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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

KOVO 16 ĮKAITAI
Antanas Dundzila

"Įkaitas" - lai visame pa
saulyje sutartinai smerkia
mo nusikaltimo auką reiš
kiantis žodis.

įkaitas, bendrąją prasme, 
yra užstatas žmogumi. To
kie užstatai būna daromi ar
ba jėga paimami grasinimo, 
keršto ar kokios garantijos 
motyvais. Įkaito svarbus 
bruožas dar glūdi tame, kad 
įkaitu paprastai paimamas 
nekaltas, į reikalą visai ncį- 
vcltas asmuo.

Būti įkaitu yra didelis 
pavojus ir kančia paimta
jam. Įkaitas tampa didžiu
liu rūpesčiu įkaito artimie
siems ir labai konkrečiu, jau 
teroristiniu grasinimu visuo
menei. Likimas įkaitų ne
glosto, daug jų dažnai žūna.

Iš tikrųjų, kalbant apie 
įkaitus, nereikia ribotis šiais 
laikais. Žinome, kad įkaitai 
buvo plačiai naudojami ypač 
senovėje, kai tik reikėdavo 
turėti reikalus su priešais ar 
šiaip jau rašomų sutarčių 
nepatikimais partneriais. 
Štai, Vytauto Didžiojo lai
kais kryžiuočiams prireikė 
įkaitų - 1389 m. įkaitais 
tapo virš 100 Lietuvos 
bajorų bei Vytauto gimi
naičių.

Paskutinių trijų metų 
bėgyje, nuo 1990 kovo 11, 
visa Lietuva irgi buvo pada
ryta savotišku įkaitu. Bent 
Vakaruose, visi Lietuvą lai
kė nekalta sovietų auka, bet, 
stengiantis "padėti" Gorba
čiovui o po jo Jeltsinui "lais
vinti" ar "demokratinti" So- 
vietiją, viešai buvo pritaria
ma Lietuvos laikymui So- 
vietijos kalėjime. Ne tik 
laikymui, bet ir išnaudoji
mui, prievartavimui, žlug

Ambasadorius A. Simutis pristato JAV ambasadorę Madeleine Albright J. Tautose surengtoje 
Lietuvos 75 metų Nepriklausomybės šventėje. L. Tamošaičio nuotr.

dymui, pasityčiojimui. Ma
tą visa tai savo akimis bei 
išgyveną, to neužmirškime.

Neužmirškime ir kitos 
liūdnos sukakties, kuri Lie
tuvą riša prie įkaitų aukos 
stulpo. Apie ją jau minėjo 
DIRVA vasario 4 d. laidoje, 
o Chicagoje (kovo 19, Bal- 
zcko muziejuje) ir Kaune 
yra ruošiami minėjimai. Tą 
stulpą 1943 kovo 16 giliai ir 
grubiai įkalė vokiečių oku
pacinė valdžia (-atsimenate 
Civilfervaltungo laikus?), 
suimdama ir į Stutthofo kon
centracijos stovyklą išvežda- 
ma 46 visuomenės šviesuo
lius. Jie buvo padaryti kerš
to ir grasinimo įkaitais, nes 
lietuviai (vien lietuviai ir 
lenkai - iš visų vokiečių oku
puotų kraštų!) nesutiko su
daryti okupanto norimų SS 
dalinių. Šiomis dienomis 
sukanka 50 metų nuo tos 
lietuvių tautai juodos, nacių 
teroru persunktos dienos. 
Dabar, atpratę minėti 1941 
birželio 14 d. sovietų vyk
dytus pirmuosius masinius 
trėmimus, o 1941 m. sukili
mo minėjimams niekada ne
prigaus mūsų visuomenėje, 
po pusės šimto metų pagar
biai nulenkime galvas savo 
1943 metų įkaitams.

Įkaitų terminas šiam na
cių nusikaltimui tinka. Jį 
naudojo Lietuvių endiklo- 
pedija, J. Brazaitis bei kiti, 
o iš Stutthofo 1945 sausio 
23 d. rašytame laiške Balys 
Sruoga taip išsireiškė: "Esu 
įkaitas už mūsų tautą, ir tos 
aukos suvokimas palengvi
na man gyvenimą čia."

Du metus nelaisvėje tru
kęs šių įkaitų likimas buvo

Philadelphijoje vykusioje Lietuvos Nepriklausomybės šventėje pagerbiamas Dsoorah Prezidentas 
Stanley H. Fryszynski, ir už didelę pagalbą Lietuvos vaikams - už siuntimą gycytojų tuos vaikus 
operuoti, siuntimą medicininių įrankių ir vaistų. Iš kairės Dr. Kazys Gudėnas, Deborah prezidentas 
H. Fryczynski, Teresė Gečienė ir Cheryl Zoppina pirmininko asistentė.

sunkus ir pražūtingas. Jau 
pirmų kelių savaičių bėgyje 
apie ketvirtadalis suimtųjų 
mirė. Nors vėliau jiems bu
vo išgautos mažos lengva
tos (paskelbti "garbės kali
niais", atleisti nuo darbų, 
teisė gauti siuntinukus), jie 
liko žiaurios koncentracijos 
stovyklos kaliniais. Iškan
kinti, dalis jų numirė karo 
pabaigoje, kai artėjant rusų 
frontui, Rytprūsiuose 35 
km. nuo Dancigo buyvusi 
stovykla buvo evakuota. 
Šiandien dar gyvieji yra lik 
keli.

Karui baigiantis, 1945 
m. sausio mėnesį, mūsų 
įkaitai buvo išvaryti į neži
nią, beveik į tikrą mirtį. Ko
vo mėnesį dalis jų pateko 

(Nukelta į 3 psl.)

LIETUVOS ATEITIS PO 
PREZIDENTINIU RINKIMU 

Saulius Šimoliūnas

Šia tema Lietuvių Žurna
listų Sąjungos Detroito sky
rius surengė diskusijas pa
skutinę vasario popietę Šv. 
Antano parapijos salėje, ku
rion susirinko daugiau šim
to klausytojų. Kalbėjo Hills- 
dale kolegijos politinių moks
lų profesorius dr. Aleksand
ras Štromas ir Oakland uni
versiteto istorijos profeso
rius dr. Leonardas Gerulai
tis. Pravedė lietuviškų me
lodijų radijo programos va
dovas Algis Zaparackas.

Leonardas Gerulaitis nu
vyko profesoriauti metams į 
Vilniaus universitetą 1991 
m. rugp. mėnesį ir išgyveno 
ten didelį tautos entuziaz
mą, kai Lietuva tapo įvairių 
valstybių pripažinta nepri
klausoma. Tačiau džiaugs
mas nebuvo ilgas. Pagrin
dinė problema buvo ekono
minė. Iš Vakarų neatėjo ta 
laukta parama. Tuomet vie
ni vėl pradėjo linkti į Rytus 
ten išlaikyti rinkas, o kiti į 
Vakarus ir bandymus išva
lyti lietuvių valdžią nuo ko
munistų. Gi daug kas Lie
tuvoje priklausė komunistų 
partijai ir pajuto pavojų iš 
sąjūdininkų pusės. Taigi ir 
šie rinkimai parodė jog Lie
tuva pasirinko jau žinomus 
ir reformuotus darbiečius 
vietoj sąjūdininkų, kurie lyg 
tai grįžo į 1939 metus. Ge

rulaitis mano jog tai yra bū
tinas perėjimo laikotarpis. 
Mes turime palaukti naujos 
kartos. Dabar Lietuvoje 
vienintelis modelis yra Mask
va. Reikia sudaryti sąlygas 
Lietuvos jaunimui studijuoti 
vakaruose, nebūtinai vien 
tik Amerikoje.

Aleksandras Štromas, 
įgyjęs teisių daktaro laipsnį 
Maskvoje 1964 m. ir išvy
kęs į Vakarus 1973 m. (kur 
išpranašavo Sovietų Sąjun
gos sugriuvimą ir Lietuvos 
nepriklausomybę), pasakė 
jog jis teigiamiau negu Ge
rulaitis galvoja apie Lietu
vos žmones - nereikės nau
jos kartos išvesti Lietuvą 
ryžtingai, sąmoningai ir be- 
atodairiai į Vakarus, nes tai 
jau padaryta 1992 m. spalio 
mėn 25 d., kai buvo priimta 
naujoji Lietuvos konstituci
ja. Valdžios perdavimas 
buvo sklandus ir civilizuo
tas. Žmonės gerbia konsti
tuciją ir konstitucinę sant
varką, kas yra didžiulis po
litinis žingsnis.

Spalio mėnesio rinkimus 
pralaimėjo Sąjūdis, nesuge
bėjęs paduoti žmonėms įti
kinamos ekonominės pro
gramos. Gi pats Sąjūdis su
skilo ir nieko neišėjo iš jo 
žemės reformų. O Brazaus
kas ir LDDP žino ūki. 

(Nukelta į 3 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
• ČESLOVAS JURŠĖNAS IŠRINKTAS SEIMO PIRMI

NINKU. Už šį LDDP tarybos narį balsavo 64, prieš - 49 
Seimo nariai. Už jo vienintelį konkurentą socialdemokratą 
Aloyzą Sakalą - 11, prieš - 102. Prieš balsuojant Juršėnas 
buvo apkaltintas arogantiška elgsena vedant Seimo posė
džius.

• PREMJERUI BRONISLOVUI LUBIUI SEIMO SESIJO
JE VASARIO 26 D. GRĄŽINUS JO VADOVAUJAMOS 
VYRIAUSYBĖS ĮGALIOJIMUS, Prezidentas į premjero 
postą pasiūlė 45-erių metų žemės ūkio specialistą, ekonomi
kos mokslų kandidatą Adolfą Sleževičių. Jis yra LDDP na
rys nuo jos sukūrimo, o vasario 24 d. sustabdė savo veikla 
partijoje.

Sovietiniais metais Sleževičius buvo mėsos ir pieno 
pramonės ministro pavaduotojas, 1983-1989 m. dirbo Lietu
vos Komunistų partijos Centro komitete. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybe, buvo paskirtas žemės ūkio ministro pir
muoju pavaduotoju, tačiau neilgai išbuvo šiose pareigose - jį 
atleido tuometinis premjeras Gediminas Vagnorius. "Lietu
vos rytui" Vagnorius pasakė, kad "kandidatas į premjerus 
neatsisakęs savo ideologijos, prastai rūpinęsis maisto ir 
grūdų pramone, pieno bei mėsos gamyba".

Sleževičius stažavo JAV lowa universitete, pastaruoju 
metu vadovavo Lietuvos pienininkystės asociacijai, klestin
čiai Lietuvos - Norvegijos bendrai įmonei "C. Olseri - Baltic" 
Jo kandidatūra bus aptariama Seimo komitetuose ir frakci
joje. Sleževičius premjeru turėtų būti tvirtinamas kovo 10 
Seime.

• PREZIDENTO DEKRETU AKADEMIKAS RAIMUN
DAS RAJECKAS paskirtas Vyriausiuoju Respublikos Prezi
dento patarėju ir atstovu ypatingiems pavedimams.

Prezidento rinkimų metu Rajeckas buvo B. azausko 
rinkimų štabo pirmininku. Rajeckas yra ekonomikos mokslų 
daktaras, buvo kviečiamas skaityti paskaitų į Vakarų šalių 
universitetus.

• KOKIA TURI BŪTI SĄJŪDŽIO VEIKLA NAUJOMIS 
POLITINĖMIS SĄLYGOMIS, buvo aptarta sausio 27 d. 
įvykusioje Lietuvos Sąjūdžio Seimo sesijoje. Joje buvo 
smarkiai kritikuojama parlamentinės daugumos - LDDP pri
imti sprendimai ekonomikoje. Pateikti svarstyti dviejų įsta
tymų projektai traktuojami kaip bandymas sustabdyti žemės 
ūkio reformą, o žemės ūkio nuosavybe pakeisti socialistine 
žemės ūkio nuoma. LDDP taip pat buvo kaltirama dėl 
pastaruoju laiku smukusio žemės ūkio lygio, sumažėjusios 
pramonės gamybos, sutrikusios finansų sistemos, didėjan
čios bedarbystės.

Priimtame pareiškime dėl politinės padėties sakoma, 
kad "atėjo laikas kurti Lietuvos piliečių interesus, Nepriklau
somybe ir demokratiją ginančią sąjungą". Sąjungos pareiš
kime taip pat tvirtinama, kad "didelį nerimą kelia Lietuvos 
naujosios valdžios neatsparumas Rusijos imperiniams kės
lams". įsteigta Tėvynės atgimimo sąjungos iniciatyvinė gru
pė, kurios sudėtyje Seimo opozicijos lyderis Vytautas Lands
bergis. Manoma, kad ši sąjunga vėliau galėtų peraugti į 
partiją.

• iki Šventojo tėvo numatyto vizito i Lietuvą 
DAR LIKO PUSMETIS. Tačiau tinkamam jo priėmimui pasi
rengti laiko liko ne tiek jau daug, pažymėta kovo 2 dieną 
Vyriausybės rūmuose įvykusiame šio vizito organizacinės 
komisijos posėdyje. Jame dalyvavo Lietuvos Re publikos 
prezidentas Algirdas Brazauskas, Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas Audrys Bačkis, į komisiją įtrauktų ministerijų, 
žinybų ir savivaldybių atstovai.

• KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJAI PERDUOTI DU 
KARINIAI TRANSPORTO LĖKTUVAI, kuriuos dovanojo Vo
kietijos bundesveras. Krašto apsaugos ministerijos aviacijos 
tarnybos viršininkas Zenonas Vegelevičius sako, kad lėktu
vų techninė būklė labai gera, nors jie buvo eksploatuojami 
10 metų. Jis pritaikytas vežti žmones ir krovinius, keliamoji 
galia 1,5-2 tonos arba 12-15 keleivių.

Nuolatinė lėktuvų dislokacijos vieta bus Šiaulių aerodro
mas, iš kurio iki birželio 1 dienos turėtų išsikelti paskutiniai 
Rusijos armijos daliniai. Ekspertų nuomone, tai vienas ge
riausių pagal technines charakteristikas aerodromų Euro
poje.

Krašto apsaugos ministerijai perduodami car keturi 
buvusios sovietų armijos kariniai aerodromai. Panevėžio ir 
Raseinių rajonuose bei du Jonavos rajone. Ministerijos 
vadovai sako, kad jie, kaip ir Šiaulių aerodromas tarnaus ir 
civilinei aviacijai, ypač transportui.

Besikuriančiose Lietuvos karinėse oro pajėgose dabar 
yra 24 lengvieji, keturi koviniai mokomieji L-39 ir šiandien 
dovanoti L-410 lėktuvai.

• SEIMO PIRMININKAS ČESLOVAS JURŠĖNAS 
PRIĖMĖ į LIETUVĄ ATVYKUSĮ PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS ATSTOVĄ LIETUVOJE PETRĄ 
LUKOŠEVIČIŲ- Lietuvoje jis viešės ir dirbs iki gegužės 
mėnesio pabaigos. Pokalbyje pasikeista nuomonėmis dėl 
lietuvių išeivijos atstovavimo Seime, aptartos Pasaulio 
lietuvių bendruomenės būstinės Vilniuje, vieklos problemos 
ir kiti klausimai.

Iš ELTA siunčiamų žir:ų Dirvai

AMERIKOS VALSTY
BĖS SEKRETORIUS WAR- 
REN CHRISTOPHER ir 
Rusijos užsienio reikalų 
ministeris Andrei Kozyrev 
po pasitarimo Ženevoje pra
nešė, kad prezidentas Clin- 
tonas ir Rusijos prezidentas 
Boris Jelcinas susitiks ba
landžio 4 d. ir tai bus pir
moji Clintono kelionė už
sienin, kur šis bandys pa- 
cekclti Jelcino tautoje smun
kantį autoritetą. Akivaizdo
je didėjančio susirūpinimo, 
kad Jelcino padėtis kaskart 
silpnėja, ir nepaisant admi
nistracijos noro pirmaisias 
mėnesiais sutvarkyti šalies 
ekonomiką viduje. Baltieji 
rūmai baiminasi, kad senųjų 
Rusijos valdovų iškilimas į 
valdžią gali sudaryti daug 
problemų užsienio politi
koje.

MASKVOJE MININT 
BUV. SOVIETŲ SĄJUN
GOS GINKLUOTŲJŲ PA
JĖGŲ DIENĄ, vasario 23 
įvyko II Pasaulinio karo ve
teranų, kietosios linijos na
cionalistų ir siekiančių su
stabdyti vyriausybės vykdo
mą ekonominę reformą ko
munistų protesto demons
tracija. Su raudonomis vė
liavomis ir Lenino portre
tais rankose į Kremlių tą va
karą žygiavo daugiau negu 
10,000 žmonių minia smerk
dama prezidentą Jelciną ir 
ragindama kariuomenę jį 
nuversti. Demonstrantų ei
lėse buvo ir keli asmenys, 
kaltinami dalyvavę 1991 m. 
rugpjūčio mėn. nevykusia- 
mc puče prieš M. Gorbačio
vą. Jų tarpe buvęs KGB 
viršininkas Vladimir Kry- 
uchkov ir buvęs premjieras 
Valentin Pavlov. Daugelis 
demonstracijos dalyvių reiš
kė viltį, kad vieną dieną ka
riuomenė perims į savo ran
kas valdžią.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
SAUGUMO TARYBA nu
tarė sudaryti pirmąjį po II 
Pasaulinio karo tarptautinį 
karinį tribunolą, pažadėda
ma atiduoti į teisingumo 
rankas tuos asmenis, kurie 
atsakingi už nusikaltimus 
prieš civilius gyventojus 
Balkavų pusiasalio konflik
te. 15-kos narių Saugumo 
Taryba vienbalsiai pasisakė 
sudaryti specialų teismą, 
kuris teistų politinius ir ka
rinius vadovus, atsakingus 
už masines žudynes, siste- 
matingai atliekamus moterų 
išprievartavimus ir prievar
tinius etninių mažumų iš- 
kraustymus. Po šio Saugu
mo Tarybos nutarimo, pada
ryto praėjus pusei šimtme
čio nuo to laiko, kai II Pa
saulinio karo laimėtojai 
Niurcmbcrge suruošė teis
mą nacių vadams, Serbijos 
vadovų ir kitų Balkanų kon
flikto kurstytojų laukia ga
limybė stoti į teismą už 
įvykdytus karo nusikalti
mus. Oficialiai skelbiama,

kad Bosnijoje per vienuoli
ka kovų mėnesių žuvo apie 
18,000 žmonių. Tačiau ma
noma, kad iš 100,000 din
gusių musulmonų dauguma 
yra žuvę. Kroatijoje žuvo 
daugiau kaip 10,000. Ket
virtis jų trijų mėnesių laiko
tarpiu, 1991 m. serbams ap
supus Vukovarą.

JAV AVIACIJA PRA
EITOS SAVAITĖS PRA
DŽIOJE pradėjo iš lėktuvų 
nuleisti maistą ir vaistus 
nuošaliose vietovėse rytinė
je Bosnijos dalyje. Tokį 
sprendimą vasario 25 d. pa
skelbė prezidentas Clinto- 
nas, norėdamas pagelbėti 
badaujantiems civiliams gy
ventojams, kuriuos pasiekti 
žeme Jungtinių Tautų pa
galbos konvojams serbai 
laiko užkirtę kelius. Penta
gonas pranešė, kad imantis 
atsargumo priemonių C-130 
Hcrcules tipo transporto 
lėktuvai skraidys nakties 
metu ir krovinius parašiu
tais nuleis maždaug iš 
10,000 pėdų aukščio.

NAUJAI SUSIKŪRU
SIOS ČEKOSLOVAKIJOS 
PREZIDENTU parlamentas 
išrinko buvusį bankininką ir 
Čekoslovakijos federalinio 
parlamento paskutinį pirmi
ninką Michal Kovac. Jis 
išrinktas trečiajam balsavi
me, už Kovac pasisakius 
106-icms iš 150-ties parla
mento narių. Pirmuosiuose 
dviejuose balsavimuose nei 
vienas iš keturių kandidatų 
nesurinko reikiamos trijų 
penktadalių daugumos. 63 
metų amžiaus Kovac prezi
dento pareigoms penkių 
metų terminui buvo prisaik
dintas kovo 4 d. Buvęs ko
munistų partijos narys Ko
vac iš partijos buvo pašalin
tas 1970 m. atliekant masi
nius valymus.

JAV VALDŽIOS ŽI
NIOJE ESANČIO RADIJO 
"VOICE OF AMERIKA" 
dokumente sakoma, jog 
prezidentas Clintonas, ma
žindamas biudžetą, nori 
laipsniškai iki 1995 m. už
daryti "Laisvosios Europos" 
ir "Laisvės" radijo laidas, 
šaltojo karo eros produktus, 
kuriomis buvo perduodama 
objektyvi informacija ko
munistų užgrobtų tautų gy
ventojams. Pasak doku
mento, prezidentas Clinto
nas nusprendęs ir toliau iš
laikyti į Cubą transliuoja
mas Marti televizijos laidas.

KANADOS MINISTE- 
RIS PIRMININKAS BR1AN 
MULRONEY pranešė, kad 
jis pasitraukia iš premjero 
pareigų, jose išbuvęs aštuo
nis su puse metų. Mulroney 
buvo tas valstybininkas, ku

ris įtvirtino Kanados laisvą 
prekybą su JAV, bet nepa
vyko jo pastangos suvienyti 
angliškai ir prancūziškai 
kalbančius Kanados gyven
tojus.

RUSIJOS PREZIDEN
TAS BORIS JELCINAS 
vasario 28 d. Maskvoje įvy
kusioje politinėje konferen
cijoje sugestijonavo, kad 
Rusijai turėtų būti suteikta 
galia panaudoti jėgą, nelei
džiant išsiplėsti etniniams 
konfliktams buvusioje So
vietų Sąjungoje. Kaip rašo 
dienraštis "Chicago Tribū
ne" skelbdamas šią žinią, 
esą beveik tikra, kad bet ku
ri sugestija tuo klausimu 
sukels protestus ir gyvento
jų nerimą ypač Ukrainoje ir 
trijose Baltijos valstybėse - 
Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje.

34 VALSTYBIŲ AT
STOVAI BUDAPEŠTE 
įvykusioje dviejų dienų 
konferencijoje Europos ne
sukontroliuojamos migraci
jos klausimu susitarė, kad 
siekiant sustabdyti nelegalių 
imigrantų antplūdį, teks su
stiprinti pasieniuose polici
jos patruliavimą. Pasak 
įvairių šalių konferencijoje 
dalyvavusių atstovų, migra
cijos krizė privedė prie eko
nominės įtampos, užtvindė 
darbu rinkas nelegaliais dar
bininkais ir įžiebė nusikalti
mus. Vien Vengrija, kaip 
pareiškė jos vidaus reikalų 
ministeris, nuo 1991 m. ru
dens neįsileido apie milijo
no užsieniečių. O nuo 1988 
m. nelegalūs bandymai pe
reiti sienas padidėjo 400 
procentų. Labiausia nuo 
prieglaudos siekiančių pa
bėgėlių praėjusiais melais 
nukentėjo Vokietija, kurią 
užtvindė beveik pusė mili
jono prieglobsčio ieškančių 
pabėgėlių.

50 METŲ NUO LIETU
VOS ĮKAITŲ paėmimo į 
Stutthofo kacctą minint, va
karonė ir paroda įvyks penk
tadienį, kovo 19 d. 7 vai. 
vak. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje, Chicagoje. 
Lietuvių Politinių kalinių 
sąjungos ruošiamas minėji
mas - vakaronė susidės iš 
meninės dalies, liudininkų - 
prof. M. Mackevičiaus, dr. 
A. Damušio, P. Vaičekaus
ko ir P. Naručio pasisakymų 
- ir parodėlės. Vl.R.
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KOVO 11-TOSIOS TRIUMFAS 
DIENA, KURI 

NUSTEBINO PASAULĮ 
Juozas Žygas

Tą dieną įvyko tai, kuo 
niekas patikėti ir suprasti 
negalėjo. Ateities istorikai, 
kurie rašys apie Sovietų są
jungos subyrėjimą, turės su 
šia diena pradėti. Kadangi 
su Kovo 11-tosios akto pa
skelbimu, Lietuva formaliai 
išstojo iš Sovietų sąjungos. 
Tuo pradėdama "Blogio im
perijos" subyrėjimą. Lietu
vos Nepriklausomybės at
statymo paskelbimas, logiš
kai galvojant, negalėjo įvyk
ti. Ir daugelis ragino, kad 
reikia lėčiau eiti. Pagal 
aeronautikos dėsnius, bitė 
kamanė negalėtų skristi, o 
vistik ji skrenda. Tad Lie
tuvoje laimėjo tie, kurie lo
gika nesivadovavo, bet ku
rie turėjo Lietuvos viziją. 
Kurie matė, tamsiuose ir 
audringuose debesyse Lie
tuvos Vytį, rytmečio saulės 
apšviestą.

Kuomet prasidėjo tauti
nis atgimimas ir visoje Lie
tuvoje, o ypač Vilniuje vy
ko masinės demonstracijos: 
Katedros aikštėje, Vingio ir 
Kalnų parkuose. Džiaugė
mės, kuomet pamatėme prie 
Katedros pirmąją trispalvę. 
Klausėme radijo žinias, žiū
rėjome televiziją ar ko neiš- 
girsime ir nepamatysime, 
kas dabar vyksta Lietuvoje. 
Angliška spauda pradėjo 
apie Lietuvą žinias duoti, 
įvykiai vyko kaip kaleidos
kope. Vietoje vienos tris
palvės, jau šimtai jų buvo. 
Prie trispalvių jungėsi estiš
kos, latviškos ir ukrainietiš- 
kos vėliavos. Buvo aiškiai 
matoma, kad imperijos griu
vimo procesas sparčiai ple
čiasi. Maskva tai matyda
ma ne lik nerimo, bet ir 
pinkles ateičiai spendė. Ne 
tik mus, bet beveik visą pa
saulį užimponavo "Baltijos 
laisvės kelias", kuris įvyko 
1989 m. rugpjūčio 23 d., 
kuomet apie pusantro mili
jono žmonių, sudarė rankų 
grandinę nuo Vilniaus iki 
Talino. Tai buvo impozan
tiška demonstracija, kuri pa
rodė laisvę siekiančių žmo

TEL (216)531-8150
FAX. 216 531-8428

nių ryžtą.
įvykiai greitai plėtojosi, 

beveik kasdieną kas nors 
naujo įvykdavo. Vilnius 
kuris buvo pasauliui beveik 
nežinomas, tapo dėmesio 
centru. Jame buvo pilna už
sienio žurnalistų. Komunis
tų partija pajutusi, kad įvyk
siančiuose AT rinkimuose 
bus žiauriai sumušta. Kad 
geriau atrodytų, pradėjo 
kosmetinį pagražinimą savo 
veido. Žinoma, su partijos 
pritarimu, Aukščiausioji Ta
ryba panaikino Komunistų 
partijos vadovaujantį vaid
menį. Po poros savaičių 
įvykęs partijos suvažiavi
mas, kuris patraukė labai di
delį užsienio spaudos susi
domėjimą. Šiame suvažia
vime LKP paskelbė sava
rankiškumą ir atsiskyrimą 
nuo Maskvos. Toks žings
nis, žinoma, Maskvai buvo 
netikėtas ir skaudus. LKP 
Maskvos barimų neklau
sant, TSKP Centro komite
tas sušaukė plenumo posė
dį, LKP klausimą svarstyti. 
Jie nieko negalėjo nutarti, 
tik pavedė Gorbačiovui rei
kalą vietoje ištirti.

1990 m. sausio 11 d. į 
Vilnių atvyko Gorbačiovas. 
Gatvėse buvo pilna žmonių 
ne vien todėl, kad susirinko 
Gorbačiovo pamatyti, bet 
Sąjūdis šaukė demonstraci
ją. Gorbačiovas keletą sy
kių ėjo į minią ir aiškino 
reikalą sąjungoje pasilikti. 
Bet visur suliko laisvės rei
kalavimus. Lankė įmones ir 
kalbėjosi su darbininkais. 
Vienoje įmonėje pamatė 
darbininką su plakatu: "Ne 
pilnų teisių, o pilnos nepri
klausomybės". Gorbačio
vas supykęs pasakė: "Jeigu 
visi lietuviai taip galvoja, 
tai bus jiems blogai". Ir su 
partijos vadovybe bendros 
kalbos nesurado. Tad nieko 
nepešęs, į Maskvą sugrįžo.

Tikriausias žingsnis į ne
priklausomybės atstatymo 
paskelbimą, tai b.uvo Sąjū
džio pergalė. Vasario 24 d. 
rinkimuose, Sąjūdis pasiekė

Lankydamasis Chicagoje, Vilniaus Universiteto rektorius dr. Ro
landas Pavilionis (dešinėje) tarėsi su prof. dr. Jonu Račkausku, Litua
nistikos Tyrimo ir Studijų Centro pirmininku, apie šių įstaigų tolimesni 
bendradarbiavimą. LTSC yra gausiomis knygų siuntomis praplėtęs 
universiteto bibliotekos rinkini Martyno Vidzbelio nuotr.

LIETUVOS ATEITIS PO 
PREZIDENTINIU RINKIMU

(Atkelta iš 1 psl.) 
Landsbergis, puikus kovo
tojas prieš išorės pavojus, 
nesugebėjo duoti naujos 
ekonominės vizijos. Lozo-
raitis negalėjo laimėti rinki
mų, nes jis irgi nedavė jo
kios ekonominės progra
mos. Jis sakė jog jis būsiąs 
konstitucijos prievaizda.

O vis dėlto Brazauskas ir 
LDDP neišves Lietuvos iš 
krizės, kas įvyko praradus 
Sovietų Sąjungos rinkas. 
Opozicija turėtų išmokti iš 
valdžios klaidų ir už 5 metų 
laimėti rinkimus su tvirta 
privatizacijos programa. 
Bet taip pat iš savo klaidų 
gali pramokti ir valdžia. 
Štromas taip pat pasakė jog 
išeivija nori perdaug mokyti 
Lietuvos žmones. Reikia 
suprasti, kad Lietuvos žmo
nės pasirinko kas šiuo mo
mentu buvo racionalu.

Buvo daug klausimų ir 
atsakymų. Abu kalbėtojai 

triuškinančią pergalę, prieš 
Komunistų partiją. Tad vi
siems beveik jau buvo aiš
ku, kad sekantis žingsnis - 
bus nepriklausomybės at
statymo paskelbimas. 1990 
m. kovo mėn. 11d. susirin
ko Aukščiausioji Taryba sa
vo pirmajai sesijai. Ir vien
balsiai paskelbė NEPRI
KLAUSOMYBĖS ATSTA
TYMO AKTĄ. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji 
Taryba, reikšdama Tautos 
valią, nutaria ir iškilmingai 
skelbia, kad yra atstatomas 
1940 i lis svetimos jėgos 
panaik as Lietuvos Val
stybės ivcrcninių galių 
vykdymas, ir nuo šiol Lie
tuva vėl yra nepriklausoma 
valstybė.

Tai išgirdęs pasaulis nu
stebo, kad Lietuva kaip Fe
niksas prisikėlė!

sutiko jog Landsbergis ir 
Brazauskas yra Lietuvos pa
triotai. Pagal Štromą, Lie
tuva suprato jog yra klaida 
nusilenkti didžiūnams. Ji 

KOVO 16 ĮKAITAI
(Atkelta iš 1 psl.)

sovietams, o tik dalis po ka
ro atsidūrė Vakaruose. Iš
vaduotų kalinių kelionė ar 
tai į Rytus ar į Vakarus irgi 
buvo vingiuota, pavojinga. 
Kai kurie iš tų, kuriuos liki
mas grąžino į Lietuvą, savo 
žemę pasiekė tik pėsčiomis 
ir tik 1945 liepos mėnesį. 
Kas su jais darėsi, juos so
vietams "Išvadavus" - to 
grįžusiojo artimieji dar ir 
šiais laikais nepasako. Yra 
duomenų net apie išlaisvin
tus kalinius pasiekusią 
NKVD ranką, nes atsirado 
išdavikas, buvęs išvežtas 
darbams į Vokietiją. Taip 
vieni prievarta buvo grąžinti 
į Lietuvą, kiti išsisklaidė.

Iš Stullhofo kančių Ba
lys Sruoga ir kun. Stasys 
Yla mums paliko kapitali
nius savo veikalus "Dievų 
mišką" ir Žmonės ir žvėrys 
dievų miške". Yra ii* dau

Balio Sruogos kalinimo datos

1943-111-16 naktį gestapo suimtas.
1943-111-18 atgabentas į Kauną kari. Sv kitais vLiiu^ds. 
1943-111-19 atvežtas į Tilžės kalėjimą, kartu su visa

Lietuvos įkaitų grupe. 
1943-111-24 atvežti į Stutthofą, visi laukia nacių pareigūno 

pranešto sušaudymo. 
1943-V-31 visa grupė paskelbiama "garbės kaliniais". 
1945-1-25 sunkiomis sąlygomis, šaltyje kaliniai 

evakuojami j Vakarus. 
1945-111-10 jėgoms išsekus, B. Sruoga pasilieka gulėti 

patvoryje. Pamato sovietų tankus. 
???nugabenamas į Torunės stovyklą, kur surenkami rusai 

siuntimui j Rušijoš gilumą.
-V-13 susisiekęs su Lietuva, B: Sruoga karišku 

lėktuvo pasiekia1 Vilnių.

(Duomenys iš ”Balyš Sruoga friOsų atsiminimuose" spaudai 
paruošė Vanda Sruogienė, Chicago, 1974 o. 470)

žvelgė kaip į gerus pavyz
džius Suomijon ir Izraelin. 
Dr. Stasys Bačkaitis klausė 
kaip reikia išeivijai vertinti 
Lietuvos valdžią. Atsakyta, 
jog reikia priimti faktus to
kius, kokie jie yra. Anot 
Algio Zaparacko, Brazaus
kas ir jo valdžia stengiasi 
surasti kontaktą su išeivija, 
į Stasio Šimoliūno klausimą 
ar toks vienos partijos įsiga
lėjimas nebus pavojingas 
demokratijai, Štromas atsa
kė jog jis tiki jog konstitu
cinė santvarka pasiliks Lie
tuvoje visam laikui. Taip 
pat jos pranašavo jog, jei 
opozicija parengs rimtą pri
vatizacijos planą, tuomet 
sekantis Lietuvos preziden
tas bus Vytautas Landsber
gis.

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

A.a. Stasio Santvaro pas
kutinė poezijos knyga, išleis
ta Vilties Draugijos, įrišta į 
kietus viršelius ir sukrauta 
Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
lO.OOdol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA

19807 CHEROKEE AVĖ. 
CLEVELAND, OH. 44119

giau išlikusių, trumpesnių 
atsiminimų.

Skaičiuojama, kad Slult- 
hofe iš viso kalėjo apie 400 
lietuvių. Gavusi minėtas 
lengvatas, ši įkaitų grupė 
tapo globėjais tiems lietu
viams, kurie paskiau buvo 
atgabenti - 1943 atgabenti 
16 žurnalistų grupei ir 1944 
atgabentiems 110 karių iš 
likviduotos Vietinės Rink
tinės.

*****

Dažnai ant už laisvę žu
vusiųjų paminklų iškalama 
"Rcdde quod dobęs" - ati
duok, ką esi skolingas. 
Tautos įkaitais kentėję ir 
žuvę irgi atidavė viską, ta
čiau patys nebūdami skolin
gi, patys būdami nekalti. 
Koks šios žemės posakis 
liktų jų šiai aukai tinkamai 
išsakyti? (1993-11-15)
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
LOS ANGELES MIESTE 

Rūta Šakienė

Deimantinį septyniasde
šimt penkerių metų Nepri
klausomybės šventės jubi
liejų Los Angeles lietuviai 
atšventė vasario 14-tą, sek
madienį. Kaip ir visad iš
kilmės buvo pradėtos šaulių 
pravestu vėliavų pakėlimu 
Šv. Kazimiero parapijos 
aikštėje. Iškilmingas pa
maldas celcbravo parapijos 
klebonas prelatas dr. Algir
das Olšauskas, asistavo sve
čias iš Lietuvos kun. Kęstu
tis Latoža ir iš Argentinos 
kun. Juozas Margis. Gra
žiai giedojo parapijos cho
ras, skaitymus ir aukų neši
mą pravedė Dalia Trotma- 
naitė.

Akademija vyko parapi
jos didžioje salėje, kurios 
sceną šiai dienai išpuošė 
arch. Jonas Stcikūnas. Pro
gramą pravedė Daiva Čeka
nauskaitė. Amerikos himną 
sugiedojo sol. Antanas Poli- 
kaitis, svečias kunigas Juo
zas Margis sukalbėjo invo- 
kaciją. Įvados žodį pasakė 
ALTO Los Angeles sky
riaus pirmininkas Antanas 
Mažeika, kuris ir daugiausia 
darbo įdeda į tokių minėji
mų rengimą. Vicepirminin
kas Vytautas Šeštokas pra
vedė kovojusių dėl Lietuvos 
laisvės pagerbimą. Prista
tyti svečiai kitataučiai.

Žodį tarė, ar teisingiau 
(kaip ir visuomet) kalbą pa
sakė estų konsulas Jaak 
Treiman. Sveikino buvęs 
latvių konsulas Aivars Jaro- 
manis. Paminėti sveikini
mai gauti iš Los Angeles 
miesto mero Tom Bradley 
ir County supervisor Mike 
Antanovich. Pagerbtas ne
seniai D.L.K. Gedimino or- 
denu apdovanotas poetas 
Bernardas Brazdžionis, ku
ris nudžiugino publiką pa
skalydamas savo šiai dienai 
sukurtas eiles.

Pagrindinę kalbą - išsa
mų pranešimą bei apie pla
nus Lietuvoje pasakė gen. 
garbės konsulas Vytautas 
Čekanauskas (bus atspausta 
Dirvoje). Perskaitytos ir 
priimtos rezoliucijos.

Kiekvieną metą ALTo 
skyrius finansuoja Lituanis
tinės mokyklos mokinių ra
šinių konkursą apie Lietuvą. 
Duomenys paskelbiami Ne
priklausomybės Šventės 
metu. Šiemet premijų lai
mėtojai buvo: Aidas Kuo
las, Povilas Pakuckas, Agnė 
Baranauskaitė, Marius Ane- 
liauskas, Vilija Čekaitė ir 
Nerijus Mikalajūnas.

Lituanistinei Mokyklai 
įteikti Lietuvos Fondo ir 
Liet. Bendruomenės Kultū
ros Tarybos čekiai. Mokyk
los vedėja Marija Sandana- 
vičiūtė - Newsom.

Meninę dalį pradėjo, 
muz. Viktoro Ralio akom
panuojama, solistė Janina 
Čckanauskienė, padainuo
dama Stasio Šimkaus "Oi 
greičiau, greičiau" ir "Ar 
žinai tą šalį" iš operos Mig- 
non. Pirmą kartą išgirdome 
Amando Ragausko ir muz. 
Viktoro Ralio pastangomis 
įsteigto Jaunimo Ansamblio 
narius. Pirmiausia Amanda 
Ragauskaitė ir Audra Gri
ciūtė gražiai paskambino 
kanklėmis, o jas pasekė 
lumzdeliu Andrius Ragaus
kas. Publiką itin jautriai 
nuteikė ir nepasigailėta plo
jimų kai pabaigai prie jų 
prisijungė Daina Žemaitytė 
fleita ir smuiku Marius Pe
trulis, palydėdami sol. Jani
ną Čckanauskienę Suvalki
jos Vaidilos dainoj apie se
novę.

Tautos Fondo atstovas 
dr. Povilas Švarcas uždarė 
minėjimą visiems padėko
damas. Sugiedotas Lietu
vos Himnas.

ALTO skyriaus pirm. Antanas Mažeika atidaro minėjimą 
Vlado Gilio nuotr.

Los Angeles konsulų korpu
so dekanas, Švedijos gen. 
konsulas Pcter Hammars- 
trom. Plojimais pagerbta 
Islandijos konsule Halla 
Linker (Islandija pirmoji 
pripažino Lietuvos nepri-

Po akademijos didelė da
lis dalyvių susirinko apati
nėje svetainėje pietums ir 
pabendravimui. Nepriklau
somybės minėjimus Los 
Angeles mieste jau daugelį 
metų bendrai ruošia ALT
AS, Tautos Fondas ir Ben
druomenė. Visų trijų orga
nizacijų vardai paminėti au
kų vokeliuose ir aukotojai 
paskirsto savo dovanas pa
gal nuožiūrą. Šiemet losan- 
gcliečiai lietuviai Vasario 
Šešioliktos proga suaukojo 
dešimties tūkstančių dolerių 
sumą.
KONSULŲ PRIĖMIMAS

Jubiliejinės Nepriklauso
mybės šventės proga antra
dienį, vasario šešioliktos 
dienos vakare, generalinis 
garbės konsulas Vytautas 
Čekanauskas ir Ponia suren
gė konsulų priėmimą toje 
pačioje parapijos salėje, ku
rią šiam įvykiui itin puoš
niai ir skoningai išdekoravo 
Petras Maželis ir Giedra 
Dovidaitytė-Kiškienė, "G D 
Dcsigners" savininkė.

Šventėn be kviestinių 
svečių lietuvių atsilankė 
dvidešimt keturių šalių kon
sulai arba atstovai ir patsai

Tautos Fondo atstovas dr. Povilas Švarcas taria baigiamąjį 
žodį. Vlado Gilio nuotr.

klausomybę). Kai kurie 
konsulai, negalėję patys da
lyvauti, atsiuntė raštiškus 
sveikinimus. Kiti garbingi 
svečiai, ar teisingiau pasa
kius - viešnios, priėmime 
dalyvavo: Kalifornijos Val

stijos sekretorė March Fong 
Eu, merą Bradley atstova
vusi Užsienio Atstovybių 
direktorė Los Angelėje Jen- 
nifer Kim, Los Angeles ir 
Orangc County Protokolo 
Šefo padėjėjos Gingcr Bar- 
nard ir Eva Schneidcr.

Pasivaišinę ir kiek susi
pažinę svečiai išklausė kon
sulo Vytauto Čekanausko 
žodžio, kur jis trumpai perė
jo dabartinę Lietuvos padėtį 
ir viltis ateičiai. Taip pat 
pristatė svarbiausius sve
čius. Valdžios atstovės tarė 
po gražų, jautrų linkėjimų 
žodį ir įteikė atatinkamus 
sveikinimo raštus. Pakelti 
tostai už drąsius ir ištver
mingus Lietuvos žmones, 
linkėta naujai Lietuvos val
džiai laikytis demokratinių 
principų, o lietuviškai išei
vijai nenustoti tapatybės.

Himnų giedojimus pra
vedė sol. Janina Čckanaus- 
kienė. Prie registracijos sta
lo sėdėjo ir šiaip tėveliui 
asistavo Daiva ir Rita, dvi 
tautiniais rūbais pasipuošu
sios Čekanauskų dukros.

Keletą metų tokioms 

vykstančioms šventėms 
konsului Čekanauskui į 
talką ateina specialus komi
tetas, į kurį įeina Jonas Pet
ronis, Alfonsas Tumas ir 
Albinas Markevičius.

.. r ‘ A *
Lietuvos Nepriklausomybės šventė Los Angeles 1993.11.14 Iš kairės: muz.'Viktoras Ralys, Daina 

Žemaitytė, Marius Petrulis, Andrius Ragaruskas^šolSJartina Gekanauskienė, Audra Grloiūtė-ir Amanda. 
Ragauskaitė. ■ VI. Gilio nuotr.

Marąuette Funęral Home 
2533 t Vest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-44.55

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Av.enue 
. Cicere. Illinois 60r>50 ■ 

708-652-1003
pasiektiVisus laidotuvių namus galite į 

skambindami l-(3l2V476-2345 
f

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETK 
DONALD A, PEtkUS



KONSULAS VYTAUTAS 
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KĄ LIETUVOJE TUOJ 
REIKIA ATLIKTI

Šių dienų Lietuva yra tę
sinys tos Lietuvos, kuri kė
lėsi gyventi 1918 metais. Ir 
kovo 11-tosios aktas nepa
neigė to fakto, o tik jį dar 
kartą patvirtino. Tokiu bū
du, laikydamasi principo, 
kad Lietuvos valstybė yra 
atkuriama demokratiniais 
pagrindais, šiandien Lietu
va, jau ne pirmą kartą, lais
va valia išreiškia norą, kaip 
ji norėtų gyventi ir tvarky
tis.

Jeigu praėjusiais metais 
referendumai ir rinkimai 
Lietuvoje tapo beveik kasdie
ninė rutina, tai tarp užsieny
je gyvenančių lietuvių jie 
patraukė didesnį dėmesį tik 
po pirmo į Seimą balsavimo 
rato. Gi dabar vykę prezi
dento rinkimai jau tapo pa
grindiniu dėmesio bei spe
kuliacijos centru nuo pat jo 
paskelbimo datos. Deja, 
kaip ir anksčiau, taip ir šį 
kartą išeivijos lietuviai dau
giau kalbėjo negu veikė. 
Tarp turinčių teisę balsuoti 
palyginimai mažas skaičius 
ta teise pasinaudojo anks
čiau, - taip buvo ir dabar.

Neperseniausiai, kai dar 
Lietuva buvo okupanto val
doma, išeivija kalbėjo, kad 
nesvarbu kokių pažiūrų žmo
nės bus valdžioje, kai Lietu
va taps vėl laisva ir nepri
klausoma, mes jiems pritar
sime ir padėsime. 1990 me
tais rinkimus laimėjusio Są
jūdžio eilėse kaip tik ir bu
vo tokių žmonių. Mes juos 
visus šiltai sutikome, ka
dangi jiems kaip ir mums, 
tada rūpėjo tik laisvos ir ne
priklausomos valstybės at
statymas. Jie visi mums bu
vo tik lietuviai.

Laikui bėgant Aukščiau
sioje Taryboje pradėjo ryš
kėti skirtingi politiniai įsi
tikinimai, skirtingos nuo
monės kaip įvykdyti reika
lingas krašte reformas. Ki
tokiose sąlygose tai būtų vi
siškai normalus reiškinys. 
Tačiau pirmus žingsnius 
demokratinėn kryptin žen
giančiam kraštui šis susidū
rimas su realybe tapo užtva
ra, perskyrusia bendrus žy
gio draugus į dvi grupes, 
kur nei viena nei kita nega
lėjo efektyviai dirbti krašto 
gerovei.

Tokia situacija privedė 
kraštą prie ankstyvų seimo 
rinkimų ir konstitucijos pri
ėmimo. Rinkimų rezulta
tais, ypač išeivija, tapo labai 
nepatenkinta. Tačiau prisi
minkime, kad išeivija yra 
lik maža tautos dalelė, pato
giai isikūrusi toli nuo savų
jų, neturinti, palyginus su 
kitomis tautinėmis grupė

mis, nei pakankamo ekono
minio užnugario, nei politi
nio svorio diktuoti kraštui 
sąlygas kaip dauguma turė
tų gyventi. Kritikuoti gali
ma ir net būtina, kad val
dantieji žinotų jog jie yra 
stebimi ir iš jų reikalaujama 
ataskaita. Tačiau kritika ne
turėtų remtis nei diktatu nei 
grąsinimais.

Aišku, kad ne viskas kas 
vyksta Lietuvoje yra tobula. 
Seimo rinkimų įstatymas 
yra vienas iš pavyzdžių, 
kaip netobulai yra kopijuo
jami net kito krašto įstaty
mai. Tačiau tai nereiškia, 
kad dėl to gyvenimas turėtų 
sustoti vietoje. Reikia žengti 
pirmyn, nors ir ne visiems 
tas kelias atrodytų tiesus ir 
teisingas.

Tauta šiandien vargsta 
gyvenimo sunkumų spau
džiama. Šaltos gyvenvietės, 
trūkumas šilto vandens, 
nuolat brangstantis pragy
venimas su nespėjančiai kil
ti uždarbiais ir dar toliau at
siliekančiomis pensijomis, 
tai kasdieninė išsilaikymo 
kova. Dabartinė Lietuvos 
vyriausybė tai mato, supran
ta ir ieško tinkamų būdų 
praskinti taką kraštą užgu
lusių problemų sprendimui.

Trumpai žvilgterėjus į 
praeitį, Vyriausybė pripa
žįsta, kad 1992 m. Lietuvos 
ekonominė padėtis labai pa
blogėjo. Svarbiausiomis to 
priežastimis buvo greitas 
per ilgus praėjusius dešimt
mečius ekonominių ryšių su 
Rusija ir kitomis buvusios 
SSRS respublikos irimas 
bei forsuotas senos ūkio sis
temos ardymas.

Tačiau, sunki Lietuvos 
ekonominė-socialinė būklė 
šiandien apsprendžiama ne 
vien neišvengiamo išorinių 
ekonominių sąlygų blogėji
mo, bet taip pat ir tuo, kaip 
vykdoma ekonomikos re-

BALTIC 
TOURS

1 993 
šv. Velykos Lietuvoje

išvyksta kovo 30 d. ir grįžta balandžio 14 d.

KAINA $ 999.00 asmeniui

iš Boston ir New Yorko

Kainoje įskaityta lėktuvo bilietas į abi puses, viešbutis su pusryčiais 
kasdieną ir pervežimai iš oro uosto į viešbutį ir atgal. 
Registracijos ir informacijos reikalais prašom kreiptis į

BALTIC TOURS

DIRVA • 1993 m.

forma. Iki šiol vykdyta re
formų politika nors ir davė 
kai kurių teigiamų poslin
kių, bet taip pat padarė ir 
neišvengiamų klaidų.

Vyriausybės teigimu, 
ekonomikos reforma buvo 
vykdoma nepakankamai 
nuosekliai ir ryžtingai. Ne
buvo reikiamai atsižvelgta į 
būtinybę suderinti svarbiau
sius reformos elementus. 
Liberalizavus kainas 1991 
m. pabaigoje buvo būtina 
nedelsti ne tik savų pinigų 
įvedimu, bet ir su darbo bei 
kapitalo rinkų kurimu. Diiy 
bančiujų atleidimas iš įmo
nių ilgą laiką buvo dirbtinai 
stabdomas, neatsižvelgiant į 
objektyvias ekonominės ap
linkybes. Iki šiol neturime 
vertybinių popierių rinkos. 
To pasėkoje iš esmės nerea
guojama į laisvų kainų tei
kiamus signalus. Be to, 
praktika parodė, kad ir pa
čių valstybinių įmonių reak
cija rinkoje pirmoje eilėje 
nukreipta ne į gamybos 
efektyvumo rezervų ieško
jimą, investicijas, o į pelno 
nukreipimą einamajam var
tojimui ir darbo vietų įmo
nėje išsaugojimui, tikintis 
tiesioginės valstybės pagal
bos sunkioje būklėje atsidū
rusiai įmonei. Valstybinių 
įmonių efektyvumo didini
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mo problema yra viena svar
biausių, kurias teks spręsti 
Vyriausybei, įvertinant, kad 
jų efektyvi privatizacija nė
ra greitas, bet daugiau evo
liucinis procesas.

Šioje srityje Vyriausybės 
uždavinys - stabilizuoti 
ekonominę būklę, sustabdy
ti grėsmingą mastą įgavusį 
gamybos smukimą ir iki 
priimtų dydžių sumažinti 
infliaciją. Šiuo tikslu Vy
riausybė žada vykdyti refor
mų politiką, pirmoje eilėje 
orientuodamasi į ekonomi
kos efektyvumo didinimą.

Vyriausybė taip pat nu
mato kaip laikiną priemonę 
taikyti griežtesnį kaimų re
guliavimą, siekiant santyki
nai sulėtinti apriboti pirmo 
būtinumo prekių ir paslaugų 
kainų didėjimą.

Agrarinės reformos sri
tyje yra numatoma buvu
siems savininkams žemę 
grąžinti griežtai laikantis 
įstatymais numatytos tvar
kos ir eiliškumo, peržiūrėti 
už negražinamą žemę kom
pensacijos dydį ir būdus, 
žemės ūkio bendrovių že
mės naudojimo formuoti 
privačių žemės naudotojų ir 
valstybinės žemės pagrindų. 
Siekiant tokių bendrovių 
stabilumo, suteikti joms že
mę ilgalaikės nuomos pa
grindais kompleksiškai
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sprendžiant žemės privati
zavimo klausimus.

Tačiau bene vienu svar
biausiu artimos perspekty
vos uždavinių yra nuolati
nių Lietuvos pinigų įvedi
mas. Siekiant išvengti lito 
nuvertėjimo, tikslingą litą 
įvesti po to kai stabilizuosis 
išorinės ekonominės sąly
gos, t.y. importo iš Rytų 
nuolatinis brangimas, kuris 
yra viena is pagrindinių in
fliacijos priežasčių. Šiuo 
metu importuojamų iš Rytų 
žaliavų kainos jau priartėjo 
prie pasaulinių, todėl šis 
stabilizacijos periodas netu
rėtų užsitęsti.

Nemažiau svarbus yra 
neatidėliotinas tarpvalstybi
nių atsiskaitymų nekonver
tuojama valiuta mechaniz
mo tobulinimas. Dėl sutri
kimų atsiskaitymuose, lėto 
pinigų pervedimo bankų si
stemoje Lietuvos įmonės 
patiria didžiulius nuostolius.

Kiti svarbūs uždaviniai 
bankininkystės ir pinigų sri
tyje reikalingi greito spren
dimo, tai gyventojų santau
pų Taupomajame banke 
kompensavimo klausimas; 
parengimas reikalingų do
kumentų vertybinių popie
rių rinkai sukurti ir jos veik
lai užtikrinti; įsteigimas val
stybinių popierių biržos; 
kūrimas ir plėtimas čekinių 
atsiskaitymų už perkamas 
prekes ir paslaugas siste
mos; parengiamieji darbai 
kredito kortelių sistemai 
įgyvendinti.

Biudžeto pajamų dalyje 
numatoma iš esmės pertvar
kyti dabartiniu metu vei
kiančią mokesčių sistemą, 
o išlaidų - vykdyti griežtą 
taupymo politiką valstybi
nėse biudžetinėse įstaigose 
ir organizacijose, iš esmės 
peržiūrėti ministerijų, de
partamentų ir kilų valstybi
nių tarnybų skaičių, siekiant 
užtikrinti skiriamų lėšų pa- 
grįstinumą.

(Bus daugiau)
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TAIP VĖL BUVO RUOŠIAMOS NAUJOS 
AUKOSI SIBIRĄ...

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

1940 m. spalio 11 d. pa
vakaryje grįždamas į na
mus, užėjau pas savo tėviš
kės kaimyną Joną Žuką, ku
ris, baigęs konservatoriją, 
pasiliko joje dirbti. Kalbė
jome apie esamą padėtį, 
apie areštus, apie būsimą 
rytojų. Išsakiau ir savo ne
rimą. Tačiau jis, matyt, ra
mindamas mane ir savo jau
ną gražią žmoną, kuri irgi 
baiminosi dėl rytojaus, pa
sakė:

- Prieš kelias dienas 
Laisvės alėjoje mačiau 
vaikščiojantį buvusį Kauno 
miesto burmistrą. Jeigu to
kių nerenka, tai mes esame 
dar per smulkios žuvelės. 
Šie jo žodžiai manęs vi
siškai neįtikino, nors laiki
nai šiek tiek pasidarė ra
miau...

AREŠTAS
Nuojauta manęs neapga

vo. 1940 m. spalio 14-osios 
vidurnakty, netikėtai įėjusi į 
kambarį, buto šeimininkė 
uždegė šviesą, pažadino 
mane ir tyliai pašnibždėjo, 
kad mano apačioje (mano 
butas buvo 2-ame aukšte) 
prie lauko durų skambina. 
Du vyrai teiraujasi, ar čia 
gyvenąs Šarka ir ar esąs na
mie. Ji atėjusi neva pasižiū
rėti. Išsigandusi paklausė, 
ką jiems atsakyti.

Širdis apmirė. Supratau, 
kad atėjo mano eilė. Karšt
ligiškai galvojau: ką daryti? 
Bėgti pasiruošęs nebuvau. 
Šokti iš antro aukšto per 
daug rizikinga, o nusileidi
mas irgi negarantuotas, - 
gal vienas apačioje sergsti? 
Kitų pasišalinimo kelių nė
ra. Slėptis? Bet kur? Juk, 
kai atras, be reikalo nuken
tės ir šeimininkai. O ką aš 
esu padaręs? Kuo nusikal
tęs? Jokia antitarybine 
veikla neužsiiminėjau. Tau
tiniai jausmai, kuriuos nuo 
pirmųjų mano gyvenimo 
metų ugdė šeimoje ir mo
kykloje? Tai ne nusikalti
mas, tai šventa tėvų, mo
kyklos pareiga. Priklausiau 
vienai iš 96 veikusių stu
dentų korporacijų? Bet juk 
ji jokia prieštarybine veikla 
neužsiėmė. Be to, visos or
ganizacijos ir studentų kor
poracijos, įvedus tarybinę 
santvarką, buvo uždarytos. 
Taigi, jaučiausi nekaltas. 
Ką man padarys? Ir nuta
riau nusilenkti lemčiai.

- Tegu eina, - atsakiau 
šeimininkei ir likau gulėti 
lovoje. Kas bus - tebūnie.

Po pusantros dviejų mi
nučių kambario duryse pasi
rodė du nepažįstami 27 - 35 
metų amžiaus vyrai. Pasi
sveikinę patikslino mano 
pavardę, pareikalavo paro
dyti pasą. Pasisakė savo pa

vardes. Prisistatė esą 
NKVD darbuotojai. Parodė 
dokukumentą - kratos ir 
arešto orderį - ir pradėjo 
daryti kratą. Vienas, laiky
damas dešinę ranką kelnių 
kišenėje, stovėjo kambario 
viduje ir stebėjo mane. Ki
tas perkilojo pagalves, iš
čiupinėjo čiužinį, atsiklau
pęs pakišo po lova galvą, 
rankomis patikrino ant kė
dės atlošo ir spintoje kaban
čius drabužius, pavartė ant 
stalo ir spintelėje knygas 
bei užrašus, pasklaidė nesi
gilindamas fotografijų albu
mą, panaršė daiktus lagami
ne, apžiūrėjo kambario 
kampus ir, nieko, galinčio 
sugriauti jo saugomą val
džią, neradęs, sėdo rašyti 
kratos protokolo. Pasakė, 
kad esu laikinai sulaikytas, 
reikės su jais kartu eiti į Vi
daus reikalų ministerijos 
būstinę, kur mane apklaus ir 
išaiškins kaltę. Man pa
klausus, kuo esu kaltina
mas, atsakė, kad jie nežiną, 
o viskas paaiškės apklausos 
vietoje. Ten išsiaiškins. Jei 
paaiškės, kad esu nekaltas, 
paleis. Nekaltų tenai ilgai 
nelaiką, nuramino. Paklau
siau, ką reikia pasiimti su 
savimi. Atsakė, kad galima 
pasiimti dantų šepetėlį ir 
miltelių, muilo. Daugiau 
nieko nereikia, nes jiems 
atrodo, kad man ilgai už
trukti neteksią. Jei aš nepa
daręs jokių nusikaltimų iš
siaiškinę po trijų penkių die
nų paleis. Maisto imti taip 
pat nereikia, nes tas kelias 
dienas maitinsianti valdžia.

- Ne jūs pirmas sulaiko
mas. Gal būsite ne pirmas, 
kurį paleis. Reikia viską iš
siaiškinti. Nekaltų nelicčia- 
me.

"Negi gali ir paleisti?" - 
dingtelėjo mintis. Esu ne
kaltas. Bet juk iš daugelio 
jau areštuotų iki šiol dar 
nesigirdėjo, kad kas būtų 
grįžęs "iš ano patikrinimo". 
O gal? Aš juk nekaltas. 
Paleis. Tačiau abejonė tvik- 
sėjo galvoje lyg įsmigusi 
rakštis.

Kai paklausiau, ar pasi
imti ką nors iš šiltesnių dra
bužių, nustebęs atsakė: "O 
kam jie dabar reikalingi, juk 
tavęs niekas niekur neve
žios?"

Buvo jau po pirmos va
landos nakties. Atsisveiki
nau su šeimininkais, kurie 
susigūžę sėdėjo savo kam
bary, paprašiau, kad apie 
mane praneštų namiškiams, 
palikau jiems namų adresą. 
Dėl viso pikto.

Išėjau į nežinios rytojų: 
Gatvėse žmonių nesimatė. 
Pasukome į kairę, leidomės 
nuo Žaliakalnio žemyn Kau

ko laiptais. Švietė ryški 
mėnulio pilnatis. Nors dar 
buvo saulėtas ir šiltas ru
duo, vakarai su skaidriu mė
lynu dangumi nebesulaiky
davo per dieną žemės su
kauptos šilumos. Nakties 
vėsa gaivino, blaškė miegą. 
Tiesą pasakius, jo ir nebe
buvo. Jį išblaškė paskutinės 
valandos įvykiai. Baigiant 
leistis laiptais, Donelaičio 
gatvėje, toliau priekyje, irgi 
ta pačia kryptimi nuėjo trys 
žmonės. Gal ten tokio pa
ties likimo žmogus? Gal ir 
jam buvo pažadėta ilgai nc- 
užlaikyli? Gal...

SAUGUMO RŪSYJE
Vytauto prospekto ir 

Laisvės alėjos gatvių sandū
roje buvo Saugumo depar
tamento rūmai. Mūsų ke
lias vedė į juos. Prie durų 
visi buvome patikrinti sto
vinčios sargybos. Mano do
kumentus perdavė čia pat 
stovėjusiam kareiviui, o abu 
mano palydovai sugrįžo at
gal į gatvę. Matyt, nuėjo 
tęsti jiems paskirto nakties 
"darbo plano".

Kareivis nuvedė mane į 
trečio aukšto koridorių. 
Praeinantį leitenantą pa
klausė, kur mane vesti. Šis 
parodė netolimo kabineto 
duris. Matyt, tai buvo tar
dymo kambarys. Vidutinio 
dydžio patalpoje stovėjo ra
šomasis stalas, ant kurio gu

Vienoj Vasario 16 d. koncerto daly buvo rodomos skaidrės - vaizdai Lietuvos žymesnių vietovių, 
kurie gražiai atitiko vaikų dainuojantiems, ašarų patraukiantiems žodžiams apie tėvyne Lietuvą. Štai 
matosi viena iš minėtų skaidrių ir iš kairės j dešine Venta Civinskaitė, Pilypas Taraška, Rūta Švarcaitė, 
Simas Laniauskas,Saulius Kliorys, Kirstina Stankutė ir Veronika Taraškaitė,

(Nuotraukos iš Vasario 16-osios minėjimo Clevelande - V. Kliorio ir V. Gyvo)

lėjo dvi bylos su netvarkin
gai išsklaidytais popierių 
lapais, trys kėdės. Žmonių 
nebuvo. Mane paliko vie
ną, pasodinę atokiau stalo. 
Liepė laukti viršininko.

Ilgai laukti nereikėjo. 
Po penkių septynių minučių 
į kambarį įėjo vidutinio 
ūgio, įmitęs, apie 50 metų 
žydų tautybei charakteringų 
bruožų, matyt, ilgų nemigos 
naktų išvarginto veido tar
dytojas. Iš padėto ant stalo 
mano paso, kratos ir arešto 
protokolo pasitikslino ma
nosios asmenybės duomenis 
ir pradėjo pildyti tardymo 
protokolą. Vos įpusėjęs ra
šyti, pradėjo knapsėti. Pasi
trynęs akis, bandė rašyti, 
bet miegas vėl lenkė jo gal
vą. Ir jis jau lyg ir vėl už
migo. Tik staiga kažkoks 
bruzdesys koridoriuje jį pa
budino. Tardymo procedū
ra ir mieguistumo priepuo
liai kartojosi dar keletą kar
tų. Taip maždaug po pu
santros valandos tokio keis
to darbo, šiaip taip užbaigęs 
rašyti pirmą tardymo proto
kolo lapą, pakišo man pasi
rašyti. Perskaitęs ir neradęs 
savo sakytų minčių "nukly
dimo", pasirašiau. Iškvietęs 
budintį kareivį, paliepė ma
ne nuvesti į rūsį ir perduoti 
kažkokiam asmeniui.

Buvo gal apie trečią va
landą ryto. Apsidairiau. Po
žemis blankiai apšviestas. 
Rūsio prieangis gal trijų ke
turių metrų dydžio. Kairėje 
dvejos ar trejos durys, ve
dančios į kameras, priekyje 

- prausykla, dešinėje - du
rys į tualeto kabinas, dušus. 
Judėjimo nebuvo. Mane 
pasodino apytamsiame kam
pe ir liepė laukti, tik nepa
sakė - ko ir kiek. Matyt, 
buvau šiek tiek prisnūdęs. 
Išbudino čiužesys.

Iš kampo išlindo mie
guistas kareivis. Netrukus 
atvedė tris naujus būsimus 
"gyventojus", kuriuos irgi 
pasodino rūsio kampe. To
kia buvo naujos dienos pra
džia. Atėjusi kita pamaina 
iš rūsio kamerų leido po tris 
keturis žmones rytinio tua
leto. Kai ši "ceremonija" 
baigėsi, atėjęs leitenantas 
susirado mane, įvedė į vieną 
rūsio kamerą, kurioje jau 
gyveno devyni tardomieji. 
Kamera buvo maždaug trijų 
metrų pločio ir trijų su puse 
ilgio, su vienu grotomis už
kaltu langeliu palubėje, ku
rio viršutinis kraštas buvo 
gal 20 cm virš gatvės grin
dinio. Langelio stiklas - 
nepermatomas. Jo viršuti
nis kraštas buvo atdaras visą 
laiką, nes trūko oro, blogai 
vėdinosi.

Rūsio gyventojai pasiro
dė mažai kalbūs. Vienas ki
tas paklausė, kas naujo, 
nors atrodo, kad ir jie patys 
dar neseniai atėję čia į "sve
čius". Be to, visi žinojo, 
kad būna atvejų, kai į kame
ras sodina specialiai paruoš
tus agentus, kurie turi išgau
ti papildomas žinias, reika
lingas tardymui. Tokie pa
prastai kameroje ilgai neuž
sisėdi. (Nukelta į 8 psl.)
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■ laiškai Dirvai
LIETUVA IŠEIVIJAI 

SPIOVĖ Į VEIDĄ
Penkis dešimtmečius lie

tuvių išeivija, paplitusi lais
vajame pasaulyje, buvo gi
liai susirūpinusi, sielojosi, 
aukojosi, kaip efektyviau 
padėti okupuotai Lietuvai 
išsivaduoti iš komunistų 
jungo.

Išeivija tame reikale bu
vo be galo jautri. Suorgani
zuoti bendriniai veiksniai, 
organizacijos, ir visi lietu
viai šias pastangas uoliai rė
mė, aukojo tai kovai vesti 
savo sunkiai uždirbtus dole
rius, vargo demonstracijose, 
beldėsi į laisvojo pasaulio 
valstybių vyriausybių duris, 
į kongresus, rašė memoran
dumus įrodinėdami, kad 
Lietuva okupuota, kovojanti 
už laisvą, norinti nusikratyti 
bolševikų valdomos siste
mos, sudėjusi milžiniškas 
aukas kovos laukuose, Sibi
ro taigose prašėme pasaulio, 
kad mums ir tėvų žemėje 
kovojančiai tautai padėtų.

O kai Lietuva tarė -Lais
va ir nepriklausoma valsty
bė štai jau realybė. Išeivija 
begalo džiaugėsi. Dar stip
riau sujudo padėti Lietuvai. 
Fondai, Bendruomenė, or
ganizacijos telkė įvairiais 
būdais lėšas ir ne vienu mi
lijonu padėjo iš okupacijos 
prisikėlusiai Lietuvai.

Išeivija, atrodo, net besą
lyginiai skubėjo į pagalbą, 
kad tik Lietuvoje stiprėtų 
demokratija, kad nebūtų 
grįžtama į buvusį valdymą. 
Per pastaruosius trejetą me
tų, neabejojame, išeivija 
Lietuvai atidavė didelė 
duoklę.

Deja išeivijos viltys ėmė 
vėliau blėsti. Tuometinė 
AT priėmė nepalankius išei
vijos lietuviams įstatymus, 
pilietybės, nuosavybės grą
žinimo klausimais. Taigi 
jau pirmi žingsniai rodė, 
kad išeivija Lietuvai nerei
kalinga, nors buvo girdėti 
balsų, kad Lietuva esanti 
dėkinga išeivijai už jos pas
tangas padėti Lietuvai.

Pirmąjį nusivylimą ly
dėjo nesėkmingas referen
dumas įteisinti prezidentinį 
postą. Išeivija vistik laikėsi 
tuo klausimu vieningai ir 
prezidento instituciją rėmė.

Pagaliau turėta vilčių, 
kad Seimo rinkimuose Lie
tuva pasuks kitu keliu, iš
rinks Seimą iš Sąjūdžio, ne 
komunistų atstovų. Išeivija 
Seimo rinkimuose rėmė Są
jūdį už demokratiną Lietu
vą. Buvo sudarytas net spe
cialus komitetas ir išeivija 
nuostabiai jautriai į tai atsi
liepė, rinkimų reikalams 
sudėdama į fondą virš sep
tyniasdešimt tūkstančių

dolerių.
Deja tauta, ištikta ekono

minės krizės, nedateklių, 
gyvendama chaose, didele 
balsų dauguma pasisakė už 
jau persikrikštijusią buv. 
komunistų partiją, dabar va
dinamą LDDP. Išeivijoje 
nauja nusivylimo banga, 
įvairūs komentarai, priežąs- 
čių ieškojimas, tačiau nie
kas nebepadės, Lietuvos lie
tuviai sugrįžta po komunis
tinės sistemos partijos val
dymo sparnu.

Ir čia išeivija nepraranda 
dar vilties. Ir vėl nauji, šį 
kartą istoriniai prezidento 
rinkimai. Visų viltys-tauta 
apsigalvos ir prezidenti
niuose rinkimuose klaidas 
atitaisys prezidentu išrinks 
ne buvusį komunistų lygerį, 
bet nepartinį, dorą, gerą 
diplomatą, taip pat gerai pa
žįstantį Lietuvos problemas, 
nes penkis dešimtmečius 
gyvendamas išeivijoje dirbo 
Lietuvai.

Pradžioje net keli kandi
datai taikstėsi į prezidento 
kėdę. Vėliau dėl įvairių 
priežasčių kiti nubyrėjo, li
ko Algirdas M. Brazauskas, 
buv. komunistų lyderis ir 
diplomatas, Lietuvos amba
sadorius Washingtonc Sta
sys Lozoraitis.

Ir vėl išeivija sujudo. 
Susidarė komitetai St. Lo
zoraičio kandidatūrai remti, 
vėl suaukojo propagandai 
vesti virš trisdešimt tūks
tančių dolerių. Kampanijai 
vesti padėjo inž. Valdas 
Adamkus.

Kampanijos metu iškilo 
biaurių, Stasį Lozoraičio 
šmeižiančių kalbų. Akty
viai prisidėjo ir buv. VLI
KO pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis, niekindamas gar
bingą, nepartinį kandidatą 
St. Lozoraitį. Spaudoje iš 

L. Kulbienės nuotr.
Petro Čepo Jaunimo Fondo vakare pokalbis su Šarūnu Marčiulioniu. Nuotraukoj Š. Marčiulionis, 

A. Čepas ir A. Skabeikis,

Lietuvos ir išeivijos pusla
piuose skaitome dr. K. Bo
belio labai nekorektiškus 
pareiškimus. Žinoma, kiek
vienas turi teisę pasakyti sa
vo nuomonę. Demokratijo
je tai galima. Tik ar verta 
dergti nekaltą žmogų, pra
manytais šmeižtais, norint 
pataikauti savo "gerada
riui", kuris gal žada minis
tro portfelį.

Ir šį kartą tauta net 60 su 
virš procentų balsų pasisakė 
už A. Brazauską, nors kitas 
pretendentas Stasys Lozo
raitis vistik, nežiūrint šmeiž
tų, surinko arti aštuonių 
šimtų tūkstančių balsų. Tai 
vistik geras ženklas, ne visi 
rėmė A. Brazauską.

Taigi ir čia išeivijos pa
stangos nuėjo veltui. Bet 
vistik išeivija įrodė savo pa
triotiškumą. Pralaimėjimu 
išeivija nesidžiaugia. Gal 
net nereikėtų ir nusiminti. 
Tik gerai atsiminti, kad Lie
tuva išeivijai tris-keturius 
karius spiovė į veidą, kaip 
teisingai teigė po visų rinki
mų, žymusis visuomeninin
kas, žurnalistas, tautinės 
minties veikėjas Vytautas 
Abraitis. Taip, Lietuva spio
vė išeivijai į veidą, "atsidė
kodama" iš tuos milijonus, 
kuriuos mes iš meilės Lie
tuvai, jos žmonėms, Lietu
vos demokratijai per penkis 
dešimtmečius sudėjome ir 
Lietuvai padovanojome.

įvykis istorinis. Tauta 
lėmė pasirinkimą. Išeivija 
buvo ir bus. Reikės su Lie
tuva gyventi, nes vistik ji 
mūsų Tėvynė Motina, kuria 
mylėjome ir mylime. Dar 
taip neseniai PLB Seime, 
Lemonte, dabartinis PLB 
pirmininkas inž. Nainys de
klaravo: "Nebūkime mes ir 
jūs, bet būkime tik Mes". 
Ar ir po šių rinkimų šis mei
lės ir susivienijimo šūkis 
liks prasmingas, gyvenimiš
kas? Parodys ateitis. Tokių 
įvykių akivaizdoje turi išei
vija rimtai išmąstyti būsimą 
savo politiką.

Jurgis Janušaitis, Florida

KODĖL DIDELĖ TAUTOS DALIS 
BALSAVO UŽ ALGIRDĄ 

BRAZAUSKĄ
Laiškas iš Kelmės

Ilgai neprisiruošiau pa
rašyti laišką tik dėl to, kad 
pas mus didelė įtampa, sie
loje nerimas. Buvo ir gėdos 
jausmo už savo tautą, ir 
nuoskaudos atjaučiant tuos 
atsidavusius dorus, sąžinin
gus, drąsius vadovus, kaip 
Landsbergis ir jo artimiau
sieji bendražygiai. Ir tik ku
riuos dideliu įžvalgumu pa
vyko išskirti iš didelio būrio 
apsimetėlių sąjūdiečių.

Tad šiuo laišku noriu 
bent šiek tiek nušviesti prie
žastis pralaimėjimo dorų 
žmonių ir tikrų patrijotų.

Taip. Išrinko liaudis. 
"Vox populi, - vox Dei". 
Pas mus dar sako: "Liaudis 
neklysta". Tačiau girdėjau 
iš vieno protingo žmogaus, 
kad liaudis kaikada ir labai 
klysta. Ir ėmiau galvoti. 
Mano giminės, seneliai pa
sakodavo, kaip jų tėvai mi
nėdavę vieno kunigo pa
mokslą caro metais. Kuni
gas graudžiu balsu kalbėjo 
apie baudžiavos panaikini
mą ir tiesiog verkšleno: Kur 
dabar mano mieli žmone- 
liai, mano parapijiečiai pasi
dės, kaip gyvens be po
nų?"... Ir tie mieli parapi
jiečiai bažnyčioje ėmė tikrai 
raudoti...

Grįžęs iš Sibiro sukinė
jaus tarp visokio luomo 
žmonių ir turėjau progos 
pažinti iš arti, ir labai gerai 
pažįstu tą masę, kuri balsa
vo už Brazauską ir jo par
tiją. Žinai jų nusistatymą ir 
motyvus, nors neretais at
vejais iš viso jokių motyvų, 
- tiesiog iš "akies".

Balsavusius už buvusius 
komunistus grupuoju į ke
lias grupes: Pirmiausia di
džioji dalis kaimiečių. O 
kodėl? Daug, gal ir daugiau
sia lemia tamsa, arba visiš
kas nesiorientavimas aplin
kybėse. Mat daugelį metų 
iš perijodinės spaudos buvo 

skaitoma tik "Tiesa" ir dar 
rajoninis laikraštukas. Taigi 
toji "Tiesa" tiek metų skelbė 
melą, visokius šmeižtus ir iš 
viso atpratino žmones skai
tyti spaudą. Todėl nemaža 
kaimo ir šiandien nesupran
ta viso gyvenimo pasikeiti
mo priežasčių.

Daugumas tapo pragma- 
tikais (tai labai pamėgtas 
LDDP žodis). Reiškia, kas 
ėmė slinkti artyn partijos 
"lovio" ir šis tas jiem atlik
davo. Ir suprato, kad prag
matiškai veikiant - visai ne
blogai. Kas arčiau fenuos, 
kad ir skurdžios galvijų ar 
kiaulių, o kas arčiau konto
ros - visai gerai. Galima 
"nukniaukti" ar "sukombi
nuoti".

Pamažu žmonių ir dorų
jų žmonių sąmonėje vagystė 
tapo pateisinama, toliau vis 
labiau. Niekas iš valdžios 
nežiūrėjo į ateitį. Kirto tą 
šaką, ant kurios patys sėdė
jo. Nomenklatūros klestė
jimo metais dygo pilys ir 
rūmai, vyko kunigaikštiškos 
medžioklės, išdygo me
džioklės rūmai didžiose gi
riose, kad ir mūsų Lietuvo
je. Kaip Prancūzijoj Liud
viko XIV laikais: "apres 
nuosle deluge".

Miškuose, paežerėse pri
dygo suomiškų pirčių, sve
tainių. O tų pilkų kolūkie
čių gyvenime - vis kažkoks 
dvilypumas. Išgirsi būdavo, 
daugiau aimanas ir skundus. 
Skusdavosi nepakeliama 
darbo našta, nuo tamsos iki 
tamsos, be švenčių ir poilsio 
dienų. Ir skundėsi, būkšta- 
vo, kad visai nebelieka kam 
dirbti kolūkiuose: vaikai iš
laksto į miestus, o ką mes 
čia belikę seniai darysime. 
Taip tie patys bedejuojantys 
kolūkiečiai kokios nors Ko
lūkinės (ar bendros komu
nistinės) šventės proga pri
sisiurbę pigios degtinės šok
davo ratelį ir plėšdavo "prag
matiškojo" kompozitoriaus: 
"Mūs kolūkio pirmininkas 
vidury ratelio, kaip raibusis 
sakalėlis" ...čiupk, sakalėli, 
raibąją gegelę... Ir taip bu
vo girdima, kad tik būtų ap
svaigę ir linksmi ir užsimir
šę...

Kolūkių pirmininkai sta
tėsi namus miestuose, statė
si vilas kurortinėse vietose, 
o medžiagas vežė iš kolūkių 
"patikimi" vairuotojai, "api
formino", nurašinėjo taip 
pat patikimi buhalteriai, 
transportu pasirūpino pati
kimi kolūkio inžinieriai ar 
mechanikai, o produkciją 
nuveždavo į tolimą turgų 
patikimi agronomai ir t.t.

Štai viena didelė grupė 
balsuotojų už partiją.

(Nukelta į 8 psl.)
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KODĖL TIEK DAUG BALSAVO 
UŽ ALGIRDĄ BRAZAUSKĄ?

Bet kyla klausimas, ko
dėl balsavo už Brazauską ir 
partiją didžioji dalis eilinių 
kolūkiečių, prasčiokėlių? 
Ogi priežastis ta, kad jie bu
vo atpratinti skaityti spaudą, 
buvo lengvai mulkinami. 
Tuo pasinaudojo komunis
tai, kurie nepaprastai akty
viai veikė, labai gudriai ir 
klastingai maskuodamiesi 
visose rinkimų kompanijo
se, referendumuose. Neiš
manėlius kurstė, erzino, 
baugino visokia prapultim. 
Išmokė keikti, koneveikti 
sąjūdį, vadovus, skleidė vi
sokiausius šmeižtus ir nesą
mones. Veikė slaptai ir or
ganizuotai, kaip per daug 
metų išmoką.

Ir patikėjo žmoneliai, 
kad reikia lik nuversti, per
rinkti vyriausybę, ir neliks 
rūpesčių dėl ryt dienos. 
Pragyvenimo lygis, kad ir 
šioks toks bus garantuotas. 
Patikėjo, kad per kraštus 
liesis nafta. Parduotuvėse 
bus prekių ir t.t.

O tėvynė?... O gimti
nė?... O Nepriklausomy
bė?... Šitos sąvokos tary
tum liko nuošaly, tarytum 
liko užmirštos. Mus senuo
sius Lietuvos pabijotus (tie
sa yra tokių ir jaunimo tarpe 
nemaža) šiek tiek nustebino, 
suglumino, nuliūdino patir
tas abejingumas. Aukštes
nės sąvokos - tik švieses
niems žmonėms, jautres
niems, dvasingesniems. 
Tikrojo atgimimo, to niekad 
neužmirštamo dvasinio pa
kilimo metu buvome įtikėję 
visais. Deja teko ir nusivil
ti, nes paskui tiek nemaža 
atsirado tokių, kaip iš tos 
pasakėčios: "brol kalbi, kaip 
senas ir mano ten tėvynė, 
kur skaniausias penas".

Nė motais "brazauski- 
ninkams", kad greitai nusia
lins mūsų dirvos, dirvože
mio struktūra. Nė motais, 
kad dirvos jau kiek metų 
negauna puvenų, organinių 

TRANSPAK praneša:
VELYKINIAI MAISTO SIUNTINIAI:

55 svare'; įvairaus maisto produktų ..$98.00
22 svarai įvairaus maisto.................$65.00
22 svaiai mėsos gaminių.................$98.00
45 svarai įvairaus maisto be mėsos $75.00 

MAŽAS BET VERTINGAS: kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, aliejus, mėsos 
konservai, vitaminai TIK $35.00

Visi gaminiai sudaryti iš užsienietiškų produktų 
išskyrus rūk tas dešras ir sūrį.

Konteineriai siunčiami kas savaite 
Skubius su ntinius siunčiame "AIR CARGO”. 

Pinigai pervedami Doleriais.
Siųskite per seniausią siuntinių i Lietuvą įstaigą. Didžiausias 
skaičius visų siuntinių siunčiama per TRANSPAK

CLEVELANDO
apylinkių gyventojai vežkite - PAK MAIL

ROTA DEGUTIENĖ
28262 Chardon Rd. VVilloughby Hills, OH 44092

216 943-4662
TRANSPAK

2636 W. 69TH ST. CHICAGO, IL 60629 
1-312-436-7772

trąšų. O kodėl? Todėl, kad 
šiaudų kūgiai supūva lau
kuose. Pavasarį rugienose 
liepsnoja gaisrai - deginami 
apipuvę šiaudų kūgiai. Mėš
las iš fermų išstumiamas į 
duobes - mėšlidės. Iš čia 
skystas be kraiko mėšlas, 
lik simboliškai išvežamas į 
dirvas. Duobės prilyja, pri- 
žliunga, tada patogiausia 
užsimaskavus išleisti į grio
vius, į upelį ar ežerą.

Nė motais, kad nyksta 
visa gyvoji gamta. Tų vaiz
dų Lietuvoje, kurie išlikę 
mūsų senos kartos atminty
je, kai vasaros pradžioje 
einant per lauką pempės ke
purę numušdavo nuo gal
vos, kai griežlės nuo pava
sario iki rudens po laukus ir 
pievas keldavo koncertus, 
kai pavasariais pamiškės ir 
pakrūmiai tiesiog šniokšda- 
vo nuo įsilinksminusių 
strazdų, kai vyturėliai bū
riais kildavo į orą... Dabar 
kiškelio laukuose nepama
tysi. Putpele tik Raudonoje 
knygoje pamatyti gali.

Tarytum nebėra to žmo
gaus - lietuvio ūkininko, 
tauraus ir darbštaus. Nesi
girdi skambios dainos po 
darbo laukuose.

O kas toliau? Norėtųsi 
tikėli Atgimimo aušra. Bet 
šiuo metu nemaža purvo, 
nemaža pykčio ir pavydo 
bei girtuoklystės.

Štai viena ryški grupė 
balsuosiančių už Brazauską 
per prezidentinius rinkimus, 
- tai grupė žmonių apimta 
pikto pavydo.

Toliau nemaža balsuoto
jų grupė susidaro iš tų pasi
vadinusių "rusakalbiais". 
Tai užmaskuotoji "penktoji 
kolona".

Dabar pas mus įtemptos, 
karštos dienos. Esame bai
mėje ir rūpestyje. Jei pralai
mėsime, bus didelis smukte- 
lėjimas, viskas labai užsitęs, 
kol žmonės tikrai atsikrapš- 

°tys akis.

Štai, kurie padeda 
išlaikyti lietuvišką 

laikraštį
A t n a u j i n d a m i 

prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo: 
Lapšicnė J., Delham ............  5.00
Kapočius J., Cotuit ............ 10.00
Simanauskas P., Bristol ....... 5.00
Kubill G., Philadelphia ........ 5.00
Melsbakas M., Cleveland .... 3.00
Varnelis A., Dowagiac ...... 20.00
Vilutis E., Daytona B........... 20.00
Izbickas F., Westwood ...... 10.00
Yankus A., Rochester ........ 20.00
Šeputa K., Surfside ............ 10.00
Jakštys I., So Pasadcne ...... 10.00
Daunys A., St. Pete.............. 10.00
Butkus P., Largo ................... 5.00
Jonaitis I., Cleveland ......... 20.00
Gilvydis A., Evergreen Pk. .. 10.00 
Dovydaitis E., Los Angeles . 10.00 
Šišas J., Santa Monica ......... 15.00

Lozoraičiu tiki visi tikro
jo Sąjūdžio žmonės, tikime 
jo žodžiais ir darbais. Sla
pukų agitatorių - siundytojų 
šmeižtai iki koktumo kvaili. 
Bet atsiranda kai kas ir su
klūsta. Neveltui yra pasa
kęs vienas komunistų vadu
kas: "gerai, kad mūsų parti
ja (LDDP) išlaikė savo 
struktūras periferijose". 
Jiem bepigu, jie labai akty
viai varė savo rinkimų agi
taciją "iš apačių" (kitas jų 
žodis) pildami daug purvo 
ir melo. O melas tai jų duo
na kasdieninė.

Taigi gyvename rūpes
čiu ir nerimu. Rinkimai čia 
pat ir kai girdi politikuojant 
turguose bei gatvėse, girdi 
kartojant vis tas standartines 
frazes pritaikytas tamsuolių, 
prasčiokų skoniui, jaučiasi 
liūdnos prognozės. Girdisi 
tokie pasakymai apie Lozo
raitį ir Adamkų: "Ko jie čia 
atvažiavo, pinigų prisiplėšė 
Amerikoje, dabar Lietuvą 
nori nupirkti".

Man nesuprantama, kokį 
vaidmenį vaidina Bobelis. 
Per bolševikmetį "Tiesa" 
nuolat šmeižė VLIKĄ ir jo 
vadovą. Toksai Donatas 
Rodą nuolat rašė pamfletus, 
kad ir gana primityvius. O 
dabar jis komunistų globo
je, į seimą jį partraukė ko
munistai ir kairieji, kai ku
rie prisidengę kitu vardu.

Bobelis parodė save, at
skleidė visas kortas per tele
viziją debatuose su Vladu 
Adamkum, kurį gerbiame 
visi bent kiek apsišvietę 
Lietuvos žmonės. Jis neiš
laikė jokio takto, pradėjo 
šmeižti Lozoraitį, atvirai 
niekinti jį ir jo žmoną, kaip 
svetimtautę. Jis nesusilaikė 
įniršo, kaip paskutinė mūsų 
turgaus boba, atrodė, kad 
pradės plūstis taip, kad 
Adamkui, kaip tauriam ir 
kultūringam žmogui neliko 
nieko kito, kaip nutraukti su 
juo pokalbį.

Tai tokios nuotaikos ir 
politinė padėtis mūsų Lie
tuvoje prieš rinkimus, kurią 
bent schematiškai mėginau 
šiame laiške paaiškinti.

S.P.

Mačionis A., St. Pete........... 10.00
Račkauskas P., Dorchester . 10.00 
Lukas J., Philadelphia .......... 5.00
Orantas J., Ormond ............ 10.00
Žukauskas K., Sunny H......  20.00
Mikšys P., Juno Beach .....  10.00
Šulaitis J., St. Petersburg ... 25.00 
Kuprevičius A., Cleveland . 10.00 
Čcičys E., Parma ................  20.00
Franckevičius O., Hammond ...

Rcškevičius R., Omaha   10.00
Židonis M., Ncw Haven .... 10.00
Žiugžda B., Cleveland ....... 10.00

TAIP VĖL BUVO RUOŠIAMOS 
NAUJOS AUKOS l SIBIRĄ...

(Atkelta iš 6 psl.)

Komendantas visiems 
rūsio gyventojams išdalijo 
po du litus paros maistui 
nusipirkti. Specialiai tam 
darbui atlikti buvo paskirtas 
kareivis, kuris turėjo surašy
ti, kas ko pageidauja, ir nu
pirkęs atnešti. Maisto pro
duktų kainos jau buvo pa
kilusios, todėl už tuos du 
litus nupirktas maistas buvo 
menkas ir persivalgymas 
negrėsė. Karštų patiekalų 
per visą saugumo rūsyje iš
sėdėtą laiką negavome.

Tarp areštuotųjų buvo 
įvairaus amžiaus ir užsiė
mimo žmonių. Tardyti 
kviesdavo tik vieną kitą. 
Grįžusieji iš kvotos būdavo 
mažai kalbūs ir retai kuris 
pasakodavo apie jos eiga. 
Nereti atvejai, kai po gero 
kamantinėjimo į kamerą ne
begrįždavo. Jų vietas užim
davo nauji. Būdavo, kad į 
kamerą sugrūsdavo 13 žmo
nių. Kartą atvedė jauną 
prancūzų lakūną. Vaikinas 
buvo energingas, geros nuo

taikos, šviesių vilčių. Man 
jis priminė neseniai pagautą 
lydeką, įmestą į jau seniai 
sugautų žuvų saugyklą.

Kadangi gimnazijoje bu
vo dėstoma ir prancūzų kal
ba, man pasisekė užmegzti 
su juo nelabai sudėtingą po
kalbį. Bet kaip jis pas mus 
atsidūrė - nepasakojo. Jis 
turėjo daug vilčių greitai 
grįžti į savo saulėtą Prancū
ziją ir kvietė mane atvažiuo
ti į svečius. Ant popieriaus 
skiautelės buvo parašęs sa
vo namų adresą. Žinoma, 
adresą sunaikinau, nes, jį 
kam nors atradus, galėjau 
būti įtartas kaip prancūzų 
šnipas ar agentas. Ar jis ga
lėjo tuomet suprasti, kad pa
sisvečiuoti Prancūzijoje ga
lėjai nebent tik miegodamas 
ir sapnuodamas nežemiškus 
sapnus? Dažnai prisimenu 
jį ir galvoju, kažin ar jis 
pats besurado savo namus? "

Tardyti manęs nekvietė, 
nors praėjo jau dvi savaitės. 
Pasirodė pirmieji "neregis
truoti svečiai" - utėlės. Pra
dėjome reikalauti geresnių 
gyvenimo sąlygų, nes iki 
šiol ne tik kad nebuvome 
pirtyje, nebuvo keičiami nė 
baltiniai. Nuramino, kad 
viskas bus padaryta, tačiau 
kaip ir kada, liko neaišku.

Po kelių dienų vidumak-

Gobis P., Dearbom Hts........ 20.00
Želvienė D., Detroit ............. 5.00
Andruškevičius K., Canada.. 10.00 
Veitas R., Milton ...............  20.00
Avižonis V., Milford ........... 5.00
Rack V., Eastlake ................. 5.00
Matuliolis A., Cleveland .... 10.00 
Januškis V., Cleveland ...... 10.00
Mikulskienė O., Cleveland ... 5.00 
Stuogis V., Cleveland .......... 5.00
Venclauskas S., Euclid ........ 5.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame 

tyje atidaręs kameros duris 
kareivis pareiškė, kad visi 
susirinktų savo daiktus ir 
pasiruoštų kelionėn. Kur 
keliausim - nepasakė. Po 
pusvalandžio buvome su
varyti į saugumo kiemą ir 
sugrūsti į belangį kalėjimo 
sunkvežimį, liaudies vadi
namą "juodąja varna". Ka
dangi mašina buvo be lan
gų, tai važiuojant orientuo
tis buvo beveik neįmanoma. 
Pavažiavus tris keturias mi
nutes, mašina sustojo, pasi
girdo jos įspėjamasis signa
las, po to geležinių durų 
džerksėjimas. Supratome, 
kad mus atvežė į buvusį 
sunkiųjų darbų kalėjimą 
Mickevičiaus gatvėje. Išlai
pino kieme. Nuvedė į pirtį. 
Pirtyje vos vos spingsėjo 
lemputė, tvyrojo niūrumą. 
Nors vanduo buvo tik drung
nas, bet jautėme didelį ma
lonumą. Pakeitė apatinius 
baltinius, apsirengėme ir vėl 
išvedė į kiemą, prie "juodo
sios varnos". Važiavome 
tik tris minutes - sugrąžino 
į tas pačias saugumo rūsio 
patalpas, kurios mūsų mau
dymosi melu buvo dezinfe
kuotos. Kadangi rūsio ven
tiliacija bloga, dar kelias 
dienas dusinomės nemalo
niu dezinfekcijai naudotų 
medžiagų kvapu.

Gyvenimas požemy be 
galo vargino. Vietos buvo 
maža, šviesa nyki, gryno 
oro nedaug, į pasivaikščioji
mus neveda, maistas vieno
das, apysausis, be sriubos. 
Gulėjome ant grindų, be 
čiužinių, naktį sunku persi- 
versti ant kito šono, ypač jei 
kurią dieną suimtųjų atveda 
daugiau. Paprašiau, kad 
iškviestų vyresnįjį. Atsakė, 
jog visi užimti. Kodėl ne
tardo? Atsakė, kad jie žiną, 
kurį kada reikia tardyti. Žo
džiu, pasikalbėjom lyg su 
siena. Apėmė beviltišku
mas. .

Tik po mėnesio, rodos, 
lapkričio 15-osios vidurnak
tį. įėjęs prižiūrėtojas visus 
prikėlęs pasakė, kad vėl bū
tume pasiruošę su daiktais. 
Vadinasi, vėl reikės važiuo
ti. Supratau, masinių palei
dimų į laisvę nebūna. Var
gu ar paleidžia ir po vie
ną... Pražuvau. .

(Bus daugiau)



Begyvendami Amerikoje 
jau daugybą melų patyrėme 
smagių, keistų, apgaulingų 
ir nuodėmingų nutikimų. 
Vie-nas įdomus fenomenas, 
įsi-šaknijęs Amerikos 
buityje, skelbiamas, kad 
gali gauti nemokamai. 
FREE! Čia magiškas žodis 
už kurio meškerės kabinasi 
ne lik kvailos žuvelės, bet ir 
labai gudrios lydekos.

Apie 80% skelbimų pra
deda savo pardavimo tech
niką žodžiu FREE. Dauge
lis ir labai susigundina. 
Tiek viskas kainuoja! Tiek 
pabrango! O čia siūlo 
FREE.

Nepcrsenai gavau laišką 
pranešantį, kad laimėjau ne
paprastas dovanas. Turiu 
pasirinkti: automobilį, atos
togas Havajuose ar $10.000. 
Susijaudinau. Na, manau, 
nors kartą ir į mano trobelės 
langą pažvelgė skaisčioji 
saulė. Laiške buvo pasaky
ta, kad reikia pašaukti tele
fonu. Pašaukiau.

Gražaus balso mergina 
atsiliepė. Sakau: esu toks ir 
toks, kuriam prižadėta trys 
dovanos. Bet aš noriu auto
mobilio. Spalva nesvarbu.

Gražaus balso mergina 
sako: reikia dar šį bei tą at
likti prieš gaunant automo
bilį.

Ką? Reikia nupirkti bol 
point pieštukų, kuriuose bus 
įrašytas tavo vardas.

Kiek man tai kainuos?
$400.00.
Greit sumečiau savo 

makaulėje, kad čia neblogas 
biznis. Sakau: siųskite tuos 
pieštukus ir automobilį, o aš 
siunčiu jums pinigus. Ma
nau, gauti automobilį už 
$400.00 ne kasdien pasitai
ko. O čia man tokia laimė 
kaip iš dangaus iškrito. Bet 
gražaus balso mergaitė sa
ko: pasiųsk $400.00, tada 
mes tavo vardą įdėsim į lo
teriją. Tada galėsi laimėti 
automobilį.

motinos (trečia iš kaires) atvažiavusios j JAV pagjhvaikų gydymo programą. Kiti nuotraukoje Albinas 
Hopmanas; Gražina Liautaud ir p. Budrys, vaikų:gydymo programos tvarkytoja. B ent Hanson nuotr.

Ačiū labai. Aš už vieną 
dolerį galiu dalyvauti loteri
joje ir galimybė laimėli ne 
automobilį, bet keliasdešimt 
milijonų.

Aną dieną pašaukia ma
ne telefonu. Kreipiasi var
du ir pavarde. Ir pareiškia, 
kad esu labai laimingas, nes 
esu parinktas iš daugelio ir 
gaunu nemokamai sklypą 
žemės. Čia labai nudžiu
gau.

Būti žemės gabalo savi
ninku, kiekvieno žmogaus 
svajonė. Taip pat ir mano. 
Tolimesniame pokalbyje 
paaiškėjo, kad gaunu Free 
sklypelį kapinėse. Kur? 
Bcrvine. Gana toli. Mano 
palaikų nugabenimas kai
nuos daugiau negu tas skly
pelis. Bet jau neklausiau 
tolimesnių sąlygų, nes pa
gaugai nusirito per mano 
nugarkaulį. Dar esu gyvas, 
o jau kapinėse vietą siūlo.

Ir tas FREE labai įtarti
nas. Gal reikės gėles šimtui 
metų pirkti. O gal už laisty
mą mano kapo žolelių po 
dešimt dolerių už vandens 
galioną skaičiuos. O gal...

JUOZAS LESČINSKAS, 89 
METU, MIRĖ DETROITE 

Ilgametis tautininkų, šaulių, radijo klubo veikėjas
Juozas Lcsčinskas ilgus 

metus veikė Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Detroito sky
riaus, St Butkaus vardo šau
lių kuopos ir Detroito radijo 
klubo valdybose. Jis buvo 
labai pareigingas ir sąmo
ningas visuomeninkas, ku
rio pastangų dėka buvo 
įvykdyta daug mažesnių ir 
didesnių darbų. Štai jis 
renka aukas, rašo protoko
lus, padeda šaulių stovyklos 
ūkio darbuose, parengia ir 
pranešinėja lietuviškas radi
jo programas. Jei Detroito 
lietuvių kolonija sukūrė sa
vitą ir aiškų visuomeninį 

o kas juos ten žino.
Bet Amerikoje žodelis 

FREE turi magišką reikšmę. 
Sakoma, kad su automobi
liais suvažiuoja, kad gautų 
sriubos FREE.

O gal tas žodis surištas 
su žodžiu FREEDOM (lais
vė). Gal jau užmiršo, kad 
laisvė neateina veltui. Už ją 
reikia brangiai mokėti.

* * *
Rinkiminiais metais, 

kaip įprasta, kandidatai ža
da ir žada. Demokratas 
Clinton aiškino, kad tie res
publikonai su Bushu prieša
kyje nualino Ameriką. Jis 
žino, kaip reikia atstatyti vi
są ekonomiją. Rinkėjai pa
tikėjo. Išrinko.

Clinton sušaukė tris šim
tus ekspertų, kad jam patar
tų ką daryti. Tie dvi dienas 
kalbėjo ir kalbėjo. Matyt, 
kad Clinton per kalbas šiek 
tiek užsnūdo. Tad klausi
mas. Jeigu jis turėjo puikią 
programą, tad kam reikia tų 
trijų šimtų ekspertų?

Paprastas žmogelis sako: 
"Kaip buvo, taip ir bus. Po
litikieriai mus melž, o mes 
kaip los karvutės, vėl grau- 
šim žolę, kad jie mus melž
tų. Čia jau ne FREE vilio
jimai. Gausi mokesčių pra
nešimą ir mokėsi.

veidą, tai buvo dėka tik dėl 
tokių pasišventusių žmonių 
kaip Juozas Lcsčinskas. 
Savo būdu jis buvo tiesus ir 
atviras, paslaugus ir drau
giškas. Šiandien nenoriai 
sakom sudiev jam ir visam 
tam pokario laikotarpiui, 
kai tik savo jėgomis išlaikė
me lietuvybę užjūriuose.

Juozas Lesčinskas gimė 
Radviliškio apylinkėje 1903 
m. rugsėjo mėn. 2 d. Lietu
vos kariuomenės vyr. pus- 
karininkas ryšių tarnyboje. 
Vėliau dirbo pašto valdybo
je, pradėdamas laiškanešiu, 
vėliau valdininku ir galuti-
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A.a. Juozas Lesčinskas

nai Varėnos apskrities pašto 
viršininku. Artėjant antrai 
komunistų okupacijai, pasi
traukė Švedijon, kur veikė 
Lietuvių kultūriniame gyve
nime. Atvykęs Amerikon 
nuolatiniai apsistojo Detroi
te ir įsidarbino Dclroit Edi- 
son bendrovėje. Sukūrė šei
mą su Aldona Lcfkavičiene, 
kuri mirė prieš daug metų. 
Nuliūdime paliko posūnis 
Algis Lefkis su žmona 
Ismena.

A. t A.
Agota Povilaitytė Yankus 
(Jankauskienė) mirė ligoni
nėje sausio 25 d. 6 v. ryte. 
Po ilgos ir sunkios ligos su
laukusi 81 m. amžiaus. Gi
mė Lietuvoje, Šakių apskr. 
Plokščių vals. Kūnas buvo 
pašarvotas George Savagc 
laidojimo namuose. Sausio 
27 d. nulydėta į Šv. Jurgio 
bažnyčią gedulingoms pa
maldoms. Iš tenai į amžiną 
poilsį-kapus.

Velione buvo baigusi 
, V.D. universitete ekonomi
jos mokslus. Neo Lithuania 

- aktyvi korporantė, ilgametė 
L i e lųv o s - A i de darbuotoj a:

Mirė nuo širdies smūgio 
š.m. vasario mėn. 7 d. Atsi
sveikinimas su velioniu įvy
ko vasario mėn. 9 d. laido
tuvių namuose, kur kalbėjo 
Šaulių Sąjungos išeivijoje 
pirmininkas Mykolas Aba
rius, tautininkų vardu Ed
vardas Milkus, draugų var
du Stasys Šimoliūnas. Pa
laidotas sekančią dieną Šv. 
Kapo kapinėse.

Saulius Šimoliūnas

* * *

Prieš pat karą rusų žiauriai 
laidoma ir sąrašuose pažy
mėta išvežti, bet karui prasi
dėjus nespėjo tai įvykdyti.

Artinantis antrai rusų 
okupacijai su šeima pasi
traukė į Vokietiją. Gyveno 
Kemtcno stovykloje.

1949 m. emigravo į Ame
riką, gyveno Philadclphijoj. 
1979 m. su šeima persikėlė 
į Rochcstcr, NY arčiau savo 
dukters.

Skali ski m gari! nuliūdime 
liko vyras Antanas ir duktė 
Sigutė su šeima.

<. :
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NAUJAS JUBILIEJINIU 
NEPRIKLAUSOMYBĖS METU 

DAILĖS PARODŲ TVARKARAŠTIS
Anksčiau skelbtas jubi

liejinių Vasario 16-osios 
metų dailės parodų Chica
goje tvarkaraštis šiek tiek 
pasikeitė. Čia pateikiamas 
galutinis jų sąrašas, pažy
mint kiekvienos parodos 
atidarymo datą, vietą ir ren
gėjų vardus. Jų jau įgyven
dintos: jungtinė paroda 
"Dailė '93, kuri vyko sausio 
23-31 d.d. Čiurlionio gale
rijoje ir Viktoro Petravi
čiaus spalvotos grafikos 
darbų paroda, kuri buvo 
atidaryta Čiurlionio galeri
joje vasario 12.

Vasario 21 d., sekmadie
nį, 3-5 v.p.p. atidaryta do
kumentinių fotografijų pa
roda apie lietuvių politinę ir 
kultūrinę veiklą Amerikoje. 
Ji vyksta Galerijoje (4317 
S. Wisconsin Avė., Stick- 
ney, IL), rengia Budrio Lie
tuvių Foto Archyvas.

Vasario 27 d., šeštadienį, 
7:30 - 9 v.v. atidaryta žy
miųjų išeivijos dailininkų 
rinktinė paroda, pavadinta 
"Išeivijos lietuvių dailės 
Odisėja Nr.l" Ji vyksta Lie
tuvių Dailės Muziejuje, Le
monte, rengia Lietuvių Dai
lės Muziejus.

Likusių parodų atidary
mai eis šia tvarka:

Kovo 6 d., šeštadienį, 1- 
3 v.p.p. atidaroma Algiman
to Kczio fotografijų paroda 
Chicago Statė universiteto 
Prcsidčnt's galerijoje (95th 
St. and Martin Luther King
............................    nu........ i......i...........  i......... .

LIETUVA 1993
. Grupinės kelionės:

Balandžio 5-20
Gegužės 3-18
Gegužės 6-24
Gegužės 17 - birželio 1
Gegužės 25 - birželio 9
Birželio 1-16
Birželio 14-29
Birželio 15-30

Dr„ Chicago). Per atidary
mą bus Pctcr Chechopoulos 
sukurtos vaizdajuostės apie 
parodos autorių premjera. 
Rengia Chicago Stale uni
versitetas.

Kovo 12 d., penktadienį, 
7:30 - 9 v.v. Balscko lietu
vių Kultūros Muziejuje ati
daroma pabaltiečių gyve
nančių Illinois valstijoje, 
meno paroda "Laisvės šven
tė". Rengia Balzeko Lietu
vių Kultūros Muziejus.

Kovo 26 d., penktadienį, 
7:30 - 9 v.v. Lyon Frame 
galerijoje (3125 W 71st St., 
Chicago) atidaroma Leonar
do Surgailos fotografijų pa
roda "Niekcno žemė" apie 
nuniokotą dabartinę Prūsų 
Lietuvą. Per atidarymą bus 
demonstruojama to paties 
autoriaus vaizdajuostė, pa
pildanti eksponuotų fotogra
fijų vaizdus. Rengia Leono 
Narbučio Lyon Frame ga
lerija ir Arvydas Rcncckis.

Balandžio 3 d., šeštadie
nį, 7:30 - 9 v.v. atidaroma 
tautodailės paroda Lietuvių 
Dailės Muziejuje, Lemonte. 
Rengia Lietuvių Tautodai
lės Instituto Chicagos sky
rius.

Balandžio 24 d., šešta
dienį, 7:30 v.v. bus parodų 
ciklo užbaigtuvės ir naujų 
meno leidinių sutiktuvės. 
Pramatoma turėti šiuos me
no albumus: Algimanto Ke- 
zio paruošta knyga Lithua
nian Artists in North Ame-

Birželio 22 - liepos 7
Birželio 28 - liepos 13
Birželio 29 - liepos 14
Liepos 5-20
Liepos 6-21
Liepos 12-27
Liepos 13-28
Liepos 19 - rugpjūčio 3 

rica, monografiją Ona Do- 
kalskaitė, Kazio Daugėlos 
Išeiviai iš Lietuvos ir leidinį 
apie jubiliejines Vasario 16- 
osios parodas, susidedantį iš 
šių parodų katalogų, įrištų į 
vieną knygą.

Šis tvarkaraštis gali pasi
pildyti dar keliomis ekspo
zicijomis, kurios yra jau pa
ruoštos, bet joms dar ieško
mos parodų salės amerikie
čių galerijose. Tai Romo 
Pukščio sudarytas ir pado
vanotas Lietuvių Dailės 
Muziejui medžio skulptūrų 
rinkinys, neseniai Chicagą 
pasiekusi Lietuvos vaikų

KVIETIMAS DIRBTI 
JUNGTINĖSE TAUTOSE
1991 m. rugsėjo 17 d. 

Lietuva įstojusi į Jungtinių 
Tautų narių eiles, žengia dar 
vieną žingsnį pilnam įsijun
gimui į tarptautinę bendriją 
- praneša Lietuvos Misija 
Jungtinėms Tautoms. Jung
tinių Tautų Sekretoriatas 
skelbia viešą konkursą Lie
tuvos piliečiams užimti pos
tus tarptautinėje diplomati
nėje tarnyboje.

Sekretoriatas, kuriame 
dirba virš 15,000 asmenų iš 
150 valstybių, aptarnauja 
visus Jungtinių Tautų pada
linius visame pasaulyje. 
Šiais metais Lietuva kvie
čiama dalyvauti konkursi
nių egzaminų programoje, 
per kurią jauni lietuviai, be
sidomintys karjera tarptauti
nėje organizacijoje, galės 
užimti postus Jungtinių 
Tautų Sekretoriate.

Liepos 26 - rugpjūčio 10
Rugpjūčio 2-17
Rugpjūčio 3-18
Rugpjūčio 9-24
Rugpjūčio 23 - rugsėjo 7
Rugpjūčio 30 - rugsėjo 14
Rugpjūčio 31 - rugsėjo 13
Rugsėjo 20 - spalio 6 

piešinių paroda apie sausio 
13-osios įvykius Vilniuje, 
pavadinta "Lithuanian chil- 
dren - Eycwitncsscs to 
Frccdom Rebom", Stanlcy 
Balzeko atsisiųsdinta iš Lie
tuvos Dalios Kasčiūnaitės 
darbų paroda ir kitos.

Šio jubiliejinės Vasario 
16-osios parodų ciklo ini
ciatorius yra Lietuvos ge
neralinis garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza, kuris pa
kvietė Chicagos meno dar
buotojus šį kultūrinį įvykį 
suorganizuoti.

Algimantas Kezys

Egzaminus laikyti kvie
čiami Lietuvos piliečiai, ne- 
vyresni kaip 32 metų, turin
tys pirmojo laipsnio aukšto
jo mokslo išsilavinimą vie
noje iš šių sričių: ekonomi
koje, finansuose, politiniuo
se moksluose, socialiniuose 
moksluose ir statistikoje. 
Pretendentai turi sklandžiai 
mokėti anglų arba prancūzų 
kalbą. Atsižvelgiant į Jung
tinių Tautų Organizacijos 
siekį didinti moterų diplo
matų, dirbančių Sekretoriate 
skaičių, moterys ypatingai 
kviečiamos laikyti šiuos eg
zaminus.

Egzaminai bus laikomi 
š.m. birželio 15-16 dieno
mis, Ncw Yorke ir Vilniuje. 
Kandidatai patys privalo ap

Mieli Vasario 16-tos Gimnazijos Rėmėjai:
Reiškiu gilią padėką visiems duosnios ir taurios širdies 

aukotojams, kurie 1992 metais šelpėte Vasario 16-tą 
Gimnaziją per Clevelando būrelį.

šiandien gavau Vasario 16-tos Gimnazijos metraštį ir 
sužinojau, kad ten šiais metais mokosi 23 mokiniai iš 
Lietuvos. Tie mokiniai lietuviškai moka, bet jiems dar trūksta 
Europos kultūros ir kitų kalbų išmokymo. Gerai žinome 
dabartiną Lietuvos materialinę padėtį. Padėkime jos 
prieaugliui, nes jie bus Lietuvos ateitis. Tą ir daro Vasario 
16-toji Gimnazija.

Ypatingai dėkoju tiems nariams, kurie visai neparaginti 
atsiunčia gimnazijai auką ir tuo įstoja į būrelį. Jūsų visų 
geraširdiškumas rinkėjai suteikia jėgų ir džiaugsmo. 
Tęskime ir toliau šį didelį lietuvišką darbą.

Čekius prašau rašyti "BALFAS" vardu ir siųsti Izabelei 
Jonaitienei, 1532 E. 214th St., Euclid, Ohio 44117. Auka 
nurašoma nuo mokesčių.

Ta pačia proga reiškiu gilią padėką TAUPOS Kredito 
Kooperatyvo vadovybei už didelę 1993 metų auką Vasario 
16-tos Gimnazijai.

1992 metų aukotojų sąrašas:

mokėti kelionės išlaidas į 
egzaminavimo vietovę.

Dėl išsamesnės informa
cijos apie egzaminus ir pos
tus Sekretoriate, prašome 
kreiptis į Lietuvos Nuolati
nę Misiją Jungtinėms Tau
toms arba Lietuvos Užsie
nio reikalų Ministeriją čia 
nurodytais adresais: 
Pcrmanent Mission of Lith- 
uania to the United Nations 
41 W. 82nd Street, Rm. 5 B 
New York, N Y 10024 
tel. (212) 721-7768 
Lietuvos Respublikos Užsie
nio Reikalų Ministerija 
Tarptautinių Organizacijų 
Skyrius 
J. Tumo-Vaižganto 2 
2600 Vilnius

♦ * *

ATITAISOME KLAIDĄ
Šių metų Vasario 18 d. 

Nr. 6 Dirvos numeryje buvo 
atspausdinta padėka (AfA 
Dipl. Teisininkas Alfas J. 
Simonaitis) Joje įsivėlė re
dakcijos klaida, kurią prašy
čiau atitaisyti. Turėjo būti 
atspausdinta "Ypatinga pa
dėka kolegams Mečiui Va
liukėnui, Vaclovui Mažei
kai ir Jonui Jurkūnui (ne Jo
nui Juškėnui) su poniomis 
tiek daug rūpesčių ir širdies 
įdėjusiems organizuojant ir 
pravedant visas atsisveikini
mo apeigas su a.a. kol. Alfu”. 
Už atitaisymą dėkoju.

Aldona Simonaiticnė

• Galima keliauti su grupe arba pavieniui. Skrendant pavieniui galima keliauti 
bet kuriom dienom.

• Galima imti kelione su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo bilietą. Galima imti 
lėktuvo bilietą ir kelione su daliniu aptarnavimu. Pav. viešbučiai tik tam 
tikruose miestuose, arba kelionė be pietų ir pan.

• Viešbučiai šiuose Lietuvos miestuose: Vilnius, Kaunas, Panevėžys, 
Klaipėda, Palanga, Alytus, Marijampolė, Ukmergė, Anykščiai, Kėdainiai, 
Raseiniai, Jurbarkas, Druskininkai, Rokiškis.

s

• "Vyties" atstovai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoj, Panevėžyje.

Dėl daugiaui informacijų ir registracijos kreiptis į agentūrą

VYTIS TRAVEL
J 2129 Knapp St.

Brooklyn NY 11229
r

S
.*•

■ f V • • •• j'*nuim
i

.. ...r. Tel. 718-769-3300; 1-800-,952-0119 
FAX 718-769-3302. - r • c ■ •*.» . % »• .

Telex 216 282
.ve « NM' « . > - T» 9

2

Izabelė Jonaitienė

J. Kancevičius $500.00 A. Rastauskas $20.00
V. & D. Trimakai 200.00 O. Naumanienė 20.00
V. Valys 100.00 J. Mikonis 20.00
0. & P. Žilinskai 60.00 R. & D. Nasvyčiai 20.00
I. Satkienė 50.00 B. Pautienienė 20.00
J. Pivoriūnas 50.00 A. Spirikaitis 20.00
R. Čepulienė 50.00 S. Radzevičiūtė 20.00
A. Juozaitis 50.00 J. Barniškis 20.00
J. Gudėnas 40.00 J. Stempužis 20.00
V. Apanius 40.00 D. Nasvytytė 20.00
V. Bacevičius 35.00 N. & P. Bieliniai 20.00
A. Styra 25.00 Dr. V. Gruzdys 20.00
A. Senbergienė 25.00 H. Macijauskas 20.00
G. Natkevičienė 25.00 J. Malskis 15.00
B. Karklius 25.00 M/Slabokienė 12.00
H. Stasas 24.00 Vi Bačiulis

V. Škarnus
12.00
10.00

" iš vis#surinkta $>,608.00
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PAVYKĘ "ŽAIBO 
DIENOS"

Vasario 27-28 d.d. sa
vaitgalis Clevelande praėjo 
LSK Žaibo ženkle, kai Cle
velando LSK Žaibas savo 
43-čiam gimtadieniui pami
nėti surengė "Žaibo Die
nas", kurių apimtyje vyko 
bent keli renginiai.

1993 m. Š. Amerikos 
lietuvių vyrų senjorų (virš 
34 m. amžiaus) krepšinio 
pirmenybėse dalyvavo 6 
komandos. Šeštadienį, va
sario 27 d. varžybos vyko 
Borromeo College, Wick- 
liffe, Ohio. Sekmadienį tur
nyro tąsa ir finalas buvo pra
vesta Dievo Motinos para
pijos auditorijoje. Čempio
nais tapo Chicagos ASK Li- 
luanica, finale įveikę To
ronto Aušrą 68:56. Trečioje 
vietoje liko Clevelando Žai
bas, laimėjęs prieš Hamil
tono Kovą 56:39. Turnyrą 
tvarkingai ir punktualiai pra
vedė Gediminas Puškorius.

Šeštadienio vakare, Lie
tuvių Namuose suruoštas 
metinis Žaibo vakaras - 
"Reverse Rafflc" loterija 
praėjo su pasisekimu. Tai
pogi sėkmingai praėjo sek
madienį, Dievo Motinos pa
rapijos svetainėje Žaibo su
rengti pietūs.

Nors ir netiesioginiai, 
"Žaibo Dienų" dalis buvo ir 
1993 m. Š. A. lietuvių alpi
nistinio slidinėjimo pirme
nybės, kurias bendromis jė
gomis pravedė Clevelando 
Žaibas ir Toronto Jungtis, 
vasario 27 d., Holiday Val- 
ley Ski Rcsort, Ellicollvillc, 
Ncw Yorko valstijoje. Var
žyboms vadovavo žaibiečiai 
Darius Steponavičius ir Vy
tenis Čiurlionis. Gerai pa- 
vykusiosc pirmenybėse da
lyvavo 68 slidinėtojai, kurių

mesnių JAV vietovių - Ca
lifomijos ir Floridos.

Vyrų Elito (aukščiau
sios) klasės didžiojo slalo
mo varžybas laimėjo iškilus 
Lietuvos slidinėtojas Romas 
Stankevičius, tačiau slalome 
nugalėtoju tapo žaibietis 
Darius Steponavičius. Mo
terų Elito klasėje, abi rung
tis įtikinančiai laimėjo viena 
iš iškiliausių Lietuvos slidi- 
nėtojų Dijana Jonkutė.

ainb

BOKŠTO AIDAI
Savo laiku Clevelande 

buvo dvi katalikiškos aukš
tesnės mokyklos - Notre 
Darne - mergaičių ir Calhe- 
dral Latin - berniukų. Mies
to gyventojams keliantis į 
užmiesčius, sumažėjo moki
nių skaičius. To pasėkoje 
Calhedral Latin užsidarė, o 
Notre Dame išsikėlė į Char- 
don miesto rajoną Geauga 
apskrityje. Notre Dame 
vaikė be pertraukos. Tuo 
tarpu Calhedral Latin absol
ventai dėjo pastangas atkur
ti savo mokyklą. Jiems pa
vyko susitarti su ND seselė
mis ir jau keli metai Char- 
donc veikia Notre Dame - 
Calhedral Latin (NDCL) 
mišri aukštesnioji mokykla.

Ryšiams su absolventais 
palaikyti yra leidžiamas To- 
wcr Echoes (Bokšto aidai) 
biuletenis. Man teko skai
tyti dukrai atsiųstus B. Ai
dus. Ten radau kelias lietu
viškas pavardes, nes abi 
mokyklas lankė lietuviškas

atžalynas. 1943 m ND lai
da šiemet žada švęsti 50 m. 
sukaktį. Bokšto aidai skel
bia pavardes tų, su kuriomis 
nutrūko ryšiai. Jų tarpe yra 
Jcan Nawarskas Zaublaus- 
kas. O laiškų skyriuje rašo
ma apie dvi lietuvių šeimas, 
kurios pernai aplankė Lie
tuvą.

1952 m. laidos absolven
tė Dr. Jolanta Drasutytė 
Pcckuvienė su vyru po 48 
m. pertraukos aplankė Lie
tuvą, kurią paliko bėgdami 
nuo rusų teroro. Jolanta ra
šo: "Buvo miela grįžti lais- 
von Lietuvon. Mudu su vy
ru atradome gimines, kurių 
iki šiol nepažinome. Miela 
prisiminti nuostabias vai
kystės dienas", - užbaigia 
Jolanta.

1955 m. laidos absolven
tė Mirga Dabrikaitė Kižicnė 
praleido vasaros atostogas 
Lietuvoje su vyru ir jauniau
siu sūnumi. "Nuostabu buvo 
lankyli gimines ir daugelį 
istorinių vietovių. Po 50 m. 
komunistinės okupacijos, 
buvo miela matyti atsisklei
džiančią laisvę", - rašo Mirga.

1957 m. ND laidą baigė 
Dorothy Kazei (Kazlaus
kaitė). Ji tapusi vienuole 
išvyko dirbti Misijose į EI 
Salvador. 1980 m. ji ten 
žuvo kankinės mirtimi. Jos 
atminčiai ND akademijoje 
buvo įsteigta stipendija. Jos 
klasės draugės ir ją prisime
nantieji clevelandicčiai yra 
kviečiami šią stipendiją 
aukomis paremti šiuo adresu: 
The Dorothy Kazei Scholarship, 
NDCL, 13000 Auburn Rd., 
Chardon. OH 44024.

Ger.J.

NEGALI GRĄŽINTI 
$675,000

IRS - JAV mokesčių 
tarnyba bando grąžinti per
mokėtus pinigus 1285 Ohio

gyventojams, virš $675,000 
sumoje. Daugumas IRS iš
siųstų laiškų su čekiais grį
žo atgal, nes mokesčių mo
kėtojai pakeitė adresus ir 
nepranešė apie lai JAV mo
kesčių tarnybai.

Esama ir tokių, kurie 
mokesčių blankuose įrašė 
neįskaitomus adresus. Są
raše yra grąžintinos sumos 
nuo $1 iki 29,000. Jei kas 
iš skaitytojų dar negavo at
gal 1991 m. permokėtus 
mokesčius (refund), gali tei
rautis telefonu: 1-800-829- 
1040. Taip pat galima 
kreiptis asmeniškai į vieti
nes IRS įstaigas. Tuo atve
ju reikia pareikšti savo so
cialinio draudimo Nr. (So
čiai Security No.), adresą 
naudotą metinių mokesčių 
grąžinimo blanke ir laukia
mo grąžinimo sumą.

IRS saugos negrąžintas 
sumas, kol mokesčių mo
kėtojai atsiųs sekančių metų 
blankus. Grąžintini pinigai 
liks kaip kreditas mokesčio 
mokėtojo sąskaitai. Pinigai 
nedings. Ger. J.

PARENGIMAI
1993 M.

• KOVO 14 d. Draugą Paremti 
Koncertas. Sol. Giedrė Kaukaitė, 
pianistė Gražina Ručytė-Landsber- 
gienė. Rengia Draugą remti Komi
tetas.

• KOVO 19 d. Žuvis (fish fry). 
Šokiai Lietuvių namuose. 5 v.v.

• KOVO 20-21 d.d. Metine 
ateitininkų šeimos šventė.

• KOVO 27 d. 1993 m. Š. Ame
rikos Lietuvių Raketbolo (Racąuet- 
ball) Pirmenybės, Gene Weiss 
Racąuettime, 25080 Lakeland 
Blvd., Euclid, Ohio. Pradžia: 8:30 
vai. ryto. Rengia - LSK ŽAIBAS

• KOVO 28 d., sekmadienį, 
11:30 - 1:30 vai. Kaziuko Mugė 
Dievo Motinos parapijos salėse, 
rengia "Neringoas" ir "Pilėnų" 
Skautų tuntai.

• BALANDŽIO 4 Kultūrinio 
darželio popietė 4 vai. Dievo 
Motinos parapijos Mažojoje salėje.

• BALANDŽIO 17 d. "Grandinė
lės" 40 metų KONCERTAS

• BALANDŽIO 18 d. Šv. Jurgio 
parapijos Atvelykio Stalas 11:30

• GEGUŽĖS 2 d. Katalikių Moterų 
Sąjungos 36 kuopos parengimas

• GEGUŽĖS 28-31 d. Kamivalas 
Lietuvių namuose.

• BIRŽELIO 27 d. 12 vai. 
Pensininkų gegužinė Lietuvių namų 
viršutinėje salėje.

• LIEPOS 11 d. - sekmadienyje 
12:00 p.p. Žalgirio šaulių kuopa ren
gia gegužinę prie ežero Beachland 
Parke - 17815 Cantcrbury Rd.

Siuntiniai [Lietuvą-

atlanta «■
639 East 185th Street 

Euclid, OH 44119 
Telefonas (216) 481-0011 

Kainos - jau nuo 58 centų už svarą 
Pasiteiraukite dėl skubesnių oro kargo siuntinių.

Kainos - jau nuo $ 2.50 už svarą
Greitai pristatomi pinigai Lietuvoje doleriais.

Jūsų patogumui galite įsigyti dėžių siuntiniams
Dirbame: antr.-penkt. nuo 9 v.r. iki 5 v.v., šeštadienį 

nuo 9 v.r. iki 2 v. popiet 
Pagrindinis atlanta ie ofisas - Chicagoje 

Nemokamas tel. 1-800-775-SEND

tarpe buvo svečių ir iš Lie
tuvos, Australijos bei toli-

NATIONAL TRAVEL
& TOURS

Tel :(216)932-6100 Fax:(216)932-5236

KELIONĖMS [LIETUVĄ IRI 
KITAS PASAULIO ŠALIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI

932-6100
MM Lithuanian Credit Union

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

VViIliam J. Jakubs Sr.,
VViIliam J. Jakubs Jr.,
Kenneth Scmidt ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai'ir balzamuotojai
936 East 1S5 th Street. Cleveland, Ohio 44119 

Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje. Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street * Cleveland, OH 44119 

481-6677
DARBO VALANDOS

antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį * 9:00 vr - 4:00 pp * 
penktadienį * 9:00 vr - 6:00 pp * šeštadienį * 9:00 vr - 12:00 pp * 

sekmadienį parapijoje * 11:00 vr - 12:00 pp *
* Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000 *

ATAS REALTORS
NORMLS

Broker RITA MATAS — G.R.I. — statė certifiAd 
real estate appraiser 

18021 MARCELLA ROAD 
CLEVELAND. OH. 44119 

216) 486-2530

2412 CEDARVVOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124

(216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas
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KULTŪRINĘ IR MOKSLINĘ 
PAGALBĄ LIETUVAI

Antanas Butkus

"Lietuvos aido" vyr. re
daktorius Saulius Stoma 
vieno iš šių melų laikraščio 
numerio redakcijos skiltyje 
rašė "įveikti atlantą - di
džiausia lietuvio svajonė", 
turėdamas galvoje atskirtus 
vandenyno Lietuvos ir dau
giau negu 800 tūkstančių 
Amerikos lietuvių.

Nepriklausomybės atsta
tymas kovo vienuoliktąją 
sužadino išeivijos norą dar 
labiau dalyvauti lietuviškoje 
veikloje, lankytis tėvynėje, 
padėti jos verslams, žemės 
ūkiui ir bizniui. Sutvirtėju
sius kultūrinius ir mokslo 
ryšius paliudija atkurtas Vy
tauto Didžiojo universitetas 
Kaune, lėšų skirimas Lietu
vos jaunimo studijoms, kvie
timas įvairių sričių specia
listų stažuotėms, dalyvauti 
konferencijose ir simpoziu
muose, aktyvi išeivijos kon
sultacinė pagalba, Lietuvos 
ir išeivijos studijų savaitės 
ir kt. Visa tai liudijo tvirtė
jančius Lietuvos ir išeivijos 
ryšius, kurie, atrodė, vis la
biau plėsis.

Tačiau pusės amžiaus 
okupacijos suluošintas Lie
tuvos žmonių požiūris į dar
bą, sąžiningumo stoka, Vy
riausybės veiklos klaidos 
vėl nutolino išeiviją. Lietu
vos neturėjimas tvirtos va
liutos, pilietybės įstatymo 
apribojamos nuosavybės tei
sės, sumažino išeivijos pagal
bos galimybes ir norus.

Vyresniosios kartos išei
viai dosniai rėmė ir remia 
savo gimines, Lietuvą. Gi 
viduriniąjai kartai ir ki
tiems, gimusioms svetur, 
nemačiusiems Lietuvos, 
tėvų žemės reikalai tolimi.

Amerikos Legijono karo veteranų lietuviškųjų - Dariaus - 
Girėno ir Don Varno posto nariai su vėliavomis, dalyvavę Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo iškilmėse vasario 14 d. Chicagoje.

Ed. šulaičio nuotr.

Jie daug pasiekę profesinėje 
karjeroje, juos reikia už
krėsti Lietuvos rūpesčiu, 
nes jų intelektualinė, profe
sinė ir finansinė pagalba 
būtų didelis ramstis Lietu
vai. Tokią misiją turėtų at
likti JAV lietuvių bendruo
menė, padedant visoms ki
toms organizacijoms, dau
guma kurių susiburusios 
Amerikos Lietuvių Tarybo
je (ALTE).

Istoriškai ALTAS turi 
daug nuopelnų. Ypač svar
bu, kad šios organizacijos 
pastangomis buvo atsiekta, 
kad kiekvienų metų vasario 
16-tą Amerikos vyriausybė 
atžymėtų kaip Lietuvos Ne
priklausomybės dieną. Pa
žymėtina, kad ši organizaci
ja padėjo pasitraukusiems iš 
Lietuvos į Vokietiją žmo
nėms emigruoti į Ameriką.

Pradžioj Lietuvių Ben
druomenė ir ALTAS veikė 
skirtingose kriptyse. Pasta
rieji vadovavo politinei veik
lai, palikdami bendruome
nei kultūros ir švietimo dar
bą. Jauni ir energingi ben- 
druomenininkai ėmė akty
viai reikštis politikoje, tuo 
pačiu išplėšdami savo veik
lą. Tai buvo viena iš trin
ties, atsiradusios tarp minė
tų organizacijų priežasčių. 
Kita priežastis, mano nuo
mone, buvo ta, kad gausio
mis lėšomis, surinktomis 
vasario 16-tosios proga, dis
ponuodavo tik ALTAS. Be 
to, daugumai lietuvių nebu
vo priimtinas ir erzino alti- 
ninkų draudimas važiuoti 
pas gimines į okupuotą Lie
tuvą, jaunimui lankyti orga
nizuotus tėvynėje kalbos 
kursus. Nors bendruomeni- 

ninkams ir buvo priekaiš
taujama dėl nesirūpinimo 
švietimo reikalais, dėl nyks
tančios lietuvių kalbos jau
nimo tarpe.

Pasikeitus Lietuvos val
stybingumo statusui, suvic- 
nodėjo visų išeivijos organi
zacijų veiklos sritys, siekiai 
ir tikslai, užmiršus nuoskau
das, netyčines klaidas, aš
tresnius pareiškimus padėti 
mūsų tėvų ir protėvių že
mei.

Išeivija labai organizuo
ta, ypač kai siekia konkre
taus tikslo. Aktyvūs, jauni 
ir energingi išeivijos orga
nizacijų nariai galėtų telkti 
talkininkus Lietuvai, net pa- 
ruošdami norinčiųjų padėti 
sąrašus, surasti ir suvesti 
amerikiečius biznierius su

ĮVYKIŲ KRONIKA
RAIMUNDAS LOPATA, 
JAUNAS ISTORIKAS IŠ 

VILNIAUS 
ir Madison, WI, savaitę dar
bavosi Lituanistikos Tyrimo 
ir Studijų Centre, rinkdamas 
archyvinę medžiagą savo 
ruošiamai knygai, "Mindau
gas II - Lietuvos Valstybin
gumo Klausimas 1914-1918 
m." Centre rado didelį rin
kinį to laikotarpio visuome
nininkų laiškų. Lopata yra 
doktorantas Vytauto Didžio 
jo Universitete ir Lietuvos 
Istorijos Instituto jaun. moks
linis bendradarbis, eilės 
straipsnių autorius. Kartu 
su dr. A. Eidintu ir kitais, jis 
sudarė dokumentinę knygą, 
"Lietuvos Valstybės Tary
bos Protokolai, 1917-1918." 
Šiuo melu, Raimundas Lo
pata stažuojasi University 
of Wisconsin pas prof. A.
E. Scnn.

* * *
ANTANAS LAUKAITIS, 

AUSTRALUOS 
LIETUVIŲ FIZINIO 

AUKLĖJIMO SĄJUNGOS 
PIRMININKAS IR 
ŽURNALISTAS, 

ruošia plačią to žemyno lie
tuvių gydytojų veiklos ir 
profesinių pasiekimų apžval
gą dr. Mildos Budrienės re
daguojamai knygai, "Pasau
lio Lietuviai Gydytojai." 
Veikalą išleis 1993 metais 
Lituanistikos Tyrimo ir Stu
dijų Centras Chicagoje su 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos pritarimu, tos są
jungos trisdešimtmečiui pa
minėti.

* * *
JONAS PAPEČKYS, 

ROSARIO, ARGENTINA, 
rašo to miesto lietuvių ben
druomenės istoriją Lituanis
tikos Tyrimo ir Studijų 
Centro pavedimu. Jis yra 
vienas iš 12 asmenų, pirmi
ninkavusių tenykštei LB 
apylinkei nuo jos įkūrimo 
1950 metais. (arza)

* * *

Lietuvos įmonėmis, ūkinin
kais, kurti lėšų telkimo ko
mitetus, organizuoti Lietu
vos jaunimo studijas ir sta
žuotes.

Daug išeivijos lietuvių 
darbuojasi Amerikos univer
sitetuose, dideliuose mokslo 
-tiriamuosiuose centruose. 
Jie daug nuveiktų Lietuvai, 
išrūpindami grantus, stipen
dijas gabiam tėvynės jauni
mui. Žinant, kad pagrindi
nai paklausa apsprendžia 
pasiūlą, reiktų išeivijos or
ganizacijoms turėti tiesio
ginius ryšius su kompete- 
tingomis ir turinčiomis 
sprendimo teisę struktūro
mis Lietuvoje. Jų sudėtyje 
turėtų būti ir išeivijos atsto
vų, galinčių geriausiai atlik
ti tarpininkų vaidmenį.

JAV LB ŠVIETIMO 
TARYBOS MOKYTOJŲ, 

TĖVŲ IR JAUNIMO 
STUDIJŲ SAVAITĖ 

įvyks š.m. rugpjūčio 15-22 
dienomis Dainavoje. Regis
tracija tvarko Vida Brazai
ty tė, tel. 708-598-8331.

* * *
A.A. BIOCHEMIJOS DR. 
KAZIO, MARTINKAUS 

(1953-1984) 
PRISIMINIMUI YRA

ĮSTEIGTAS 1985 M. JO 
TĖVŲ, SESERS IR 

ARTIMŲJŲ DRAUGŲ 
STIPENDIJOS FONDAS, 

kuriuo gali pasinaudoti visi 
laisvojo pasaulio lietuviai 
studentai, siekiantys magis
tro arba doktorato laipsnio 
iš griežtųjų mokslų - vėžio 
tyrimo sričių (pvz. farmako
logijos, biochemijos ir pan.). 
Dėl daugiau informacijos ir 

A. A.
MARIJAI ADOMAITIENEI

mirus, Jos mielam vyrui JONUI, 
seserims BRONEI, ALDONAI, ONUTEI, 
JULIJAI ir visiems artimiesiams, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime

J.UIpienė, Irena, A.G. Danasai

Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos nariui

A. t A.

Kap. ANDRIUI JUŠKEVIČIUI
mirus, Jo žmonai ZUZANAI, dukrai 
JŪRATEI, Jos vyrui JONUI, anūkams 
dr. RENATAI ir JONUI gilią užuojautą 
reiškia

A.L.T. Sąjungos 
Cicero Skyriaus Valdyba

gauti prašymų formas rašyti 
šiuo adresu: Kristina Mar- 
linkus, Dr. Kazys Martinkus 
Memorial Scholarship 
Fund, 7120 S. Richmond, 
Chicago, IL 60629 USA. 
Prašymų formos turi būti 
grąžintos iki 1993 m. gegu
žės 20 d.

* * ♦

GAUSĖJA SMURTO 
NUSIKALTIMAI

Anot F.B.L statistikos 
per pastaruosius 12 mėnesių 
Ohio valstijoje smurto nusi
kaltimai paaugo 12%. Tuo 
pačiu yra gauta daugiau nu
kentėjusių nuo smurto nusi
kaltimų pareiškimų kompen
sacijai iš Ohio valst. gauti. 
Gauta 6,638 tokie pareiški
mai, 20%daugiau negu 
1991 m.

Specialios programos 
dėka (Ohio Victims of Cri- 
mc Compensation Program) 
išmokama kompensacija 
tiems, kurie dėl smurto nu
sikaltimų buvo sužeisti arba 
turėjo asmeniškų nuostolių. 
Kompensuojamos tokios iš
laidos: gydymo išlaidos bei 
draudimo atskaitymai (de- 
ductibles), prarastas uždar
bis, patarimai (cuonseling 
costs). rehabillitacioja bei 
laidotuvių išlaidos. Atlygi
nama iki $50,000.00.

Laike 1992 ataskaitinių 
metų virš $11 milijonų bu
vo skirta nekaltai nuo smur
to nukentėjusiems. Tuo tar
pu 1991 m. buvo išmokėta 
$8.9 milijonų. Nuo 1976 
m., kada ši programa buvo 
pradėta Ohio Generalinės 
Asamblėjos, jau virš $100 
milijonų buvo išmokėta 
29,000 nukentėjusių asme- 
n'L Ger.J.


	1993-03-11-DIRVA 0001
	1993-03-11-DIRVA 0002
	1993-03-11-DIRVA 0003
	1993-03-11-DIRVA 0004
	1993-03-11-DIRVA 0005
	1993-03-11-DIRVA 0006
	1993-03-11-DIRVA 0007
	1993-03-11-DIRVA 0008
	1993-03-11-DIRVA 0009
	1993-03-11-DIRVA 0010
	1993-03-11-DIRVA 0011
	1993-03-11-DIRVA 0012

