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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS
i Lietuvos nacic

KODĖL JAV TURĖTU 
PADĖTI RUSIJAI?

Rusija - raktas globaliniam stabilumui
Antanas Butkus

Buvęs Prezidentas R. 
Niksonas yra vienas iš žino
miausių pasaulio politikų. 
Su jo nuomone, kaip ir su 
a.a. komentatoriaus Valterio 
Lipmano, skaitosi pasaulio 
politikos vadovai ir spauda.

Pažymėtina, kad nors R. 
Niksonas ir atstovavo deši
niųjų respublikonų intere
sus, jo prezidentavimo metu 
atsirado ryšiai su Maskva, 
buvo atnaujinti diplomati
niai santykiai su socialistine 
Kinija. Kairieji demokratai, 
pasinaudodami jo darbuoto
jų klaidomis, išstūmė jį iš 
valdžios.

Dabar R. Niksonas, kaip 
legendarinis Sfinksas, prisi
kėlė iš užmaršties. Atrodo, 
kad su jo nuomone užsienio 
politikos klausimais skaitosi 
ir dabartinė Amerikos val
džia. Tą paliudija Preziden
to Clintono dėmesys Rusijai 
ir aptarinėjami klausimai su 
vienu iš Septynių Didžiųjų 
valstybių vadovu F. Mite- 
ranu.

Neseniai paskelbtas R. 
Niksono straipsnis "New 
York Timcs" labai svarbus 
Amerikos užsienio politikai, 
Jis svarbus ir Lietuvai, nes 
nuo JAV ir kitų valstybių 
paramos Rusijai priklausys 
laisvė ir demokratija joje, gi 
reakcingų jėgų įsiviešpata
vimas būtų pavojingas mū
sų krašto nepriklausomybei.

Pateikiame pagrindines 
minėto straipsnio mintis, 
kai kur pakomentuodami.

Tie, kurie nesutinka su 
kai kuriais specifiniais Pre
zidento Clintono ekonomi
nės programos pasiūlymais, 
turi pripažinti jo politinę 
drąsą ir tvirtumą, ginant 
juos ir stengiantis "parduo
ti" juos Amerikos žmo
nėms. Jeigu jis pademons
truos tokias pat vadovo sa
vybes pagrindiniuose užsie
nio politikos klausimuose, 
užsitikrins sau istorinį Di
džiojo prezidento vietą. Tas 
pagrindinis klausimas - iš
laikymas ir gyvavimas po
litinės ir ekonominės laisvės 
Rusijoje.

Tai nereiškia, kad Vidu
rio Rytai, Irakas, Bosnija, 
taip pat kaip ir Rytų Euro
pos šalys ar buvusios Sovie
tų sąjungos respublikos, ku
riose demokratiškai išrink
tos vyriausybės ir pradėtos 
laisvos rinkos ekonominės 

reformos, nėra svarbios ar 
nereikalauja prioritetinio 
dėmesio. Bet tai, kas vyks
ta Rusijoje, turi neabejotiną 
įtaką visoms minėtoms ša
lims, JAV ir jos sąjunginin
kams.

Be pakankamai didelės 
pagalbos iš Vakarų, B. Jelt- 
sino vyriausybė neišsilai
kys. Jungtinės Valstijos čia 
turi būti lyderiu. Paskutinės 
visuomenės apklausos duo
menys rodo, kad tik 4% rin
kėjų rimtu klausimu laiko 
užsienio politiką. Per tele
viziją galėjom stebėti, kad 
viename iš Prezidento Clin
tono susitikimų, tik vienas 
klausimas buvo skirtas už
sienio politikai ir tas buvo 
apie Bosniją.

Bet vidaus ir užsienio 
politika, kaip kad Siamo 
dvyniai, negali išgyventi 
skyrium. Todėl, jei demo
kratinė B. Jcltsino vyriausy
bė bus nuversta ir pakeista 
agresyvia stipria nacionalis
tine vyriausybe, tas turės 
daug didesnės įtakos Ame
rikos ekonomikai, negu visa 
Clintono vidaus programa 
kartu paėmus. Kris taikos 
dividentai, biudžeto defici
tas padidės bilijonais dole
rių. Tas reikš, kad Prezi
dento planas sumažinti defi
citą nebeturės reikšmės.

Rusijos demokratija yra 
mirtinoj krizėj. Rusija turi 
31 respubliką ir provinciją, 
kurios deklaruoja savo su
verenitetą, ir 132 tautybes. 
Prieš taikią 1991 metų gruo
džio revoliuciją Rusijos 

(Nukelta į 3 psl.)

Philadelphijos miesto meras Edward G. Rendell ir Lietuvos Respublikos ambasadorius 
Jungtinėms Tautoms Anicetas Simutis susitikę jungtiniame Philadelphijos ir Pietinės New Jersey 
jubiliejiniame Nepriklausomybės Šventės minėjime, š.m. vasario 7 d. Antano Krušinsko nuotr.

<azlausko nuotr.
Akimirka iš Lietuvos prezidento priešrinkiminės veiklos. Lietuvos televizijos st adijoje prie stalelio 

A. Brazauskas ir St. Lozoraitis.

JELCINAS SKELBIA 
REFERENDUMĄ
Rusijos prezidentas Borisas 

Jelcinas ieškojo kompromisų 
su Liaudies deputatų kongresu, 
tačiau nesutarimai vis gilėjo. 
Kongresas vis labiau ribojo jo 
vykdomąją valdžią, prieštaravo 
siūlomai ekonomikos pertvar
kai, dėjo pastangas, kad paša
lintų vyriausybės narius, ypač 
tuos, kurie buvo ekonominių 
reformų ir privatizavimo pro
gramų planuotojai.

Kadangi senoji Konstituci
ja įteisina Liaudies deputatų 
Kongresą kaip aukščiausiąjį val
džios galios forumą, supranta
mas Kongreso deputatų paisa- 
kymas prieš konstitucinį refe
rendumą. Todėl vietoj anks
čiau planuoto konstitucinio 
referendumo, Borisas Jelcinas 
pasirinko visos Rusijos pilie
čių nuomonės atsiklausimą. 
Prezidentas kreipėsi į tautą ir 
paskelbė plebiscitą balandžio 
25 dieną. Pati tauta nuspręs 
demokratijos ateitį savo šalyje. 
Tas referendumas pasakys 
"taip" arba ne" Borisui Jelci
nui, viceprezidentams, dabar
tiniam kongresui, Konstituci
jos pataisoms ir papildymams.

VALDO ADAMKAUS 
PRANEŠIMAS 

apie Prezidentinius Rinkimus Lietuvoje
Saulius Simoliūnas

įvyko Southfield, Michi- 
gan kovo mėn. 5 d. vakarą 
Lietuvių Bendruomenės ir 
Detroito lietuvių sporto klu
bo Kovo pastangomis ir su
traukusio virš 100 klausytojų.

Valdas Adamkus buvo 
pakviestas Lietuvos amba
sadoriaus Amerikai Stasio 
Lozoraičio būti jo preziden
tinės kampanijos vadovu ir 
pasiėmęs 30 dienų neap
mokamų atostogų iš savo 
darbo kaip JAV gamtosau
gos įstaigos penkto regijono 
administratoriaus, atsirado 
Lietuvoje sausio 22 d. ir tą 
pačią dieną Vytauto Didžio
jo universitete Kaune daly
vavo to universiteto garbės 
daktaro Stasio Lozoraičio 
susitikime su profesoriais.

Už 2 dienų prasidėjo ofi
ciali kampanija. Iš karto 
buvo suprasta jog kita pusė 

- Brazausko rėmėjai - nesi- 
skaitys su priemonėmis. 
Brazauskas pats mažai kal
bėjo, jo vardu reiškėsi aka
demikas Rajeckas ir gydy
tojas iš Amerikos K. Bobe
lis. Pavyzdžiui, vieną šeš
tadienį Marijampolėje Ka
zys Bobelis masiniame su
sirinkime apkaltino Lozo
raitį Lietuvos aukso išnau
dojimu. Sekmadienį ten nu
vykęs Adamkus kitame su
sirinkime buvo užklaustas 
ar Lozoraitis ne vien tik iš
naudojo Lietuvos auksą, bet 
kartu yra narkomaniakas ir 
turi trečią žmoną, o dabar 
rengiasi išparduoti Lietuvą. 
Adamkus atsakė ar dar kas 
yra likę Lietuvoje kas par- 
duotina (salė pradėjo ploti) 
ir jog Lozoraitis ir Adam
kus yra Lietuvos reikalų 
narkomaniakai per visą sa
vo gyvenimą išeivijoje, o 
Lozoraičio žmona niekuo
met net nesapnavo jog yra 
trečioji.

Sekantis klausimas buvo 
iš vienos moters ką reiktų 
daryti jog atšaukti Marijam
polės atstovą Kazį Bobelį iš 
seimo. Adamkus atsakė jog 
tai yra pačių Marijampolie
čių reikalas. O dėl Lietuvos 
išnaudoto aukso Washing- 
tone Lozoraitis atvyko Wash- 
ingtonan ir jam teko suburti 
savanorius lietuvybės narko- 
maniakus atstatyti ir išlaikyti 
Lietuvos pasiuntinybę.

Ne vien teko kovoti su 
brazauskininkais, bet taip 
pat buvo sunku ir su savai
siais iš Lietuvos seimo opo
zicijos, kuri pati buvo suor
ganizavusi savo komitetą 

(Nukelta į 3 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
• KOVO 16 PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUS

KAS, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir 
atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 
Adolfo Sleževičiaus teikimą, pasirašė dekretą dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės sudėties. Jos sudėtis tokia:

I. Julius Veselka - ekonomikos ministras;
^.Algimantas Vladas Stasiukynas - energetikos ministras; 
į Eduardas Vilkelis - finansų ministras;
Y Audrius Butkevičius - krašto apsaugos ministras; 
j', Dainius Trinkūnas - kultūros ir švietimo ministras; 
L Gintautas Kovalčikas - miškų ūkio ministras;

1 Albertas Ambraziejus Sinevičius - pramonės ir prekybos 
ministras; 

.Gintautas Žintelis - ryšių ir informatikos ministras;
<Į .Teodoras Medaiskis - socialinės apsaugos ministras;

IC Algirdas Vapšys - statybos ir urbanistikos ministras;
j. Jonas Prapiestis - teisingumo ministras;
i-Jonas BiržiškiS - susisiekimo ministras;
j. Jurgis Brėdikis - sveikatos apsaugos ministras;
4, Povilas Gylys - užsienio reikalų ministras; 
fCRomasis Vaitekūnas - vidaus reikalų ministras;

I ^Rimantas Karazija - žemės ūkio ministras.
Naujoji vyriausybė, pasakė Prezidentas, per 15 dienu 

turi pris»a‘y,! Šalmui savo programą. Po priesaikos Seime 
vyriausybės nariai pradės eiti savo pareigas.

• LIETUVOS PREZIDENTO VIZITAS DANIJOJE IR 
ISLANDIJOJE. Vakar ryte su darbo vizitu į Kopenhagą at
vyko Algirdas Brazauskas. Tai pirmas Lietuvos Respublikos 
Prezidento vizitas į užsienį po inauguracijos, kuri įvyko 
vasario 25 dieną.

Kopenhagoje Algirdą Brazauską priėmė Danijos minis
tras pirmininkas Poul Nyrup Rasmussen. 1993 metu pirmąjį 
pusmetį jis yra ir Europos ekonominės bendrijos Preziden
tas. Pokalbyje aptarta Lietuvos ir Danijos dvišalių santykių 
raida bei perspektyvos. Algirdas Brazauskas padėkojo už 
Danijos paramą reformoms Lietuvoje.

Algirdas Brazauskas papasakojo Danijos ministrui pir
mininkui apie politine ir ekonomine padėtį Lietuvoje, Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Lietuvos eigą. Buvo pasikeista 
nuomonėmis dėl situacijos Rusijoje ir galimo jos politinio ir 
ekonominio poveikio Lietuvai bei tarptautinei įvykių raidai.

Algirdas Brazauskas pakvietė Danijos ministrą pirmi
ninką apsilankyti Lietuvoje.

Tarptautiniame Kopenhagos spaudos centre įvyko 
Lietuvos Respublikos Prezidento spaudos konferencija.

Po to Algirdas Brazauskas susitiko su laikinai einančia 
Danijos nacionalinio banko valdybos pirmininko pareigas 
Bodil Nyhna Andersen. Pokalbyje aptartam, ka p Danija 
galėtų padėti tobulinti Lietuvos bankininkyste p srėjimo į 
rinkos ekonomiką sąlygomis.

Vėliau Algirdas Brazauskas apsilankė Lietyu 'os Res
publikos ambasadoje, susitiko su jos darbuotojais. Po to 
išskrido į Reikjaviką.

Vizito Danijoje ir Islandijoje metu Algirdą Brazauską lydi 
Lietuvos ambasadorius Danijoje Darius Čekuolis, Prezidento 
patarėjas Ramūnas Bogdanas ir Užsienio reikalų ministe
rijos protokolo tarnybos direktorius Jonas Paslauskas.

• BALTIJOS TARYBOS SESIJOJE vakar Helsinkyje 
pasibaigė antroji Baltijos jūros valstybių tarybos užsienio 
reikalų ministrų sesija.

Sesijos įžanginį žodį tarė ir Lietuvos užsierio reikalų 
ministras Povilas Gylys. Jis pažymėjo, kad suma i 'mas su
kurti Baltijos jūros valstybių tarybą buvo vykęs, o pati taryba 
dirbo naudingai ir sėkmingai. Svarbiausia, pasak ministro P. 
Gylio, yra tai, kad pavyko išvengti atvirų nesutarimų.

Rusijos užsienio reikalų ministras Andrejus Kozyrevas 
vėl siūlė taryboje įsteigti žmogaus teisių ir tautinių mažumų 
gynimo komisaro postą.

Sesijos baigiamasis komunikatas priimtas atsižvelgus į 
Rusijos pasiūlymus. Po ilgų svarstymų dokumente įrašyta, 
kad "taryba iš principo pritaria Baltijos jūros valstybių tarybos 
žmogaus teisių ir tautinių mažumų komisaro posto įsteigi
mui". Taryba pavedė vyriausiųjų pareigūnų komitetui ir pa
ramos demokratiniams institutams grupei toliau vystyti šį 
klausimą, rengiant konkretų komisaro mandatą ir atsižvel
giant į būtinybe vengti pasikartojimo su kitų institucijų veikla 
šioje srityje.

Andrejus Kozyrevas perspėjo, kad Rusija nepasirašys 
baigiamojo sesijos dokumento, jeigu nebus pritarta ’os idėjai 
steigti komisaro postą.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienio reikalų mir istrai pa
reiškė, kad tokio komisaro postas nereikalingas >r jie tam 
priešinsis, tačiau balsavo už baigiamąjį komunikatą

• RYGOS OMOMO VADAS, BUS TARDOMAS LIETU
VOJE. Lietuvos Prokuratūra galės ištardyti buvusį Rygos 
OMON-o (SSRS veikęs specialus milicijos dalinys) vadą 
Sergejų Parfionovą, kuris dabar kalinamas Latvijoje. Apie 
tai spaudos konferencijoje pranešė Generalinis prokuroras 
Artūras Paulauskas.

Generalinė prokuratūra įtaria, kad Sergejaus Parfionovo

RUSIJOS LIAUDIES 
DEPUTATU KONGRE
SAS KOVO 13 D. baigė 
skubos keliu sušauktą sesi
ją, nepajėgęs išspręsti šalį 
ištikusios politinės krizės, į 
kurią įstūmė Liaudies depu
tatų kongreso varžymas pre
zidento Jelcino vykdomų 
ekonominių reformų. Kon
gresas didele balsų daugu
ma smarkiai sumažino pre
zidento Jelcino turimą galią 
valstybės valdyme ir atmetė 
jo planus ateinantį mėnesį 
visoje šalyje skelbti referen
dumą, kuriuo jis tikisi gauti 
daugumos gyventojų prita
rimą tęsti ekonomines refor
mas. Įstatymų leidėjai taip 
pat nekreipė dėmesio siūly
mui skelbti ankstyvesnius 
parlamento rinkimus, ku
riuose jie gali netekti savo 
vietų, laimėtų 1990 m. rin
kimuose, kai dar buvo nesu
byrėjusi Sovietų Sąjunga.

Kaip rašo dienraštis 
"New York Timcs", nors 
Jelcinas buvo populiarus 
politikas, tačiau jam nepa
vyko suorganizuoti bent ko
kią tikrą politinę jėgą. To
dėl jam trūksta atramos 
Liaudies deputatų kongrese, 
nes neturi jokios savo poli
tinės partijos. Kongresas, 
kurį sudaro daugelis komu
nistų, ir kiti, kurie yra nepa
tenkinti besivystančia siste
ma, turi daug efektingesnę 
politinę jėgą.

Rašant šią apžvalgą dar 
buvo neaišku, kokių žygių 
Jelcinas imsis toliau. Jo 
spaudos tarnyba pranešė, 
kad artimiausiu laiku prezi
dentas pasakysiąs kalbą tau
tai. Jelcinas, kovo 10 d. ati
darydamas Liaudies depu
tatų kongreso specialią sesi
ją savo kalboje pareiškė, jog 
prezidentas esąs vienintelis 
Rusijos vienybės bei vienti
sumo simbolis. "Aš pasisa
kau už Rusijos prezidento 
galią ne dėlto, kad aš esu 
prezidentas, bet kadangi esu 
įsitikinęs jog Rusija niekada 
nebūtų prisikėlusi be prezi
dento".

JAV RAGINA SAVO 
SĄJUNGININKUS pradėti 
formuoti tarptautines pajė
gas iš maždaug 50,000 ka
reivių, kurios tuojau pat, 
taikos susitarimą paskelbus, 
būtų siunčiamos į Bosniją. 
Tačiau tarptautinių pajėgų 
sudarymą, kur įeitų ir apie 
20,000 amerikiečių karei
vių, trukdo kilęs ginčas tarp 
Amerikos ir Prancūzijos, 
kieno vadovybei tos pajėgos 
turėtų priklausyti. NATO 
nariai kovo 10 d. Briuselyje

vadovaujama grupė dalyvavo nužudant 1991 metais Lietu
vos muitinės ir pasienio tarnybos darbuotojus Medininkuose 
prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos.

Artūras Paulauskas užvakar lankėsi Rygoje, bet Sergė
jus Parfionovas atsisakė duoti parodymus Lietuvos tardyto
jams. Artūras Paulauskas pasakė, kad susitarta su Latvijos 
Generaliniu Prokuroru perduoti Sergejų Parfionov i jo tardy
mo veiksmams Lietuvoje atlikti. Tokią galimybe, pasak jo, 
numato trišalė Lietuvos, Latvijos ir Estijos sutartis dėl teisi
nės pagalbos. Elta

įvykusiam pasitarime svars
tė JAV siūlymą pradėti for
malų taikos pajėgų sudary
mo planavimą. Pasiūlymą 
užblokavo Prancūzija, pasi
priešinusi JAV pageidavi
mui, kad tokių pajėgų tvar
kymas priklausytų NATO 
žiniai. Pagal Paryžių toks 
tarptautinis dalinys turėtų 
priklausyti Jungtinėms Tau
toms, tuo padidinant Bosni
joje jau esančias Jungtinių 
Tautų pajėgas.

IŠ STOCKHOLMO 
PRANEŠAMA, kad nors 
šaltasis karas pasibaigė, ta
čiau prie Švedijos krantų 
jos karo laivai maždaug tris 
kartus praėjusiais metais su
sekė pasirodžiusius užsienio 
šalių povandeninius laivus. 
Švedijos karo laivyne dabar 
sudaryta speciali flotilė ko
vai prieš į teritorinius van
denis įplaukusius svetimo 
krašto povandeninius lai
vus. Flotilė aprūpinta mo
derniomis torpedomis ir jai 
duotas leidimas be perspė
jimo šauti į tokius laivus. 
Daugelis vyriausybės ir kar
iuomenės pareigūnų mano, 
kad tie laivai atplaukia per 
Baltijos jūrą iš buv. Sovietų 
Sąjungos uostų. Tačiau 
rimtų įrodymų nedaug teko 
surinkti, išskyrus 1981 m. 
netoli švedų karo laivyno 
bazės įstrigusį sovietų po
vandeninį laivą. Tada Stock- 
holmas formaliai apkaltino 
Maskvą.

ŠIAURĖS KORĖJA, 
GINDAMA SAVO INTE
RESUS, pasitraukė iš Bran
duolinio ncskleidimo sutartį 
pasirašiusių šalių tarpo, ne
sutikusi inspektoriams paro
dyti savo branduolinių gink
lų vystymo įmones. Šiaurės 
Korėja, viena iš paskutinių 
vadinamo kietojo komuniz
mo valdomų šalių, vasario 
25 d. atmetė Vienoje įsikū
rusios Tarptautinės atomi
nės energijos agentūros rei
kalavimą įsileisti inspekto
rius, kurie patikrintų dvi 
įtartinas vietas. 1968 m. su
daryta Branduolinio ne- 
skleidimo sutartis draudžia 
ją pasirašiusioms šalims 
skleisti technologiją bran
duolinių ginklų pasigamini- 
mui, tačiau nustato bendra
darbiavimo gaires naudo
jant atominę energiją civilių 
gyventojų reikalams. Šiau

rės Korėja paskelbė, jog bet 
kuri pastanga jėga priversti, 
kad būtų įsileisti inspekto
riai, gali privesti prie karo 
Korėjos pusiasalyje.

LENKIJOJE KOVO 10 
D. PRASIDĖJO TEISMAS 
24-ių buvusių komunistinės 
eros milicijos pareigūnų, jų 
tarpe ir buv. vidaus reikalų 
ministerio Czeslavv Kisz- 
cak. Jie kaltinami, kad 
1981 m. šalyje įvedus karo 
stovį nušovė aštuonis strei
kuojančius angliakasius. 
Kiszcak kaltinamas už tai, 
kad jis, leisdamas milicinin
kams panaudoti ginklus 
prieš streikininkus, kurie 
protestavo dėl 1981 m. gruo
džio 13 d. paskelbto karo 
stovio, sudaręs "visuotinės 
grėsmės stovį". Milicinin
kai tada atidengė ugnį į tri
jose Silezijos kasyklose 
streikuojančius darbininkus, 
Kujek kasykloje devynis 
nukaudami ir 49 sužeisda- 
mi.

LIETUVOS ATGIMI
MO ĮVYKIU CHRONO
LOGIJA (tęsinys): 1988 m. 
lapkričio 21 d. Sąjūdžio 
Seimo tarybos posėdis nuta
ria reikalauti Lietuvos AT 
Prezidiumo pirmininko Vy
tauto Astrausko ir LKP par
tijos sekretorių Liongino 
Šepečio bei Jono Gurecko 
atsistatydinimo. Didžiuose 
Lietuvos miestuose nuo 
12:00 iki 12:10 vyksta eis
mo streikas. Lapkričio 24 
d. Sąjūdžio delegacija nu
vyksta į Maskvą ir AT Pre
zidiumui įteikia 1,8 milijo
no parašų po protestu prie 
TSRS Konstitucijos patai
sas. Lapkričio 26 Gedimino 
aikštėje įvyksta Sąjūdžio 
mitingas, į kurį susirenka 35 
tūkst. žmonių. Sąjūdžio mi
tingai vyksta ir kituose Lie
tuvos miestuose.

Gruodžio 5 d. Sąjūdis ir 
Lietuvos visuomenė renka 
pinigines ir daiktines aukas 
nukentėjusiems nuo žemės 
drebėjimo Armėnijoje. Iš 
karto nusiunčiama 100,000 
rublių iš Sąjūdžio iždo, tiek 
pat suaukoja ir Lietuvos 
darbininkai.

Gruodžio 24 d. pirmą 
kartą po karo atvirai šven
čiamos Kūčios - viena iš 
svarbiausių Lietuvos šven
čių. Bernelių Mišios šv. 
Mikalojaus bažnyčioje 
transliuojamos per televizi
ją. Sąjūdis prašo, kad šį va
karą kiekviena šeima įstaty
tų į langą degančią žvakutę 
kaip simbolinį referendumą 
už Lietuvos suverenitetą.

(Bus daugiau)
Vl.R.
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VYRIAUSYBĖ PASIKEITĖ, 
BET TAUTA PASILIKO 

Juozas Žygas

Paskutinieji įvykiai Lie
tuvoje mus labai išblaškė. 
Nereikia gyventi svajonių, 
bet realiame pasaulyje. Mes 
įsivaizdavome Lietuvą, kaip 
pasakų karalaitę, skaisčią ir 
nesuteptą. Kaip galėtų būti, 
kad 50 metų praleidusi tame 
purvyne, liktų nesutepta. 
Eiliniai išeivijos žmonės, 
kurie ir yra pastoviausi au
kotojai, nei su buvusia vy
riausybe reikalų neturėjo ir 
su dabartine neturės.

Mūsų ryšiai buvo su 
žmonėmis. O žmonės tie 
patys pasiliko. Tad su jais 
ir reikia ryšius palaikyti. 
Žinoma, tą paramą reikia ri
boti būtinais reikmenimis, o 
ne prabanga. Lietuvoje visi 
norėtų su Video kameromis 
vaikščioti, bet to visai ne
reikia. Jeigu kas, tik elek
tronikos teprašo, tai reiškia, 
kad beveik viskuo jis jau 
yra pats apsirūpinęs. Dar 
blogiau yra automobiliai, 
nes su kiekvienu nupirkimu 
yra papildomas mazgas prie 
Maskvos grandinės užmez
gamas.

Reikės benzino, tepalų, 
padangų ir atsarginių dalių, 
o tai sudarytų mažiausiai 
500 dol. į metus. Dabar Lie
tuva turi kiekvieną centą 
skaičiuoti, bet, žinoma, to 
nedaro. Į duobę nuslysti 
yra labai lengva, tik sunku 
iš jos išlipti. O Lietuva šiuo 
metu yra duobėje, tik keista, 
kad atvykstamieji ministe- 
riai ar buvę ministeriai to 
nežino.

Visos ekonominės ro
dyklės, kurios ateina iš Va
karų rodo, kad Lietuva yra 
beveik paskutinėje vietoje. 
Estai jau turi savo Kroną (ir 
jų uždarbis dvigubai dides
nis), latviai irgi šiomis die
nomis savo pinigus pradės į 
apyvartą leisti, tik lietuviai 
tebesikapsto. Už lai, kad net 
du premjerai nesugebėjo ban
ko valdytojo pašalinti. Už
sienio invcstacijų atžvilgiu, 
Lietuva iš buvusios sąjungos 
yra dvyliktoje vietoje.

Atrodo, kad reikėtų ran
koves atsiraitoti ir į darbą 

kibti, bet ne! Yra daug to
kių, kurie planuoja keliones 
aplink pasaulį, lipimą į kal
nus, šventes, suvažiavimus 
ir paradus, kad tik rimto 
darbo dirbti nereikėtų. O 
našlaitynai pilni apleistų 
vaikų, virs 500 vaikų yra 
sergančių džiova ir jiems 
vaistų nėra! Amerikiečiai 
gydytojai, kurie gydo "Lie
tuvos vaikų vilties" atvežtus 
vaikus Shriners ligoninėse. 
Taip pat tie, kurie buvo nu
vykę į Lietuvą sako, kad to
kių komplikuotų deforma
vimų, jie nėra matę net Af
rikos kraštuose. Tad gal 
reikėtų, bent laikinai, ma
žiau įvairiais karnavalais 
rūpintis.

Jau daug sykių yra tekę 
girdėti, kad nereikia jų mo
kyti. Aš to ir nedarau. Tik 
manyčiau, kad išeivija tu
rėtų daugiau žiūrėti, kur jos 
šalpa nueina. Iš Lietuvos 
ateina įvairus prašymai, dėl 
varpų, vargonų ir paminklų 
statymo. Ar nebūtų galima 
su varpais ir panašiais rei
kalais, metus ar kitus palū
kėti ir pirmoje eilėje džiova 
sergančius ar deformuotus 
vaikus gydyti.

Iš savo vaikystės atsime
nu, kad Biržų bažnyčia var
pus turbūt, tik 1927 m. teat- 
gavo. Ir tai jų pirkti nerei
kėjo (iš Rusijos grąžino), te
kainavo tik atvežimas (tur
būt iš Kauno) ir jų įkėlimas. 
Tad buvo tam tikslui rink
liava, gerai atsimenu, kad 
man motina padavė penkinę 
įmesti. Ir esu tikras, kad 
nebuvo aukų iš Amerikos 
lietuvių prašoma.

Dabar jie viską nori per 
porą metų padaryti ir, žino
ma, į mūsų pusę dairosi. O 
skuba nevisuomet yra gera. 
Dabar Chicagoje lankyda
masis buvęs premjeras A. 
Abišala pasakė. "Vadinama 
Krupavičiaus žemės refor
ma tęsėsi iki 1938 m. Mes 
norėjome kolektyvinius 
ūkius kuo greičiausiai pa
naikinti - nepavyko".. O tas 
"nepavykimas" daug kaina
vo, jis sugriovė Lietuvos že-

VALDO ADAMKAUS 
PRANEŠIMAS

apie Prezidentinius Rinkimus Lietuvoje
(Atkelta iš 1 psl.)

remti Lozoraitį ir kuris bu
vo vadovaujamas buvusio 
ministro pirmininko Alek
sandro Abišalos. Adam
kaus ir Abišalos komitetai 
niekuomet nesuėjo bendran 
darban, o pats Abišala nie
kuomet nesusitiko su Stasiu 
Lozoraičiu.

Aleksandras Abišala bu
vo nelyg Šv. Petras iš Vinco 
Krėvės Raganiaus, nenorįs 
įleisti atkaklaus Gugio dan
gun, nes jis su Dievo spren
dimais nesiskaito, o šįkart 
Adamkaus ir Lozoraičio, 
kurie nesiskaitė su Sąjūdžio 
hierarchija, nors pastaroji 
žmonių tarpe yra nustojusi 
autoriteto dėl nesėkmingų 
reformų žemės ūkyje ir 
daug kur kitur.

Taigi Lozoraitis ir Adam
kus su savo štabo kitais va
dovais Gentvila ir Tamulių 
nusistatė laikyti rinkimus 
aukštoje kultūringoje dva
sioje ir pristatyti kandidatą 
Stasį Lozoraitį per visą 
kraštą bet kuriai auditorijai. 
Per 3 savaites buvo padary
ta 5000 km kelio, Adamkus 
į vieną pusę, o Lozoraitis į 
kitą, susitinkant tik kas tre
čią dieną.

Iš kitos pusės buvo pa
leisti visoki šūviai. Adam
kus buvo apšauktas JAV fe- 
deraliniu agentu, besikišan- 
čiu į Lietuvos rinkimus, kas 
vedė į jo pasimatymą su 
JAV ambasadorium ir daly
kų išaiškinimo. Televizijoj 
debatuose su Kaziu Bobe
liu, Bobelis apšaukė Adam
kų Landsbergio statytiniu ir

mės ūkį. Ne tik sugriovė 
ūkį, bet ir valdžios vežimą 
apvertė!

Vaizdas iš lietuviškos trispalvės pakėlimo iškilmių prie Cicero
miesto valdybos rūmų, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūri
mo šventų vasario 20 d. ALTo Cicero skyriaus pirmininkas Stasys 
Dubauskas įteikia atžymėjimo ženklą geram lietuvių draugui, Cice
ro miesto "trustęe” John S. Kocioldo. (dešinėje)

, Ed. šulaičio nuotr. >
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melagiu jog Adamkus pava
dino Bobelį komunistu. Kai 
Adamkus paklausė kur yra 
Bobelio įrodymai, pastara
sis ieškojo jų savo kišenėse 
ir nieko ten nesurado. Tuo
met Bobelis pasakė jog Lo
zoraitis turi italę žmoną. 
Bendrai paėmus, Adamkus 
laimėjo tuos debatus, tačiau 
Lietuvos žmonės neigiamai 
pažvelgė į užsienio lietu
vius, kurie nesusikalba savo 
tarpe. Taip pat išeivija tik 
5000 balsų dalyvavo prezi
dentiniuose rinkimuose.

Įvykę 3 prezidentiniai 
debatai per televiziją, nors 
buvo pagal JAV formą, vis- 
dėlto neiškėlė pačių svar
biausių klausimų. Pavyz
džiui, laikraščio vyriausias 
redaktorius klausė kiek na
mų turįs Brazauskas, kai 
kas klausė ar kandidatai ži
no Beatles muzikantų var
dus... O Lietuvoje didžiau
sias skurdas. Adamkui teko 
matyti tragiškas vietas. Kel
mėje mokykloje baisus oras, 
mokiniai geria karštą van
denį ir tik retas turi duonos 
riekę.

Bado Lietuvoje nėra, bet 
nėra jokio administracinio 
aparato. Visur korupcija, 
kyšininkavimas. Sąjūdžio 
laikais ta korupcija pasiekė 
viršūnę, o dabar ji tebesilai
ko. Laisvės Lietuvoje nėra 
- yra plėšimai, nėra įstaty
mų, vyksta prievartavimas 
net balsuoti. Landsbergis 
atvedė kraštą nepriklauso- 
mybėn, bet buvo blogas ad
ministratorius.

Per 3 savaites inteligen
tija pasuko Lozoraičio link
me, tačiau pritrūko laiko įti
kinti kaimą, kuriame buvo
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daug baimės jog kas nors 
sužinos jog jie balsuoja už 
Lozoraitį. Buvo pralaimėta 
40% prieš 60%. Lozoraičio 
kampanija nieko nepaėmė iš 
Lietuvos iždo. Lozoraičio 
kampanija buvo pradėta nuo 
nuliaus ir per 3 savaites iš
vystė didelį tempą. Svar
biausia jog Lietuvai buvo 
parodytas aiškus ir prasmin
gas vakarietiškas kelias. Aš 
tikiu Lietuva, - baigė savo 
pranešimą Valdas Adam
kus, - ir mes turime surasti 
būdus jai padėti.

Sekė gausūs klausimai ir 
atsakymai. Buvo kelta min
tis jog Lietuvių Bendruome
nė turėtų įsigyti televizijos 
stotį Lietuvoje. Tam pritarė 
Valdas Adamkus. Visi su
sirinkusieji norėjo prisidėti 
prie Lietuvos atstatymo. 
Susirinkimas užsitęsė 2 va
landas.

KODĖL TURĖTŲ 
PADĖTI 

RUSIJAI?
(Atkelta iš 1 psl.) 

žmonės niekada neturėjo 
politinės ir ekonominės 
laisvės. Kas buvo būdinga 
socialistinėms Lenkijai, Če
koslovakijai ir Vengrijai, 
nebuvo būdinga Rusijai.

Rusijos ekonominė krizė 
yra žymiai gilesnė, nei 
1930-jų - Jungtinėse Valsti
jose. 1992 metais infliacija 
siekė 25% per mėnesį, na
cionalinis produktas suma
žėjo 20%, o pragyvenimo 
standartas - pusiau. Tuo 
pačiu smarkiai padidėjo kri
minalinių nusikaltimų, su
stiprėjo korupcija. Sustiprė
jo ir perėjo nuo šaltojo karo 
į kruvinąjį separatistinės 
tendencijos ir nacionaliniai 
konfliktai Kaukaze ir Cen
trinėje Azijoje, išryškėjo 
tautinių mažumų konfron
tacija Baltijos šalyse. Ne
žiūrint į visą tai, Rusijos po
litiniai lyderiai ir jos žmo
nės vis dar stipriai rūpinasi 
reformomis. Iš tikrųjų da
bartiniu metu reali politinė 
kova yra ne tarp reformistų 
ir reakcionierių, bet tarp 
įvairių reformų programų. 
Panašiai, kaip kad tarp B. 
Jeltsino, kuris nori veikti 
greitai ir ryžtingai, ir Civi
linės Unijos, kuri norėtų ju
dėti palaipsniui. Tas faktas, 
kad visi politiniai vadovai, 
neskaitant ekstremistinių 
reakcionierių, nors ir pavir
šutiniškai pritaria rinkos 
ekonomikai, rodo, kad ne
bus grįžtama į komunizmą.

Neigiamos žinios iš Ru
sijos užtemdo teigiamas. 
Kaip Washingtonas nėra vi
sa Amerika, taip Maskva 
nėra visa Rusija. Tuo tarpu, 
kai politinės kovos vyksta 
labiausiai Maskvoje, priva
tizacija ir kiti pakitimai - 
kituose Rusijos kampeliuo
se..

(Bus daugiau)
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TAUTOS FONDAS 
DAR VEIKIA

Algirdas Budreckis

Glaudžiai su Vyriausiu 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetu dirbęs, Tautos Fondas 
pasiryžo tęsti savo darbą 
nevalstybinėje ir nepolitinė
je srityje padėdamas Lietu
vą ir jos žmones vaduoti 
nuo ekonominių sunkumų ir 
dvasinės žalos, padarytos 
Lietuvai ir Lietuviams per 
50 sovietų okupacijos metų. 
Tautos Fondo pirminis atei
ties veiklos tikslas yra remti 
tas Lietuvos pastangas, ku
rios siekia ugdyti ir įtvirtinti 
Vakarų valstybių sampratos 
demokratinę santvarką, pa
remti asmens neliečiamybę 
ir apsaugą bei žmonių ge
rovę.

Tautos Fondas (TF) atsi
rado Lietuvos pogrindyje 
VLIKui besikuriant nacių 
okupacijos metu. Fondas 
kelis kartus persitvarkė Vo
kietijoje ir vėliau JAV-bėse. 
Bet jo svarbiausias uždavi
nys buvo lėšas telkti tikslu 
paremti VLIKo pastangas 
atstatyti Lietuvos nepriklau
somybę.

Tautos Fondas nėra taip 
sau pagalbinis telkinys. Jis 
yra juridinis vienetas, užre
gistruotas (inkorporuotas) 
Ncw Yorko valstybėje, kaip 
"nepelno ir nuo mokesčių 
atleista organizacija", kurio 
oficialus pavadinimas yra 
The Lithuanian National 
Foundation, Ine. Jis turi 
nuolatinę būstinę, kuri ran
dasi 86-21 114 th Str., Rich- 
mond Hill, N.Y. 11418, su 
telefakso ir padauginimo 
aparatūra, bei kompiute
riais. Būstinė turi keturis 
nuolatinius tarnautojus. Li
gi š.m. vasario 8 d. Fondo 
Valdybos iždininkas Vytau
tas Kulpa buvo reikalų ve
dėjas. Būstinės darbus taip
gi prižiūri Fondo Valdybos 
pinn. Aleksandras Vakselis.

Valdyba dažnai posė
džiauja, o Taryba posėdžiau
ja bant 2-3 sykius į metus 
tarp Tautos Fondo metinių 
suvažiavimų, kurie papras
tai įvyksta gegužės mėn.

Lėšas skirstant, Tautos 
Fondo Taryba svarsto ir 
tvirtina projektus, atsižvelg
dama į aukotojų pageidavi
mus ir prašymus iš krašto. 
Tokį LF Tarybos posėdį su
kvietė jos pirm. Algirdas 
Sperauskas 1993 m. vasario 
28 d. Kultūros Židinyje, 
Brooklyne. Iš 15 Tarybos 
narių dalyvavo 13.

Po išsamių TF Valdy
bos, Tarybos pirmininkų ir 
darbo komisijų pranešimų, 
posėdis svarstė eilę prašy
mų. Taryba vienu balsu ar 
balsų dauguma patenkino 
14 prašymų, būtent:

1. Mecenatams E. ir J.

Sinkiams rekomenduojant, 
TF Taryba paskyrė $35,000 
Vytauto Didžiojo Universi
teto bibliotekai. 2. Kauno 
Medicinos Adademijai 
$2,295 mokslinių žinių kom
piuteriams disketes įsigyti;
3. Popiežiaus Leono XIII 
Literatūros fondui išmokėti 
$18,000; 4. Antaninos Po- 
vilaitienės atminimui Val- 
kabudžio parapijos bažny
čiai - $1,250; 5. Viktoro 
Petkaus leidžiamam "Nepri
klausomos Lietuvos" lai
kraščiui - $3,500; 6. TF 
Taryba paskytė $3,000 Vil
niaus vidurinei mokyklai 
"Lietuvių Namai"; Moki
niai yra atvykę iš Vorkutos, 
Irtos, Uhtos ir Lenkijos 
tremties. (Tarybos skirsty
mo komisijai atrodo, kad 
čia geras projektas ir kad 
reikėtų ateityje jį vėl parem
ti); 7, TF Taryba paskyrė 
$22,500 padengti 150 sti
pendijų Lietuvos studen
tams paremti. Stipendijos 
bus po $200, $150, ir $100;
8. P. Mazilio Gimdymo na
mams įsigyti akušerinę - 
genekologinę aparatūrą pa
skirtą $10,000; 9. "Vilni
jos" draugijai už Vilniaus 
krašto sudemokratinimą ir 
atlietuvinimą - $ 1,500; 10. 
Vilniaus laikraščiui "Voru
tai" už demokratiškų minčių 
ir krašto atlietuvinimo puo
selėjimą - $1,500; 11. Lie
tuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos savaitraščiui pa
remti $1,000; 12. Kauno 
lietuvių skautų tuntui vyks
tančiam į skautininkų ruo
šos kursus Prancūzijoje, pa
dengti apdraudę ir kelionę - 
$1,500; 13. Padengti dvi po- 
kolegines stipendijas lietu
vių mokslininkams Farming- 
dale kolegijoje - $ 1,000; ir 
14. Demokratizacijos tiks
lams "Lietuvos Žinių" laik
raščiui- $ 4,000.

Susumuojant LF Taryba 
vasario 28 d. nutarė paskirti 
$106.045 projektams, kurie 
atitinka LF tikslams. LF 
Tarybos skirstymo komisi
jos nariui Jurgiui Valaičiui 
buvo pavesta paruošti atei
ties stipendijų ir organiza
cijų prašytojams anketas.
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išpildo programą Vasario 16-tos minėjime Philadelphijoje.

TALKA 
KLAIPĖDAI
Klaipėdos uostamiesčio 

pietinės dalies pramoninia
me rajone parinkta daugiau 
kaip 250 hektarų ploto teri- 
tojija laisvai ekonominei 
zonai. Netolimoje ateityje 
čia ketinama statyti bendras 
Lietuvos ir užsienio valsty
bių firmų įmones, o klaipė
diečiams jose įsteigti apie 
300 naujų darbo vietų. Vie
na pirmųjų statyti naujus 
gamybinius pajėgumus ir 
modernizuoti veikiančius 
turėtų korporacija "Philips 
Morris". Konkurse ji iško
vojo teisę dalyvauti Klaipė
dos tabako fabriko privati
zavime. Manoma, jog lais
vos ekonominės zonos tei
kiamos privilegijos paska
tins ir kitų šalių verslinin
kus aktyviau investuoti savo 
kapitalą, kurti modernias 
įvairaus verslo įmones.

* * *
Į LIETUVOS BIUDŽETĄ 

12.05 MIL. DOLERIŲ
Baigėsi Lietuvos Res

publikos vyriausybės ir Phi
lip Morris kompanijos dery
bos dėl Klaipėdos tabako 
įmonės kontrolinio akcijų 
paketo įsigijimo. Susitarta, 
kad 65,2 procento akcijų 
įsigys Philip Morris, o liku
sias - šios įmonės darbuo
tojai.

Philip Morris investici
jos sudaro per 40 milijonų 
JAV dolerių. į Lietuvos 
biudžetą įplauks 12,5 mili

jono dolerių. Tai didžiausia 
užsienio investicija Baltijos 
valstybėse. Klaipėdos taba
ko įmonė yra pirmoji Lietu
voje, kuri konkurso tvarka 
privatizuota už konvertuo
jamą valiutą.

Philip Morris įsiparei
gojo Klaipėdos tabako įmo
nę perkelti į naujas patalpas 
už miesto, o senąsias, esan
čias miesto centre, per trejis 
metus uždaryti.

Įmonėje pagaminama 3 
milijardai cigarečių per me-

ŽINIOS IŠ BOSTONO
TRADICINĖ BOSTONO 
SKAUTŲ-ČIŲ KAZIUKO

MUGĖ
įvyko kovo 7 d., sekmadie
nį, Lietuvių Piliečių klube. 
Po visuotinos sueigos vyko 
įprastinis mugės šurmulys. 
Buvo galima įsigyti įvairių 
skautiškų ir tautinių rank
darbių, meno kūrinių, išban
dyti laimę loterijose, para
gauti lietuviškų valgių, pa
sigardžiuoti pyragais, ledais 
ir kava.

Po pietų įvyko smagus, 
nuotaikingas vaidinimas 
"Ožka ir septyni ožiukai",
kurį režisavo ir scenai pri- čių muzikų ir operečių ari- 
taikė sesės Lina ir Stefa Su- 
batienės. įdomų muzikos 
įrašą sudarė vs. Birutė Žiau- 
grienė, dekoracijas pagami
no Senųjų Lapinų būrelis, o 
kostiumus - vaidintojų tė
vai. Skautų vaidinimas la
bai patiko žiūrovams, sukė
lė linksmą nuotaiką ir daug < 
plojimų.

Mugės pravedimą vado
vavo Bostono Baltijos ir 
Žalgirio Tuntų tuntininkai 
ps. fil Jūratė Aukštikalnicnė 
ir s. Algis Adomkaitis.

* * *
NEPRIKLAUSOMYBĖS \ 

DEIMANTINĖS
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

CAMBRIDGE
Jau trečius metus iš eilės 

Cambridge Viešoji bibliote
ka rengia Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimus, ku
rių įkvėpėja ir pagrindinė

tus. Joje dirba 270 žmonių. 
Baigus naują įmonės pasta
tą, joje dirbs 400 žmonių. 
Kompanija įsipareigojo 25 
procentais virš infliacijos 
padidinti darbuotojams atly
ginimus. Ji padės kurti Lie
tuvoje vakarietišką pensiji- 
nio aprūpinimo sistemą. 
Savo programą Lietuvoje 
Philip Morris pradės skir
dama 100.000 dolerių Klai
pėdos ir Kauno vaikų ligo
ninėms. Elta 

kalbėtoja Elena Vasiliūnienė.
Kovo 9 d. 2 v. popietėj 

susirinkusieji jaukioje audi
torijoje išklausė kun. Ka- 
sinsko istorinę ir geografinę 
Lietuvos apžvalgą ir E. Va- 
siliūnienės nepriklausomy
bės idėjos sąvokos interpre
taciją remiantis asmeniniu 
patyrimu ir autografine 
medžiaga.

Meninę programą atliko 
solistė Daiva Mongirdaitė 
(sopranas) akompanuojant 
Vyteniui Vasiliūnui (piano). 
Dainininkė jausmingai, ža
viai atliko žinomų amerikie- 

jas, kurių melodingumas la
bai tiko popietės rečitaliui. 
Savo vokalo techniką ir dra
matinį pajautimą solistė at
skleidė pereinant nuo leng
vos operetės žanro prie mįs
lingų V. Klovos dainų "Rū
ta Žalioji", "Močiutės dva
rely" ir Amerikos negrų 
soul, blues dainavimo lopši
nėje "Sommertime" iš G. 
Gershwino "Porgy and Bess". 
Po malonios koncertinės 
dalies buvo pasivaišinimas.
L.Ž.
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PRAEITIES AKIMIRKŲ 
SKAMBESYS

Jūratė Šleinytė
Senelių taip mėgiama 

Palanga septintam dešimt
metyje vėl tapo mūsų visų 
ilgų vasarojimų vieta. Bai
gę mokslo metus, birželio 
pradžioje, mudu su broliu 
būdavom atiduodami sene
lių globai. Jie tuo metu vasa
rodavo gero A. Kučingio bi
čiulio rašytojo Augustino 
Griciaus viloje. Jūra, saulė, 
vėjai gerai nuteikdavo An
tanėlį. Kupinas įkvėpimo, 
su vaikaičiu pėsčiomis ke
liaudamas į vyrų pliažą, 
mokydavo jį itališkai dekla
muoti Dantės "Dieviškosios 
komedijos" ištraukas. Dar 
ir šiandien mano brolis atsi
mena tą skambią poeziją, o 
širdyje neišblėso tos lagerio 
"universitetus" primenan
čios pamokos. Vaikaičių 
keliamas šurmulys tikriau
siai, gerokai trukdydavo ra
mų senelių poilsį, tačiau 
močiutės kantrybė ir švel
numas užglaistydavo aštrius 
kampus. Vieną kitą pastabą 
pasakydavo ir Antanėlis. 
Tie perspėjimai nepliurpti 
arbatos ar nesiramstyti alkū
nėmis į stalą skambėdavo 
griežtai, bet gilesnių pėdsa
kų širdyje nepalikdavo. 
Tikrosios Antano Kučingio 
auklėjimo pamokos buvo 
visiškai kitokios. Jos mano 
atmintyje likusios iš vėles
nio laiko, o ir šiandien tebe- 
suteikia peno apmasty
mams. Keletą tų epizodų 
norėčiau papasakoti.

Kartą vakare su A. Ku- 
čingiu atėjome į radijo stu
diją. Rūbininkė jau norėjo 
keliauti namo todėl pasakė 
mūsų paltus pakabinsianti 
be numeriuko. "Gerai, ge
rai", - paskubomis sumur
mėjau aš, o Antanėlis man
dagiai linketlėjo, sakydamas 
"ačiū, mieloji ponia". Mums 
ilgu koridorium beeinant į 
studiją lyg tarp kitko pasa
kė: "Vaikeli, kai tau kas da
ro paslaugą, visuomet pir
miausia reikia žmogui padė
koti". Anokia čia paslauga, 
- atrodė man tuomet, tačiau... 
pastaba įstrigo ilgam.

A. Kučingis, iš prigim
ties būdamas jautrus gro
žiui, turėjo subtilų skonio 
jausmą. Lyg ir neteikdamas 
žmogaus išorei didelės 
reikšmės visuomet atrody
davo dailiai ir skoningai. 
Mokėjo vertinti moters gro
žį ir eleganciją. Kaip ir 
daugelis vyresnės kartos 
žmonių nemėgo kelnėtų 
moterų. Kartą pasirodžiau 
jam pasipuošusi mėlynomis 

kelnėmis, raudonu švarku ir 
balta palaidine, įsivaizduo
dama esanti labai graži ir 
madinga. Antanėlis, įdė
miai mane nužvelgęs, šyp
telėjo: "Na, tu atrodai kaip 
"oficer carskoj armii". Abu 
pasijuokėm, bet nuo to laiko 
vis dažniau pagalvodavau, 
kad drabužis turi atitikti vi
dinę žmogaus prigimtį, o ne 
žėrėti visomis madų žurnalo 
spalvomis...

Nei išoriniu visuomenės 
gyvenimu, nei vaikaičių stu
dentiška veikla senelis per
daug nesidomėjo. Neko- 
mentavo mūsų stojimo į 
pionierius ar komjaunuo
lius, nemėgo ir neturėjo te
levizoriaus, o nuomonę apie 
politiką susidarydavo iš už
sienio radijo pranešimų. 
Visais tais klausimais turėjo 
savo tvirtą vidinę nuostatą, 
kurią paklaustas išsakyda
vo, tačiau kitų žmonių veik
los atžvilgiu buvo santūrus 
ir tolerantiškas. Vienos taip 
kučingiškai subtilios jo "po
litinės pamokos" niekada 
neužmiršiu. 1980 metais 
konservatorijoje surengiau 
lietuviškos muzikos rečitali. 
Tą pusmetį visi Didžiojoje 
salėje rengiami koncertai 
afišos kamputyje turėjo 
"dedikaciją" LTSR 40-mc- 
čiui. Toks užrašas žymėjo 
ir manąją afišą. Išklausęs 
koncerto, Antanėlis paprašė 
manęs padovanoti afišą ir 
pasikabino ją savo kamba
ryje. Po kurio laiko atva
žiavusi į Kauną pamačiau tą 
"LTSR 40-mečio" užrašą 
ant sienos kabančioje afišo
je lyg atsitiktinai dengia 
kambarinis termometras.

TRANSPAK praneša:
VELYKINIAI MAISTO SIUNTINIAI:

55 svarp; įvairaus maisto produktų ..$98.00
22 svarai įvairaus maisto................$65.00
22 sva;ii mėsos gaminių............... $98.00
45 svarai įvairaus maisto be mėsos $75.00 

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

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

Konteineriai siunčiami kas savaite 
Skubius s:t ntinius siunčiame "AIR CARGO”. 

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

CLEVELANDO
apylinkių gyventojai vežkite - PAK MAIL 

ROTA DEGUTIENĖ
28262 Churdon Rd. VVilloughby Hills, OH 44092

216 943-4662
TRANSPAK

2638 W. 69TH ST. CHICAGO, IL 60629 
1-312-436-7772

Ką gi, kas turi akis tepama
to...

Kai vėl ir vėl įsiklausau į 
tų praeities akimirkų skam
besį man darosi labai gaila, 
kad tuomet giliau nesusi
draugavau su seneliu, kad 
daug ko jo nepaklausiau, 
neišsakiau jam savų minčių. 
Jaunam žmogui, žinoma, 
norėjosi, kad pirmiausia jį 
suprastų, atsakytų į nebylius 
klausimus, padėtų susigau
dyti lavina griūvančiose 
problemose. Netgi apie 
bendrus koncertus ar įrašus 
atvirai nepasikalbėdavom. 
Aš nedrįsdavau klausti, o 
Antanėlis, pabučiavęs man 
ranką, tepasakydavo "ačiū, 
vaikeli". Tai buvo tarsi per
sonažų atliekančių savo ro
les, ryšys. Viduje graužiau
si negalėdama rasti nuošir
desnio žmogiško kontakto, 
tarsi iš tolo stebėdavau An
tanėlį įvairiuose šeimyni
niuose subuvimuose, nuo
širdžiai pavydėdavau mono
grafijos autorei valandų va
landas galinčiai kalbėtis su 
KuČingiu. Tarsi kažkada 
matyto spektaklio veikėjas 
senelis iškildavo mano vaiz
duotėje, girdint kitų žmonių 
pasakojimus apie jį. Klasės 
draugių tėvai, operos mėgė
jai, išgirdę, kad esu Antano 
Kučingio dukraitė, teištar
davo: "A, Kučingis!" O ma
no profesorius St. Vainiū
nas, sužinojęs tą patį faktą 
irgi jausmingai sušuko: "O, 
Kučingis!" Tuose emocin
guose jaustukuose geriau
siai suskambėdavo visas se
nelio asmenybės turinys.

Kas buvo Antanas Ku
čingis prieškario Lietuvos 
operoje labiausiai pajutau 
Prahoje susitikusi įžymųjų 
čekų baritoną Zdeneką Ota
vą. Žinojau visą 1937 metų 
Antanėlio gastrolių istoriją, 
todėl labai norėjau pamatyti 
tą teatrą, pajusti buvusio lai-

ko atmosferą. Patį pirmą 
vakarą Prahos plane susira
dusi Narodni divadlo pės
čiomis nukeliavau jo apžiū
rėti. Ilgai gėrėjausi pastato 
grožiu ir didybe. Rytojaus 
dieną vėl pasivaikščiojusi 
aplink teatrą išdrįsau įteiti į 
vidų ir tarnautojo paklausti, 
ar negalėčiau ką nors suži
noti apie Zdeneką Otavą. O 
taip, žinoma, jis tebedirba 
mūsų teatre - išgirdau atsa
kymą ir gavau lapelį su na
mų telefonu. Nedrąsiai su
rinkau numerį ir išgirdusi 
skambų balsą tesugebėjau 
pasakyti, kad atvažiavau iš 
Lietuvos ir esu Antano Ku
čingio dukraitė. Kučingio 
pavardė lyg koks burtažodis 
sujaudino mano pašnekovą, 
Otavą, pažėręs Kučingiui 
virtinę komplimentų, būti
nai liepė man vakare ateiti į 
teatrą, kur jis dainuosiąs 
Prokofjevo operoje "Karas 
ir taika". Kontramarkė bus 
palikta pas administratorių. 
Tą patį vakarą laiminga sė
dėjau Prahos nacionalinio 
teatro ložėje. Negalėjau su
sikaupusi klausytis spektak
lio, vis galvojau, kaip Anta
nėlis čia dainavo, kaip smar
kiai jam plojo ir šaukė "vy- 
borne". Kitą dieną, pa
skambinusi Otavai, padėko
jusi už spektaklį, buvau pa
kviesta į svečius ir nepraė
jus nė valandai spaudžiau 
skambutį prie gražių seno
viško namo Prahos centro 
durų. Šeimininkui padova
nojau A. Kučingio atlieka
mų lietuvių liaudies dainų 
plokštelę, papasakojau apie 
senelio likimą ir Otava vos 
sulaukęs mano nedrąsaus 

Jaunimo Centro Chicagoje direktorė S. Endrijonienė vieno 
renginio metu to centro kavinėje. Šalia jos - filmuotojas iš 
Lietuvos A. Reneckas. Ed. šulaičio nuotr.

monologo pabaigos artistiš
kai ėmė kalbėti, kad Kučin
gis - tai nuostabu, nepakar
tojama, Kaunas, Lietuva - 
tai taip pat yra kažkas nepa
prasta. Parodė ant sienos 
kabantį laurų vainiką, ap
juostą lietuviška vėliava, 
jam dovanotą gastrolių 
Kaune metu. Apstulbusi sė
dėjau fotelyje ir klausiausi, 
kaip mano senelio garbei 
ošia tas emocijų okeanas. 
Tik vėliau suvokiau, kad 
nors mano buvo prakalbin
tas vokiškai, Otava visus 
savo jausmus liejo gimtąja 
čekų kalba... Atsisveikin
damas buvo benorįs man ko 
ne visą pasaulį padovanoti, 
siūlė pinigų, žiedą su bri
liantu... Puikiai supratau, 
kad tai yra didelės pagarbos 
mano seneliui ir jaunystės 
įspūdžiams atgarsiai todėl 
nuoširdžiai padėkojusi atsi
sakiau. Tuomet Otava įtei
kė man auksinį čekišką du
katą, savo vizitinę kortelę ir 
nuotrauką, gražiai užrašęs: 
"Brangiai ir mielai Antano 
Kučingio dukraitei nuo kito 
jos senelio iš ČSSR".

Džiugus šios kelionės 
įspūdžių skambesys ypač 
skaudžiai prisiminė tuomet, 
kai 83-ųjų metų vasarą, grį
žusi iš kitos užsienio eks
kursijos, neberadau senelio 
gyvųjų tarpe. Labai nemėg- 
dama laidotuvių ir kapinių 
atmosferos, savotiškai 
džiaugiausi likimo apsaugo
ta nuo dalyvavimo tose 
apeigose. Antanėlio perso
nažas taip netikėtai prašne
kęs vaikystės laiškuose vi
sai realiai man tebegyvena 
ir anapus... (Pabaiga)
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TAIP VĖL BUVO 
RUOŠIAMOS NAUJOS 

AUKOSI SIBIRĄ...
(Tęsinys iš praėjusio numerio) 

Vincas Šarka

Rugpjūčio mėnesį susi
tarę šeši bendradarbiai susi
tiko viename Kaimo resto
rane. Susėdę už stalo, ap
tarinėjo padėtį Lietuvoje ir 
ką reikės daryti kai atleis 
juos iš darbo. Tokia paly
ginti gausi jaunų, energingų 
vyrų grupė, vidurdienyje už 
stalo, atkreipė dėmesį žmo
nių, kurie panašiems "išaiš
kinimams" jau tuo laiku bu
vo paruošti. Tas pasitari
mas" vyko lyg ir savotiškos 
puotos aplinkoje, todėl, šiek 
tiek išgėrus, kalbos pasidarė 
balsingesnės, savisaugos 
instinktas prigeso. Vėliau 
jie prisimins, kad jų vaišini- 
mosi melu prie gretimo sta
liuko prisėdo du jaunoko 
amžiaus žmonės, kurie, už
sisakę pietus, neskubėjo val
gyti, skaitė laikraščius, ma
tyt, sekdami savo kaimynų 
pokalbius. O anų šešių vy
rų pokalbis baigėsi susitari
mu, kad tokią ir tokią dieną 
visi susitiks vakare vienoje 
Klaipėdos krašto pasienio 
gyvenvietėje ir naktį pereis 
į jau vokiečių atplėštą Klai
pėdos kraštą.

Sutartos dienos vakare 
juos, susirinkusius į numa
tytą vietą, apsupo pasienie
čiai, visus areštavo, atvežė į 
Kauną ir pasodino į skirtin
gas tardymo kameras. O 
vakar vakare perkėlė į šį ka
lėjimą tolesniam tardymui.

Kiekvieną dieną po pus
ryčių, apie 10 valandą, užei
davo mieguis’.irno priepuo
lis, nuo kurio būdavo sunku 
apsiginti. O miegoti buvo 
kategoriškai draudžiama. 
Tekdavo atsikelti ir vaikš
čioti po kamerą, tuomet tas 
miego priepuolis praeidavo.

Dvyliktą valandą pasi
girdo netoli kalėjimo esan
čio fabriko sirena. Ji visą 
mano buvimo kalėjime lai
ką buvo savotišku laikro
džiu, skelbiančiu, kad už 
valandos dalys pietus.

Kalėjime pietumis mūsų 
nelepino. Po koridorių pa
sklidęs kopūstų sriubos kva
pas sukėlė apetitą vien dėl 
to, kad mėnesį gyvendami 
saugumo rūsiuose, nė karto 
negavome karštos sriubos. 
Jau pirmą "Karštų pietų" 
dieną teko gerokai nusivilti: 
kopūstų sriuba išvirta iš to
kių lapų, kuriuos šeiminin
kės nupjauna ir išmeta į 
šiukšlyną, nepalikdamos net 
gyvuliams. Sriuba perma
toma iki bako dugno, kur 
gulėjo nestoras susmulkintų 
lapų sluoksnis. Paviršiuje 
plaukiojo vienas kitas rieba
lų karolėlis.

Dalijo po pusės litro kau
šą. Rečiau duodavo kruopų, 
kartais - apgedusių bulvių 
skystos sriubos.

Antras patiekalas - sorų 
kruopų košė, be riebalų ar 
mėsos gabalėlio. Vėliau 
kartais pasitaikydavo pus
antro ar vieno centimetro 
dydžio koks mėsgalis.

Vakarienei, kaip ir pie
tums, būdavo irgi apie 200 
g košės, skystokos, be rie
balų, virtos vandenyje, iš 
sorų, avižų ar rečiau manų 
kruopų. Po tokios vakarie
nės alkis nesumažėdavo.

Jei kas pageidaudavo, 
kartais įpildavo dar pusę 
litro "arbatos".

Maistą atnešdavo ir da
lyvavo kamerų ir koridorių 
prižiūrėtojai. Išgirdę fabri
ko sireną, bruzdėdami pasi
imdami metalinius bakus ir 
išeidavo į kalėjimo virtuvę 
atnešti pietų. Po 20-30 mi
nučių dviese grįždavo neši
ni sriubą ir košę. Atsineštą 
maistą pasideda koridoriaus 
priekyje prie budėtojo stalo. 
Mes girdime, kaip iš spinte
lės išsiima savo metalinę 
lėkštę ir šaukštą, samčiu 
nuo sriubos paviršiaus nu
graibo, jei yra, retus riebalų 
karolėlius arba išgraibo iš 
košės mažus mėsos gabalė
lius, įsikrečia į lėkštę košės 
ir garsiai šliupsėdami prade
da valgyti dar karštą areš
tuotųjų maistą. Kartais atei
davo, gal iš gretimo korido
riaus, dar vienas prižiūrėto
jas. Tuomet pasikalbėdami 
valgydavo trise.

Jau nešant valgius kori
doriuje pasklinda virtos 
sriubos kvapas. Padidėja 
noras valgyti. O prižiūrėto
jai neskuba: šliurpimas ir 
čepsėjimas valgant gerai 
girdisi, nes 85-oji kamera 
buvo arčiausiai budėtojo 
stalelio. Pavalgę garsiai iš
sivalo suprakaitavusią nosį, 
eina į prausyklą išsiplauti 
savo lėkštės ir šaukšto. Ta
da užsirūko papirosą, atsi
kosti ir pradeda dalyti mais
tą. Atsidaro kameros duris, 
įkaitęs, raudonas veidas ir 
kartais dar taukuotos lūpos 
byloja, kad prižiūrėtojas jau 
sotus ir tą "zekų" laukiamą 
"laimę" dalys jiems.

Laikas kalėjime be darbo 
ar kokio užsiėmimo slenka 
lėtai ir nuobodžiai. Nu
traukti visi kontaktai su pa
sauliu, esančių už šių mūri
nių sienų. Toks žmogaus 
pasyvumas veikia slegia
mai. "Laimė", jei po kurio 
laiko atveda naują žmogų, 
tegu ir iš kitos kameros: jis 

papasakoja paskutines lais
vėje girdėtas ar skaitytas 
naujienas: kaip nauja tvarka 
diegiama į gyvenimą, ko
kios žmonių nuotaikos, ko
kios naujos reformos. Žino
ma, daug priklauso nuo atė
jusio žmogaus išsilavinimo 
lygio, kuo jis domisi, kaip 
jis sugeba vienus ar kitus 
įvykius vertinti.

Kai kameroje žmonės 
keičiasi rečiau, dalijamės 
prisiminimais, išgyveni
mais, pasakojame perskaity
tus įdomesnius mokslinius 
straipsnius, kelionių aprašy
mus ir panašiai.

LIKIMO DRAUGŲ 
DAUGĖJA

Dar pirmą 85-ojoje ka
meroje gyvenimo rytą išgir
dome Morzės kalbą. Nė 
vienas šios abėcėlės nemo
kėjome, todėl nei klausytis 
buvo prasminga, nei ką pa
sakyti galėjome. Tik po ke
lių dienų, kai prausykloje 
pradėjome skaityti čia sėdė
jusių kalinių pavardes ir jų 
gautų bausmių metus, rado
me surašytą visą Morzės 
abėcėlę ir netoliese paslėptą 
pieštuko šerdį. Mano ka
meros draugas buvo rūkan
tis, popieriaus abėcėlai nusi
rašyti turėjome. Pradėjau 
mokytis, o greitai perduoti 
ir priimti įgudau po dviejų 
trijų savaičių. Nuo tada 
daug įdomesnis pasidarė 
mūsų gyvenimas, nes jau 
susisiekėme su apatinio ir 
viršutinio aukšto kamerų 
gyventojais. Sužinojome, 
kad virš mūsų esančioje ka
meroje sėdi Tautininkų są
jungos generalinis sekreto
rius Domas Cesevičius, ge- 

. nerolas Kubiliūnas, dar vie
nas kariškis ir keli nepažįs
tami suimtieji. Pcrduoda- 
vome žinias radę kokio lai
kraščio skiautę. Žinojome 
apie tų kamerų kalinių judė
jimą. Kartą į kaimyninę 86- 
ąją kamerą įvedė labai šau
kiantį, dejuojantį kalinį. 
Pasirodo, jį atvedė iš tardy
mo kabineto, ko gero, su
laužytais šonkauliais. Jis 
vaitojo visą naktį, o kitą die
ną jį kažkur išvedė, grei
čiausiai į kalėjimo ligoninę.

Po kurio laiko į mūsų 
kamerą atvedė buvusį Švėk
šnos gimnazijos abiturientą 
Petrą Viskantą, kuris, bai
gęs karo mokyklą, dirbo 
Kaune. Daliniui stovyklau
jant Švenčionėliuose, jį iš
kvietė į pulko štabą pas ge
nerolą Žemaitį, kuris įsakė 
savo apsaugai jį areštuoti, 
atėmė pistoletą, nuplėšė ant
pečius su leitenanto žvaigž
de ir įgrūdo į kamerą kur 
jau sėdėjo areštuoti kelioli
ka tos stovyklavusios ka
riuomenės karininkų.

Kiek vėliau mūsų kame
roje buvo įkurdintas jaunas, 
energingas, judrus pabėgėlis 
iš Prūsų žemės. Jis vengė 
pavasarinio šaukimo į kari
nę tarnybą, nes nenorėjo 

prisidėti prie Hitlerio gro
buoniškos politikos, ypač 
kai visi matė Hitlerio ka
riauną sparčiu tempu besi
ruošiančią karui su TSSR, 
kuris turįs prasidėti 1941 m. 
pavasarį.

Praslinkus dar kelioms 
dienoms, atvedė naują gy
ventoją, apie 50 metų am
žiaus. Jis buvo apsirengęs 
pilkos spalvos naminio dar
bo miliniais drabužiais, ap
siavęs "kerziniais" batais, 
kelias dienas nesiskutęs, 
mažakalbis, apsnūdęs, už
daras. Į mūsų klausimus 
atsakinėjo nenoriai, nekalbi
namas tylėjo. Stebino jo 
nelogiški, neaiškūs atsaky
mai. Jis pasirinko tamsiau
sią kameros kampą, pasitai
sė gautą gultą, atsisėdo per 
kelius sulenkęs kojas ir lyg 
supykęs murksojo. Tą va
karą su mumis kalbėtis ne
panoro.

Kitą dieną, po pusryčių, 
pasidarė draugiškesnis. Su
žinojome, kad jo pavardė 
Kežys, gyvenęs Klaipėdos 
krašte (jau vokiečių oku
puotame). Vieną vėlyvą 
rudens vakarą jam apsireiš
kęs Dievas ir liepęs važiuoti 
pas Valę Rakauskaitę, gy
venančią Kretingoje, skelbti 
žydams evangelijos. Pildy
damas šio apreiškimo nuro
dymą, sėdęs ant dviračio, 
bet ties Kretingale, važiuo
jant per sieną, jį pačiupę 
velniai, nuvertę nuo dvira
čio, sumušę, įgrūdę į kažko
kią tamsią peklos mašiną ir 
atvežę į kalėjimą. Taip jis 
ir atsidūręs čia. Mūsų pa
klausė, ar mus irgi čia vel
niai atvežė.

- Panašiai, - sakome.
Kai teiravomės, kas ta 

Valė Rakauskaitė, paaiški
no, kad tai jo mylimoji, su 
kuria pagal Dievo apraišką 
jie turį tą misiją atlikti.

Charakteringas buvo jo 
nuotaikos ir elgesio nepas
tovumas, jis kas kelios die
nos keisdavosi: tai būdavo 
nekalbus, uždaras, tai pasi
darydavo plepus. Dažniau
siai kalba sukosi apie Valę 
Rakauskaitę. Kartais įsižiū
rėdavo į kokį tašką ir neati
traukdavo akių keletą valan
dų. Dažnai šypsodavosi. 
Buvo aiškūs psichinio ligo
nio, sergančio šizofrenija, 
simptomai. Kadangi paaš
trėjus ligai toks ligonis 
kiekvienu momentu gali ką 
nors padaryti aplinkiniams, 
mes kreipėmės į budinčius 
prižiūrėtojus, kad iškviestų 
kalėjimo gydytoją, izoliuotų 
ligonį ir gydytų. Mūsų rei
kalavimai čia pat būdavo 
paneigiami: "Mes žinome, 
jis apsimetęs durniumi, o iš 
tikrųjų yra šimtą kartų gud
resnis už jus. Jis tikisi mus 
už nosies pavedžioti. Nepa
siseks".

Būdavo taip, kad Kežys 
po dvi tris dienas nevalgv- 
davo. Tuomet jo nuotaika- 
būdavo ypatingai bloga.

Štai, kurie padeda 
išlaikyti lietuvišką 

laikraštį
A tnaujindami 

prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo: 
Rociūnas V. Independcncc . 10.00 
Vyšniauskas Z., Malvem ... 10.00 
Domarkas N., Highland ..... 10.00
Vaineikis J., Chicago ......... 10.00
Litvinas E., Chicago .......... 15.00
Dovydaitis V., S. elemente. 20.00 
Bendoraitis K., Germany ... 20.00 
Žemaitis B., Oxford .............  5.00
Mačiulaitis J., Sunny Hills ... 5.00 
Gužulaitis R., Indianapolis . 10.00 
Urmanavičius Z., Rochester. 
................................................ 10.00 
Mažeikienė V., Singer įsi. . 50.00 
Černius K., Chicago .......... 20.00
Valiukėnas G., Chicago ....... 5.00
Simonaitis A., Rockford .... 20.00 
Dailydė V., Canada ........... 10.00
Gcss A., Largo .................... 20.00
Šiaudikis O., St. Pete ......... 10.00
Jūrų Šaulių Palangos kuopa 
St. Petersburg ..................... 30.00
Raulinaitis Z., Manahawkin 
................................................ 10.00 
Paliulis V., Gansevoort ........ 5.00
Budrevičius J., Palm B. G. .. 5.00 
Kaspariūnas J., St. Pete........ 10.00
Andriušaitis A., Geneva .... 10.00 
Glebus J., Cleveland .......... 10.00
Held A., Ladysmith ........... 20.00
Babonas A. Detroit ............ 10.00
Vilčinas VI. Racine ..............  5.00
Blinstrubas E., Oak Lawn .. 10.00 
Švažas E., Downcrs Grv. ... 20.00 
Mankus S., Chicago ........... 20.00
Vaičius S., Chicago ........... 20.00
Juškevičius A., Chicago .... 30.00 
Rūtenis V., Vero Beach ....  50.00
Case Z., Sacramcnto ............ 5.00
Maziliauskas J., Canada ...... 8.47
Kripavičius H., Cleveland .. 10.00 
Jaras F. Highland ...............  70.00
Balbatas J., Cleveland ....... 15.00
Babickas P. Worcester ....... 20.00
Kučiauskas I., Baltimore ... 10.00 
Mikaila J., Seminole .......... 15.00
Rumbutis J., Geneva .......... 20.00
Marcinkevičius K., Clev. ... 10.00 
Naujokaitis J., Cleveland ..... 8.00
Rimbą A., Sterling Hts ........ 5.00
Kutkus V., Dearbom ......... 20.00
Miškinis M., Orchard L....... 20.00
Sidzikauskas P., Glcndalc .. 10.00 
Vasys J., Delham ............... 10.00
Rumbaitis M., Daytona B.,. 20.00 
Elsbergas Br., Surfside ...... 20.00
Linkus K., Miami B............. 10.00
Chainas V., Naples ............ 20.00
Jakulis E., Willoughby ........ 5.00
Chemetzky N., Cleveland .... 5.00 
Plečkaitis V. Richmond H.. 10.00 
Bražėnas A., Royal Oak .... 10.00 
Cečkus B., Dearbom Hts. ...10.00 
Nesavas J., Detroit .............  20.00
Skuodas J., De Kalb ........... 10.00
Siliūnas B., Chicago .......... 20.00
Barčas A., Sun City W........ 20.00
Jarašūnas E., Santa Monica . 10.00 
Česnaitis T., E. Wenatchce . 10.00 
Stepaitis H., Canada .......... 10.00
Baltušienė V., Los Angeles. 25.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Kartą atsistojęs netoli 
lango žiūri į atdarą vėdini
mo langelį ir pašnibždomis, 
iš lėto skiemenimis taria: 
"sa-mo-lio-tas". Ir tai kar
toja daug kartų. Mums pa
kartotinai paklausus, kur 
yra tas "samaliotas", jis kar
toja tą patį žodį, tik daug 
garsiau, rėkdamas.

Išgirdę tokį triukšmą, du 
prižiūrėtojai atidarė duris.

- Kas čia įvyko? - klau
sia.

Sakome, jog jis pamatė 
lėktuvą ir nori, kad ne tik 
meš‘, bet ir jūs tai žinotumė
te. Vėl pareikalaujame gy
dytojo. (gus daugiau)
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INAUGURACIJA
Iš "Lietuvos Aido" vasario 26 d. numerio

LAIŠKAS DIRVAI
Tolerancijos Stoka

Savaitraštis DIRVA savo 
kovo 4 dienos numeryje pa
skyrė visą paskutinį puslapį, 
atspausdinti iš Lietuvos gau
ta ELTOS pranešimą apie 
Lietuvos prezidento A. Bra
zausko inauguraciją.

Demokratinių principų 
dėlei dabar būtų tikslu DIR
VOJE atspausdinti Vilniuje 
leidžiamo dienraščio LIE
TUVOS AIDAS, vasario 26 
dienos, inauguracijos apra
šymą, kuris yra skirtingas 
nuo ELTOS.

Skaitytojai turėtų būti in
formuoti ir iš kitų šaltinių, 
kad galėtų susidaryti savo 
nuomonę.

Vytautas Šeštokas, 
Los Angeles, CA.

Red. pastaba kaip laiško ra
šytojas nori, taip ir darome.

Prie bočių kapų
Jau prieš dvyliktą Gedi

mino aikštėje būriavosi žmo
nės, smalsaudami, iš kur pa
sirodys Prezidentas ir jo vė
liava. Respublikos Prezi
dento limuzinas pričiuožė 
prie šoninių bažnyčios durų.
A. Brazauską su premjeru
B. Lubiu pasitiko katalikų 
dvasininkai.

Prezidento vėliava kelią 
į pašventinimą ir pakilimą 
pradėjo nuo Gedimino kal
ne liepsnojančio laužo. 
Vaidila ir vaidilutės apliejo 
apeiginiu alumi, apibarstė 
rugiais ir druska, uždainavo 
"Pulkan pulkan", daininin
kai su muzikantais, užside
gę deglus, nunešė vėliavą 
kalno papėdėn.

Katedroje buvo liūdna, 
žmonių mažai - nepraėjo 
pro sargybą. Valdžios vyrai 
nulenkė galvas karaliui 
Mindaugui, tautos patriar
chui J. Basanavičiui, Vytau
tui Didžiajam, apžiūrėjo 
šios bažnyčios statytojų ir 
fundatorių portretus. Pože
miuose Prezidentas padėjo 

Prezidento A. Brazausko automašina skuba i seimą duoti priesaiką. 
* O V • j J

gėlių ant didžiųjų kunigaikš
čių gediminaičių giminės 
kapų, arkivyskupo J. Stepo
navičiaus karsto.

Lietuvos globėjo šv. Ka
zimiero koplyčioje buvo 
pirmą kartą išskleista pur
purinė Lietuvos Prezidento 
vėliava. Kunigas V. Aliulis 
ir prelatas A. Gutauskas ar
kivyskupo A. Bačkio vardu 
tarė sveikinimo žodį, o mon
sinjoras K. Vasiliauskas pa
šventino naująją Prezidento 
vėliavą. Visų veidai buvo 
tokie rimti, kad darėsi net 
nejauku.

Kodėl atėjote 
be trispalvių, vilniečiai?

Arkikatedros aikštėje - 
ne vienas tūkstantis žmonių, 
jie be vėliavų - ne taip, kaip 
Atgimimo laikais. Vėliavas 
laiko valstybiniai vėliavi
ninkai. Prie pat Arkikate
dros durų keli minios su
spausti piketuotojai laiko 
iškėlę raudonus "vimpelus" 
su Lenino citata, atvaizdu ir 
užrašu rusų kalba "Komu
nistinio darbo kolektyvas" 
bei plakatus prieš Seimą, 
Vyriausybę ir Brazauską. 
Vyriškis "iš atminties" de
klamuoja ištisas tarybinių 
eilėraščių tiradas. Pagyve
nusi moteris čiumpa iš ran
kų plakatą ir jį perplėšia. 
Už pasikėsinimą į demokra
tiją šiurkščiai parbloškiama. 
Tai bene vienintelis iškil
mių incidentas. Policijos 
buvo daug, prie Seimo bu
dėjo net raitininkai.

Nė nestabtelėjo...
Dalis žmonių dideliu ra

tu (tokį nubrėžė policininkų 
figūros) sustojo laukti, kol 
pro šonines duris išėjęs iš 

Katedros į automašiną įsės 
Prezidentas. Čia tikrai buvo 
dauguma jo rinkėjų, džiū
gaujančių ir tikinčių geresne 
ateitim. Gaila, kad Prezi
dentas nesumojo stabtelėti, 
prieš keldamas koją į ištai
gingą automobilį, pamojuo

ti, gal padėkos žodį tarti. 
Žmonės, kantriai laukdami 
šaltam ore jo išeinančio, 
apie tai kalbėjosi (gal ranką 
kam paspaus!?) ir šito tikė
josi. Deja, kontakto nebuvo 
- artistai sau, žiūrovai sau. 
Trinktelėjo durelės, ir es
kortas nurūko link Seimo. 
Žmonės skirstėsi - tarsi vis
kas gerai, tarsi kažko trūks
ta. Šaltoka ir niūri pasitaikė 
vasario 25-oji Prezidento 
inauguracijai.

Gedimino prospektu - 
ristele

Veltui tiesė kaklus nuo 
šaligatvių vilniečiai - ar 
nepamatys Jo, Prezidento. 
Jo nebuvo. Trankiai mušė 
karinio orkestro būgnai, su
tankintu žingsniu žengė jau
ni, dailūs, ką tik pasiūtomis 
milinėmis vilkį vaikinai, 
sklaidėsi Prezidento vėlia
va, burzgė kelių policijos 
automobilių motorai. Slidi
nėdami, vienas paskui kitą 
nesuspėdami, jaunimas 
prieky, veteranai nuolat at
sitikdami, tik ristele pasivy
dami, nežinia kodėl skubėjo 
prospektu nutįsusi, išretėju
si minia. Tokia skuba pri
minė musulmonų laidotuvių 
paprotį: keletas vyrų nešini 
į baltą audeklą suvyniotu 
numirėliu, tarsi kokios dva
sios genami, risčia bėga 
siaura aulo gatvele į kapines 
ir paskubon užkasa. Kodėl 
Prezidento vėliavą reikėjo 
šitaip nešti? Juk ne laidoti 
ja nešė.

O įsivaizduokime, kad ir
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Prezidentas A. Brazauskas, lydimas Krašto apsaugos ministerio ir kariuomenės vadu priima 
paradą. H

pats Prezidentas būtų pros
pektu perėjęs, prajojęs arba 
bent karieta ar pagaliau au- 
tomoviliu pravažiavęs. Na, 
ir kas, kad politiniai kaliniai 
ir tremtiniai prie savo bas
tiono, vagono, prie KGB, 
susitelkę, "Komunistai 
lauk!" paskandavo. Orus 
rankos mostas, nuoširdi šyp
sena ir rambiausią širdį būtų 
pamaloninę - Lietuvos Pre
zidentas pamojo, Lietuvos 
Prezidentas nusišypsojo, 
Lietuvos Prezidentą matė
me.

"Aš, Algirdas Mykolas 
Brazauskas, prisiekiu tautai

būti ištikimas Lietuvos 
Respublikai ir Konstitucijai, 
gerbti ir vykdyti įstatymus, 
saugoti Lietuvos žemių vien
tisumą, sąžiningai eiti savo 
pareigas ir būti visiems ly
giai teisingas, visomis išga
lėmis stiprinti Lietuvos ne
priklausomybę, tarnauti Tė
vynei, demokratijai, Lietu
vos žmonių gerovei. Tepa
deda man Dievas!"

Žurnalistai telkėsi stiklu 
izoliuotame balkone, iš kur 
atrodė, kad vyksta solidus 
spektaklis. Toks solidus, 
kad netgi ir patys reikšmin
giausi, patys švenčiausi žo
džiai virsta aktoriaus taria
mu tekstu.

Panašiai skambėjo ir lai
kinai einančio Seimo pirmi
ninko pareigas Česlovo Jur

Marąuette Funeral Home 
2533 West 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

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

708-430-4455 

šėno tekstai, panašiai atrodė 
jo judesiai, ypač kai jis ėmė 
į rankas Prezidento A. Bra
zausko pasirašytą Konstitu
cinio teismo nario Jono Ži
lio įteikiamą Priesaikos aktą.

Salėje buvo ir daug kitų, 
gyvų žmonių. Seimo nariai, 
nepriklausomybės akto sig
natarai, ministrai, užsienio 
diplomatai, bažnyčių hier- 
archai, kultūros, mokslo ir 
meno veikėjai, politinių par
tijų ir organizacijų atstovai, 
užsieniečiai, Prezidento ar
timieji. Bet visi jie tai va
landai buvo virtę to paties 
spektaklio, nepriklausančio 
nei dramos, nei komedijos, 
tuo labiau tragedijos ar sa
tyros žanrui, statistais.

Nesugebėjo atgaivinti 
atmosferos nė himnas, kurį, 
beje, visai gražiai vedė "Lie 
tuvos" ansamblis, nei Algir
do Brazausko, jau tikrai 
Prezidento, inauguracinė 
kalba.

Viskas atgijo, sualsavo 
atvėrus duris į lauką, kur 
Prezidento laukė išsirikiavę 
kariai.

Virš rūmų kabojo ką tik 
pakelta Prezidento vėliava. 
Ją bandė skleisti nestiprus 
artėjančio pavasario vėjas.

Jonas Baranauskas,
Danguolė Bičkauskienė, 

Juozas Glinskis
Stasio Laukio ir 
Raimundo Suikos nuotr.

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Av.enue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS 
DONALD A. PETKUS
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KALĖDŲ SENELIS IŠ 
LOS ANGELES

Los Angeles Dramos 
Sambūris pasikvietęs naujų 
(ir jaunų) jėgų, vasario 27 d. 
pastatė Jono Mackonio- 
Mackcvičiaus 3-jų veiksmų 
lyrinę dramą "Kalėdų Sene
lis iš Los Angeles". Dra
mos turinys II-jo pasaulinio 
karo ir sovietų okupacijos 
pasekmės. Grįžę iš Sibiro 
tremties giminės ir išeivijos 
lietuvis, bėgimo metu at
skirtas nuo šeimos, ir jo 
dukra, net nežinanti, kad 
tėvas gyvas, susitinka tėviš
kėje po daugelio metų. Au
torius įdomiai perduoda so
vietų "palikimą" Lietuvoje: 
gobšumą, sukčiavimą ir me
lą, perdaug neverkšlcnda- 
mas, įpindamas netgi hu
moro.

Pagrindiniai aktoriai - 
Petras Sandanavičius (Ka
lėdų Senelis iš Los Angeles) 
ir Auris Jarašūnas (Pranas 
Kairys) savo rolėse švytėjo! 
Abu - pirmą kartą scenoje. 
P. Sandanavičius, pagal kai 
kuriuos žiūrovus, lietuviš
kas Orson Wclles, ne tik iš
vaizda, bet ir vaidyba, savo 
rolę atliko labai gerai, ge

Antras veiksmas iš J. Mackonio "Kalėdų Senelis iš L.A." Eigulio Kaziukonio seklyčioje. Iš k.: 
R. Vitkienė (D. Kaziukonienė), A. Ragauskas (A. Kaziukonis), P. Sandanavičius (Kalėdų Senelis iš Los 
Angeles), A. Jarašūnas (P. Kairys) A. Kalantaitė (R. Kaziukonytė). V. Baltušienės nuotr.

L.A. Dramos Sambūrio artistai po "Kalėdų Senelis iš Los Angeles" premjeros. Iš k.: E. Do
vydaitienė, A. Jarašūnas, A. Kalantaitė, P. Sandanavičius, rež. A. Žemaitaitis, R. Vitkienė, A. Ra
gauskas, V. Jatulienė. V. Baltušienės nuotr.

resnį Senelį kažin ar rastum. 
Auris Jarašūnas, mums la
bai gerai pažįstamas iš jo 
veiklos Los Angeles lietu
vių kolonijoj (žinomas ir 
Lietuvoj), gamtos apdova
notas ne tik gera išvaizda, 
šilta ir patraukiančia asme
nybe, bet ir gabumais įvai
riose srityse, scenoje - na
tūralus jaunuolis, savo vaid
menį atliko pasigėrėtinai.

Kiti aktoriai: Auksė Ka
lantaitė (irgi debiutante Los 
Angeles scenoje), Ramunė 
Vitkienė, Amandas Ragaus
kas, Ema Dovydaitienė ir 
Viltis Jatulienė savo roles 
atliko gerai. Gera Algiman
to Žemaitaičio režisūra. 
Geros dekoracijos, gerai 
pritaikyta muzika ir įvairūs 
garsai (automobilio urzgi
mas, varpai) - Pauliaus Ja- 
siukonio. Pastatymo talki
ninkai: Česlovas Pakuckas, 
Jūras Narbutas.

Publika su dideliu dėme
siu sekė aktorius scenoje ir 
reagavo į veiksmą - kartais 
sudrėkusiomis akimis, kar
tais plojimais ir juoku. Su 
šiuo veikalu Sambūris ga

L.A. Dramos Sambūrio artistai po "Kalėdų Senelis iš Los Angeles" premjeros. Iš k.: E.
Dovydaitienė, A. Jarašūnas, A. Kalantaitė, P. Sandanavičius, rež. A. Žemaitaitis, R. Vitkienė, A. Ra
gauskas, V. Jatulienė dekoratorius, garso dir. P. Jasiukonis. V. Štoko nuotr.

lėtų ištiest sparnus ir gastro
lėms: neperdaug artistų, 
lengvai pervežamos dekora
cijos, veikalas geras ir įdo
mus.

Pasidžiaugę šiuo pasta
tymu, losangeliečiai su ne
kantrumu laukia rudens, ka
da bus statomas raš. Kazio 
Sajos veikalas "Barakūdos", 
jau pats užvadinimas pasa
ko apie ką reikalas eina, ko
kius stebuklus mūsų doleris 
daro... Veikalą režisuoja 
rež. Petras Maželis.

Vaje

IŠ DR. L. KRIAUČELIONO 
VIEŠNAGĖS 

ST. PETERSBURGE
St. Petersburgo lietuviai 

dr. Kriaučeliūną, ALTS-gos 
pirmininką, išgirdo Vasario 
16-osios paminėjimo šven
tėje ir ALTS-gos St. Peters
burgo skyriaus narių susi
rinkime.

Vasario 16-osios minėji
mas, suruoštas Lietuvių klu
bo valdybos iniciatyva, įvy
ko vasario mėn. 20 d. klubo 
salėje, kur dalyvavo apie 
400 žmonių. Minėjimo pro
gramai vadovavo klubo 
pirm. A. Gudonis. Vietos 
organizacijos minėjime da
lyvavo su savo vėliavomis. 
Sugiedojus JAV ir Lietuvos 
himnus, savanoriui-kūrėjui 
B. Daukantui įžiebus sim
bolinę laisvės ugnį, kun. 
Stepono Ropolui sukalbėjus 
maldą ir susikaupimo minu
te pagerbus žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės, Lietuvos 
nepriklausomybės aktą per
skaitė D. Gečienė. St. Pe
tersburgo latvių bendruo
menės vardu prasmingai pa
sveikino A. Ritums.

Programos vadovui pri
stačius šių iškilmių pagrin
dinį kalbėtoją, prie pulto 
buvo dr. L. Kriaučeliūnas. 
Savo įdomioje kalboje pre
legentas pasidžiaugė lietu
vių tautos iškovota laisve, 
pažvelgė į dabartinę Lietuvą 
bei jos gyvenimą pabrėžda
mas, jog visų lietuvių, kas 
bebūtų, tikslas yra - laisva 
ir nepriklausoma Lietuva. 
Išeivija laisvės kovoje yra 
suvaidinusi labai svarbią 
rolę. Vykdant šūkį "Veidu į 
Lietuvą" turėtume vis dėlto 
išlaikyti išeiviją gyvą ir kū
rybingą.

Po dr. L. Kriaučeliūno 
kalbos ir Aurelijos Robert- 
son perskaitytos Floridos 
gubernatoriaus proklamaci
jos, toliau vyko meninės 
programos dalis.

Čia pirmiausia muz. A. 
Jurgutis fortepijonu pa
skambino M. K. Čiurlionio 
ir B. Dvariono muzikos kū
rinius. Dailiojo žodžio puo

selėtoją D. Mackialienė pa
skaitė B. Augino eilėraštį 
"Vasario saulėje" ir ištrau
kas iš K. Bradūno "Pokal
biai su karaliumi". Tada 
klubo choras, vadovaujamas 
muz. P. Armono, nuotaikin
gai padainavo 7 dainas. 
Akomponavo muz. R. Dit- 
kienė.

Programos vadovui A. 
Gudoniui perskaičius pa
ruošta rezoliucija, minėji
mas buvo baigtas visiems 
kartu su choru sugiedant 
"Lietuva brangi".

Minėjime surinkta aukų 
6,213.00 dolerių: ALT-ui - 
2,147.00 ir JAV LB 4,066.00.

* * *
Vasario mėn. 19 d. dr. L. 

Kriaučeliūnas padarė pra
nešimą ALTS-gos St. Pe
tersburgo skyriaus narių su
sirinkime. Susirinkimo pra
džioje minutės susikaupimu 
buvo prisimintas sausio 
mėn. 8 d. miręs skyriaus na
rys a.a. Juozas Grigaliūnas. 
Skyriaus pirm. A. Jonaitis, 
pasveikindamas svečią, pa
žymėjo, jog šis susirinkimas 
turi tik vieną dienotyvarkės 
punktą - dr. L. Kriaučeliū
no pranešimą.

Savo pranešimą L. Kriau
čeliūnas pradėjo pabrėžda
mas, jog St. Petersburgo 
TS-gos skyrius savo veikla 
ūžime pirmaujančią vietą. 
Toliau buvo prisiminti pa
skutinieji įvykiai Lietuvoje, 
naujai atsikūrusios TS-gos 
veikla, kuriai reikalinga fi
nansinė bei ideologinė pa
rama, ir paminėti ateities 
planai išeivijoje. Pabaigoje 
pamatėme vaizdajuostę iš 
TS-gos veiklos Lietuvoje 
rinkimų metu į Seimą.

Skyriaus pirm. A. Jonai
tis padėkojo dr. L. Kriauče- 
liūnui už įdomų pranešimą 
visus dalyvius pakvietė prie 
skyriaus ponių paruošto vai
šių stalo. Iš viso dalyvavo 
apie 100 narių bei svečių.

St. Všk.



SENJORU KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Vasario 27-28 d.d., Cle- 
vclandc įvykusiose 1993 m. 
Š. Amerikos lietuvių vyrų 
senjorų (virš 34 m.) krep
šinio pirmenybėse dalyvavo 
6 komandos: Toronto Auš
ra, Hamiltono Kovas, Lon
dono Tauras, Detroito Ko
vas, Chicagos ASK Lituani- 
ca ir, turnyro rengėjai, Cle- 
vclando Žaibas. Buvo nu
matyta ir veteranų varžybos 
(virš 44 m.), tačiau neįvyko 
dėl dalyvių stokos, nors net 4 
klubai parodė susidomėjimo.

Varžybos buvo vykdo
mos vieno minuso (Single 
Elimination) sistema, su 
peržaidimais dėl 3-čios ir 5- 
tos vietų. ŠALFASS-gos
krepšinio komitetas sydino 
ASK Lituanicą Nr. 1, o To
ronto Aušrą Nr. 2 pozicijai. 
Taigi šios dvi komandos ne
turėjo žaisti pirmame rate, 
iš karto patekdamos į pusfi
nalius. Tuo būdu vienoje 
lentelės pusėje buvo Žaibas, 
Tauras ir Aušra, o kitoje - 
Hamiltono Kovas Detroito 
Kovas ir ASK Lituanica.

Šeštadienį, Borromeo 
Collcgc įvyko 4 rungtynės. 
Pirmose, Žaibas nelengvai 
laimėjo prieš Taurą 64:57, o 
kitoje pusėje - Hamiltono 
Kovas nesunkiai įveikė Det
roito Kovą 73:51. Pirmame 
pusfinalyje Žaibas parodė 
stiprų pasipriešinimą Aušrai 
ir pirmą puslaikį net vedė 
34:32 savo naudai, tačiau 2- 
mc puslaikyjc, Žaibui įsivė- 
lus į ginčus su teisėjais ir 
gavus kelias techniškas bau
das, Aušra įgavo persvarą ir 
laimėjo 76:62. Antrame 
pusfinalyje, ASK Lituanica 
be didesnio vargo nugalėjo 
Hamiltono Kovą 81:57.

Sekmadienį, Dievo Mo
tinos parapijos salėje, rung
tynes dėl 5-los vietos laimė
jo Tauras prieš Detroito Ko
vą 66:60. Rungtynės dėl 3- 
čios vietos tarp Žaibo ir H. Ko
vo pasibaigė nelauktai aukšto
ka žaibiečių pergale 56:39.

Prieš finalines rungtynes 
tarp Chicagos ASK Lituani
cos ir Toronto PPSK Auš
ros buvo trumpa oficialioji 
dalis, kurią pravedė LSK 
Žaibo Pirmininkas Vidas 
Tatarūnas. Kanados, JAV 
ir Lietuvos himnus sugiedo
jo Žaibo narys Rytas Urbai- 
tis. Jam akom ponavo muz. 
Rita Kliorienė, taipogi žai- 
bietė. Sveikino LB-nės 
Clevelando Apylinkės pir
mininkas Romas Apanavi
čius ir ŠALFASS-gos C. V- 
bos vicepirm. ir Krepšinio 
komiteto vadovas Rimas 
Miečius.

Finalinės rungtynės bu
vo gana gero lygio ir pasi
žymėjo sparta. Lituanica iš 
pat pradžių paėmė iniciaty
vą ir keleto taškų persvarą 
išlaikė per visą žaidimą, lai- 

modami 68:56, dėka geres
nių metimų ir kietesnio gy
nimo.

Pažymėtina, kad šios 
senjorų pirmenybės yra 
naujas įvykis ŠALFASS- 
gos krepšinio veikloje. Vie
nintelį kartą ankščiau buvo 
vykdytos Il-se Pasaulio Lie
tuvių Sporto Žaidynėse 1983 
m. Chicagoje, kada Cleve
lando Žaibas tapo laimėtoju, 
įveikęs ASK Lituanicą.

Turnyrui sėkmingai va
dovavo Gediminas Puško- 
rius, su savo štabu - Russ 
Boliam, Cliff Yanosko, 
John Morris ir Paulium 
Žiedoniu. amb

JAV IR KANADOS 
SPORTINĖS ŽAIDYNĖS

JAV ir Kanados sporti
nės žaidynės šiais metais 
vyks New Yorke gegužės 
28-31 d.d. Šventės techniš
kus reikalus tvarko New 
Yorko Lietuvių Atletų Klu
bas, kuriam šiais metais pir
mininkauja Algirdas Jan
kauskas. Visos salės žaidy
nėms jau yra gautos. Jos 
yra Long Islande - į rytus 
nuo miesto. Varžybos pra
matytos šiose šakose: vyrų 
krepšinis, moterų tinklinis, 
šachmatai, stalo tenisas, 
plaukimas. Šis sąrašas gali 
dar padidėti.

Pagrindiniai šios šventės

. .....................

LIETUVA 1993

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

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

• Galima imti kelionę 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.i

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

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

Dėl daugiaui informacijų ir registracijos kreiptis j agentūrą

' VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St.
Brooklyn NY 11229

Tel. 718-769-3300; 1-800-952-0119
FAX 718-769-3302 

Telex 216 282
■
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1993 m. ŠALFASS-gos Vyrų Senjorų Krepšinio pirmenybių, vasario 27-28 d.d., Clevelande, 
finalistai: Chicagos ASK Lithuania ir Toronto Aušra. 6 komandų turnyrų laimėjo ASK LITUANICA.

Nuotraukoje: 2-je eilėje pirmas iš kairės - ASK Lituanicos treneris Rimantas [) rvonis, o antras iš 
dešinės ŠALFASS-gos C.V. vicepirm. ir dabartinis Krepšinio K-to vadovas Rimas iv.iečius, kuris yra ir 
Aušros komandos treneris. VI. Bacevičiaus nuotr.

vadovai yra šie: sportinės 
programos pirm. Algirdas 
Jankauskas, organizacinio 
k-to pirm. Pranas Gvildys, 
finansų telkimas - Aleksan
dras Vakselis, iždininkas - 
Vytautas Kulpa, sekretorius 
- Tomas Lora, Rasa Alksni- 
nytė - jaunimo renginių va
dovė, atskirų sporto šakų 
vadovai - krepšinio - Pat 
Tomcy, tinklinio - Vytautas 
Papartis, šachmatų - Edvar
das Staknys. Netrukus bus 
paskelbti ir kiti vadovai. 
Formuojamas ir garbės ko
mitetas. Jame jau sutiko 
dalyvauti Šarūnas Marčiu
lionis.

Grupinės kelionės:

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

Visas sportuojantis jau
nimas kviečiamas gegužės 
28-31 (Memorial Day sa
vaitgalis) suplaukti į Ncw 
Yorką. Žaid. Inf.

* ♦ ♦

LIETUVIAI
FUTBOLININKAI DAR 

RUNGTYNIAUJA 
Gerai žinome apie Chi

cagos "Lituanicos" futbolo 
komandą, kuri pernai Chi
cagos ir apylinkių futbolo 
lygoje užėmė pirmąją vietą 
ir pasipuošė čempionų titu
lais. Ta pati komanda nuo 
Naujųjų Metų rungtyniauja 
salės futbolo pirmenybėse, 
kurios sekmadieniais vyksta 
tolimame priemiestyje - 
Vilią Park esančiame di
džiuliame pastate, kuris va-

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 

dinasi "Odeum" vardu.
Čia ir lietuviai žiūrovai 

yra reti svečiai, nors šiaip 
stebėtojų netrūksta, kadangi 
čia suvažiuoja apie pora dc- 
sėtkų komandų su vadovais 
ir artimaisiais, tai vien tik jų 
apie 500 susidaro.

Nežiūrint, kad "Lituani
ca" lauko futbolo pirmeny
bėse yra čempionais, tačiau 
žaidžiant salėje yra reika
lingas visai skirtingas žaidi
mo stilius prie kurio mūsiš
kiai jau pradeda priprasti ir 
jų žaidimas vis gerėja, nors 
į čempionus šiemet dar ne
pretenduoja. Pernai laimėję 
I vietą pirmoje divizijoje, 
šiemet jie greičiausiai atsi
stos 4-je ar 5-jc (tikėkime, 
kad užims dar ir aukštesnę 
vietą) "major" lygoje.

Po vasario 21 rungtynių, 
kuriose "Lituanica" įveikė 
"Spartos" futbolininkus 3-2, 
mūsiškiai atsistojo trečioje 
vietoje su 8 taškais iš 6 rung
tynių. Pirma - antra vieta 
dalinasi "United Serbs" ir 
"Maroons" turėdami po 11 
taškų. Tik vienu tašku nuo 
lietuvių atsilikę yra "Kick- 
ers", "Eagles" ir "Pegasus". 
Prieš dvi paskutiniąsias iš jų 
lietuviai dar turi žaisti, o 
taip pat ir prieš pirmaujan
čią "United Serbs". Taigi 
lietuvių komandos dar lau
kia trejos nelengvos rungty
nės, nuo kurių priklausys 
galutinė padėtis lentelėje.

Pasibaigus šioms pirme
nybėms, bus metinio klubo 
narių susirinkimas ir čem
pionams numatytų žiedų 
įteikimas (juos nesuspėta 
paruošti iki lapkričio pabai
goje vykusio klubo poky
lio). (eš.)

SAULĖLEIDŽiO 
SONETAI

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

Knyga parduodama po 
10.00dol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA

19807 CHEROKEE AVĖ. 
CLEVELAND, OH. 44119
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LIETUVIU BENDRUOMĖJE 
75 APYLINKĖS

1949 m. birželio 14 d. 
VLIK-as pagarsino pras
mingo turinio LIETUVIŲ 
CHARTĄ, lemtingai ir įti
kinančiai ištarusią: "Pasau
lyje pasklidą lietuviai suda
ro vieningą Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę"... "Tau
tos gyvybę lietuvis perduo
da ateities kartoms, kad am
žinai gyventume..." ir t.t. 
Lietuvių Enciklopedija tvir
tina (LE,XV,427) kad "Ben
druomenės savivaldos orga
nizacijos mintis nesunkiai 
prigijo tų kraštų lietuviuose, 
kurių žymią dalį sudarė Lie
tuvos pastarosios okupaci
jos tremtiniai", Tačiau sun
kiai tas bendruomeninės 
Evangelijos žodis "tapo kū
nu" JAV, kai senoji ateivija 
nenorėjo tikėti, kad LB atei
na nesamos tvarkos griauti 
ar esamų organizacijų nai
kinti.

LB, besitvarkydama de
mokratiniais pagrindais, ne
žiūrėdama nei į politinius 
įsitikinimus, nei į religijų 
įvairovę, nekreipdama dė* 
mesio į jokią profesiją ar 
luomą, ryžosi stiprinti tau
tinį solidarumą, ugdyti lie
tuvybės sąmoningumą, iš
laikyti tautos gyvybę, puo
selėti savo kultūrą.

Jau penktąjį dešimtmetį 
pradėjusi nuo inkorporavi
mo, JAV LB šiandien net su 
75 apylinkėm tvirtai įsipi- 
lietino šio krašto visuose 
gausesniuose lietuvių telki
niuose, anot prel. Jono Bal
kono prieš 25-erius metus 
ištarų žodžių, "Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės 
jau yra mūsų tautinio kūno 
arterijos, kuriomis sruvena 
gyvybę palaikanti jėga". 
Tai mūsų veiklos bei lietu
vybės gyvastingumo pa
grindas.

* * *
KELIONĖMS NEDAUG 

IŠLEIDŽIAMA
JAV LB Krašto valdyba 

su LB apylinkėmis sieja LB 
apygardos, tačiau glaudes
nio ryšio rūpestis skatina 
Krašto valdybą periodiniais 
aplinkraščiais painformuoti 
apylinkes apie KV vykdo
mus darbus, o kartu tikėtis 
ir iš apylinkių nors ir kritiš- 
kesnio atgarsio, ypač kai ir 
dabar kartais pasigirsta pik
tos valios tendencingi pra
manai, esą JAV LB KV 
perdaug išleidžianti kelio
nėms į posėdžius, kai tie 
Krašto valdybos posėdžiai 
vykdomi telekonferencijos 
priemone ir kainuoja tik te
lefonas, o ruoštos politinio 
pobūdžio bei su Lietuvai 
pagalba susijusios konfe
rencijos pareikalavo tik po
ros prelegentų mokesčio. 
Gausūs dalyviai patys užsi
mokėjo visas išlaidas. , 

Birštone, Lietuvoje, vy

kusi konferencija, ruošta 
Lietuvos valdžios su JAV 
LB Krašto valdyba, jokių 
išlaidų iš KV nepareikalavo 
- net ir pats pirmininkas vi
sas išlaidas pats susimokėjo.

Antrosios tokios pačios 
konferencijos organizavi
mui KV savo posėdyje š.m. 
vasario 19 d. pritarė su pa
staba, kad LB pareigūnai, 
dalyvaujantys toje konfe
rencijoje, patys apmoka sa
vo išlaidas.

♦ ♦ ♦

LIETUVOS TELEVIZIJOS
26-OJO KANALO 

PIRKIMAS
Idėja įsteigti Lietuvos 

respublikos nepriklausomą 
televizijos kanalą, kuris tar
nautų Lietuvos demokrati
niams interesams, atėjo iš 
Lietuvos vyriausybės, suda
rant akcijų pagrindu pelno 
nesiekiančią bendrovę. Bu
vo sutarta, kad šią bendrovę 
lygiateisiškai sudarys Lietu
vos vyriausybė, Kanados 
LB, JAV LB ir komersantas 
Kęstutis Makaitis, gyvenan
tis Bostono apylinkėje, ku
ris įmokėjo visą pagrindinį 
šios bendrovės kapitalą.

BOSTONE MIRĖ 
VYRIAUSIA LIETUVĖ

St. Joseph's Manor sene
lių namuose Brockton, MA. 
mirė Uršulė Paladžus, su
laukusi 101 m. amžiaus. 
Jinai gimė 1891 m. Galkių 
kaime, Vaškių parapijoj, 
Linkuvos valsčiuj, devyne- 
rių vaikų šeimoje.

Būdama 17 m. amžiaus 
atvažiavo į Ameriką, Con- 
neetieut valstijon ir pradėjo 
dirbti tabako ūkyje. Po to 
persikėlė į Paterson, N.J. iš 
kur po kelių metų atsikėlė į 
So. Bostoną. Bostone dirbo 
audėja, kol 1929 m. ištekėjo

Grandinėlės atstovės su Aleksandra Sagieną (viduryje)

Kęstutis Makaitis yra įsi
pareigojęs įnešti už JAV LB 
visą reikiamą įmoką, jeigu, 
šią bendrovę įregistravus, 
JAV LB taryba nurodytų 
Krašto valdybai atsisakyti 
akcininko teisių bei privile
gijų. Tačiau šiuo metu Lie
tuvos prezidentas A. Bra
zauskas minimos televizijos 
bendrovės įregistravimą yra 
užblokavęs. Sutarties įgy
vendinimas ar jos panaiki
nimas parodys ir Lietuvos 

už Roko Paladžiaus. Užau
gino dvi dukras ir pasižy
mėjo savo veikla lietuviška
me gyvenime. Priklausė 
įvairioms draugijoms ir taip 
pat "Gabijos" chorui, ku
riam tuo metu vadovavo 
komp. Mikas Petrauskas.

Minint 100 metų am
žiaus sukaktį ją sveikino 
Amerikos prez. G. Bushas,

Be dukterų Lillian ir 
Violetos su šeimomis, Chi- < 
cagoj gyvena jos sesuo M. 
Maccvičienė.

naujosios vyriausybės val
dymo kryptį.

Amerikos ambasadorius 
Darryl Johnson yra šiuo rei
kalu parašęs prez. A. Bra
zauskui laišką, kur išreiškia 
norą, kad būtų laikomasi 
teisėtų sutarčių. Pabrėžtina, 
kad šis biznis, stengiantis 
užtikrinti valstybei nepri
klausomą televizijos laidą, 
buvo įvykdytas telefoniniais 
pasikalbėjimais ir viena 
Krašto valdybos pirmininko 
kelione į Lietuvą. Visos 
išlaidos tesiekia 2000 dol. 
Tai labai maža investicija 
dėl laisvo televizijos kana
lo, atsižvelgiant į šiandie
nines nuotaikas.
(Iš LB aplinkraščio Nr. 1.)

♦ * ♦

DETROITAS
1993 M. JAUNUČIŲ 

KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

1993 m. Š. Amerikos 
lietuvių jaunučių berniukų 
krepšinio pirmenybės įvyks 
balandžio 24-25 d.d., Det
roite, Mich. vykdo Detroito 
LSK Kovas.

Varžybos vyks šiose 
klasėse: C / 1978 m. gimi
mo ir jaunesnių, D / 1980 
m. gim. ir jaun./ ir E /1982 
m. gim. ir jaun./.

Dalyvavimas yra atviras 
visiems lietuvių sporto klu
bams bei kitokiems sporto 
vienetams, atlikusiems me

Prof. dr. Anicetas Arminas Chicagoje kalbasi su čia veikian
čios komp. VI. Jakubėno draugijos sekretore Erika Dilyte - Brooks.

'f- . • .. Ed. šulaičio nuotr.

VI. Bacevičiaus nuotr.

tinę ŠALFASS-gos narių 
registraciją 1993 metams.

Galutinė dalyvių regis
tracija privalo būti atlikta 
iki š.m. balandžio 3 d. imti
nai, šiuo adresu: 
Algis Rugienius, 
3620 Burning Tree Dr., 
Bloomfield Hills, MI 48302 
Telef. (313)-642-7049.

Pravedimo sistema, tvar
karaštis ir kitos tolimesnės 
informacijos bus pranešta 
po galutinės dalyvių regis
tracijos.

♦ ♦ ♦

Chicagos Žinios

DALIOS KASČIŪNAITĖS 
vienos garsiausių Lietuvos 
šiuolaikinių menininkių, kū
rybos paroda veikia Chica
go Culturai Center, 78 East 
Washington Avė., Ran- 
dolph Street Cafe Gallery (I 
aukšte). Parodoje ekspo
nuojami 34 abstrakcionis- 
tiniai mišrios technikos dar
bai. Iškilmingas parodos 
atidarymas įvyko kovo 19 
d., 6:00 vai. vakaro, daly
vaujant Vilniaus merui Arū
nui Grumadui ir Chicago's 
merui Richard M. Daley bei 
oficialioms delegacijoms. 
Parodą organizavo Chicago 
- Vilniauis miestų draugys
tės komitetas ir Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus. 
Paropda tęsis iki balandžio 
25 d. Visi kviečiami! įėji
mas nemokamas.



MIRĖ ŠIMTAMETE
ADELĖ GELGOTIENĖ
Mes didžiavomės, kad 

mūsų tarpe gyvena gausios 
Gelgotų šeimos motina - 
Adelė Gelgotienė, sulaukusi 
net 102 metų. Ir ji, kovo 16 
d., iš Dievo Motinos para
pijos šventovės, buvo palai
dota Visų Sielų kapinėse, 
prieš tai Jakubauskų šerme
ninėje gražiai atsisveikinus. 
Liko Gelgotų šeimos gražūs 
palikuonys: Gelgotai, Ožins- 
kai, Čipkai, net 14 anūkų ir 
22 proanūkų.

* * *
ALEKSAS SPIRIKAITIS 

ilgai sirgęs kovo 17 d. buvo 
palaidotas Visų sielų ka
puose. Liko sūnus, Taupos 
kredito kooperatyvo vedėjas 
Aleksas, žmona Valeria ir 
posūnis Edmundas.

* * *
PENSININKŲ KLUBO 

TRUŲ MĖNESIŲ 
VEIKLA

Pensininkų klubas, kurio 
pirmininkas yra Jurgis 
Malskis, aktyviai veikia.

Kovo mėnesio 4 d. suė
jimas praėjo darbinga nuo
taika. Buvo dr. Jono Stan
kaičio paskaita sveikatos 
klausimais ir trumpas kovo 
mėnesio 11 d., 1990 m. pri
siminimas.

Klubo ateinanti veiklos 
programa numatyta tokia: 
Balandžio mėnesio 1 d. yra 
mėnesinis suėjimas ir pie
tūs. Gegužės menesį numa
tyta išvyka į Zoologijos so
dą - Rain Forest - labai 
įdomi vieta pamatyti. Klu
bas visiems apmoka kelio
nės išlaidas. Birželio mėn. 
27 d. įvyksta metinė gegu
žinė Lietuvių namų salėje.

* * *
SEA W0RLD PRIIMA
DARBO IEŠKANČIŲ 

PAREIŠKIMUS
Sea World of Ohio yra 

beveik mūsų kaiminystėje 

(1100 Sea World Drive, 
Aurora, Ohio) ir dabar skel
bia, kad priima darbo ieš
kančių pareiškimus. Norin
tieji gauti darbo turi būti pil
nų 16 metų amžiaus. Pa
reiškimai priimami darbo 
valandomis: Pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadie
niais nuo 10 ik 4:30 vai., 
antradieniais ir ketvirtadie
niais nuo 10 iki 6 vai ir šeš
tadieniais nuo 9 vai iki 12 
vai.

* * *
VETERANŲ POBŪVIS

Clevelando Šv. Jurgio 
parapijoje veikiantis Kata
likų Karo Veteranų 613-tas 
postas šeštadienį, š.m. ba
landžio 17 d., Lietuvių Na
muose rengia atvirkštinę lo
teriją - "Poor Man's Rever
se Raffle". Pagrindinis lai
mėjimas bus $1000. Tik 
200 bilietų bus parduota. 
Vieno bilieto kaina $20, tas 
padengs vakarienę, šokius, 
barą ir vieną progą laimėti 
$1000. Informacija teikia 
John Milikas (tel. 486-0254) 
arba kun. J. Bacevičius.

Ger. J.

PARENGIMAI
1993 M.

• 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

• BALANDŽIO 24 d. Nijolės 
Ščiukaitės koncertas. Rengia 
Ateities klubas.

• GEGUŽES 2 d. Katalikių Moterų 
Sąjungos 36 kuopos parengimas

• GEGUŽĖS 28-31 d. Kamivalas 
Lietuvių namuose.

• DIRVA • 1993 m. kovo 25 d. • 11 psl.

DIEVE, DUOK MUMS, KAD ŽIEMOS ŠALČIUS NULYDĖJĘ
IR SULAUKĘ PAVASARIO BEI KAZIUKO SKAUTIŠKOS MUGĖS,
VĖL SUSIKVIESTUMBIN JON KAIMYNIŠKAI PASISVEIKINT.

Clevelando skautų Neringos ir Pilėnų tuntai nuoširdžiai kviečia visus Clevelando 
lietuvius ir jų draugus apsilankyti metinėje

KAZIUKO MUGĖJE,

kuri ruošiama š.m. kovo 28 dieną, sekmadienį, nuo 11:30 iki 1:30 vai. Dievo Motinos 
parapijos salėse.

Turėsite progos pasigrožėti ir nusipirkti skautiškų ir ne skautiškų gaminių, pasivaišinti 
Jums paruoštais pietumis ir saldumynais, išbandyti savo laime loterijoje ir padainuoti su 
skautukais mugės baigimo lauželyje.

• 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 Canterbury Rd.

• LIEPOS 18 d. Šv. Jurgio para
pijos GEGUŽINĖ - Šv. Jurgio 
sodyboje 11:30

• LIEPOS 24 d. Kultūrinio darže
lio tradicinė vakaronė Gwinn Estate

GEAUGA COUNTY 
MAPLE FESTIVAL

The 64th Geauga Coun- 
try Maple Festival will be 
held on April 16, 17, and 18, 
1993 on Chardon Sąuare. 
Some of the activities will 
include a street dance on 
Friday, Country Westem 
Line dance by Sandy Wink- 
ler of Port Washington on 
Saturday, ax throwing, 
grand parade, sap run, bath 
tub race, arts and erafts, 
concessions and ridės. De- 
monstration of maple syrup 
produetion by Jim Freeman 
and continuous entertain- 
ment on the grand stand 
will cntice young and old. 
Senior Day is April 16th. 
Be sure to mark your calcn- 
dars for the first Festival of 
the year in Ohio.

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

481-6677

Kviečiame ir laukiame,
 Neringos ir Pilėnų tuntai

Neringos tunto skautės - Alytė Glinka, Venta Civinskaitė ir 
Laura Rukšėnaitė ruošiasi Kaziuko mugei, įvykstančiai kovo 28 d. 

VI. Bacevičiaus nuotr.

Siuntiniai į 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.

Sekantis konteineris išvyksta kovo 26 d. 
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

JAKUBS AND SON

-Ė J-
Laidojimo Įstaiga

VViIliam J. Jakubs Sr.,

DARBO VALANDOS
antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį * 9:00 vr - 4:00 pp * 

penktadieni * 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 *

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185 th Street. Cleveland, Ohio 44119 

Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.

Matas realtors [B1
Broker RITA MATAS - G.R.I . — statė certified

real estate appraiser
18021 MARCELLA ROAD
CLEVELAND, OH. 44119 

216) 486-2530

2412 CEDARVVOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124 

(215)473-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

NORMLS



DIRVA
LAISVĖS KOVU 

ARCHYVAS 
II

Antanas Dundzila

Kaip prasidėjo oragani- 
zuotas (ne atskiras, asme
ninis) partizaninis judėji
mas? Čia atsakymu dalinai 
duoda J. Suraučiaus - Tauro 
atsiminimų straipsnis (5t., 
p. 70-101), Prasidėjo praė
jus frontui, vyrams telkian
tis į būrius pamiškėse, ven
giant ėmimo į sovietų ka
riuomenę, vengiant rusų bei 
stribų siautėjimo. Prasidėjo 
saugojantis nuo lenkų parti
zanų teroro Dzūkijoje bei 
Vilniaus krašte, saugojantis 
įvairių priešo terorizmo 
veiksmų. Prasidėjo su ma
žos apimties pratimais lau
kuose bei miškuose, su ban
domaisiais žygiais. Prasi
dėjo svarstant, ar slėptuves 
bei stovyklas geriau rengti 
prie miško kelelių, ar toliau 
nuo jų; ar laikytis arčiau pa
miškės, ar eiti į miškų gilu
mą.

Pagaliau prieita nuomo
nės, kad, jei jau telktis miš
ke, mišku pasikliauti, tai jau 
tik su ginklu ir organizuotai. 
"Taip keičiantis padėčiai, 
keitėsi ir vyrų laikysena. Ji 
žadino miško brolių agre
syvumą ir keršto troškimą 
(p. 85)... Tikras partizani
nis gyvenimas mūsų būriui 
prasidėjo vasario pradžioje 
(1945)... Momentas svar
bus lietuviams. Reikia sku
biai pasiruošti ginkluotai 
kovai už nepriklausomybę 
(p. 87)... - Aš einu!, - pa
sakiau... - Aš to ir laukiau, 
- atsiliepė pirmas Barzdu- 
kas... Mums - pirmieji par
tizaniški pusryčiai... (p. 
89)". Šie vyrai vėliau įsi
jungė į anksčiau susiorgani
zavusio Šarūno būrį. Pagar
ba jiems!

Lietuvos partizanų judė
jimą likvidavo ne pranašes
nės rusų karinės pajėgos, 
bet agentų įfillracįja į ne tik 
partizanų gretas, bet ir į va
dovybę. Net kai kraštas jau 
buvo suvarytas į kolchozus, 
kai daug žmonių buvo iš
tremta, partizanai dar veikė, 
o tai reiškia, kad juos gy
ventojai rėmė.

Agentų įfiltravimas čia 
ne naujiena, tačiau "Archy
vo" tomuose tai dažnai su
tinkamas faktas. Yra be
veik baisu skaityti, kas ten 
darėsi. Sunku įsivaizduoti, 
kaip partizanai iš vis galėjo 
vienas kilu pasitikėti. Ne
paprastai daug jų žuvo neži
nodami, kad jie buvo išduo
ti. Štai rašo rusų maj. Mak- 

simovas, beveik trejus me
tus "veikęs" su partizanais 
(5 t., p. 55): "Beje, štabe, 
buvusiame Vilniuje, Žygio 
g. 85a, DBPS vadovybės 
nutarimu man buvo pavesta 
paskelbti įsakymą, kuriuo 
Lukšai suteikiamas kapito
no laipsnis...

Tariamai dėl persiuntimo 
į Lenkiją ir tolyn į Vakarus 
iš apygardų buvo išvilioja- 
mi vadai, ypač pasižymėję 
teroristiniuose veiksmuose, 
ir areštuojami. Taip pavyz
džiui, buvo izoliuotas Ant. 
Kulikauskas - Daktaras - 
Dainavos apygardos vado 
pavaduotojas, pasižymėjęs 
žiauria teroristine (čia so
vietų agento požiūris) veik
la Dzūkijoje." Susidaro įs
pūdis, kad taip pat buvo 
daug partizanų, kokiu nors 
būdu patekusių į okupanto 
rankas ir sutikusių talkinin
kauti, slaptai veikti prieš sa
vo miško brolius okupantui. 
Buvo daug visokiausių iš
davysčių, įskundimų. Juos 
teisti ar kokiu nors mąstu 
vertinti šiandien yra sunku. 
Štai, iš raporto Dzūkų rink
tinės vadui (5 t., p. 16): 
"Pranešu, kad 1951 m. VIII 
mėn. 16 d. naktį Lubinui at
vedus rusus, buvo paimtas 
gyvas Kelmanonių kaime, 
Alytaus vals. partizanas Že
maitis..." "...Iš vėliau gau
tų žinių paaiškėjo, kad 
(Narsūnaitis) pats nuėjo pas 
priešą. (5 t. p.5)"

Tačiau buvo ir didvyriš
kų pavyzdžių (5t., p.3): 
"Tamstai pranešu, kad Dai
navos Apygardos Dzūkų 
Rinktinės P.P. Margio tėvū
nijos laisvės kovotojas tal
kininkas Savalkietis, Sąjū
dyje nuo 1949 m., savo ži
nioje globojo slėptuvėje nuo 
dviejų iki keturių partizanų 
ir kartu aprūpindavo maistu 
bei reikmenimis. 1951 m.

A. A.

ALEKSUI SPIRIKAlClUI

Amžinybėn iškeliavus, sūnui ALEKSUI, 
mūsų mylimam TAUPOS Kredito 
Kooperatyvo vedėjui, velionio žmonai 
VALERIJAI, visiems giminėms ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 
liūdime kartu

TAUPOS tarnautojai

Philadelphijos ir pietinės New Jersey LB apylinkių bendrai ruoštame Vasario 16-tos minėjime buvo 
pagerbtos trys vietinės institucijos: The Philadelphia lnquirer dienraštis, WFLN radijo stoties vadovybė 
ir Deborah ligoninė. Deborah Fundacijos prezidentas Stanley Fryszynski Jr. ir jo asistentė Cheryl 
Zoppina-Bell priima žymenj. Kairėje Pietinės N.J. LB apylinkės pirm. Dr. Kazys Gudėnas, už jų 
Philadelphijos LB pirm. Teresė Gečienė. Antano Krušinsko nuotr.

ĮVYKIU KRONIKA
AKADEMIKAS VĖL 

LEIDŽIAMAS
1933-1939 m. Lietuvoje 

ėjęs dvisavaitinis akademi
nis kultūros žurnalas Aka
demikas vėl leidžiamas, 
Kaune. Redakciją pasiekė 
Akademikas 1 nr. (1993 m. 
sausis-vasaris). Žurnalas 
žada eiti kas du mėnesiai. 
Jo redaktoriai: Jurgita Kie- 
laitė, Tautvidas Petrikas, 
Eglė Savickaitė, Vaidonė 
Tamošiūnaitė, Rimas Užgi
ris ir Jonas Vitkauskas (vyr. 
redaktorius).

*
Pirmame naujojo Akade

miko numeryje (64 psl., ke
lios nuotraukos) telpa 15 
autorių straipsniai ar studi
jos. Temos įvairios, bet 
reiklesnis neolituanas pasi
genda senojo Akademiko 
veido, kitaip sakant, jis ne
randa apybraižų iš Vytauto 
Didžiojo Universiteto nū
dienės apimties, kaip ir 
Korp! Neo-Lithuania (žur
nalo leidėjo) veiklos, tiek 

gegužės mėn. MVD-istams 
masiškai siautėjant, talki
ninkas Savalkietis išgelbėjo 
tris partizanus iš mirtino pa
vojaus ir šelpė maistu."

(Pabaiga sekančiame 
numeryje)

tėvynėje, tiek išeivijoje.
*

Akademiko adresas: (bu
vusieji neolituanų rūmai) 
Parodos gatvė 26 3000 
Kaunas, LITHUANIA (LIE
TUVA. Prenumeratos sąly
gos bus paskelbtos vėliau.

Mečys Valiukėnas
* ♦ *

DAILININKĖS MARUOS
TŪB ELYTĖS- 

KUHLMANIENĖS MENO 
DARBŲ PARODA

įvyksta š/m. balandžio 
mėn. 2 ir 4 dienomis, Lietu
vių Klubo patalpose.

Dailininkė praeitais me
tais ilgesnį laiką viešėjusi 
Lietuvoje, pagavo spalvin
gus saulėtekius ir saulėly
džius, Vilniaus krašto bei 
kilų Lietuvos vietovių gam
tos vaizdus.

Parodos atidarymas ba
landžio mėn. 2 d. (penkta
dienį) 3 v.p.p. Sekmadienį 
bal. 4 d. nuo 2 iki 5 vai. p.p.

Parodą globoja Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos St. Petersburgo sky
rius.

* * *
AŠTUNTASIS LIETUVIŲ 
MOKSLO IR KŪRYBOS

SIMPOZIUMAS
Aštuntasis lietuvių Moks

lo ir Kūrybos Simpoziumas 
rengiamas 1993 m. lapkri
čio mėn. 24-28 d.d. Pasau
lio Lietuvių Centre, Lemon- 
te, ir Jaunimo Centre, Chi
cagoje. Jau pradėti ir sim
poziumo paruošiamieji dar
bai: sudaromi organizacinis 
ir mokslinės programos ko
mitetai, užsakytos patalpos 
paskaitoms ir pobūviams. 
Plačiau apie aštuntąjį sim
poziumą spauda, radio ir vi
suomenė bus painformuota 
š.m. kovo mėn. 14 d., sek
madienį, Pasaulio Lietuvių 
Centre, Lemonte, 12 vai. 
(po 11 vai. pamaldų) di
džiojoje salėje. Šioje susi

pažinimo ir informacijos 
popietėje dalyvaus simpo
ziumo taryba, organizacinis 
komitetas ir mokslinės pro
gramos komiteto pirminin
kas dr. Kęstutis Keblys.

* ♦ ♦

S. IR R. ZUBOVŲ 
KONCERTAS

Kovo 21 d., sekmadienį, 
3:00 vai. po pietų Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
įvyks - SONATOS IR 
ROKO ZUBOVŲ koncer
tas. Pianistai yra įvairių 
tarptautinių konkursų da
lyviai ir laureatai, šiuo metu 
besitobulinantys DcPaul 
universitete Chicagoje. 
Programoje skambės Shopi- 
no, Šostakovičiaus, Medt- 
nerio, Dcbussy, Kuta
vičiaus kūriniai fortepionui. 
Koncertą vainikuos abiejų 
pianistų keturiomis ranko
mis skambinamas M.K. 
Čiurlionio styginio kvarteto 
fortepioninis variantas. Po 
koncerto - pokalbis su pia
nistais ir vaišės.

* * *

MARGUČIŲ 
MARGINIMO PAMOKOS

Jau 27 kartą Uršulė As- 
trienė praves kasmetines 
Velykinių margučių margi
nimo pamokas Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje. 
Dvi atskiros pamokos įvyks 
šeštadienį, balandžio 3 d.: 
pirmoji nuo 10:30 vai. ryto 
iki vidirdienio ir antroji nuo 
1:00 iki 2:30 vai. po pietų. 
Prašome atsinešti šešis kie
tai virtus ir dažytus kiauši
nius (dažymo instrukcijų 
galima gauti Balzeko mu
ziejuje). Pamokos kaina yra 
$8.50, į kurią įeina instruk
cijos, pavyzdžiai, skutinėji
mo peilis, o taip pat ekskur
sija po muziejų.

Apie dalyvavimą pamo
kose reikia pranešti iš anks
to Balzeko muziejaus tele
fonu (312) 582-6500 tarp 
11:00 ir 3:00 vai.

* * *
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