkst. Lt., iš 
valstybės biudžeto gavo 113 
tūkst. Lt.

Turtingiausios opozicinės 
partijos Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) - TS 
(LK) - pajam os siekė 603 
tūkst. Lt. Iš partijos narių su
rinkta beveik 90 tūkst. Lt.,iš 
valstybės biudžeto gauta 57,4 
tūkst. Lt.

Didžiausią opozicinę frak
ciją Seime turinčios Lietuvos 
liberalų sąjungos (LLS) pa
jamos buvo 520 tūkst. Lt. Iš 
savo narių LLS surinko 33 
tūkst. Lt nario mokesčio, iš 
valstybės biudžeto gavo 105 
tūkst. Lt.

Kokie kiti pajamų šalti
niai? Štai LSDP didžiausią 
pajamų dalį - beveik 350 tūkst.

SVARBUS PRANEŠIMAS
“Dirvos” savaitraščio kaina nesikeitė nuo 1997 metų. Tačiau 

per tą laiką labai išaugo leidybos ir persiuntimo išlaidos. 
“Vilties” draugijos valdyba, apsvarsčiusi savaitraščio 
leidimo išlaidas, nustatė, kad nuo 2002 m. gegužės 7 d. 

metinė prenumerata kainuos 40 dolerių, pusei metų - 25 
dol., pirma klase metams - 63 dol., oro paštu į užsienį - 115 

dolerių. Vieno atskiro numerio kaina - 75 centai. 
“Vilties” draugijos valdyba, Dirvos leidėjai

Lt sudarė verslininkų suaukoti 
pinigai; didžiausią NS pajamų 
dalį - 118,5 tūkst. Lt sudarė 
atskirų piliečių ir visuomeni
nių o rgan izac ijų  paaukoti 
pinigai. Didžiausią TS (LK) 
pajamų dalį - net 247 tūkst. Lt.
- taip  pat sudarė p ilieč ių , 
visuomeninių organizacijų ir 
už Atlanto gyvenančių tautie
čių aukos. LLS didžiausią 
pajamų dalį - 350 tūkst. LT - 
sudarė verslininkų suaukoti 
pinigai. Šie duomenys labai 
aiškiai parodo, kad ir didžiau
sia valdančioji, ir didžiausia 
opozicinė partija yra iš vieno 
kelmo spirtos - jos tiesiog yra 
“verslo partijos” arba tiksliau
- verslininkų įkaitės.

Beveik visos partijos kiek 
“uždirbo”, tiek ir išleido. Išlai
dų struktūra labai panaši: patal
pų išlaikymas, partijų aparato 
darbo apmokėjimas, kancelia
rijos išlaidos, partinių renginių 
organizavimas.

Na o kokiom is lėšom is 
disponavo Lietuvių tautininkų 
sąjunga (LTS)?

LTS 2001 m. tu rė jo  72 
tūkst. 149 Lt. pajamų ir 63 
tūkst. 153 Lt. išlaidų. Tai be
veik 10 kartų m ažiau negu 
LSD P ir TS(LK ), 7 kartus 
mažiau nei LLS, 4 kartus ma
žiau negu NS. Iš savo narių 
LTS nesurinko nė tūkstančio 
litų, o visos pajamos gautos iš 
beveik vieno šaltinio - Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos (ALTS). Todėl mes, tauti
ninkai, dar ir dar kartą galime 
teigti, kad esame labiausiai nuo 
vietinės konjunktūros nepri
klausoma politinė organiza
cija , neprivalom e tarnau ti 
jok iom s verslo, finansų ar 
kitokioms grupuotėms, ir todėl 
geriausiai galime atstovauti 
visų Lietuvos žmonių interesus 
visose valdžios institucijose. 
Stenkimės, kad Lietuvos žmo
nės tą suprastų ir pastebėtų! Tai 
mūsų politinio darbo prasmė.

(Sis straipsnis 
perspausdintas iš

“Tautininkų žinios” 2002 m.
kovo mėn. Nr. 6)

Lietuvos Vyčių organizaci
jos padalinys, Lietuvos Vyčių 
fondas, yra aukų fondas, kurio 
lėšos naudojamos organizaci
jos religinei, labdaros ir švie
timo veiklai plėsti. Neseniai 
L.V. fondo pirmininkė garbės 
narė Loreta Stukienė gavo pa
dėkos laišką iš Trakų rajono 
Onuškio vidurinės mokyklos 
direktorės Zitos Okunevičie- 
nės. Ji rašo: “Dėkojame Jums, 
kad mokykla praturtėjo nauju 
kompiuteriu, kuriuo naudojasi 
mokiniai, mokytojai ir darbuo
tojai. Šiandien reta šeima gali 
įsigyti asmeninį kompiuterį, 
todėl džiaugiamės galėdami 
padėti kaimo vaikams, kad ne
sijaustų nepilnaverčiais infor
macinėje visuomenėje. Onuš- 
k iečių  bendruom enė Jums 
nuoširdžiai dėkoja. Mūsų dar
bą gerai įvertino tikrinim o 
metu apskrities švietimo sky
rius. Malonu, kad Respubli
koje esame unikalūs tuo, kad 
sukūrėme gausiausią Šaulių 
sąjungos kuopą. Norime jauni
mą ugdyti dorais Lietuvos pi
liečiais. Turime gražių suma
nymų, kad mokykla būtų pa
traukli, mokiniams būtų gera 
mokytis, o pedagogams dirbti. 
Norime įkurti ir mokyklos mu
ziejų. Dėkojame Jums ir tesau
go Jus Dievas.”

N orintieji p risidėti prie 
Lietuvos Vyčių fondo veiklos, 
prašome siųsti aukas: Loreta 
S tuk ienė, 234 S unlit Dr., 
Watchung, NJ 07060. Aukos 
nurašomos nuo pajamų mo
kesčių. Dėl smulkesnių infor
m acijų  galim a skam binti 
L.Stukienei, tel. (908) 753
5636, arba e-paštas: stukiene 
@ worldnet.att.net. Iš anksto 
dėkojame.

LIETUVOS VYČIŲ
89-SIS SEIMAS
Jau praėjo aštuoni mėnesiai 

nuo 88-jo L ietuvos Vyčių

Kultūros Tarybos pirmininkė Marija Remienė ir “Lietuvių balso” 
konkurso “Vardan nedalomos tautos” pirmosios premijos laureatas 
Jonas Vėlyvis Kovo 11-osios minėjime ir literatūrinio konkurso 
šventėje Čikagoje kovo 10 d. z . Degučio nuotr.

V Y Č IŲ  V E IK L A

LIETUVOS VYČIŲ FONDAS
seimo, kai Lietuvos Vyčių 16- 
ta kuopa pasiūlė globoti 2002 
m. vykstantį 89-jį seimą. Pa
siruošimai jau vykdomi. Meti
nis suvažiavimas/seimas vyks 
š.m. rugpjūčio 1-4 d. Congress 
Plaza viešbutyje ir konvenci
jos centre, 520 S. Michigan 
Ave., Chicago, Illinois, tel. 
1(312) 427-3800 ir nemoka
mas tel. 1-800-635-1666. Sei
mo komiteto ko-pirmininkai 
yra Centro valdybos pirminin
kas Robert A. Martin ir 16- 
kuopos narys Ken Rudmin.

Prieš suvažiavimą, trečia
dienį, liepos 31 d. pageidau
jantiem s num atyta speciali 
išvyka aplink Čikagos miestą 
pam atyti žym ias vietoves. 
Ekskursijos kaina, įskaitant 
transportaciją ir pietus, suau
gusiems - 45 dol., o jaunimui
- 30 dol.

Seime dalyvavimo išlaidos 
suaugusiems: 175 dol. asme
niui užsiregistravusiems iki 
birželio 1 d. Po tos dienos ir 
iki birželio 30 d. mokestis - 
185; ir po liepos 1 d. mokestis
- 200 dol. asmeniui. Jaunimui 
iki 18 metų amžiaus - 95 dol. 
asmeniui. Į šią kainą įskaitoma 
susipažinimo vakaras - ketvir
tadienį - laivo ekskursija ir 
užkandžiai; iškilmingas seimo 
užbaigimo banketas/pokylis - 
šeštadienį; ir priešpiečiai - sek
madienį, bei autobuso trans- 
portacijos išlaidos. Norintieji 
dalyvauti tik pokylyje šešta
dienį vakare, kaina 50 dol. 
asmeniui.

Suvažiavimo dalyvių regis
traciją tvarko Diann Martin ir 
Frankie Zajauskas, 929 West 
34th Place, Chicago, IL 60608 
-6720. Dėl smulkesnių infor
macijų, prašom e skambinti 
Diann - tel. (773)376-4779 ar
ba Frankie - tel. (847)587-1419.

Laukiam e visų  gausaus 
atsilankymo ir dalyvavimo. Iki 
pasimatymo 89-tame seime!

CENTRO VALDYBOS
PASITARIMAS
Lietuvos Vyčių centro val

dybos posėdis š.m. balandžio 
6 d. vyko Čikagoje, Congress 
Plaza viešbutyje ir suvažiavi
mo centre. Dalyvavo centro 
valdybos nariai iš Illinois, Mi
chigan, Ohio, Pennsylvania, 
New Jersey, New York ir Ten
nessee valstijų. Suvažiavimą 
globojo  Č ikagos vyčių 16 
kuopa.

Susirinkimo pradžioje susi
rinkusieji sukalbėjo Šiluvos 
Švč. Mergelės Marijos maldą 
prašant užtarimų mūsų kraš
tam s - L ietuvai ir JAV-ei. 
Diann Martin 16-sios kuopos 
pirmininkė pasveikino daly
vius ir palinkėjo sėkmingo po
sėdžio. Posėdžiui vadovavo 
centro valdybos pirmininkas 
Robert A. Martin. Jis pasvei
kino C.V. narius, kom itetų 
pirmininkus ir svečius.

L.V. teisės konsultantas ir 
ALTo pirmininkas adv. Saulius 
Kuprys pareiškė, kad 14 vals
tybinių organizacijų priklauso 
ALTui. Svarbu, kad visos or
ganizacijos dirbtų vieningai, 
kad Lietuva būtų priim ta į 
NATO šį rudenį. Ypatingai 
svarbu gauti paramą iš naujų 
atvykusiųjų iš Lietuvos. Taip 
pat svarbu turėti 67 senatorių 
param ą L ietuvos p lė tra i į 
NATO. Buvo išdalinti JBANC 
periodiniai.

Garbės narė Elinor Sluzas 
išsamiai apibūdino valdybai 
apie ruošimus naujam projek
tui - supažindinti pasaulį su 
Švč. Mergelės Marijos apsi
reiškim u 1608 m. Šiluvoje. 
Istorijai faktai, datos, giesmės, 
maldos, nuotraukos ir Marijos 
du apsireiškimai ir stebuklas 
yra numatyta išleisti interneto 
tinklapyje anglų kalboje. Infor
macija apie tinklapį bus pra
nešta visoms diecezijoms JAV- 
se ir L ietuvoje, ir kelionių 
agentūroms, kad visuomenė - 
lietuviai ir svetimtaučiai būtų 
p lač iau  supažind inam a su 
Šiluvos Marijos apsireiškimu, 
ir kad visas pasaulis turėtų 
progą aplankyti šią šventą 
vietą, kur vyko pirmas Merge
lės Marijos apsireiškimas Eu
ropoje 1608 m.

Tolimesnėje posėdžio eigo
je buvo aptarti einamieji reika
lai, vyko diskusijos, svarstymai 
ir nutarimai. Posėdis baigtas 
malda, sukalbėta C.V. sekreto
rės seselės vienuolės Johanna 
Shainauskas. Vietiniai vyčiai ir 
centro valdyba išklausė Šv. Mi
šias Šv. Antano parapijos baž
nyčioje. Vakarienei vykome į 
Cantonesia restoraną. Buvo ge
ra proga pabendrauti su senai 
matytais valdybos nariais ir pa
šnekučiuoti su vietiniais vyčiais.

Regina Juškaitė-Svobienė

mailto:lietauta@takas.lt
http://www.lts.lt
worldnet.att.net
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LIETUVA IR PASAULIS

REIKŠMINGA LIETUVOS PATIRTIS
Vienas kitą papildantys NATO ir Europos Sąjungos plėtros 

procesai padarys Europą ir Aljansą saugesnius bei turtingesnius. 
Naujos Aljanso narės iš Pietų ir Siaurės Europos suteiks abiem 
organizacijoms ne tik naujus pajėgumus ir naujas rinkas, bet ir 
naują entuziazm ą bei dinamiką. Tokią Lietuvos nuostatą 
amerikiečiams išdėstė ambasadorius Jungtinėse Amerikos 
Valstijose Vygaudas Ušackas, perskaitęs pranešimą Montanos 
valstijos Bilingso miesto Užsienio reikalų komitete, praneša 
ELTA.

Pasak am basadoriaus, L ietuvos indėlis į NATO bus 
specializuo tos karinės pajėgos bei tu rtinga  reg ion in io  
bendradarbiavimo, konstruktyvių santykių su Rusija patirtis.

V.Ušackas taip pat pabrėžė Lietuvos bei kitų narystės NATO 
siekiančių šalių pasiryžimą tęsti reformas iki ir po NATO 
viršūnių susitikimo Prahoje. “Įvykių raida artėjant NATO 
viršūnių susitikimui Prahoje nuteikia viltingai bei skatina ir 
toliau stiprinti individualias pastangas prieš Prahos susitikimą 
ir po jo. Nors Lietuvos pastangos visų pirma skirtos pasirengti 
mūsų pačių narystei NATO, mes tvirtai tikime, kad kuo daugiau 
iš dešimt Vilniaus grupės šalių bus pasirengusios tapti NATO 
narėmis, tuo labiau bus pasistūmėta laisvos ir vieningos Europos 
link” , - kalbėjo amerikiečiams Lietuvos pasiuntinys.

V.Ušackas taip pat teigė, kad po rugsėjo 11 d. teroristinių 
išpuolių Aljanso svarba ginant bendras vertybes išaugo. Savo 
ruožtu Vilniaus grupės šalys bendrais ir individuliais veiksmais 
patvirtino, jog jos jau dabar elgiasi kaip de facto Aljanso narės, 
prisidėdam os prie JAV veiksm ų kovoje prieš tarptautinį 
terorizmą, sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime.

TARP UNESCO PREMIJOS
LAUREATŲ - IR VILNIUS
P aryžius , kovo 18 d. (ITAR-TASS-ELTA). “Rusijos 

Federacijos Tatarstano Respublikos sostinė Kazanė apdovanota 
UNESCO garbės diplomu už svarbų indėlį į visuomenės 
santarvės, kurioje gyvena beveik 100 tautybių atstovai, klimato 
kūrimą” . Tai sakoma Paryžiuje esančios UNESCO būstinės 
komunikate. UNESCO vadovai Marakeše (Marokas) įteiks šį 
diplomą Kazanės delegacijai.

Pasak komunikato, taip pat “apdovanojama Bucharos miesto 
valdžia už pastangas atkurti kultūros paveldo paminklus, 
turinčius didelę simbolinę reikšmę”.

Vilniaus merija pelnė UNESCO premiją “už indėlį į aplinkos 
išsaugojimą ir centrų benamiams ir invalidams priimti steigimą”. 
Taip pat aukštai vertinama merijos parama “lenkų, žydų ir rusų 
kultūrai bei senamiesčio, įtraukto į UNESCO pasaulinio paveldo 
sąrašą, atkūrimas”.

RUSIJOS AMBASADORIUS PRAŠO IŠSPRĘSTI
NAUJO KONSULATO PROBLEMAS
K laipėda , balandžio 16 d. (ELTA). Rusijos ambasada 

susirūpino, kad laiku nespėjus pastatyti naujo konsulato 
uostamiestyje, gali iškilti nepatogumų įvedus vizų režimą su 
Karaliaučiaus kraštu, praneša ELTA.

Rusijos Federacijos ambasadorius Jurijus Zubakovas su 
uostamiesčio meru Rimantu Taraškevičiumi aptarė naujo Rusijos 
Federacijos konsulato pastato Šermukšnių gatvėje statybos 
klausimus. Anot ambasadoriaus, Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjungą ir įvedus vizų režimą su Kaliningrado sritimi, gali iškilti 
problemų aptarnaujant interesantus, kurių greičiausiai labai 
padaugės. Pastatas, kuriam e šiuo metu įsikūręs Rusijos 
Federacijos konsulatas uostamiestyje, nėra pritaikytas dideliam 
žmonių srautui.

Pagrindinė problema, iškilusi Rusijos konsulatui, yra tai, kad 
statybai skirtas sklypas yra šiek tiek per mažas ir jį reikėtų 
keliasdešimčia metrų praplėsti. Paaiškėjo, kad tai galima atlikti 
tik  parengus detalų jį terito rijos planą. M eras pažadėjo 
pasirūp in ti, kad šio dokum ento  reng im uinebū tų  jo k ių  
biurokratinių kliūčių. Tikimasi, jog statybos darbai bus pradėti 
jau kitąmet.

Ambasadorius J. Zubakovas uostamiesčio merą taip pat 
informavo, kad Rusijos naftos koncernas “Jukos” yra pareiškęs 
pageidavimą organizuoti darbuotojų poilsį Lietuvos pajūryje. 
Anot ambasadoriaus, tiek žiemą, tiek vasarą kas mėnesį į mūsų 
šalį reguliariai atvyktų apie 100 poilsiautojų. Jis pažymėjo, kad 
po ils iau ti L ietuvoje R usijos kom panijos darbuotojam s 
pirmiausiai paranku dėl to, kad čia nebūtų kalbos barjero.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

KARALIAUČIAUS KRAŠTO ATEITIS - 
SU LIETUVA!

Mažosios Lietuvos reika
lų taryba reiškia susirūpini
mą, kad iki šiol tarptautiniu 
lygiu nėra išspręstas kaimy
ninio Lietuvai Karaliaučiaus 
krašto statuso klausim as . 
Netrukus šis kraštas iš visų 
sausumos pusių bus apsuptas 
NATO ir Europos Sąjungos 
valstybių. Teritoriją laikinai 
valdanti Rusijos Federacija 
prašo Europos Sąjungą ieškoti 
būdų, kaip išvengti gresian
čios ekonominės ir politinės 
krašto izoliacijos. Tuo tarpu, 
Mažosios Lietuvos reikalų ta
ryba laiko savo pareiga Lietu
vos Respublikos ir kitų šalių 
politikams priminti, kad:

1. Karaliaučiaus kraštas - 
lietuviškos spaudos, raštijos 
bei literatūrinės kalbos gimti
nė yra pagrindinė Mažosios 
Lietuvos dalis. Dar 1918 m. 
“P ašaukim e lie tu v in in 
kam s” buvo teigiam a, kad 
“ten kur Labguva, Vėluva, 
Įsrutis, Darkiemis, Geldapė tai 
vis yra lietuviški kraštai”, pri- 
durtume - ir kur Karaliaučius 
- pirmųjų lietuviškų knygų 
miestas.

2. Karaliaučiaus krašto 
problemas išspręstų istori
nių Mažosios Lietuvos Tary
bos Tilžės (1918 m.) ir Ful- 
dos (1946 m.) aktų reikala
vim ų “priglausti M ažąją  
Lietuvą prie Didžiosios Lie
tuvos” vykdymas.

3. Sovietinio genocido po

pasaulį išblaškytų lietuvininkų 
organizacija - Mažosios Lietu
vos R ezistencin is  Sąjūdis 
(MLRS) 1983 m. suvažiavime 
Čikagoje “skaudžiai išgyven
damas tragišką Tėvynės nete
kimą ... įpareigojo visus laisva
jame pasaulyje tęsti senųjų prū
sų ir lietuvių palikimą - nenu
ilstamai kovoti ir skelbti pasau
liui, kad tai (Karaliaučiaus 
kraštas) - mūsų tautos žemė, 
kuri turi grįžti į bendrą naujai 
prisikelsiančią Nepriklausomą 
Lietuvos valstybę” . 1989 m. 
MLRS nusiuntė laišką TSKP 
Generaliniam Sekretoriui Mi
chailui Gorbačiovui, kuriuo at
kreipė “dėmesį į tai, kad Mažo
ji Lietuva, kurios esminę dalį 
sudaro dabartinė Kaliningrado 
sritis, nuo neatmenamų laikų 
yra lietuvių žemė ir, kaip tokia, 
priklauso lietuviams”.

4. Istorinį faktą, kad “Kara
liaučiaus kraštas yra ne germa
nų ir, juo labiau, ne slavų, o 
baltų - lietuvių ir prūsų - etninė 
žemė” konstatavo ir 2001 m. 
Vilniuje vykusi tarptautinė 
mokslinė konferencija “Neiš
spręstos Karaliaučiaus krašto 
problemos”.

5. Karaliaučiaus krašto 
statusui nustatyti privalu su
šaukti Potsdamo susitarimu 
(1945m.) numatytą tarptau
tinę konferenciją.

6. Karaliaučiaus krašto liki
mas turi būti sprendžiamas be 
pataikavim o kolonistam s ar

kolonizatoriams, nes nei įvyk
dytas genocidas, nei koloni
zacija nesuteikia teisės val
dyti užimto krašto.

7. Rusijos Federacija turėtų 
stengtis ne bet kokia kaina iš
laikyti kraštą, kuris jai jokia 
teise nepriklauso, o imtis civi
lizuotai atstatyti istorinį teisin
gumą. Nuo sovietinio genoci
do nukentėjusių šių žemių et
ninių gyventojų, lietuvininkų, 
išreikštas troškimas, kad Kara
liaučiaus kraštas būtų demili
tarizuotas, dekolonizuotas ir 
perduotas Lietuvos Respubli
kos globai, turi būti įvykdytas.

8. Lietuvos valstybė - tikro
ji šios teritorijos baltų (lietuvių 
ir prūsų) teisių ir pareigų perė
mėja turėtų būti pripažinta 
Karaliaučiaus krašto suverenu.

9. Karaliaučiaus kraštas, 
kaip Lietuvos Respublikos 
globojama teritorija (autono
mijos ar kitom is teisėm is), 
galėtų kartu įeiti į Europos 
Sąjungos valstybių šeimą.

Mažosios Lietuvos reikalų 
tarybos nariai ir rėmėjai:

V.Šilas (MLRT 

pirmininkas), P.Cidzikas,
B.Kurgonienė, I.Skomskienė, 

R.Matulis, dr. A.Liekis, 
akad. Z.Zinkevičius,

V.Zeimantas, 
dr. V.Bagdonavičius, 

prof. dr. Girdzijauskas, 
dr. R.Pakalnis, Z.Simonaitis, 

prof. dr. V.Šimėnas,
I. Seliukaitė, dr.A.Kairiūkštytė

Anketa

KOKIĄ KARALIAUČIAUS KRAŠTO VIZIJĄ MATO LIETUVA ?

Karaliaučiaus kraštas Lietuvai - ne tik ekonominis partneris, bet ir militarinę, 
ekologinę, kriminalinę bei epidemiologinę grėsmę keliantis kaimynas. Krašte, valdomame 
už 1500 km esančios Maskvos, akivaizdžiai niokiojamas lietuvių istorinis palikimas, 
pažeidžiamos ten gyvenančių lietuvių kultūrinės teisės. Krašto statusas iki šiol nėra 
apibrėžtas jokiais tarptautiniais aktais. Mums, lietuviams, ne vis tiek kokia bus šio krašto 
ateitis. Kokį Karaliaučiaus krašto ateities modelį, paisydami Lietuvos interesų, 
turėtų remti mūsų politikai?

1. Kad Karaliaučiaus kraštas būtų įteisintas kaip nedaloma Rusijos dalis (be
jokio išskirtinio statuso Rusijos sudėtyje).

2. Kad Karaliaučiaus kraštas įgautų didelę autonomiją Rusijos valstybės 
sudėtyje ir taptų jos bendradarbiavimo su Europos Sąjunga forpostu.

3. Kad Karaliaučiaus kraštas taptų dem ilitarizuota rusakalbe Baltijos  
Respublika, susijusia su Rusijos valstybe federaciniais ar konfederaciniais ryšiais.

4. Kad Karaliaučiaus kraštas būtų įteisintas kaip nepriklausoma rusakalbė 
Baltijos respublika, kurios santykiai su Rusija ir Lietuva būtų reglamentuojami 
tarptautinių sutarčių.

5. Kad Karaliaučiaus krašte būtų įvestas Baltijos jūros šalių kondominiumas
(bendras Lietuvos, Latvijos, Švedijos, Lenkijos ir Vokietijos valdymas).

6. Kad Karaliaučiaus kraštas būtų pavestas Lietuvos Respublikos globai (50 
metų autonomija Lietuvos valstybės sudėtyje) su įteisinta dvikalbyste ir krašto gyventojų 
integravimu į Lietuvos valstybės gyvenimą.

7. Kad Karaliaučiaus kraštas, kaip etninė lietuvių žemė, būtų besąlygiškai 
perduotas Lietuvos valstybei, o visiems kolonistams, negalintiems ar nenorintiems 
tapti Lietuvos piliečiais, būtų sudarytos sąlygos per trumpą laiką išvykti iš jo (kaip buvo 
1945-1948 m. su to meto gyventojais).

Maloniai prašytume pasirinkti vieną iš galimų Karaliaučiaus krašto ateities modelių 
variantų ir parašyti mums į Mažosios Lietuvos reikalų tarybą: paštu - MLRT, A.Jakšto 9
203, Vilnius 2001; faksu - 624646; el-paštu - mlrt@takas.

Mažosios Lietuvos reikalų taryba
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“Dirvos” 39-ajame nove
lės konkurse autorei skirta 
viena iš dviejų antrųjų pre
mijų iš Simo Kašelionio pa 
likimo, kurį adm inistruoja  
Korp! Neo Lithuania valdyba.

Aš dar, vaikeli, stačia po 
stalu vaikščiojau, kai Trakymo 
Baltrus išėjo į Ameriką. Tai 
buvo dar prieš pirmą didžioką 
karą. Mama pasakojo: iš stoto 
ir apveidumo visam paviete 
nebuvo jam  lygaus - tikras 
Mykolas archangelas iš šoni
nio bažnyčios altoriaus. Ale 
kas, vaikeli, iš to stoto cieso- 
riško, jei buvo be kapeikos, 
plikų plikiausias tarytai katės 
pėda. Ir kas iš to apveidumo 
angeliško, jei buvo be žemelės 
maitintojos - nuogų nuogiau
sias tarytai medis be žievės.

P rašliauž io jo  g ražuolis 
Baltrukas po Pensilvanijos že
mele arti trisdešimties metelių. 
Kalnus juodos anglies prikasė, 
už dolerius savo jaunystą, gro
žį ir sveikatą juodais suodžiais 
užrausė. Paskui daktarai saky
tinai prisakė - lįsk iš po žemių, 
kol visi plaučiai anglies dzin- 
drom nepavirto. Išėjo gražuo
lis archangelas, o grįžo pajuo
dęs dolerinis.

N usip irko  B altrus seną 
vandens malūną, įtaisė jame 
ketverias girnas: pikliaus, ab
rakines pašarui, duonai razavo 
malimo ir grucines kruopom. 
Greitai per kaimus nuėjo gan
das - Trakymas nemala skolon:

- O man nei puc, nei da, kad 
tamista neturi pinigų. Aš nesi- 
peršu. Pikliavok tamista sa
vom girnom.

Kartą Baltraus jaunystės 
draugas užtiko malūnininką

PAGAL DAIL. DOMŠAITĮ
Klaipėdos paveikslų ga

lerijoje vyko vaikų kūrybos 
paroda “Pasaulis pagal Dom- 
šaitį” .

Sausio - kovo mėnesiais 
Prano Domšaičio galerijoje 
P.Domšaičio kultūros centras 
ir Vydūno vidurinė mokykla 
įgyvendino bendrą projektą 
“A trad im as” . Vydūno m o
kyklos, kurioje sustiprintas 
dailės mokymas, antrų, ket
virtų ir penktų dailės klasių

Koncertuoja Kostas Smoriginas

Iš ciklo -TETOS DOMICĖS ISTORIJOS”

JUODASIS PIKLIUS
Danutė Dvilinskaitė-Laukienė

pietaujant: srėbė baisinę nie
kočią nei žilintos, nei spir
gintos putros. Nuo širdies, be 
piktos valios nusistebėjo žmo
gus - nejaugi Baltrus nesuda
rąs geresniam mitalui?

- Man nei puc, nei da, kas 
tam istos puoduose. Nekišk 
tamista nosies ir į mano pali- 
vonus.

Trakymo vienm ečiai jau 
visi buvo apsipačiavę, vaikus 
išsivedžioję, gi amerikonas nei 
iš ten moterą parsivežė, nei čia 
į sijonus markstėsi. Gyveno 
vienas: žėlęs apžėlęs, skretęs 
apskretęs, nuo apnikusių gyvių 
į sąsparą pasikasydamas. Ne 
vienas gaspadorius laukdamas 
malino kalbindavo Trakymą - 
žinąs turtingą mergą su šimtais 
ir pilnom skryniom.

- O man, tamista, mergų 
pinigai nei puc, nei da. Ne tam 
aš šitiek metų po žemėm sau
lės šviesos nemačiau, kad se-

mokiniai aiškinosi ir vertino 
P.Domšaičio tapybą.

Projekto metu buvo ak
centuotos svarbiausios tapy
tojo ekspresionisto P. Dom- 
šaičio kūrybos sritys - pei
zažas, natiurmortas ir kom 
pozicijos pagal Biblijos siu
žetus. Muziejininkai trumpai ir 
vaizdingai aptarinėjo su vai
kais kiekvieną iš šių žanrų. 
Dailės mokytoja formulavo 
kiekvieno darbo etapo kūry-

natvėj man sijonuotas bagotas 
bosas ant sprando jotų. Tokiai 
vyras bus nei puc, nei da, o 
man, tamista, reikia tokios, 
katra man kojas numazgotų ir 
tą vandenį išgertų vien už tai, 
kad aš ją į pačias paėmiau.

Ko gi tu, vaikeli, juokiesi? 
P risiž iū rė jo  tam e A m erike 
žmogus - kieno saujoj pinigai, 
tos rankos visa valdžia. Ne
norėjo Pucnėda ant savo gero 
jokio kito boso - pats vienas! 
Kodėl Pucnėda? Tokia pravar
dę jam  žmonės davė nei puc, 
nei da prisiklausę.

Ar susirado tokią pačią? Tai 
nušnekėjai, vaikeli! Tai nu
giedojai Nesuras Nagi Duobos 
Levonė. Išvaržė valdžia Duo
bą, su krepšiais ir septyniais 
vaikais į visus keturis vėjus 
paleido, o jo  Levonė - vyriau
sia. Aštuoniolikinė. Net į ran
kas Pucnėdai Duoba puolė, kai 
tas išdaužė, kad ne į mergas jo

bines užduotis - spalva, forma, 
kompozicija. Vaikai studijavo 
P. Domšaičio kūrybą ir gyve
nimo kelią, savo įspūdžius 
emocionaliai išliedami paste
lėse. Baigiamoji projekto dalis 
- paroda “Pasaulis pagal Dom- 
šaitį” . Jo rezultatai ir buvo 
eksponuojami parodoje. Orga
nizatoriai tikisi, kad lankytojai 
įvertino vaikų kūrybingumą, 
sugebėjimą pamatyti daugiau, 
interpretuoti ir atrasti P.Dom- 
šaičio tapyboje tokias detales, 
kurių suaugusieji nepastebi.

SVEČIUOSE
K. SMORIGINAS

2002 m. balandžio 18 d. LR 
am basadoje JAV buvo su
rengtas vieno žinom iausio 
L ietuvos ak toriaus ir d a i
n in inko  K osto Sm origino 
kūrybos vakaras. Jis atliko 
visiem s gerai žinom as bei 
naujas dainas. K.Smoriginas 
prieš tai koncertavo Bostono 
lietuviams, o balandžio 20 d. 
Niujorke.

Rolandas Kačinskas
LR ambasada JAV

Levonę samdąs, bet už tikrą 
pačią imąs. Tėvas Levonei 
grasytinai prigrasė, sakytinai 
prisakė:

- Baltrus dabar tavo tėvas 
ir motina, ir klausyt jo  tau pri
guli kaip paties pono Dievo.

Duobienė apsiverkė:
- Nieko, dukrele...Atsiras 

vaikelis, tai ir Baltrus tau mie
lesnis pasidarys. Ale ir tu pati, 
ir tavo vaikai savo kampą tu
rėsite...

Po vestuvių Pucnėda tary
tai pašviesėjo: ir žilą šerį nuo 
žandų dažniau nusigremždavo, 
ir žmogišku smirdu nustojo 
nuo jo  nešę, ir apdaras ne pra
kaitu ir šutu, o pelenų šarmu 
atsidavė. Tik vis tiek - Levonė 
balta ramune žydėjo, o Balt
rus - nušalvėjusiu, pajuodusiu 
ir apipuvusiu jurginu styrojo.

Pradžioje malūnininkas lei
do jaunai pačiai svetimoj gūž
toj apsitupėti, o paskui pradėjo 
pagal save lenkti:

- Kai prasigyvensi SAVO 
karvę, galėsi kad ir visus sūrius 
kaiman išdalinti, o kad jų karvė 
krito - mumiem nei puc, nei da. 
Savęs reikia žiūrėti! Ir visų 
ubagų tarbų neprikrausi. Jų 
šimtai buvo, ir dar šimtai bus. 
Ne tam aš, moteriške, kelia
klupsčias po žeme urvais šliau- 
ž io jau  ir anglių  suodžiais 
springte springau, kad ne tik 
tau, ale ir visai tavo giminei 
duoną sviestu tepčiau ir pa- 
smetoniu lakinčiau. O man nei 
puc, nei da, kad tavo tėvo tvar
tas tuščias, o aruoduose tik pe
lių pridergta. Tu nuo jų  - at
riekta riekė. Žiūrėk mano gero! 
Rūpinkis savim!

O matai, vaikeli, Levonė 
didelėj šeimynoj buvo vyriau
sia, tai namuose ir težinojo: tu 
jau merga, žiūrėki mažesnių, 
padėk anam, paduok šitam. Gi 
pas Trakymą - viskas atbulai! 
Žinia, vaikeli, ne iš meilės, bet 
iš baimės dėjosi dabon Levonė 
visus vyro prisakymus ir pa
mokymus. Surenka iš gūžtų 
kiaušus - neša vyrui suskai- 
čiuot. Parduoda m iestelyje 
sviestą ar sūrius - iki paskuti
nio cento atiduoda gaspado- 
riui. Kad tik nesusirauktų, kad 
tik neužbartų, o Pucnėda vis 
lenkė ir lenkė: tik mūsų, tik 
mumiem, tik sau, tik savęs, o 
visi kiti - nei puc, nei da!

Praėjo metai, treti, o Levo- 
nė kaip tilpo į mergautines 
šniuraukas, taip tilpo - nei kur 
veržė, nei siūlės braškėjo. Se
noji Duobienė dukterį ūdijo:

- Gal tu nuo Baltraus ata
tupsta? Gal tu nemoki vyro pa
mylėti? O gal, apsaugok pana 
švenčiausia, neduok pondie, tu 
sausbergždė kokia ar ką? - Le- 
vonė nuo tokių žodžių raudo 
ir šilo, ale pati matė - kitos jos 
draugės po kelis kartus spėjo 
subrinkti, o ji - nei puc, nei da!

Vieną vakarą Levonė, grį
žus iš jomarko, padėjo ant stalo 
gautus pinigus, tik prie Balt
raus jų nepastūmė, o pasakė:

- Rytoj Freitkė veš savo 
Geršoną pas daktarą ir mane, 
prives pas ką reikia. - Pucnėda 
net rūgpienį nustojo srėbęs, o 
Levonė varė toliau: - Aš gi ne 
dėl bobų leliojimų - jie man nei 
puc, nei da. Dėl jūsų, Baltrau. 
Gal gi aš kokios ligos kliudyta, 
o jumiem reikia sveikos, kad 
Trakymo giminė neišsikasa- 
votų. Aš tik dėl jūsų... - net 
ašara nuo jaunysta, šviežumu 
ir skaistum u bijūnuojančio 
žando nubraukė. Nepasakė 
Pucnėda, kad jam  Trakymo 
giminė nei puc, nei da. Nepa
sakė, vaikeli. Patylėjo akis nu- 
narinęs, pasikuitė  kaptono 
kišenėj, dzvanktelėjo penkli- 
čiu Levonei po nosia ir iš- 
dvokė: - Važiuok!

Sušilo, sumuro Levonė, kol 
ją  daktaras iškamantinėjo ir 
ištampė. Gi dar labiau išsigan
do, kai jo  prisakymus išgirdo. 
Išdrebėjo Levonės gyslos ir 
pakinkliai, kol išdrįso pasakyti 
vyrui:

- Tai kad aš kuo no svei
kiausia, sakė daktaras... Liepė 
jum iem  atvažiuot... - Ne iš 
karto susuopė Pucnėda, ką 
reiškia šitie pačios žodžiai. 
Spoksojo į moteriškę alkūnes 
ant stalo išskėtęs, archangelo 
Mykolo akis iš Pensilvanijos 
suodžiais apneštų akiduobių 
išspanginęs. Nežiūrėjo į vyrą 
Levinė. Bijūnavo akis nulei
dus, susikuprinus, sugniaužtus 
delnus tarp kelienių inskiepi- 
nus. Paskui atsilošė Pucnėda, 
seilę nurijo, griebė miltuotą 
kepurę ir - persiutęs išdvokė:

- O man tavo daktarai nei 
puc, nei da! Žiūrėk savęs! - Ir 
užsiraugė malūnininkas ke
liom nedėliom. Nei pats žmo
ną kalbino, nei šnekinamas 
atsiliepdavo, tik plūktinai plū
kėsi su grucės ar pikliaus mai
šais, tik ėjo ir ėjo malūne apie 
volus, diržus, šaibas ir pa- 
kaklius. O pakui, matyt viską 
mirtinai aprokavęs, kinkytinai 
pakinkė pačią. Levone! Pa
kelk! Nuimk! Pastumk! Ko tik 
pusmaišį keli! Visą laiką tik 
no! ir no! Gi Levonei - nei puc, 
nei da! Dar gražesnė pasidary
davo, kai žandai nukaisdavo, 
apie kaktą nuo įšilimo vytu- 
rukais plaukai nupurienuoda- 
vo, mėlyni veizolai dvidešimt 
dviejų vasarų karščiu ir jaudu
liu spindėdavo. Oi ne vienas 
gaspadorius ir bernas slapčia, 
kad Pucnėda nepamatytų, jau
ną moterą savo spangėm nuly
dėdavo. Gi Pucnėda varė savo 
atnaujintą litaniją:

- Nedavė Dievas mums 
vaikų, tai dar labiau patys sa
vim turim rūpintis, kad palie- 
gus nereikėtų šunų pakiemiais 
lodyti. Kai saujoj turėsi, kad ir 
aklas, kad ir senas būsi, ale prie 
šventoriaus ranką ištiesęs ne
sėdėsi. Kas mumiem kitų var
gai ir bėdos! Nei puc, nei da! 
Žiūrėk, m oteriške, savęs ir 
savo gero!

(Bus daugiau)
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IEŠKOKIME TOLERANCIJOS LIETUVOS JAUNIMAS IR BAŽNYČIA

Aleksas Vitkus

Šiuo m etu vyksta įn ir 
tingos kovos tarp Izraelio ir 
palestiniečių, ir atrodo, kad be
veik visas pasaulis, išskyrus 
Amerikos valdžią, linksta į pa
lestiniečių pusę. Palestinie
čius, kovojančius už savo lais
vę ir savo valstybės sukūrimą, 
gal ir galime pateisinti ir dėl 
jų  kai kurių veiksmų, kuriuos 
kai kas vadina teroru. Tiesa, ne 
visi palestiniečiai yra musul
monai, bet, vėl prisiminus 9/ 
11 įvykius, norisi matyti ir iš 
musulmonų religijos pasekėjų 
daugiau tolerancijos kitoms 
religijoms.

Kai rugsėjo 11 dienos tero
ristai įvykdė savo barbarišką 
aktą, ir kai paaiškėjo, jog tai 
buvo musulmonų fundamen
talistų darbas, dauguma arabų 
ir kitų musulmonų valstybių 
politinių ir Islamo religijos 
vadovų viešai pasmerkė tokį 
fanatiškai nežmonišką žygį. 
Bet tas pasmerkimas neatrodė 
labai nuoširdus, ypač kai Isla
mo religiniai vadeivos tuojau 
bandė ginti savo religiją ir 
teisinti to baisaus nusikaltimo 
kaltininkus, aiškindami, kad 
panašių teroristų gali būti visų 
pasaulinių religijų pasekėjų 
tarpe, todėl Islamą dėl to kal
tinti esą neteisinga. Maža to, 
ne vienas tokių aiškintojų ne
užmiršo pridėti, jog dalinai ir 
pati Amerika tą nelaimę ant sa
vęs užsitraukė.

Prieš tokius nesąžiningus 
pasiaiškinimus reikėtų tinka
mai atsakyti. Juk visas pasau
lis supranta, kad beveik visose 
Islamo kraštuose veikia mu
sulmonų fundamentalistų gru
pės, kurių tikslas yra kovoti 
prieš Vakarų demokratiją ir 
pagrindines žmonių teises.

Jauni neapykantos pilni 
vyrai, pasiryžę paaukoti savo 
gyvybes, tuo fatališku veiks
mu užmušdami šimtus ir tūks
tančius amerikiečių, neatsi
randa iš niekur. Jie yra pro
duktas ekstremistinės kultū
ros, kuri grasina apimti visus 
Islamo kraštus, nuo šiaurinės 
Afrikos iki Azijos ir Filipinų 
salų. N ereikia stebėtis, je i 
kurią dieną galinga Islamo 
fundamentalizmo banga užlies 
ir tokias valstybes kaip Egip
tas, Jordanas, Sirija ir net 
Saudi-A rabija . N eužtenka 
taikingiem s m usulm onam s 
pasmerkti jų  religijos pasekėjų 
teroro veiksmus. Reikia jų  
plačias mases palenkti į taiką, 
į įvairių religijų žmonių sugy
venimą.

Reikia bandyti sutramdyti 
tuos Islamo religijos moky
tojus, įvairius imamus, mulas,

ir t.t., ir neleisti jiem s vesti 
keršto ir neapykantos mokyk
las, kuriose dar ir šiandien yra 
rengiami būsimieji fundamen
talistai.

Visos didžiosios pasaulio 
relig ijos turi panašią neto 
lerancijos problemą, ne vien tik 
Islamas. Ar nematome, kas 
darosi šiau rinė je  A irijo je , 
Izraelyje, kas vyksta tarp indų 
ir musulmonų Kašmire? Ame
rikoje abortų prieš taip vadi
namus “pro-choice” pasekėjus, 
prieina net prie žmogžudysčių.

Nors Islamo fundamenta
lizmo srovė jau  yra plačiai 
pasklidus po visą arabų pa
saulį, nesimato rimtų pastangų, 
kad tą karingai iškreiptą Ko
rano aiškinim ą, visokie tos 
religijos vadovai bandytų inter
pretuoti taikinga linkme. Mu
sulmonų vaikai dar ir šiandien 
yra daug kur mokomi kovoti 
prieš Vakarų kultūrą.

Kiek Islamo kraštuose yra 
nepakantumo, galime prisi
minti ir iš šio pavyzdžio. Prieš 
keletą metų jų  rašytojas Sal
man Rushdie, parašęs Vaka
ruose labai populiarią knygą, 
romaną, Islamo fundamenta
listų buvo nuteistas mirties 
bausme. Koks buvo jo  nusi
kaltim as? Jo romanas buvo 
paskelbtas esąs įžeidžiantis jų 
religiją!

Jau prieš daug metų ame
rikiečiai buvo dažnai kaltinami 
esą “ugly Americans” . Gal to
dėl ir šiandien jie, stengdamiesi 
to vardo atsik ra ty ti, užuot 
tinkamai atsilieptų į m usul
monų užmetimus dėl tariamos 
amerikiečių netolerancijos ar 
“profiling”, rengia mokyklose 
susirink im us, p raveda p a 
mokas, kaip mes turime geriau 
suprasti Islamo religiją, mu
sulmonų tradicijas, papročius 
ir net apsirengimą.

Kaip į tai atsiliepia m u
sulmonų mokiniai? Apklau- 
sinėjant, jų  dauguma taip iš
sireiškė: “Koranas neskiria 
religijos nuo valstybės”. O tai 
yra griežtai priešinga vienam iš 
svarbiausių Amerikos demo
kratijos principų, kuris religiją 
atskiria nuo valstybės. Dau
gelis jų  pasisakė, kad jie seks 
bet kokį vadą, kuris kovos už 
Islamą. Kalbėdami apie rug
sėjo 11 dienos įvykius, jie  
pamaldžiai tvirtino: “Tai tero
rizmas, ne Islamas” . Į tai aš 
norėčiau atsakyti: “Jei tikrai 
taip, tai išpjaukite tą terorizmo 
vėžį iš savo religijos”.

K iek mes m atom e to le 
rancijos iš musulmonų? Ame
rikietė karo lakūnė M artha 
M cSally Saudi - Arabijoje,

Prieš II-jį pasaulinį karą 
Lietuvoj buvo aukšta moralė, 
daugiausia Bažnyčios dėka. 
Bet dabar, pasižiūrėjus į Lietu
vos spaudą, matosi, kad mora
lė smunka. Bažnyčios įtaka 
labai sum ažėjo , nes labai 
mažai jaunimo belanko bažny
čias. Per 50 ateistinės komu
nistinės okupacijos metų jau
nimas atitolo nuo tikėjimo, ir 
labai sunku juos atv ilio ti. 
Lietuvoje yra labai daug seno
viškų, nuobodžių kunigų, nes 
L ietuvos kunigai 50 metų 
negalėjo bendrauti su laisvojo 
pasaulio kunigais, tai apskritai 
Lietuvos Bažnyčia atsiliko.

Švenčiant šimtadienį, “Aušros” aukštesniosios lituanistinės mokyklos (Cleveland,Oh) 12-ojo skyriaus 
atstovės Teresė Paškonytė ir Vaiva Bučmytė mokyklos raktą įteikia žemesniųjų klasių atstovėms: 
Mildai Chmieliauskaitei (9sk), Gretai Augytei (10sk.) ir Mildai Maciulevičiūtei (11sk.).

Vidos Bučmienės nuotr.

Mokyklose tikyba dėsto
ma, bet dauguma aukštesniųjų 
klasių mokinių renkasi etiką, 
nes tikybos m okytojai irgi 
daugiausia nuobodūs, kadangi 
jie nėra tam darbui tinkamai 
pasiruošę. Lituanistinėje mo
kykloje mes aptarėm e šias 
problemas, ir mokytoja mus 
paklausė, kaip mes padėtu
m ėm  L ietuvos B ažnyčiai, 
je igu  turėtum ėm  neribotus 
finansinius išteklius.

Aš Kaune, Vilniuj, Klai
pėdoj, Šiauliuose ir Panevėžy 
pastatyčiau labai modernius,

skundėsi, kad išėjus iš karinės 
bazės ji turėjo būti lydima vy
ro, turėjo nešioti ilgą maršką, 
panašią į afganų burga, ir 
neturėjo teisės vairuoti auto
mobilio. Amerikos karinė val
džia, įvairiai bet neįtikinamai 
besiaiškindam a, su tais su
varžymais sutinka. Net ir drįsta 
sakyti: “Jei esi Romoje, elkis 
kaip romėnai” . Kitaip sakant, 
prisitaikinkim e prie m usul
monų papročių. Gal ir reikėtų, 
bet ar neturėtume ir mes laukti, 
kad ir musulmonai Amerikoje 
respektuotų mūsų papročius?

didelius pastatus, kurie būtų 
įrengti roko koncertams. Tada 
surasčiau 12 jauniausių, įdo
m iausių  kunigų, kurie  ten 
laikytų mišias, suorganizuotų 
bei pravestų jaunimo pokal
bius, pamaldas vaikams ir kito
kius religinius renginius. Vi
suose tuose miestuose suras
čiau arba suorganizuočiau pro
fesionalius roko orkestrus, ku
rie grotų gerą, bet tiktai krikš
čionišką muziką mano pasta
tuose. Ten kas trečiadienį ir 
sekmadienį būtų iškilmingos 
mišios. Naujai sukurtas gies
mes (roko melodijomis) grotų 
tie orkestrai. Po mišių vyktų

roko koncertas. Kas antrą 
mėnesį, po mišių koncertuoti 
pasikviesčiau populiarią Lie
tuvos m uzikos grupę. N o
rintiem s dalyvauti koncerte 
m išios būtų privalom os, ir 
įėjimas nemokamas. Niekas 
nebūtų įleistas tik į koncertą po 
mišių. Jeigu kas nors blogai 
elgtųsi įdom iose, jaunim ui 
skirtose pamaldose, jis būtų 
išvarytas ir negalėtų klausytis 
koncerto po mišių.

Toks buvo mano fantas
tiškas planas. Iš tikrųjų niekas 
neturi neribotų išteklių, bet tai

Neringa Ine. su Nek.Pr.Marijos Seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas 

“Neringos" stovyklavietėje Vermonte

“N e r in g o s ” S t o v y k lo s
Lietuvių Kalba

birž. 23-29 d.d. - jauniems studentams 17-20 metų 
birž. 30-liep. 6 d.d. - šeimoms su mažais vaikais 

liep. 7-13 d.d. - vaikams 7-10 metų 
liep. 14-28 d.d. - vaikams 10-16 metų 

liep. 28-rugp. 3 d.d. - vaikams 13-16 metų 
Anglų Kalba - Lietuvių Kilmės j  

rugp. 4-17 d.d. - vaikams 7-16 metų 
rugp. 17-21 d.d. - šeimoms su mažais vaikais 

INFO: 416-537-7363, info@neringa.org, www.neringa.org

r  t

nereiškia, kad nieko panašaus 
negalima padaryti. Nebūtinai 
reikia orkestro, kuris niekur 
kitur negrotų. Būtų galim a 
pasamdyti orkestrą keliems 
vakarams į mėnesį. Taip Ame
rikoj lenkai ir slovėnai su
rengia polkų m išias. Nauji 
pastatai taip pat nėra būtini. 
Būtų galima pasinaudoti spor
to stadionais tais vakarais, kai 
juose  nevyksta rungtynės. 
Pamaldos ir koncertai taip pat 
galėtų įvykti bažnyčiose. Jeigu 
koncertui surengti neužtektų 
pinigų, būtų galim a vietoj 
koncerto po mišių surengti 
diskoteką. Vėliau gal atsirastų

m uzikalių jaunuolių , kurie 
patys susiburtų į orkestrus. 
Mano mokykloj yra orkestras, 
kuris groja moderniškas gies
mes per m išias, o vakarais 
groja kitur. Svarbiausia - su
rasti gerų, įdomių kunigų, o jų 
Lietuvoj jau yra. Manau, kad 
tokie renginiai pritrauktų daug 
jaunimo ir Lietuvos Bažnyčia, 
pasinaudodam a šitokiom is 
priemonėmis, tikrai atgimtų.

Vaiva Bučmytė 
“Aušros” aukštesniosios 

lituanistinės mokyklos
(Cleveland, Ohio) 

12 skyriaus mokinė

mailto:info@neringa.org
http://www.neringa.org
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽĖS 12 d., 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv. 

Jurgio parapijos salėje
GEGUŽĖS 27 d., 8:30 v.r - Prisiminimo dienos (Memorial 

Day) apeigos, Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo veteranų 
613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

BIRŽELIO 16 d. sekmadienį 3:00 val. p.p. tragiškojo 
birželio (1941) paminėjimas ir ekumeninės pamaldos už 
žuvusius ir nukentėjusius latvius, lietuvius ir estus Dievo 
Motinos parapijoje. Rengia Clevelando Pabaltiečių Komitetas.

LIEPOS 13 d., 4 v.v. - kasmetinė “Gijos” gegužinė - kaip 
visada, Beachland piknikų vietovėje, ant Erie ežero kranto. Kaip 
ir pernai Jus linksmins akordeonistas Bronius Mūras iš Čikagos.

RUGSĖJO 8 d., gio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.

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

LAPKRIČIO 9 d., šeštadienį, ‘ ‘Exultate” choro 20-mečio 
jubiliejinis koncertas ir banketas.

LAPKRIČIO 17 d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

LB APYLINKĖS VALDYBA ANDRIUI RAULINAIČIUI,

Pirmasis naujai išrinktos LB Clevelando Apylinkės valdybos 
posėdis įvyko 2002 m. balandžio 14 d. Dievo Motinos parapijos 
patalpose.

Valdyba pasiskirstė pareigomis sekančia tvarka: Mylita 
Nasvytienė - pirmininkė, Aldona Stempužienė - renginių 
koordinavimas ir informacija, Regina Čiuberkienė - sekretorė, 
Mečys Aukštuolis - iždininkas, dr. Zita Mascinskienė - trečios 
bangos atstovė, Aleksas Petrauskis - specialūs reikalai, Vytas 
Nasvytis.- ŠALF’o atstovas ir specialūs reikalai.

Tradicinės Lietuvių Dienos bus spalio 26-27 dienomis. 
Koncertuos choras iš Klaipėdos “AUKURAS”.

Aldona Stempužienė

A. f  A.
IGNUI STANKUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą 
žmonai MARIJAI, sūnui DR. VIKTORUI 

STANKUI ir kitiems giminėms

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija

A. f  A.

KONSTANCIJAI STUNGIENEI
mirus,

reiškiame gilią užuojautą 
sūnums PETRUI ir AUGUSTINUI, 

marčioms ZITAI ir ADAI ir 
anūkams PETRUI ir MATUI.

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija

ĮV A IR IO S  Ž IN IO S

“CIRKAS YRA CIRKAS” - 20 METŲ
Pasaulį apkeliavusiam re- 

pertuariniam Vilniaus teatro 
“Lėlė” vaidinimui “Cirkas yra 
C irkas” sukanka dvidešim t 
metų. Balandžio 20 dieną, 12 
valandą į spektaklį “Cirkas yra 
Cirkas” “Lėlės” teatro didžio
joje scenoje susirinko ir dauge
lis kadaise jame vaidinusių, ir 
dabar tebevaidinančių aktorių.

Kaip Eltai sakė “Lėlės” te
atro meno vadovas Juozas 
M arcinkevičius, nuoširdus 
vaikų tikėjimas lėlių teatro ir 
cirko stebuklais - tai yra ne tik 
pagrindinė šio vaidinimo tema, 
bet ir ta priežastis, dėl kurio 
“Lėlės” teatro spektaklis “Cir
kas yra Cirkas” gyvena ilgą ir 
gražų gyvenimą, pelnydamas 
vaikų meilę.

Prieš du dešimtmečius lėli
ninkas Vitalius Mazūras drau
ge su poetu Antanu A.Jonynu 
ir tuometiniais jaunais teatro 
“Lėlė” aktoriais sumąstė im
provizacinį spektaklį apie cir
ką, kuris būtų vaidinimas retu, 
bet labai efektingu “juodojo

kabineto” lėlių teatro principu. 
Spektaklio prem jera įvyko 
1982 m. balandžio11 dieną, bet 
tuomet niekas nenumanė, kokį 
ilgą ir įvairų gyvenimą nu
gyvens šis populiarus lėlių 
teatro vaidinimas.

Per spektaklio “Cirkas yra 
Cirkas” gyvavimo metus kei
tėsi jame vaizduojamo cirko 
programa, keitėsi ir spektaklio 
atlikėjai. Per šiuos du de
šimtmečius “Cirkas yra Cir
kas” buvo rodomas vaikams 
arti 600 kartų, iš jų  apie 200 - 
užsienyje. Ši “Lėlės” teatro 
improvizacija cirko temomis 
vaidinta daugelio Lietuvos 
m iestų, m iestelių  vaikam s 
lietuvių kalba, taip pat rusų 
kalba - Rusijoje, Kazachstane, 
Kaliningrado srityje ir Kryme, 
anglų kalba - JAV ir Indijoje. 
Su Danijos vaikais šio “Lėlės” 
spektaklio personažai bend
ravo danų kalba, su vokiečiais 
- vokiečių, su alžyriečiais - 
prancūzų, su lenkais - lenkų, 
tačiau su estais - lietuvių kalba.

DIRVAI
AUKOJO

A. Muliolis, Euclid, O H ..........50
B. Norkūnas, Dearborn, MI .... 30 
B.Gasparaitis, Tamarac C., FL..25 
V.Janulaitis, Oak Lawn, IL .... 25 
A.Aželis, University Hts. OH .. 15 
V.Memėnas, Bloomfield, MI .. 15 
A.Raulinaitis, Twinsburg, OH .. 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

f
P A D Ė K A

2002 m. kovo 11 d. mirus musų brangiam vyrui, 
tėvui, sUnui ir broliui

reiškiame gilią padėką kleb. G. Kijauskui už 
paskutinį patepimą dieną prieš mirtį, už atnašavimą 

Funeral Mass kartu su Fr. Thomas Winkel 
St. Mary’s bažnyčioj (Bedford), už važiavimą per 

didžiausią sniego pūgą į All Souls Cemetary ir 
atliekant apeigas laidojant Andriaus pelenus, taip 

pat atnašaujant 2002 m. kovo 27, 
“Prisiminimo Mišias” Dievo Motinos Nuolatinės 

Pagalbos bažnyčioje.
Dėkojame už vargonų muziką St. Mary bažnyčioj 

Thomas Gulden, visiems vaikaičiams už skaitymus 
ir Gidui Marcinkevičiui už nepaprastai 

gražią eulogiją. Dėkojame Walton Hills Women’s 
Club už priešpiečius.

Dėkojame mūsų draugei Aleksandrai Sagienei 
už 3/27 Prisiminimo Mišių užrašymą ir už 

suorganizavimą po mišių priešpiečius-kavutę, 
padedant visam būriui mūsų gerų draugių.

Ačiū Aldonai Stempužienei už Andriaus mirties 
paminėjimą per liet. radio valandėlę. 

Dėkojame muzikei Ritai Kliorienei ir Virginijai 
Muliolienei už giedojimą prisiminimo mišių metu. 
Dėkingi esame už užuojautas spaudoje, žodžiu ir 

raštu bei užrašytas mišias ir gausias aukas Andriaus 
vaikų mokslo fondui. Taip pat už gausybę gėlių prie 

pašarvoto karsto, karsto nešėjams ir Ferfolios 
Funeral direktoriams už malonų patarnavimą. 
Ypatinga padėka Andriaus draugui Edmundui 

Čapui už paruoštą nuotraukų parodėlę iš Andriaus 
gyvenimo kavutės metu. Taip pat už straipsnį 

“Šviesiam Draugo atminimui”.

2003 METUS PASKELBĖ
NEĮGALIŲJŲ METAIS

2003 m etus Seimas pa
skelbė Neįgaliųjų metais Lie
tuvoje. Lietuvos parlamentarai 
vienbalsiai (61 balsu) priėmė 
tokį nutarimą, atsižvelgdami į 
Europos Sąjungos Tarybos nu
tarimą “Dėl 2003 metų paskel
bimo Europos Neįgaliųjų me
tais” ir Lietuvos invalidų rei
kalų tarybos prie Vyriausybės 
kreipimąsi, praneša ELTA.

Pagrindinis Neįgaliųjų me
tų Lietuvoje tikslas - užtikrinti 
neįgaliųjų apsaugą nuo dis
kriminacijos, lygias teises ir 
galimybes naudotis priem o
nėm is, skirtom is jų  nep ri
klausom um ui, socialinei ir 
ekonominei integracijai bei 
dalyvavimui visuomenės gy
venime užtikrinti.

Įgyvendinant šį nutarimą, 
planuojama sudaryti Naciona
linį Neįgaliųjų metų Lietuvoje 
koordinacinį komitetą. Jis tu
rėtų parengti veiksmų planą 
neįgaliųjų teisėms stiprinti ir 
lygioms galimybėms užtik
rinti. Seimas taip pat pasiūlė 
Vyriausybei parengti ir pradėti 
įgyvendinti Nacionalinę neį
galiųjų socialinės integracijos 
2003-2012 metų program ą, 
įpareigojo valstybės institu
cijas nuosekliai vykdyti šioje 
programoje numatytas priemo
nes. Seimo nariai išreiškė viltį, 
kad 2003 metų paskelbimas 
neįgaliųjų metais leis komp- 
leksiškiau spręsti neįgaliųjų 
problemas.

Nuliūdę: žmona Clarissa, vaikai: Alina, Livija, 
Emma ir Erikas. Motina Aldona, dvynukė sesuo 

Ingrida su vyru Steve, ir visa plati Klari 's ir 
Andriaus šeima'č s

Priimama gyventoja
Išnuomotame name 

gyvename 2 moterys, 
priimtumėme dar 

trečią, moterį.
Visai arti Dievo Motinos 

parapijos.
Skambinkit: Živilei
(216) 738-1978 arba 

1-440-834-0313
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ĮV A IR IO S  Ž IN IO S

FOTOGRAFAVO IR 
PREZIDENTAS

Pirmą kartą apdovanojęs 
geriausių spaudos fotografijų 
autorius, Prezidentas Valdas 
Adamkus paėmė į rankas foto
aparatą ir padarė bendrą visų 
konkurso nugalėto jų  nuo t
rauką.

Ketvirtadienį “Arkos” ga
lerijoje buvo atidaryta kon
kursinė Lietuvos spaudos fo
tografijų  paroda “Lietuvos 
spaudos fo tografija  2001” . 
Konkursui savo darbus pateikė 
per 70 fotografų profesionalų 
iš visos L ietuvos spaudos 
leidinių ir naujienų agentūrų, 
parodai atrinkta per 130 foto
darbų.

Sveikindamas parodos da
lyvius, V.Adamkus sakė pirmą 
kartą  dalyvau jan tis  n ac io 
nalinio masto žurnalistinės 
fotografijos parodoje. “Neįsi
vaizduoju  šiandieną m ūsų 
spaudos, mūsų gyvenimo be

ECIROPA TRAVEL 692-1700

LOWEST AIRFARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL TO EAST EUROPE
passports - visas- prepaid tictab

SERVING OUR COMMUNITY 
for oVer Years

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL"

fotografijos. Pats daug laiko 
esu praleidęs su fotoaparatu, 
tačiau tą malonumą dabar man 
atėmė Džoja (Prezidento fo
tografė Džoja Barysaitė - Eltos 
past.), ir fotoaparatas labai 
retai pakliūna į mano rankas”, 
- sakė Prezidentas, džiaugęsis 
reta proga nufotografuoti pro
fesionaliausius Lietuvos foto
grafus, praneša ELTA.

Konkursui pateiktus darbus 
kom isija vertino dešim tyje 
teminių kategorijų. Absoliučiu 
konkurso  nugalė to ju  tapo 
“Lietuvos žinių” fotokores
pondentas Ram ūnas Dani- 
sevičius, nugalėjęs net ketu
riose kategorijose (“Politikos 
n au jien o s” , “P ram ogos” , 
“Portre tas” , “Gam ta ir jos 
apsauga”). Kiti geriausių dar
bų autoriai - Aurelija Cepu- 
linskaitė (“Lietuvos rytas” , 
tema “Naujienos”), Algis Kriš
čiūnas (“Panelė”, tema “Gyve
nimas”), Andrius Repšys (“Se

kundė”, tema “Sportas”), Mi
chailas R aškovsk is (tem a 
“Kultūra”), Stanislovas Bag
donavičius (“Panevėžio rytas”, 
tema “Kariuomenė”), Giedrius 
Baranauskas (“Šiaulių kraš
tas”, tema “Reportažas”).

Visos parodoje rodomos 
nuotraukos yra publikuojamos 
išleistam e parodos albume 
lietuvių ir anglų kalbomis “Tai 
Lietuva” (“Lithuania In Ac
tion”).

Pasak konkursą ir parodą 
organizavusio Lietuvos spau
dos fotografų klubo p rez i
dento, “Lietuvos ryto” foto
korespondento Jono Staselio, 
šis konkursas-paroda yra neei
linis įvykis Lietuvos spaudos 
fotografijoje. “Panašūs kon
kursai pasaulyje yra rengiami 
labai seniai, o Lietuva ge
riausios spaudos fotografijos 
konkurso iki šiol neturėjo” , - 
sakė jis . A not J. S taselio , 
v ienas parodos “L ietuvos 
spaudos fotografija” tikslų - 
atskleisti fotoreportažo svarbą 
ir prasmę. “Ši paroda - savo
tiškas praėjusių metų Lietuvos 
įvykių  m etraštis , kuriam e 
atspindėti svarbiausi šalies 
įvykiai ir reportažinis Lietuvos 
gyvenimo vaizdas”.

Paroda “Lietuvos spaudos 
fotografija 2001” galerijoje 
“Arka” veiks iki balandžio 30 
d. V ėliau paroda keliaus į 
Kauną ir gegužės 4-5 dienomis 
veiks Žurnalistų namuose.

MESK IR LAIMĖSI

Kauno medicinos universi
teto klinikose pristatytas pa
sau lin io  m asto  konkursas 
“Mesk ir laimėsi”, prasidėsian
tis gegužės 2 dieną, praneša 
ELTA. Jo metu rūkaliai, apsi

sprendę mesti rūkyti ir nerūkę 
4 savaites, gali laimėti iki 10 
tūkst. JAV dolerių.

Ketvirtą kartą Lietuvoje 
organizuojame konkurse kvie
čiami dalyvauti ne jaunesni 
kaip 18 metų asmenys, regu
liariai rūkantys ilgiau kaip 
metus. Nusprendusieji atsisa
kyti šio žalingo įpročio, turi 
nerūkyti bent jau 4 savaites - 
nuo gegužės 2 dienos iki gegu
žės 29 dienos. Iš visų konkur
sui anketas atsiuntusių asmenų 
burtų keliu bus išrinkti finali
ninkai, kurie turės galimybę 
laimėti kelionę dviem po Alpių 
šalis bei keletą kitų prizų. Lai
mėtojai paaiškės gegužės 31- 
ąją, Pasaulinę nerūkymo dieną.

Šis konkursas, inicijuotas 
Pasaulinės sveikatos organiza
cijos, vienu metu vyks 98 ša
lyse. Prognozuojama, kad iš 
viso jame dalyvaus apie mili
jonas žmonių.

Nacionaliniuose turuose 
laimėjusių asmenų duomenys 
bus siunčiami į koordinacinį 
konkurso centrą, kur ir pa
aiškės, kam atiteks 2,5 tūkst. 
JAV dolerių ir 10 tūkst. JAV 
dolerių prizai. Lietuvoje kon
kursą koordinuojantys Kauno 
medicinos universiteto Biome- 
dicininių tyrimų instituto ats
tovai tvirtina, jog ši kas antrus 
metus organizuojama akcija 
mūsų šalyje kaskart sudomina 
apie tūkstantį vyrų bei moterų, 
nusprendusių m esti rūkyti. 
Rezultatai, anot medikų, gana 
efektyvūs. 2000 metais net 31 
proc. konkurse dalyvavusių 
gyven to jų  neberūkė visus 
metus. Beje, šiais metais į kon
kursą yra įtraukti ir nerūkantys 
asmenys, kurie gali padėti savo 
artimiesiems mesti rūkyti. Pa
galbininkams taip pat numatyti

prizai. A pdovanojim ai bus 
skirti ir cigarečių atsisakiu
siems studentams bei medi
kams.

Statistikos duom enim is, 
šiuo metu Lietuvoje rūko dau
giau kaip 50 proc. vyrų ir 
penktadalis moterų. Per pasta
ruosius šešerius metus rūkan
čių m oterų skaičius išaugo 
dvigubai, labai padaugėjo rū
kančių nepilnamečių.

Kasmet nuo tabako sukeltų 
ligų pasaulyje miršta apie 4 
mln. rūkalių, Lietuvoje - apie 
700 žmonių. PSO prognozuo
ja, kad iki 2025 metų mirčių 
skaičius išaugs iki 10 mln. per 
metus.

KLAIPĖDOS 
SENAMIESTĮ PAPUOŠ 

KARLSKRONOS 
MIESTO HERBAS

Miesto įkūrimo jubiliejų 
švenčiančios Klaipėdos sena
miestį papuoš miesto partnerio 
herbas, praneša ELTA.

U ostam iesty je  v iešin ti 
Karlskronos savivaldybės de
legacija turėtų galutinai išsi
rinkti vietą žadėtai dovanai- 3 
metrų ilgio ir 2 metrų pločio 
akmenimis išgrįstam Karlskro- 
nos miesto herbui. Aišku, kad 
jis atsiras Karlskronos aikštėje, 
tarp Dramos teatro ir Danės 
upės esančiame skverelyje.

Granito akmenys į uosta
miestį bus atgabenti gegužės 
pabaigoje, montavimo darbai 
turėtų prasidėti birželio vidu
ryje ir truks apie 5 dienas.

Karlskronos herbo grin
dinio mozaika oficialiai bus 
padovanota tikrąją Klaipėdos 
g im tadien io  dieną, tai yra 
rugpjūčio 1-ąją. Šių miestų 
partnerystė trunka jau 13 metų.

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

mailto:TAUPA@AOL.COM



