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TAUTINĖS MINTIES UĖTUVIU LAIKRAŠTIS;

PASIRAŠYTA LIETUVOS IR LENKIJOS 
TARPVALSTYBINĖ SUTARTIS

Balandžio 26 ir 27 dienomis Lietuvoje su oficialiu vizitu 
lankėsi Lenkijos Prezidentas Lechas Valensa. Tai buvo pir
masis šios šalies kaimyninės valstybės aukščiausiojo vado
vo vizitas mūsų šalyje šiame šimtmetyje.

Algirdas Brazauskas ir Lechas Valensa pasirašė Lietu
vos ir Lenkijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartį. Iš 
karto po šio akto Prezidentai pasakė kalbas Seimo plenari
niame posėdyje. 1 jį taip pat buvo pakviesti Lietuvos vyriau
sybės nariai, politinių partijų atstovai, Lietuvoje akredituotų 
diplomatinių misijų vadovai.

Lechas Valensa pabrėžė, kad pasirašytoji sutartis yra 
demokratijos pergalė. Prezidentas taip pat priminė, kad 
prieš keletą metų prasidėjęs Lietuvos patriotinis sąjūdis buvo 
vienas iš pirmųjų, kurie smogė smūgį sovietinei totalitarinei 
sistemai, ir pareiškė tikėjimą, kad nepriklausomybę iškovoju
sios Lietuvos parlamentas visada bus žmogaus teisių 
garantas. Taip pat turime vilties, kalbėjo Prezidentas, kad 
Lietuvos valdžia atsižvelgs j du svarbius principus. Pagal 
vieną iš jų tautinio identiškumo palydovas turi būti lojalumas 
valstybei, kurioje gyvenama. Lietuvos lenkai tai išreiškė 
žodžiais "Lietuva yra mūsų tėvynė, o Lenkija - motina". 
Kitas principas mus moko, kad tautinės mažumos yra didelis 
turtas, kultūros ir civilizacijos turtas.

Baigdamas kalbą Lenkijos prezidentas pasakė: "Susitai
kymas ne susilpnina, bet sustiprina. Santarvė kuria. Esu 
tikras, kad erelio ir vyčio santarvė bus ir lenkų ir lietuvių 
šeimų gerovės pamatas."

Algirdas Brazauskas skaudžiomis, iki šiol jaučiamomis 
žaizdomis pavadino XX amžiaus pradžios įvykius. Lietuva ir 
šiandien neatsisako savo principinės pozicijos, kad Vilnius ir 
Vilniaus kraštas tarpukario metais priklausė Lenkijai tik fak
tiškai, bet ne teisiškai. A. Brazauskas taip pat pasakė, kad 
Lietuvos ir Lenkijos bendrame kelyje į naujos Europos 
struktūras jis mato žymiai daugiau ir svarbesnių mus jun
giančių tiltų, nei mus skiriančių sienų. Prezidentas priminė, 
kad 1939 metais Lietuva nesulaužė neutraliteto ir nepasida
vė Vokietijos raginimams jėga atsiimti Vilnių iš Lenkijos. 
Vietoj to, laikydamasi Tautų sąjungos nuostatų, Lietuva in
ternavo ir priėmė kelioliką tūkstančių Lenkijos kariškių ir ci
vilių žmonių. O po penkių dešimtmečių, per 1991 metų sau
sio įvykius Lietuva jautė Lenkijos vadovų, Seimo, lenkų tau
tos paramą, už kurią Prezidentas pareiškė nuoširdžią padėką.

Paminėjęs, kad Lietuva ir Lenkija yra didžiausios valsty
bės Baltijos ir Vyšehrado šalių grupėse, A. Brazauskas pa
siūlė bendromis Vilniaus ir Varšuvos pastangomis dar šiais 
metais ar kitų pradžioje surengti Baltijos ir Vyšehrado šalių 
vadovų susitikimą. Labai reikšmingas žingsnis būtų laisvos 
prekybos sutarties sudarymas tarp šių šalių. Prezidentas 
kaip labai reikšmingą faktą akcentavo tai, jog Lietuva ir Len
kija neturi tarpusavio nesutarimų dėl sienų.

Savo kalbą A. Brazauskas užbaigė Lietuvoje pasakytais 
šventojo Tėvo žodžiais: "Netgi kai tenka apgailestauti dėl 
kančių, žaizdų ir nesusipratimų, reikia įžvelgti brolybės ir 
svetingumo perspektyvą". Tai jau nebe perspektyva, tai - 
šiandiena, pasakė Lietuvos Prezidentas.

Pokalbyje su Seimo pirmininku Česlovu Juršėnu Lechas 
Valensa pareiškė viltį, kad abiejų šalių parlamentai greitai 
ratifikuos sutartį. Česlovo Juršėno nuomone, iš Lietuvos 
parlamentarų pusės tam neturėtų būti kliūčių.

Vizito metu susitiko su lenkų bendruomenės Lietuvoje 
atstovais. Jis sakė: "Lietuvos valstybė yra jūsų valstybė. 
Jos gerovė - jūsų gerovė. Būkite geri piliečiai. Rūpinkitės 
savo Tėvyne. Parodykite, kad sugebate kūrybiškai ir 
naudingai darbuotis jos labui". Lietuvoje gyvenantys lenkai, 
pabrėžė Lechas Valensa, turi būti lojalūs Lietuvos valstybei, 
gerbti ją.

Vizito pabaigoje Lenkijos prezidentas padėjo gėles ant 
Jozefo Pilsudskio ir Jono Basanavičiaus kapų Rasų kapi
nėse. ELTA (B.B.)

ŽEMĖS ĮSTATYMO PATAISOS PRIIMTOS
Seimas balsų dauguma 

priėmė Prezidento siūlomas 
Žemės įstatymo pataisas. 
Šiuo įstatymu bus įteisintas 
laisvas žemės pirkimas ir 
pardavimas. Prezidentas 
siūlo, kad įstatymas įsiga
liotų nuo liepos 1 dienos. 

Žemės įstatyme, kurį anks
čiau priėmė Seimas, o Pre
zidentas nepasirašė, valsty
bės nuosavybėn būtų per
ėjusi savininkams negrąžin
ta žemė. Prezidentas pasiū
lė nesuspėtą grąžint žemę 
leisti valstybei išnuomoti.

LAIŠKAS JAV PREZIDENTUI BILL CLINTON
Š.m. balandžio 14 d. 

Jungtinį Amerikos Pabal
tiečių Komitetą (JBANC'a) 
sudarančių organizacijų 
pirmininkai - Ints Rupners, 
Juhan Simonson ir Grož- 
vydas Lazauskas - pasiun
tė tokio turinio laišką Jung
tinių Amerikos Valstijų 
prezidentui Bill Clinton:

"Gerb. Prezidente,
Norime Jums padėkoti, 

kad Jūsų Administracija 
nuolat pabrėžia Rusijos ka
riuomenės išvedimo iš Lat
vijos ir Estijos svarbą. 
Jungtinėms Valstijoms pa
dedant, Latvija priartėjo 
prie susitarimo su Rusija 
dėl Rusijos kariuomenės iš
vedimo pabaigos.

Tačiau vien tik Rusijos 
kariuomenės išvedimas ne
garantuos šių naujai atstaty
tų demokratinių respublikų, 
kurioms Rusija nuolat 
grasina, suverenumo. Todėl 
norėtumėme atkreipti Jūsų 
dėmesį į kai kuriuos Jungti
nių Valstijų politikos su Ru
sija dalykus, kurie kelia ne
rimą mūsų bendruomenėms, 
ir pateikti pasiūlymus dėl 
regioninio saugumo ir stabi
lumo Šiaurės Rytų Europoje 
pagerinimo. Ypatingai no
rėtumėme žinoti "tikros pa
žangos" kriterijus įstatyme 
PL 103-87 (Sec. 577) ir 
"Partnerystė taikai" šalių įs
tojimu į NATO kriterijus.

1993 m. gruodžio 6 d. 
Jūs išleidote Prezidentinį 
Sprendimą Nr. 94-6, pagal 
kurį buvo panaikinti Kon
greso apribojimai suteikiant 
Rusijai ekonominę pagalbą 
1994 finansiniais metais. 
Laikantis apribojimų, pagal
ba Rusijai nebūtų suteikia
ma, jei ji nemažintų savo 
kariuomenės skaičiaus Esti
joje ir Latvijoje arba jei ne
būtų pasirašytas abišalis su
sitarimas dėl Rusijos ka
riuomenės išvedimo datos. 
Šis sprendimas buvo pami
nėtas 1994 m. sausio 24 d. 
informacinio susitikimo su 
Amerikos Pabaltiečių vado
vais metu Baltuosiuose Rū
muose. Tai buvo pirmas 
kartas, kuomet daugelis da
lyvavusių išgirdo apie šį 
sprendimą ir todėl nebuvo 
diskutuojama su Adminis
tracijos pareigūnais apie šio 
sprendimo implikacijas.

Kadangi sekantis Prezi
dentinis Sprendimas dėl ka
riuomenės išvedimo bus pa
sirašytas iki 1994 m. birže
lio 8 d., mes siūlytume, kad 
Jūsų Administracija aiškiai 
apibrėžtų tai, ką ji vadina 
"tikra pažanga". Taip pat 
norėtumėme supažindinti 
Jus su mūsų požiūriu šiuo 
svarbiu klausimu. Tokie 
neseniai padaryti pareiški
mai kaip Rusijos prezidento 
Boriso Jelcino balandžio 5

MIRĖ 37-ASIS 
JAV 

PREZIDENTAS
Š.m. balandžio 22 d., 

sulaukęs 81 metų, mirė 
buvęs JAV prezidentas 
Richard Nixon.

R. Nixonui, lankantis 
Clevelande 1972 m., jį 
pasitiko lietuvių visuo
menė. To meto nuotrau
koje užfiksuotas momen
tas, kada Clevelando 
lietuvaitės, pasipuošusios 
tautiniais rūbais, sveikina 
R. Nixon‘ą.

Lietuvai atstačius ne
priklausomybę, R. Nixon 
lankėsi ir Lietuvoje. Jis, 
pagerbdamas Sausio 13- 
osios aukas, ant jų kapų 
Vilniaus Antakalnio kapi
nėse padėjo vainiką ir 
pasakė kalbą, kurioje ne
dviprasmiškai palaikė 
Lietuvos siekius.

dienos prezidentinis dekre
tas, leidžiantis steigti kari
nes bazes Latvijoje, ir Rusi
jos kariuomenės išvedimo iš 
Estijos siejimas su sociali
nėmis garantijomis demo
bilizuotiems Rusijos kari
ninkams ir 23 milijonų do
lerių mokesčiu namų staty
bai, kelia rimtas abejones 
Rusijos pasiryžimu išvesti 
savo kariuomenę iš Pabalti
jo. Būtume dėkingi, jei 
kaip galėdamas greičiau ap- 
svarstytumėte šį klausimą 
su savo Administracijos pa
reigūnais.

Kalbant apie JAV politi
ką Rusijai, mes sveikiname 
Gynybos Sekretoriaus Wil- 
liam Perry realistinį požiūrį 
į JAV santykius su Rusija ir 
jo pripažinimą, kad JAV ir 
Rusijos tikslai ir siekiai ski
riasi. Tai labiausiai matosi 
Rusijos kaimyninių šalių, 
Rusijos vadinamų "artimuo
ju užsieniu", reikaluose. 
Mus drąsina Jūsų iniciaty
vos užmegzti artimesnius 
santykius su Ukraina, Ka
zachstanu, Gruzija ir kito
mis naujai nepriklausomo
mis valstybėmis, anksčiau 
priklausiusiomis Tarybų 
Sąjungai. Mes raginame 
Jus vykdyti šias iniciatyvas, 
padedančias šioms ir kitoms 
šalims tapti tikrai nepriklau
somomis ir suvereniomis.

(Nukelta į 5 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
• LIETUVOS PREZIDENTAS GAVO KVIETIMĄ APLAN

KYTI IZRAELĮ. Algirdas Brazauskas pranešė gavęs oficialų 
kvietimą aplankyti Izraelį. Kvietimą praėjusią savaitę Buka
rešte jam perdavė Izraelio užsienio reikalų ministras Shimo- 
nas Peresas. Šį aktą Algirdas Brazauskas įvertino kaip po
zityvų veiksnį valstybių suartėjimams.

Lietuvos Prezidentas Bukarešte dalyvavo tarptautiniame 
ekonomikos forume, kuris surengtas Rumunijos Prezidento 
lono llijeskaus iniciatyva. Algirdas Brazauskas jame skaitė 
pranešimą apie ekonomikos reformas Lietuvoje. I forumą 
buvo susirinkę Europos, Viduržemio jūros ir Persų įlankos 
šalių delegacijos. Daugeliui jų vadovavo Prezidentai ir mi
nistrai pirmininkai.

• ALGIRDO BRAZAUSKO IR LECHO VALENSOS 
SPAUDOS KONFERENCIJA. Spaudos konferencijoje Le
chas Valensa pareiškė, kad pasirašytoji tarpvalstybinė sutar
tis visiškai užbraukė buvusius praeityje nesutarimus. Tie, 
kurie nesuprato šio dokumento reikšmės, kurie trukdė jam 
atsirasti, dabar privalo suvokti arba pasitraukti iš arenos, 
pasakė jis. Ateitis priklauso mums. Tėra tiktai klausimas, 
kokiu mastu šalys pasiruošusios kurti naujus santykius. 
Lenkija, anot Lecho Valensos, kupina noro ir ryžto bendra
darbiauti susitarimų dvasioje. Algirdas Brazauskas taip pat 
sutiko, jog neišsprendžiamų problemų nėra. Viskas priklau
sys nuo gerų abiejų pusių norų, pirmiausiai valstybių parei
gūnų ir verslininkų.

Į klausimą, kokios gali būti pasekmės, jog tarpukario 
laikotarpiu Vilnius ir Vilniaus kraštas Lenkijai priklausė netei
sėtai, Algirdas Brazauskas lenkų žurnalistus nuramino, jog 
kalbėti apie teisines pasekmes nėra prasmės. Šiame regio
ne vyko tie patys visuomeniniai procesai, kaip ir visoje Lie
tuvoje, pasakė jis. Visi jo gyventojai yra Lietuvos piliečiai, 
kuriems valstybė garantuoja vienodas teises.

Žurnalistus domino Lietuvos ir Lenkijos santykių su 
Rusija perspektyvos pasirašius Lietuvos ir Lenkijos tarpval
stybinę sutartį bei Rusijos karinio tranzito problema. Lechas 
Valensa sakė tikįs, kad Rusija bus demokratinė valstybė, 
plėtojanti laisvą rinką. Tokiu atveju ir tranzitas turėtų būti ne 
karinio, o ekonominio pobūdžio. Jis taps ekonomiškai nau
dingu. Ir Lenkija, suprantama, naudos iš to sieks. Tačiau 
bet kuriuo atveju neleistina, kad jis vyktų nekontroliuojamas. 
Nei Lenkija, nei Lietuva nesiruošia pulti Rusijos, neteko gir
dėti, kad ir Rusija ruoštųsi tai daryti, pasakė Lechas Valen
sa. Algirdas Brazauskas patvirtino, kad Lietuvos politikos 
nuostatos Rusijos atžvilgiu nesikeis. O Kaliningrado srities 
problema, kaip ir anksčiau, yra derybų objektas. Rusija ne
gali daryti Lietuvai priekaištų dėl karinio tranzito, jis vyksta 
prisilaikant mūsų reikalavimų, kurie pagrįsti tarptautinės tei
sės normomis. Bet tai vėlgi derybų klausimas, jis nėra neiš
sprendžiamas. Nei pasirašyta sutartis su Lenkija, nei Lie
tuvos nusistatymas dėl tranzito neturėtų iš esmės pakeisti 
santykius tarp Lietuvos ir Rusijos.

I klausimą, ar Lenkiją palaikys Algirdo Brazausko pasiū
lymą šiemet surengti Vyšehrado ir Baltijos bei Šiaurės Euro
pos valstybių vadovų susitikimą, Lechas Valensa atsakė, 
kad jis asmeniškai tam pasiruošęs. Tokio susitikimo būtiny
bę jis jaučiąs, tačiau, jo nuomone, jis turėtų įvykti vėliau. 
Nežiūrint to, Lenkijos Prezidentas sakė šį klausimą kelsiąs 
Vyšehrado grupės valstybių vadovams. Jeigu bus nutarta 
susitikimą paankstinti, - taip ir bus.

• KONSERVATORIAI REIKALAUJA NUBAUSTI RO
MUALDO VISOKAVIČIAUS BYLOS INICIATORIUS. Tėvy
nės Sąjungos (Lietuvos Konservatoriai) valdyba pareikalavo 
Generalinę prokuratūrą iškelti baudžiamąją bylą asmenims, 
kurie fabrikavo kaltinimą buvusiam Lietuvos banko valdybos 
pirmininkui Romualdui Visakavičiui ir padėjo neleistinu būdu 
pakeisti Lietuvos banko valdybą. Jos pareiškime teigiama, 
kad tikroji korupcija ir akivaizdus pinigų bei kito valstybės 
turto grobimas jau organizuojamas aukščiausiu valstybės 
lygiu, o teisėtvarkos institucijos siekiamos panaudoti politi
niams tikslams - LDDP valdžios nusikaltimams dangstyti ir 
politinėms byloms prieš neįtinkančius asmenis fabrikuoti".

Konservatoriai taip pat reikalauja, kad būtų nutrauktas 
tolesnis Romualdo Visokavičiaus "politinis persekiojimas". 
Tačiau apie tokio persekiojimo faktus pareiškime neužsime
nama.

Vilniaus pirmosios instancijos teismas išteisino buvusį 
banko valdytoją. Jis buvo kaltinamas tuo, kad suteikė leng
vatinę paskolą komerciniam bankui ir turėjo iš to naudos, 
nes buvo to banko akcininkas.

Prokuratūra šį teismo sprendimą apskundė Aukščiausia
jam Teismui.

• ATKURTA PRIEŠKARIO LIETUVIŲ BAJORŲ DRAU
GIJA. Praėjusį šeštadienį Vilniuje įvyko Lietuvių bajorų 
draugijos, veikusios 1928-1940 metais, atkuriamasis suvažiavi
mas. Į jį suvažiavo apie 300 žmonių, kildinančių save iš kil
mingų giminių ir ketinančių įrodyti savo bajorišką kilmę. Jie 
padavė pareiškimus ir tuo pačiu tapo atkuriamos organi-

Nixonas pramatė 
Azijos augimą

Balandžio 27 d. ameri
kiečiai atsisveikino su savo 
trisdešimt septintuoju prezi
dentu Richard Milhous Nixo- 
n'u. Jis buvo vienintelis 
JAV prezidentas, pasitrau
kęs iš pareigų, nebaigęs sa
vo kadencijos dėl kilusio 
Watergate skandalo, kuris 
galėjo baigtis konstituciniu 
jo pašalinimu, nes nedrau
giškas Atstovų Rūmų komi
tetas 1974 m. liepos 30 d. 
rekomendavo apkaltinti pre
zidentą galios piktnaudžia
vimu, teisingumo trukdymu 
ir Kongreso paniekinimu. 
Rugpjūčio 9 d. prezidentas 
Nixonas pats atsistatydino.

Šalia to Watergate skan
dalo, kurį daug amerikiečių 
bando pamiršti, prezidentas 
Nixonas pasižymėjo savo 
kova prieš komunistus už
sieniuose ir namie, savo 
veikla Atstovų Rūmų anti- 
amerikietiškos veiklos komi
tete. Jis buvo veiklus sena
torius, energingas prez. Ei- 
senhowerio viceprezidentas 
ir savo antrosios kadencijos 
pradžioje 1972 m. užbaigė 
Vietnamo karą.

Velionis Nixonas buvo 
pirmas JAV prezidentas ap
lankęs komunistinę Kiniją 
ir Sovietų Sąjungą. Šie vi
zitai irgi buvo kontrover
siniai, nes tuo metu JAV 
pripažino ir rėmė Tautinę 
Kiniją, dabartinį Taivaną. 
Po jo susiartinimo su 
Kinijos Liaudies respub
lika, ši buvo priimta į Jung
tinių Tautų Organizaciją, o 
Taivanas buvo išstumtas. 
Istorija parodė, jog, vis aš
trėjant Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos "šaltajam" karui 
Kinija buvo reikalinga at
sverti sovietų agresyvią lai
kyseną. Kinijos komunistų 
užimta pozicija vertė Krem
liaus vadus laikyti prie Ki
nijos sienos didžiulę kariuo
menę. Kinija ėmė reikalauti 
sienų peržiūrėjimo ir abiejų 
komunistinių milžinų santy
kiai žymiai atvėso, net buvo 
pamiršta 1950 m. pasirašyta 
Maskvos-Pekino 30 metų 
draugystės ir savitarpio pa
garbos sutartis. Kinijos val
džios vyrai ėmė pravar
džiuoti naujus sovietų vadus 
"revizionistais", kurie išda
vė komunizmo idealus.

Tarp kitų prez. Nixono 
"pirmumų", jis buvo pirmas

zacijos nariais. Ji pavadinta Lietuvos karališkąja bajorų 
sąjunga.

Suvažiavimas patvirtino sąjungos statutą. Tikraisiais 
nariais gali būti visi pilnamečiai ir pilnateisiai Lietuvos Kara
lystės - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorai ir jų tik
ros motinos, seserys, teisėtos žmonos ir dukterys, galintys 
pateikti bajorišką kilmę patvirtinančius dokumentus. Jų gy
venamoji vieta nereglamentuojama.

Nutarta sudaryti legitimacijų tarybą, kuri nutars, ar yra 
pakankamai teisinių įrodymų priimti į bajorų sąjungą.

ELTA (B.B.)

Iš_ visur apie visįg

Rašo Algirdas Pužauskas

buvęs JAV prezidentas, ku
rio laidotuvėse dalyvavo net 
penki prezidentai: Gerald 
Ford, Jimmy Carter, Ronald 
Reagan, George Bush ir 42- 
trasis JAV prezidentas Bill 
Clinton. Tai istorinis susi
būrimas, nors ir nelinksmo
je nuotaikoje. Stebėtojai 
komentuoja, jog prez. Nixo- 
no ir jo valstybės sekreto
riaus Hengy Kissingerio 
dėmesys Azijos kraštams ir 
to žemyno problemoms bu
vo pateisinamas ir lieka la
bai svarbus ateičiai. Tai 
įrodo nepaprastas Azijos 
ekonominis augimas ir pa
žanga, kurią kasmet daro ir 
didžiosios ir visai mažos 
valstybės. Tiesa, kai kurių 
atsilikimą bandoma aiškinti 
komunistine priespauda ir 
visai netinkama ekonomine 
sistema, bet laisvosios rin
kos reformos jau pradeda
mos ir tokiose diktatūrose 
kaip Šiaurinė Korėja, Lao
sas ir Vietnamas.

Daugelis Azijos šiuo 
metu visai stabilių valstybių 
savo ekonominę pažangą 
pradėjo dar prezidento Nix- 
ono laikais, pasiremdamos 
Amerikos suteikta ekono
mine parama ir lėšomis. 
Daug prisidėjo Kinijos ar 
Pietų Korėjos vyriausybių 
stipendijos savo studentams 
vykti į JAV universitetus. 
Prisidėjo pačių Azijos tautų 
darbštumas, taupumas, su
manumas.

Neabejojama, kad pasau
lio augimas, žmonių skai
čiaus didėjimas greit sukels 
ir rasistinių a la žirinovskiš- 
kų kalbų apie pasauliui gre
siantį "geltonąjį pavojų". 
Blogiausia, kad tokia komu
nistinė Šiaurės Korėja jau 
arba gamina savo atominius 
ginklus arba ruošia medžia
gą termo branduoliniams 
ginklams. Kinija tokių gin
klų jau turi ir skiria savo ka
riniams reikalams apie 5 
proc. savo GDP (Visumi
nio gamybinio produkto), 
kada Japonija paskyrė 1992 
m. tik 1 proc. Labai daug 
lėšų gynybai išleidžia Pietų 
Korėja, Taivanas, Malaizija 
ir net mažytis Singapūras. 
Už trejų metų Kinija susi
jungs su Hong Kongu, Pie
tinės Azijos finansiniu ir ga
mybiniu centru. Koks bus 

tada Kinijos ekonominis 
augimas, kuris jau dabar 
siekia iki 13 proc. kasmet?

Balandžio mėn. vidury 
Maskvoje lankėsi Kazach
stano prezidentas Norsultan 
Nazarbajev. Jis pasirašė su 
Rusija sutartį bendradar
biauti urano gavyboje, suti
ko išnuomoti Maskvai Bai
konūro erdvės tyrimų cent
rą, pažadėjo globoti Ka
zachstane gyvenančius ru
sus, leisti jiems tapti dviejų 
pilietybių savininkais, pana
šiai kaip Turkmenistae 
gyvenantieji rusai. Rusijos 
užsienio reikalų ministeris 
Kozyrev pažadėjo panašią 
globą ir teises Rusijoje gy
venantiems turkmėnams. 
Rusija išsiderėjo teisę laiky
ti Centrinės Azijos šalyse 
savo kariuomenės bazes, 
ginti turkmėnus nuo Afga
nistano "banditų", o tadži
kus nuo pakistaniečių. Turk
mėnams pavojų sudaro ir 
Irano pasienis.

Kaip žinoma, rusų seimo 
narys, didysis šnekuolis Vla- 
dimir Žirinovski savo para
šytoje autobiografijoje pa
sakoja, kad jis gimė ir augo 
Kazachstane. Jis rašo, jog 
rusų kareiviams teks "nura
minti žmones nuo Kabulo 
iki Istanbulo", o tai Afga
nistano ir Turkijos sostinės. 
Autorius linki rusų karei
viams "nusiplauti savo ba
tus šiltuose Indijos vande
nyno vandenyse". Ar jo 
pranašystės išsipildys, paro
dys ateitis, tačiau kyla klau
simas, ar tie kareiviai turės 
batus. Vis daugiau Centri
nės Azijos tautų ieško pre
kybos ryšių su toliau esan
čiomis kaimynėmis.

Balandžio 18 d. Uzbe
kistano sostinėje Taškente 
lankėsi Kinijos premjeras Li 
Peng. Jis atvyko su didele 
prekybos delegacija ir pasi
rašė keturias sutartis. Per 
12 dienų Li aplankė ketu
rias valstybes: Kazachstaną 
Kirgizstaną ir Turkmenista- 
ną. Kinijos vyriausybė pa
tenkinta, kad tose naujose 
valstybėse valdžiose liko 
senieji komunistų vadai. 
Kinijos premjeras senais 
laikais mokėsi Maskvos 
viename iš institutų, kaip ir 
keli Centrinės Azijos vadai. 
Kinijos prekyba su Kazach
stanu padidėjo nuo 1991 m. 
dešimt kartų. Prekyba vis 
auga, nes tos šalys ieško 
kaip išsivaduoti nuo pri
klausomumo Rusijai.

Kinijos premjeras pasi
skundė Kazachstano vadams, 
kad jam nerimą kelia Ka
zachstane ir kitur veikian
čios nacionalistinės grupuo
tės. Jis kalbėjo apie uigu- 
rus, kurių gentys gyvena 

(Nukelta į 8 psl.)
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KLAIDŲ SAKRALIZAVIMAS
Juozas Žygas

SEIMO NARIŲ GRUPĖS 
PAREIŠKIMAS

Lietuvos Respublikos Prezidentui
p. A. Brazauskui

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
p. A. Šleževičiui

Klysti yra žmogiška, ta
čiau nereikia savo klaidose 
užsispirti, bet iš jų pasimo
kyti. Tokios mintys yra 
dažnai kartojamos ir beveik 
visuotinai žinomos, bet, at
rodo, Br. Nainys nėra jų 
girdėjęs. Išleidus "LIETU
VOS KOVŲ IR KANČIŲ 
ISTORIJĄ", kilo visuotinė 
pasipiktinimo banga. Ta
čiau šio projekto sumanyto
jas ir blogai atlikto darbo 
kaltininkas, vietoje atgailos 
perėjo į ofenzyvą. Ir pradė
jo neapginamą reikalą gin
ti. "Pasaulio Lietuvio" ba
landžio mėn. numeryje yra 
vedamasis "Nuosekliu nie
kinimo keliu". Kadangi ne
pasirašytas, tad laikytinas 
redaktoriaus. O redaktorius 
visiems yra žinomas. Žino
ma, pirmiausiai išminėjęs 
visus savo nuopelnus, taip 
pat neužmiršta paminėti ir 
tuos niekadėjus, kurie jo many
mu, nesutiko su jo darbais.

Tarpe visos eilės griovė
jų neužmiršo paminėti ir tų, 
kurie pasisakė Lietuvių 
centro Lemonte steigimo 
reikalu. "O kiek paniekos 
susilaukė Lietuvių centro 
Lemonte pradininkai?" Čia 
jis metė akmenuką į mano 
daržą, tad trumpai norėčiau 
pasisakyti. 1985 m. gale ir 
1986 m. pradžioje, spaudoje 
pradėjome matyti žinutes ir 
rašinius, kad prie Lemonto 
"Litas" užperka didelius 
plotus žemės su pastatais. 
Sausio mėn. pradžioje 
Drauge pasirodė straipsnis: 
"Litas steigia Pasaulio lie
tuvių centrą". Autorius Br. 
Nainys, kuris tuomet buvo 
"Lito" atstovas Lemonte. 
Tik "Litas" nenumatė finan
suoti, bet norėjo, kad tai at
liktų Lietuvių Fondas. Aš 
tuomet prieš tokius "Lito" 
kėslus pasisakiau spaudoje. 
1986 m. balandžio mėn. vy
kusiame LB Vidurio Vaka
rų apyg. suvažiavime, jauni
mo Centre, Br. Nainys man 
taip pasakė: "Litas" ir aš 
svarstome, kiek paties raši
niai pakenkė mūsų bizniui 
ir kelsime civilinę bylą".

Ilgą laiką negalėjau ra
miai miegoti, vis laukiau 
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pakvietimo į teismą, bet da
bar, pagrindiniam veikėjui 
beveik už grotų atsidūrus, 
apsiprasti pradedu. Dabar, 
galbūt jau daugeliui aišku, 
jeigu vadinamas Pasaulio 
lietuvių centras būtų buvęs 
surištas su "Litu", tai juo 
dabar lietuviai nesidžiaugtų. 
Bet būtų nuėjęs taip, kaip 
Marcos Island ir pats "Li
tas" nuėjo. Tad nereikėtų 
bandyti ir čia nuopelnais 
pasigirti. Niekas nebando 
neigti, kad visuomeniniame 
darbe jo nuopelnų nebūtų. 
Tačiau vienas blogas darbas 
dažnai visus nuopelnus anu
liuoja. Bent Amerikoje did
vyriai dažnai yra nuvaini
kuojami. Be to, dabar kalba 
eina ne apie praeities nuo
pelnus, bet apie labai blogai 
atliktą darbą. Savo rašinyje 
puldamas Danutę Bindokie- 
nę, manipuliuoja matemati
niais gabumais ir laiką gaiš
ta skaičiuodamas, kiek sy
kių panaudota: "perkeldini- 
mai" ir "trėmimai". Ren
giant tokį leidinį yra ne tiek 
svarbu matematika, kiek lo
gika, o šiuo atveju rengė
jams jos stokojo!

Lietuvos komunistų par
tijos centro komiteto (pagal 
Maskvos direktyvas) nutari
mais, buvo trėmimai ir areš
tai vykdomi. Dabar nežinia 
kokią logiką (greičiausiai 
jos stokos dėka) CK-to bu
vę darbuotojai ir bendradar
biai, buvo pakviesti atrinkti 
medžiagą ir parengti "Trem
ties kančių istorija", tačiau 
toje redakcinėje komisijoje 
nėra nei vieno buvusio 
tremtinio. Atseit, vilkas ge
riau apie avių reikalus iš
mano. Istorija taip, kaip ji 
parengta, tėra tik istorijos 
parodija. Tai yra tik pasi
tyčiojimas iš tremtinių kan
čių. Tad ir nenuostabu, kad 
balandžio 15 d. Jaunimo 
Centre surengtoje vakaro
nėje, kurią rengė Lietuvių 
politinių kalinių federacija, 
buvo labai griežtai pasisa
kyta. Prelegentai logiškai 
įrodė, kad naudojantis tik 
KGB parengtais ir parink
tais dokumentais, tėra tik 
Maskvai pasitarnaujama.

Dėl tęsiamų provokacijų 
prieš Lietuvos politinius 
kalinius ir tremtinius.

Lietuvos Respublikos 
Seimo 1993 m. liepos 16 
dienos nutarime nustatyta, 
kad Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyri
mo instituto darbo vieta yra 
buvusiuose SSRS KGB rū
muose Vilniuje. Taip buvo 
nuspręsta bendru sutarimu.

Lietuvos spaudoje pasi
rodė informacija, kad p. A. 
Šleževičius abejojąs, ar 
Centro institutas turėtų būti 
buvusiose KGB patalpose. 
Dabar gauta informacija, 
kad Ministras Pirmininkas 
davęs nurodymą Centrui pa
talpų ieškoti ne KGB archy
vų saugojimo vietoje.

Pirma, tai yra veikiančių 
teisinių aktų tyčinis nesilai
kymas. Antra, nenorėdamas 
rasti bendros kalbos su Lie
tuvos rezistencijos daly

PARTIJOS LIETUVOJE IR
IŠEIVIJOS PARAMA JOMS

Jurgis Janušaitis

Kai po penkiasdešimties 
priespaudos, okupacijos 
metų Lietuva atkūrė vėl ne
priklausomą valstybę, suju
do, sukruto organizuotis są
jūdžiai, politinės partijos ir 
įvairios ideologinės organi
zacijos. Tai natūralu, reika
linga ir net būtina.

Stebint dabartinių Lietu
voje partijų ar sąjūdžių 
veiklą, vistik matyti, kad tų 
partijų bei sąjūdžių progra
mos dar nėra suformavusios 
savo tikslų, ypač siekiant 
valdžios, ar atstovavimo 
seime. Dėl to netenka ste
bėtis. Juk okupacijos me
tais žmonės težinojo vienos 
partijos diktatą, turėjo pa
klusti, turėjo partiją besąly
giniai remti, net jai priklau
syti, norint išvengti repre- 
sijų-kalėjimo, išvežimų ar 
netekti darbų.

Tadjkai išaušo laisvės 
rytas, žmonės bėgo iš tokios 
partijos, ieškojo naujų kelių 
valstybės gyvenimui tvar
kyti.

Ir štai dabar Lietuvoje 
egzistuoja keliolika partijų, 
sąjūdžių, nebekalbant apie 
įvairias ideologines organi
zacijas, kurių tarpe jau dar
buojasi skautai, ateitininkai, 
jaunalietuviai ir kiti.

Kad toks judėjimas 
vyksta-gerai. Tokios veik
los Lietuvai reikia. Bet tom 
organizacijom ir partijom 

viais, vykdančiais akciją 
prieš jų teisių paniekinimą 
ir garbės pažeminimą, 
premjeras imasi senų komu
nistinių metodų, primenan
čių Kauno kapinių iškėlimą, 
kad ten negalėtų vykti pasi
priešinimo susibūrimai.

KGB rūmai yra šventa 
Lietuvos kankinių vieta ir 
savavališkas Centro išvary
mas visiškai nesitariant su 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių organizacijomis, 
yra akivaizdus antipatrioti- 
nis akibrokštas ir žuvusiųjų 
bei gyvųjų Lietuvos rezis
tencijos dalyvių, daugiausia 
nusipelniusiųjų Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mui, eilinis ir planingas nie
kinimas.

Niekur Europoje niekad 
nebuvo taip ciniškai tyčioja
masi iš rezistentų. Tai įver
tiname kaip LDDP dar vie
ną provokaciją ir remiame 

taip pat reikia ir gerų pro
gramų, įžvalgumo, patrauk
lių tikslų, kad žmonės jomis 
domėtųsi, kad jose dalyvau
tų, kad jas remtų.

Buvo užuominų, kad po
litinėm ir ideologinėm par
tijom bei organizacijoms 
pagalbos reikėtų ieškoti net 
ir lietuvių išeivių tarpe. Iš
eivijoje juk veikia ne tik 
įvairios organizacijos, bet 
turime iš senųjų laikų dar 
žymių veikėjų, gerai suvo
kiančių valstybinio gyveni
mo tvarkymo principus. 
Tokių žmonių talka Lietu
vos partijom bei organiza
cijom būtų pravarti.

Nepaslaptis, lietuvių išei
vija jau ne vieną partiją ar 
organizaciją parėmė ir re
mia stambiomis aukomis. 
O aukų prašo daug kas. Vi
sų tikslai geri, būtini. Lie
tuvos giminingom partijom 
išeivijos organizacijos net 
skelbia tai paramai vajus, 
įsteigė fondus. Ir čia nieko 
blogo. Kilnūs tikslai. Pa
dėti Lietuvai juk reikia. Bet 
ar tos partijos teikiamą pa
ramą sunaudoję geriems 
tikslams?

Štai ateina iš Lietuvos 
informacija, kad, gal ne vi
sos, partijos prašo pinigų 
savo programoms tobulinti, 
bet tikrumoje ta parama ei
na partijos štabo keletos na
rių algų apmokėjimui. Tai

visas rezistencijos dalyvių 
akcijas ginant savo ir Lietu
vos garbę.

Ministras Pirmininkas 
turi besąlygiškai vykdyti 
Lietuvos Respublikos įsta
tymus, o taip pat tai paaiš
kinti raštu.
Seimo nariai: A. Endriu
kaitis, J. Listavičius, A. 
Stasiškis, A. Kubilius, V. 
Lapė, P. Tupikas, V. Alek
naitė, K. Kryževičius, R. 
Hofertienė, L. Andrikienė, 
P. Jakučionis, S. Malkevi
čius, L. Milčius, A. Raški
nis, A. Patackas, K. Skre
bys, K. Kuzminskas, A. 
Katkus, B. Gajauskas, E. 
Kunevičie-nė, P. Miškinis,
K. Dirgėla, M. Treinys, A. 
Račas, Z. Sličytė, I. Už
davinys, J. Drunga, A. 
Baležentis.

1994.04.21 
Vilnius

gi išlaikoma partijos štabas, 
sudarant sąlygas tokiems 
pareigūnams lengviau gy
venti. Tad ar partijoms rei
kalinga apmokamų tarnau
tojų štabas? Kokius kon
krečius darbus jie atlieka? 
Sakysime partija teturi apie 
1000 narių, o štabe jau sėdi 
šeši apmokami tarnautojai? 
(Čia tik duodu pavyzdį)

Grįškime į išeiviją. Žiū
rėkime, kiek išeivijoje vei
kia organizacijų - PLB, LB, 
ALT'as, veikė VLIK'kas, 
veikia įvairios LB tarybos, 
organizacijos. LF, TF ir 
daug kitų. Visų tų organi
zacijų pirmininkai, valdybų 
nariai dirba daug metų be 
atlyginimo. Net patys apsi
moka keliones į posėdžius, 
suvažiavimus, kitas išlaidas. 
Ir išeivijos veikla rėmėsi 
žmonių pasiaukojimu, pa
reikalaujančių laiko, pinigų, 
nuovargio.

Dar vienas pavyzdys iš 
išeivijos gyvenimo. Turime 
gausią lietuvišką spaudą. Ji 
daugelį metų išsilaiko iš 
prenumeratorių, jų aukų. 
Redakcijose dirba vienas, 
du gal trys žmonės. Dažnai 
be atlyginimo, o tik sava
noriška talka. Žurnalistai ir 
spaudos bendradarbiai pri
rašo laikraščius, šimtus 
straipsnių ir negauna jokio 
honoraro.

O išeivijos parama Lie
tuvos partijom turėtų būti 
gerai apgalvota, o ją tei
kiant, būtina gera kontrolė, 
atskaitomybė, kad būtų ži
noma kur aukotojų ir fondų 
pinigai keliauja?
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Šiais metais Normandija

O KAS KITAIS -
Antanas

Jau kovo mėnesį plačioji 
amerikiečių spauda pradėjo 
rašyti apie artėjančią alijan- 
tų išsikėlimo Normandijoje 
sukaktį. Žinome ir daugelis 
atsimename, kai 1944 birže
lio 6 d. vakarų alijantai sėk
mingai išsikėlė Normandi
jos pajūrio ruože, tuo būdu 
įsiverždami į Hitlerio kon
troliuotą Europos žemyno 
tvirtovę. Rusų hordos tuo 
metu siaubingai veržėsi į 
Lietuvos teritoriją ir mums 
nieko gero nežadėjo. Dau
gelis mūsų pradėjo trauktis į 
vakarus. Alijantų išsikėli- 
mas vakaruose teikė vilčių, 
kad karo pabaiga jau arti, 
kad rusai Lietuvoje ilgai ne
viešpataus.

Žiūrint iš II-jo Pasauli
nio karo taško, išsikėlimas 
Normandijoje buvo istorinis 
įvykis. Praslinkus lygiai 
pusei šimtmečio, šiais me
tais jis bus plačiai atžymė
tas. Turistų biurai praneša, 
kad dabar jau visi Atlanto 
pakraščio viešbučiai yra 
sklidinai užsakyti iš užsie
nio kraštų tūkstančiais at
vykstantiems karo vetera
nams. Vyks iškilmės, val
stybių galvoms dalyvaujant. 
Pirmąją rolę, aišku čia turės 
Amerika ir Anglija. Jau da
bar yra žinomos Anglijos 
karalienei rezervuotos pa
talpos su pajūryje pastaty
tais, karalienei priderančiais 
"patogumo" įrengimais... 
Buvusiam priešui, bet vė
liau greit tapusiam sąjungi
ninkui ir Šiaurės Atlanto 
Pakto nariui, Vokietijai bu
vo tėkšta per veidą - ji į iš
kilmes nepakviesta. Tai 
reiškia, kad dabartinė Vo
kietija tebelaikoma seniai 
sunaikintos nacinės Vokie
tijos atžala. Čia labai įdo
mus reiškinys, ypač pagal
vojus apie dabartinę Rusiją, 
kuri ima savo žlugusios 
gimdyvės turtus bei viso-

40-ties partizanų palaikų perkėlimas Igliškėliuose (Marijampolės raj.) 1989.IX.09. Nuotraukoje 
partizano Albino Jonkaičio - "Meškos" giminės ir artimieji.

1995?
Dundzila
kias teises, bet tik ne atsa
komybę už skolas ar pada
rytus tarptautinio mąsto nu
sikaltimus. Neabejoju: iš
kilmėse Normandijoje daly
vaus bent vienas plačios 
burnos, nuo pečių iki papil
vės medaliais nusisagstęs, 
sovietų užaugintas rusų 
maršalas su savo generolų 
gaujele.

Normandijos išsikėlimo 
sukakties iškilmės ateis ir 
praeis. Jos man ypatingai 
nerūpi. Man rūpi, kas bus ir 
kaip Lietuva pasirodys atei
nančiais metais, kai visas 
pasaulis minės karo pabaigą 
Europoje, 1945-V-7 d. Vo
kietijos kapituliaciją?

Sekant Normandijos pre- 
cendentu, šių laikų Vokieti
jai vėl bus spiaunama į vei
dą, ji iškilmėse nedalyvaus. 
Iš tikrųjų, gal ji pati nenorės 
dalyvauti... Tačiau negali 
būti abejonės, kad 1995 ge
gužės 7 d. pilnateisių narių, 
karą laimėjusių rikiuotėje 
stovės buvusi Sovietų Są
junga su dabartine Rusija, 
gal su tą kalėjimų imperiją 
sudariusiomis respubliko
mis, atstovaujama pustuzi
nio savo maršalų, gal Jelci
no, gal Dūmos nario Žiri- 
novskio... Bus skaudu ir 
šlykštu, tpfu! Nežiūrint 
jausmų, įsidėmėkime štai 
ką, nepraleiskime progos: 
jei dabartinė Rusija 1994 ar 
1995 metais atsisės už karą 
laimėjusių valstybių stalo 
Sovietų Sąjungos vietoje, 
tai dabartinė Rusija taip pat 
privalės imtis atsakomybę 
už per karą ir po jo per se
kantį pusšimtį metų padary
tus nusikaltimus savo oku
puotuose kraštuose!

Gi, apie tai pagalvojus, 
kyla ir kitų įdomių klausi
mų. Kaip dalyvaus Vokie
tijos užpulta Lenkija, nes 
juk pradėti karo veiksmai 
prieš ją konkrečiai įžiebė tą 

baisiąją žmonijos nelaimę? 
Ar Lenkija turi karą laimė
jusių valstybių nario bilietą, 
taip kaip Amerika, Anglija, 
Prancūzija ir buvusi Sovietų 
Sąjunga? Kokios bus kitų, 
buvusių Vokietijos okupuo
tų kraštų teisės iškilmėse? 
Ar jos irgi karą laimėjo ko
kia nors to laimėjimo pras
me? Kaip bus su savo ne
priklausomybę didvyriškai 
gynusia ir prieš Sovietų są
jungą kovojusią Suomija? 
Pagaliau, visų šitų valstybių 
fone, kokia bus - ar turėtų 
būti - Lietuvos bei lietuvių 
laikysena ir padėtis?

Man atrodo, kad "karą 
laimėjusiųjų" užstalėje ne
gali sėdėti nei Sovietų Są
jungos povaikiai, nei buvu
sieji vokiečių okupuotieji 
kraštai. Jei Rusija imsis tei
sę atstovauti mirusiai Sovie
tų Sąjungai ji, privalės imtis 
atsakomybę ir už tuoj po 
karo pusšimtį metų vyk
dytą kaimyninių kraštų oku
paciją, holokaustą. Lietuva 
ir lietuviai šios progos ne
gali išleisti iš akių.

Lietuva ir kitos karo me
tu okupuotos šalys turėtų 
karo pabaigą Europoje mi
nėti visai atskirai, savo tar
pe. Į tą tarpą logiškai neįei
na Rusija, nes ji karo metu 
neegzistavo... Pernešu- 
siems okupacijas reikia su
sirinkti, tinkamomis apeigo
mis sukaktį paminėti ir pa
skelbti manifestą, apie karo 
metu ir karo pasėkoje patir
tas tarptautines skriaudas. 
Šios sukakties iškilmės gali 
būti geras forumas Lietuvo
je ruošiamam antrajam 
Nuernberg'ui.

Išeivija šioje sukaktyje 
taip pat turi savo rolę. Šiuo 
metu mums patiems yra 
pats laikas pradėti galvoti 
apie prieš 50 metų pasibai
gusio Pasaulinio karo su
kaktį. Išeivija tautinių šo
kių ir dainų šventes pradeda 
planuoti maždaug prieš me
tus laiko. Metai laiko beli
ko iki karo pabaigos sukak
ties. Klausimas: ką galime 

(NukeltaįS psl.)

NARKOTIKAI LIETUVOJE
Alytus, Dzūkijos sostinė, 

tampa prekybos narkotikais 
centru. Policija pas keletą 
Alytaus ir rajono gyventojų 
rado narkotinės žaliavos - 
susmulkintų aguonų galvu
čių ir stiebelių. Stiklinė 
maltų aguonų Alytuje par
duodama už pusantro JAV 
dolerio. Kaime ši žaliava 
kainuoja 50 JAV centų už 
stiklinę. Pirkėjai į Alytaus

PERSKAIČIAU, NUSTEBAU 
- IR PRISIMINIAU

Vacys Kavaliūnas

Perskaičiau (Dirva, 1994 
m. balandžio 21d.) Henriko 
Paulausko Straipsnį" Ne 
tuo žvilgsniu, bet kokiu 
tikslu?" Jame autorius ci
tuoja "Lietuvos kovų ir kan
čių istorijos" puslapius, ku
riuose rašoma apie Lietuvos 
gyventoju trėmimus 1941 ir 
1945-1952 m. Perskaičiau 
ir nustebau - kokia nuostabi 
buvo tų tremtinių kelionę Į 
amžino įšalo žemę! Jiem 
nieko netrūko - nei kūdi
kiam pieno, nei medicininės 
pagalbos, nei pagaliau pini
ginės paramos tremtyje re- 
montuotis ir statytis namus. 
Nieko o nieko - tik džiaukis 
ir važiuok.

Perskaičiau, nustebau, 
susimąsčiau ir pagaliau pri
siminiau. Prisiminiau tą 
trėmimų siaubą, kuris dar ir 
šiandien tebėra gyvas mano 
mintyse ir vis ir vis tebesu- 
grįžtančiuose vaizduose.

Jau trėmimų išvakarėse 
perbėgo Tauragę juodas 
siaubo šešėlis - naktį bus 
suiminėjami ir vežami į Si
birą žmonės. Vėlai, jau ren
giantis gulti, ateina ir į ma
no butą aukštesnės klasės 
mano mokinys Barcevičius 
ir įspėja:

- Mokytojau, šiąnakt na
mie nenakvokite. Bus areš
tuojami žmonės. Eikite į 
gimnaziją. Sargas įleis.

- Iš kur žinios? - pa
klausiu.

- Iš milicijos, - ir išeina. 
O aš gulti jau neinu. Sėdžiu 
tamsiame kambary ir žiūriu 
pro langą. Ir jei tik kur kas, 
galvoju, spruksiu pro virtu
vės duris.

Naktis praeina. Dauge
lis vidurnaktį išplėštų iš na
mų ir išvežtų į geležinkelio 
stotį. Nuotaika kaip per lai
dotuves. Nežinai nei kur 
dėtis, nei ką daryti. O reikia 
eiti į gimnaziją - egzaminai. 
Tačiau yra išvežtų ir moki
nių - į egzaminus ateina ne 
visi. Sužinome - yra išvež
tų ir mokytojų: istorijos mo
kytoja Liuda Žvirblytė, kū
no kultūros mokytojas Sta
sys Šimoliūnas ir rusų kal
bos mokytoja.

Kitą naktį namie nenak- 
voju. Su vokiečių kalbos 

apylinkes suvažiuoja ne tik 
iš Klaipėdos ir Telšių, bet ir 
iš Latvijos, Estijos ir Kara
liaučiaus krašto. Alytus pri
klauso savotiškam trikam
piui - Lazdijai - Alytus - 
Varėna. Pačiame Alytuje, 
policijos žiniomis, šiuo me
tu yra apie šimtas narkoti
kus vartojančiu asmenų.

AGEP

mokytoju Mykolu Kujum 
dviračiais išvažiuojame pas 
jo pažįstamą ūkininką. Kai 
pasakome, kas darosi Tau
ragėje, nepriima - bijo. Ta
čiau šiaip taip įsiprašome - 
pernakvoti leidžia.

Kitą dieną ir Tauragėje 
kiek ramiau. Tik vienas ki
tas sunkvežimis su vyrais, 
moterimis ir vaikais nudun
da į geležinkelio stotį. 
Ateina - taip pat iš milici
jos - ir kiek raminanti žinia 
- daugiau suėmimų nebū
sią, nors vagonai su tremia- 
miamais geležinkelio stoty
je tebestovi.

Susitariame keliese gim
nazijos mokytojai nešti savo 
kolegoms kiek maisto ir ko
kio nors gėrimo. Ir einame. 
Stotyje randame ir daugiau 
žmonių, daugiausia moterų, 
atėjusių su maisto ryšulė
liais. Tačiau ginkluoti rau
donarmiečiai prie vagonų 
neprileidžia - laukia savo 
viršininko.

Iš birželio saulėje įkaitu
sių vagonų sklinda kūdikių 
verksmas. Pasigirsta ir vy
riškas šauksmas:

-Vandenio! Vandenio!
Nuaidi ir maisto atnešu- 

sios sesers ar motinos pilni 
begalinio skausmo žodžiai:

- Gyvi palaidoti.
Pagaliau atvyksta rau

donarmietis karininkas. Ir 
galime, pasakę kam, savo 
atneštus maisto ryšulėlius 
atiduoti. Sargybinis prastu
mia vagono duris. Priešais 
mane - Stasys Šimoliūnas. 
Iki juosmens išsirengęs ir 
visas apipiltas prakaitu.

- Kokios žinios? - pa
klausia.

- Geros, - atsakau, gal
vodamas, kad čia pat karas, 
kuris galįs ir juos išlaisvinti.

Gretimo vagono tarpdu
ryje matau ir Liudą Žvirbly
tę. Sargybinis drasko jai 
atneštą maisto ryšulėlį. O ji 
sako:

- Mane čia laiko kaip 
velnią.

Kitą dieną traukinys pa
juda į Amžino įšalo žemę. 
Iš tenai į Lietuvą grįžta tik 
Žvirblytė, o Šimoliūnas, 
girdėjau, Gulago salyne 
miršta badu.



DIRVA • 1994 m. gegužės 5 d. 5 psl.

PLB VALDYBOS

PAREIŠKIMAS VISUOMENEI
LAIŠKAS JAV PREZIDENTUI

Lietuvoje baigėsi skau
džiausias pusšimčio metų 
kančios ir vergijos laikotar
pis, per kurį NKVD, MVD, 
KGB kratos, suėmimai, ka
lėjimai, kankinimų kame
ros, parodiniai teismai, tero
ras, sušaudymai, masiniai 
trėmimai į Sibirą mirčiai, 
žiaurus žudymas dėl laisvės 
kovojančių tauriausių Lietu
vos vaikų, sunaikino didelę 
dalį lietuvių tautos. Bet toji 
Lietuvos kančia nuo pasau
lio buvo skrupulingai sle
piama - pasauliui buvo me
luojama.

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba, siekda
ma tas visas okupanto ilgai 
slėptas niekšybes iškelti 
viešumon ir pasauliui bei 
ateinančioms lietuvių kar
toms atidengti bent dalį 
penkiasdešimt metų užsitę
susio šiurpiausio Lietuvos 
istorijos laikotarpio, nutarė 
išleisti "Lietuvos kovų ir 
kančių istoriją". Pasitarusį 
su lietuvių išeivijos kai ku
riais mokslininkais, visuo- 
meninkais, artimesniais 
bendradarbiais ir gavusi jų 
pritarimą bei pažadą talki
ninkauti, PLB valdyba pa
ruošė 16-kos tomų planą, 
remdamasi chronologine 
įvykių raida nustatė tomų 
eilės tvarką, pasitelkė žino- 
mesnius lietuvių išeivijos 
mokslininkus, Lietuvos is
torijos instituto Vilniuje na
rius, viso darbo koordinato
rium ir atsakingu redakto
rium kviesdama istoriką dr. 
Gediminą Rudį.

Darbas buvo pradėtas 
1992 metų rudenį.

1994 kovo pradžioje iš
ėjo pirmoji knyga - "Lietu
vos gyventojų trėmimai 
1941, 1945-1952 m. Doku
mentų rinkinys".

Pagal iš anksto paruoštą 
planą, šis rinkinys turėjo 
būti ne pirmas, bet ketvirtas 
tomas, išleistas maždaug 
tuo pačiu laiku su Eugeni

Šiais metais Normandija

O KAS KITAIS -1995?
(Atkelta iš 4 psl.) 

šios sukakties proga atsiek
ti, kokias melagystes teks 
šios sukakties proga išeivi
jai vienai ar su brazauski- 
ninkų rytams pataikaujančia 
valdžia atremti?

Sukakties proga jokiu 
būdu negalima leisti sovietų 
pasekėjams meluoti, kad 
Sovietų Sąjunga Lietuvą 
"išvadavo" ar "išlaisvino". 
Karo pabaigos proga reikia 
ir nacinio ir sovietinio rėži
mo paveldėtojus statyti į 
tarptautinį forumą, aiškiai ir 
dokumentuotai pabrėžiant, 

jaus Grunskio rašomu tre
čiuoju tomu "Didieji Lietu
vos gyventojų trėmimai", 
kuriame numatytas ir šiame 
rinkinyje sukauptų doku
mentų platus aptarimas, pa
aiškinimas. Knygų serijos 
pirmasis tomas turėjo būti 
"Tragiškieji Lietuvai 1939- 
1941 metai", antrasis. "Ka
ro laikotarpis", penktas, šeš
tas tomai ruošiami apie par
tizanų kovas, kiti apie toli
mesnius laikotarpius bei 
įvykius.

Kadangi pirmiesiems 
dviems tomams medžiaga 
dar tebebuvo ruošiama, o 
trečio tomo "Lietuvos gy
ventojų didžiųjų trėmimų" 
autorius Eugenijus Grunskis 
susirgo, todėl, nenorint ap
vilti knygų pasirodymo ne
kantriai laukiančių prenu
meratorių ir aukotojų, apsi
spręsta pirmiausiai leisti šį 
dokumentų rinkinį, kuriam 
medžiaga jau buvo sukaupta 
ir gulėjo Lietuvos istorijos 
institute. Kad nesusidarytų 
vaizdas, jog ši knyga yra 
pirmasis tomas, buvo sutar
ta jų nenumeruoti.

Čia ir įvyko klaida, su
laukusi kritiškų visuomenės 
pastabų, nes "be eilės" pasi
rodęs rinkinys išėjo be nu
matyto, taip pat iš anksto 
sutarto, platesnio dokumen
tų paaiškinimo ir pažymėtas 
pirmuoju numeriu. Klaida 
aiški, tačiau ji ne iš blogos 
valios.

Rinkinyje pateikiami ne 
kokių nors autorių trėmimų 
aprašymai, bet tik doku
mentai, kuriais pati Sovietų 
Sąjunga prisipažįsta Lietu
vos gyventojus į Sibirą trė- 
musi ir ten nežmoniškomis 
sąlygomis laikiusi. Rinki
nys - dokumentinis liudiji
mas Maskvos plano ir pa
stangų naikinti lietuvių tau
tą. Tai yra jo tikslas. Do
kumentai jokiu būdu neiš
sako tremiamųjų visų per
gyvenimų, skriaudų, siel

kad Lietuvai už jos 1939 m. 
pasidalinimą bei už okupa
cijas, už tautos genocidą 
privalo būti atlyginama. 
Atlyginama reparacijų mo
kesčiais arba energija, kate
goriškai atsisakant šiandie
ną beveik nuolatos girdimų 
grąsinimų bei reikalavimų 
neva tai "savo įtakos sfe
roms", grąžinant užsienio 
sostinėse nelegaliai laiko
mus pasiuntinybių pastatus 
bei sklypus. Aišku, vagys 
gražiuoju sąskaitų nesuvedi- 
nėja. Tai tačiau nereiškia, 
kad, atėjus tokiai neeilinei 

varto, kančių. Visa tai bus 
išryškinta ir smulkiai apra
šyta kituose tomuose pagal 
numatytą ir anksčiau skelb
tą planą.

Apgailestaujame klaidas. 
Knygos pradžioje reikėjo 
išsamiai paaiškinti apie do
kumentus, reikėjo ją gerai 
peržiūrėti prieš spausdini
mą. Juk iš dabar viešumai 
atidengtų ir rinkinyje pa
teiktų dokumentų jaunes
niam skaitytojui ir kitatau
čiui visiškai neaišku, kas 
yra knygoje minimas anti- 
sovietinis elementas, bandi
tas, buožė, fašistinis nacio
nalistas, kontrrevoliucio
nierius, kas tie liaudies su
sirinkimai ir kas tie lietuvių 
tautos budelių parinkti liu
dytojai, kurie susirinkimuo
se trėmimus gyrė.

Sutinkame su pozityvia 
knygos kritika ir ją vertina
me.

Todėl artimiausiu laiku 
PLB valdyba išleis šio do
kumentų rinkinio papildytą 
antrą knygą, kurioje bus pa
aiškina dokumentuose nau
dojama sovietinė kalba, sly
pinti sovietinė propaganda 
ir melas. Taip klaida bus 
pataisyta ir išėjusiam doku
mentų rinkiniui keliami 
klausimai bus atsakyti.

Suplanuotas "Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos" ra
šymo ir leidimo darbas yra 
didelis ir svarbus. Kad atei
tyje visuomenė būtų tikra 
dėl tomų kokybės ir reikia
mų įvertinimų, kad tokios 
klaidos nebesikartotų, į tal
ką kviesime daugiau išeivi
jos mokslininkų, įtrauksime 
į darbą daugiau išeivijos 
žmonių ir Lietuvos bei išei
vijos politinių kalinių bei 
tremtinių atstovus. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
valdyba tikisi, kad lietuvių 
visuomenė šį darbą supras ir 
rems.

PLB valdyba

progai, Lietuva su kitomis tau
tomis savo ieškinių buvusiems 
okupantams nekeltų.

Ar Lietuvos valdžia į šią 
sukaktį nesiruoš sovietinių 
interesui sterblėje, nėra jo
kių garantijų. Nežiūrint ką 
darys Lietuvos valdžią 
diriguojanti, rytams simpa
tizuojanti LDDP, Lietuvių 
Bendruomenė su ALTa pri
valo imtis iniciatyvos.

Liko tik metai laiko iki 
1995 gegužės 7 d. Quo va- 
dis, Bendruomene ir ALTe, 
ką neeilinio atliksime karo 
pabaigos sukakties proga?

(1994-1V-13)

(Atkelta iš 1 psl.) 

Tuo pačiu, mums kelia susi
rūpinimą Jungtinių Valstijų 
pastangos pritarti Rusijos 
sprendimams.

Ypatingą susirūpinimą 
mums kelia JAV pareiški
mai, numatantys Rusijos 
vaidmenį "Partnerystės tai
kai" programoje ir taikos 
palaikymo operacijose. 
Nors pareigūnai teigia, kad 
Rusijos pastangos palaikyti 
taiką kaimyninėse šalyse 
bus vykdomos tik pagal 
Jungtinių Tautų nurodymą 
arba pačiai šaliai paprašius, 
toks potvarkis atrodo kaip 
kvietimas įteisinti Rusijos 
norą valdyti jos vadinamąjį 
"artimą užsienį", t.y. šalis, 
kurias anksčiau kontroliavo 
Tarybų Sąjunga. Mums ke
lia nerimą toks naujas "įta
kų sferų" įtvirtinimas. Dau
gelis mūsų bendruomenių 
narių dar prisimena baisias 
tokių pritarimų po Antrojo 
pasaulinio karo pasekmes. 
Be to, Rusija paprašė "spe
cialaus statuso" "Partnerys
tės taikai" programoje, o tai 
mūsų bendruomenėse yra 
interpretuojama kaip sieki
mas gauti mandatą Rusijos 
kariniams veiksmams poso
vietiniame regione.

"Partnerystės taikai" pro
gramos įsteigimas, nors ir 
nebūdamas pilnas įstojimas 
į NATO, vis tik yra žingsnis 
teisinga kryptimi apsaugo
jant Rytų ir Centrinės Euro
pos valstybių suverenumą ir 
stabilumą. Dabar mūsų ben
druomenės tikisi, kad Ad

RENGIAMAS DVYLIKTAS 
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS

ALTo kongresas įvyks 
š.m. spalio 29-30 dienomis 
Chicagoje, ALTO centro 
būstinėje, 6500 So Pulaski 
Rd. Chicago ILL.

Tel. (312) 735-6677; 
Fax (312) 735-8793

Sudarytas ir dirba kon
greso rengimo komitetas 
(pirmininkė M. Marcinkienė) ir 
darbo komisijos: Finansų - P. 
Bučas, V. Naudžius, St. Brie
dis, J. Gaižutis; informa
cijos - A. Repšienė, V. Bil- 
dušas, E. Jasiūnas, Z. Juške
vičienė, J. Žemaitis; kon
greso banketo pirmininkė - 
Ev. Oželienė; registracijos - 
V. Sadauskas su talka; trans
porto - J. Bagdžius su talka; 
kongreso leidinio redaktorius - 
G. Lazauskas; skelbimų - svei
kinimų rinkimo įgaliotinė - J. 
Jasiūnienė.

Į kongresą bus pakviesta 
daug aukštų svečių, ypač iš 
politinio, finansinio pasau
lio. Numatoma kviesti JAV 
Prezidentą, B. Clinton, se
natorius, kongresmanus ir 
kitus Lietuvai draugingus 
politikus. Bus pakviesti ir 
Lietuvai palankių valstybių 
konsulai. Tad kaip mato

ministracija įvykdys "Part
nerystės taikai" programą 
kaip priemonę išpildyti įsto
jimo į NATO ateityje reika
lavimus. Norėdami padėti 
Pabaltijo ir kitiems kraš
tams įstoti į NATO, mes 
prašome, kad būtų aiškiai 
nurodyti įstojimo į NATO 
kriterijai. Vienas žingsnis 
pirmyn link Pabaltijo gyny
binių pajėgų integravimo 
pagal NATO standartus bu
vo Jūsų Prezidentinis Sprendi
mas, pagal kurį Estija, Lat
vija ir Lietuva gali pirkti 
ginklus iš Jungtinių Valsti
jų. Mes dėkojame Jums už 
šį sprendimą.

Estija, Latvija ir Lietuva, 
vadovaudamos demokrati
nėms ir laisvos rinkos refor
moms buvusios Tarybų Są
jungos kraštuose, yra nau
dingos ne tik Pabaltijui, bet 
ir Jungtinėms Valstijoms ir 
naujai nepriklausomoms 
valstybėms, kurioms Pabal
tijo kraštai gali būti pavyz
džiu. Pone prezidente, Jung
tinis Amerikos Pabaltiečių 
Komitetas tikisi tolesnės Jū
sų paramos ir greito atsaky- 
mo.

Ints Rupners 
Amerikos Latvių Sąjungos pirm.

Grožvydas Lazauskas 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. 

Juhan Simonson 
Amerikos Estų Tarybos pirm.

Panašaus turinio laiškai 
buvo pasiųsti senatoriui 
DeConcini ir kongresmenui 
Steny H. Hoyer.

ALTO In f o

ma, ALTOS kongresas bus 
iškili šventė - politinis ma
nifestas !

Laukiamos aukos (ku
rios yra nurašomos nuo tak
sų) ir skelbimai - sveikini
mai į Kongreso leidinį. Pla
nuojama kongreso leidinį 
išleisti puošnų, reprezenta
cinį. Visi kviečiami pasi
naudoti šia reta, iškilia ren
ginio proga ir duoti asmeni
nius, organizacinius, sveiki
nimus, biznio skelbimus ir 
kuo daugiau nuotraukų.

Leidiniui remti reikalu 
prašoma kreiptis į ALTOS 
centrą, nurodytu adresu, ar į 
sveikinimų - skelbimų įgalio
tinę, tel.(312)581-3163 

ALTO Kongreso 
rengimo informacija. 
Z. JUŠKEVIČIENĖ

Pastaba: Nežiūrint, kad ren
ginys įvyks tik mielą rude
nėlį, apie jį pranešame iš 
anksto, nes rengiamas leidi
nys, reikalingi skelbimai ir 
sveikinimai.

Be to, iki kongreso rei
kalinga pravesti finansinį 
vajų, išplatinti loterijos bi
lietus. Z.J.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
ŽIŪROVU IR AKTORIŲ 

BANDYMO METAS
Vytautas Matulionis

Atgimęs Chicagos lietu
vių teatras "Vaidilutė", stro
piai išsaugojęs keletą jau 
beblėstančių mėgėjiško teat
ro žarijų, vėl suruseno nau
ju ir netikėtu pastatymu - 
Petro Vaičiūno penkiaveis- 
me melodrama "Nuodėmin
gas angelas", kurią, kaip Cle- 
velando ateitininkų šventės da
lį, atvežė į Clevelandą ir, 
1994.IV.9., suvaidino Die
vo Motinos Parapijos audi
torijoj. Režisierė: Irena 
Leonavičiūtė - Bratkauskie- 
nė. Rangėjai: Clevelando 
ateitininkai. Žiūrovų apie 
trejetas šimtų - skaičius, to
li gražu, ne rekordinis.

Pirmiausia stebina pats 
veikalo pasirinkimas. Savo 
dvasia jis jau svetimas Ame
rikos lietuvių galvosenai ir 
beveik neįveikiamas naujo
kams aktoriams, neišvengia
mai įtaigotiems skirtingo 
gyvenimo aplinkybių. Jei 
tai buvo ilgesingas mostas 
dingusiai praeičiai, jis buvo 
nesėkmingas. Jei tai buvo 

Scena iš Vaidilutės teatro spektaklio "Nuodėmingasis angelas". V. Bacevičiaus nuotr.

priemonė dabartiniam reli
giniam - doroviniam nuo
smukiui pabrėžti, ji buvo 
pasenusi. Dabar veikalas 
vertintinas tik kaip muzieji
nė teatrinė įdomybė.

Veikalo sceninis apipa
vidalinimas (Aleno Bražiū- 
no) nei išradingas, nei įspū
dingas, bet pakankamas 
gastroliuojančiam mėgėjiš
kam teatrui. Prisilaikant pa
senusios, bet tvirtai įsišak
nijusios "tradicijos", "Džiaugs
mo valandos" namai mirko 
rėkiančiai raudonoje švie
soje: viskas buvo beatvan- 
giai raudona, baldai apdengti 
raudonais uždangalais. Ši 
"tradicija" galėjo būti ir su
laužyta, kiek sušvelninant šį 

"red light district" įvaizdį. 
Keleto tinkamų šių namų 
paskirties užuominų būtų 
pilnai pakakę. Iš kitos pu
sės, tas "nuodėminga" švie
sa persunktas scenovaizdis 
buvo staigi priešingybė nuo
takos baltumu švytintiems 
Raimundų namams, kur vis
kas buvo balta - net ir rū
bai. Turbūt tai buvo sąmo
ningas jaunavedžių nekaltu
mo, vedybinės meilės, lai
mės ir gėrio pabrėžimas. 
Tik ar ne per stiprus? Žiū
rovai būtų ir patys susigau
dę. "Šabaniauskiškos" mu
zikos įžanga prieš uždangai 
prasiskleidžiant ir tarpveiks- 
miniai įtarpai nepajėgė žiū
rovų nukelti į tuos "senus, 
gerus laikus". Ji dažnai 
nustelbė neįgudusių akto
rių žodžius ir kartais atrodė, 
lyg stebėtum begarsį filmą 
su tų laikų judesiais ir veido 
išraiškomis. Retkarčiais, 
kai kuriuose žodžiuose, jau
tėsi švelnus akcentas.

Keletos veikėjų pamal- 

durnas atrodė gerokai per
dėtas: kiek pagarbinimų, 
kiek žegnonių, kiek puoli
mų ant kelių, drebančias 
rankas tiesiant į dangų, kiek 
maldingų atodūsių! Dabar
ties akimis žiūrint tai buvo 
jau nebe melodrama, bet 
farsas, radęs žiūrovuose la
bai keistą atgarsį. Jie seną 
Lietuvos kaimo sveikinimą 
"Garbė Jėzui Kristui" sutiko 
droviu kikenimu ir atvirai 
grubiu juoku. "Užgrūdinti" 
televizijos ir gyvenamos ap
linkos smurto ir kitokių mo
dernaus gyvenimo neigia
mybių, susidūrę su tokiu at
viru pamaldumu, jie sumi
šo, lyg nenorėdami patys 
sau prisipažinti, kad ir jie, 

kadaise, yra buvę tokiais 
pamaldžiais. Kas gi šiais 
laikais, žengdamas per 
slenkstį, taria "Garbė Jėzui 
Kristui"?! Neduok, Dieve! 
Juk mes gryni miesčionys!

Antrajame veiksme, įkū
nytos turtuolio Gauro ir jo 
žmonos vaidmenyse, išryš
kėjo kai kurios taip mūsų 
brangintos ano meto lietu
viškos šeimos "dorybės": 
vyro, kaip šeimos galvos, 
nepalaužiamas "pasakiau - 
šventa" autoritetas ir žmo
nos besąlyginis nuolanku
mas vyrui, kuris savo ranko
se laikė jos teisių vadeles. 
Nors dabar mes ir kažin 
kaip stengtumės tokį elgesį 
pateisinti, "tylėk, boba, o tai 
dantis išmalsiu" buvo anų 
laikų dažna vedybinė tikrovė.

Trečio veiksmo skulpto
riaus studija buvo gulbės 
baltumo - nei dulkelės! 
Štai tau ir menininkas! Jis 
net savo studijos švara rūpi
nasi. Ilgas šio veiksmo dia
logas tarp Dalios ("nuodė
mingo angelo”) ir moterų 
pirklio, bejausmio Gauro 
(Velnio?) buvo svarbus vei
kalo minties eigai. Kaip 
gaila, kad čia ištisi monolo
gai buvo išsakyti atsisukus 

nugara į publiką.
Kartais vienas aktorius, 

nesceniškai stovėdamas, 
priversdavo kitą aktorių kal
bėt nusisukus nuo žiūrovų. 
Kai tokie monologai, nu
kreipti į scenos gilumą, teat
re pasitaiko, jiems privalo
mas ne tik tvirtas sceninio 
balso pastatymas, bet ir la
bai aiški tarsena. Nei vieno, 
nei kito čia nebuvo. Ge
riausiai pasisekusiu dialogu, 
kuriame išryškėjo tų negrįž
tamų laikų bažnyčios centri
nis vaidmuo lietuviškoje vi
suomenėje, laikytinas penk
tojo veiksmo kunigo Rober
to ir skulptoriaus Amo po
kalbis - ginčas. Jame sce
nos veiksmas žymiai pagy

vėjo, kai kur net žybtelėjo 
teatrine ugnimi.

Nors šiam vaidybiniam 
sąmburiui dar ilgas kelias 
iki darniai stipraus mėgėjiš
ko teatro, šiame pastatyme 
buvo ir gana įdomiai atliktų 
vaidmenų.

Viktoras Radvila (bažny
čios rektorius kun. Rober
tas) savo asketiška išvaizda, 
taupiu, bet raiškiu judesiu, 
aiškia kalba ir įsijautimu į 
vaidmenį, paliko geriausią 
įspūdį. Jo ugningas išsiver
žimas iš kunigiško santūru
mo penktajame veiksme, 
pripažįstant moterims jų tei
ses ir jas ginant, buvo įtiki
nantis.

Lilija Jasaitė ("ponia", 
"Džiaugsmo valandos" na
mų savininkė) kūno sudėji
mu, balsine medžiaga ir 
kostiumu, buvo taip pat sėk
minga savo rolėje, bet nepa
jėgė išspausti iki paskutinio 
lašo visų šiame vaidmenyje 
glūdinčių labai įdomių cha
rakterio savybių.

Jolanta Šakalienė (tur
tuolio Gauro žmona) sukūrė 
juokingai įdomų naivios 
šnekutės žmonelės vaidme
nį - tyli pelytė po diktato
rišku vyro padu, juo pilnai 
pasitikinti kol, pagaliau, su
pratus vyro šunybes, prare
gi. Tai vaidmuo gražiai ir 
papildančiai priešingas 
"Džiaugsmo valandos" na
mų savininkės rolei. Jo vai
dybinės galimybės taip pat 
liko neišnaudotos, tačiau šių 
dviejų moterų scenos, pa
vieniai ar kartu, atgaivino ir 
kiek paaštrino gerokai at- 
slūgusį žiūrovų dėmesį.

Kęstutis Kalikauskas 
(Gauras) savo išvaizda ir 
gražia scenine laikysena bu
vo gražiai įaugęs į savo 
vaidmenį, bet nuvylė tylia 
kalba ir dažnai nuryjamais 
žodžiais. Šis vaidmuo taip 
pat turtingas dar neišieško
tais vaidybiniais lobiais.

Kiti šio pastatymo akto
riai pasirodė maždaug vie
nodai, buvo daugiau ar ma
žiau įtikinami, bet visi vai
dino su užsidegimu ir įsi
jautimu. Tai sveikintina 
pradžia.

Kai kurios scenos neno
romis sukėlė juoką: nevykę 
bandymai šauti, nuostabiai 
greitas aptarnavimas "Džiaugs
mo valandos" namuose, ir 
t.t. Pavyzdžiui, vos tik pir
štais spriktelėjus, jau ir at
neša padavėja gėralo - nei 
ketvirtadaliui sekundės ne
praėjus. Tai jau erdvės am
žiaus greitis.

Nors Lietuva buvo, yra 
ir bus lietuvybės išlaikymo 
užsienyje priežastis ir įkvė
pimas, užsienio lietuvių ta
lentai, kokiose srityse jie 

bebūtų, turi būti remiami, 
drąsinami, puoselėjami ir 
išvedami ne tik lietuviškon 
bet ir tarptautinėn viešu
mon. Tai turtas kurio netu
rime eikvoti ir kuriuo turi
me didžiuotis. Nustokime 
dejavę dėl "sunkių išeivijos 
teatro sąlygų". Jos nė kiek 
nesunkesnės už amerikie
čių. Čia yra daugybė mėgė
jiškų bendruomenės teatrų 
("community theaters"), ku
rie taip pat vargsta, telk
dami lėšas, ieškodami visa- 
keriopos paramos, vaidinda
mi netinkamose patalpose 
ir, dažnai, be užmokesčio, 
atiduodami teatrui savo lais
valaikį. Remkime mėgėjus 
jei norime susilaukti profe
sionalų atsimindami kad ge
ras mėgėjas kartais yra daug 
mielesnis už blogą profesio
nalą.

Už ryžtą ir ištvermę "Vai
dilutės" aktoriams priklauso 
padėka. Tačiau vien gerų 
norų nepakanka. Šio an
samblio žaliava yra gera, 
bet dar neapdirbta, nenu
dailinta iki blizgesio. Labai 
stinga vaidybinių priemonių 
rolėms pilnai įgyvendinti ir 
apvaldyti, besidorojant su 
sceniniu judesiu, balsu ir 
aplamai scenine drausme. 
Nors praverstų ir tvirtesnė 
režisūros ranka bei lakesnė 
vaizduotė, negalima paneig
ti kad režisierė Irena Leona- 
vičiūtė-Bratkauskienė įdėjo 
labai daug sunkaus darbo 
užsispyrusiai minkydama 
tik ką iškastą teatrinį molį ir 
iš jo lipdydama lengvai at
pažįstamas scenines asme
nybes. Tai jau neeiliniai su
gebėjimai.

Linkime, kad "Vaidilu
tė" rastų savo bręstančioms 
jėgoms labiau tinkamą vei
kalą (nebūtinai lietuvių dra
maturgų), kuriame, jos se- 
kančioj viešnagėj, ji sulieps
notų stipresne, karštesne 
liepsna. Taip, angelas buvo 
nuodėmingas, bet tos nuo
dėmės nebuvo mirtinos.

♦ * ♦

ATITAISYMAS
14-me š. m. Dirvos nume

ryje straipsnyje "V. Pūtvio 
gimtadienio minėjimas" ne
teisingai nurodytas šaulių 
skaičius Lietuvoje. Turi 
būti ne 800-900 bet 8000- 
9000 šaulių.

Už klaidą autorė atsi
prašo.
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PROF. V. LANDSBERGIO 
VIEŠNAGĖ 

PHILADELPHIJOJE
Lietuvos valstybiniam 

prisikėlimui sumaniai vado
vavęs prof. Vytautas Lands
bergis š.m. kovo 15-16 die
nomis primą kartą lankėsi 
JAV-ių nepriklausomybės 
lopšyje - Philadelphijos 
mieste. Seimo opozicijos 
vadas ir Tėvynės sąjungos 
pirmininkas į Philadelphiją 
atvyko iš New Yorko, prieš 
jam vykstant lankyti Cleve
lando ir Detroito lietuvių. 
Iniciatyvai V. Landsbergį į 
Ameriką atsikviesti atėjus iš 
Detroito LB apylinkės val
dybos, kelionės maršrutą 
sumaniai koordinuojant Jo
nui Urbonui, minėtų keturių 
miestų LB-nės vienetai V. 
Landsbergiui sudarė progą 
ne tik pateikti pranešimus 
lietuvių visuomenei, bet 
taip pat susitikti su ameri
kiečių visuomenės darbuo
tojais ir juos painformuoti 
apie Rusijos vykdomą ne
draugišką ir žalingą politiką 
Baltijos valstybių atžvilgiu.

Vienos paros viešnagei 
atvykusį V. Landsbergį Phi
ladelphijos aerouoste sutiko 
LB apylinkės pirm. Teresė 
Gečienė ir JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos 
pirm. Alg. Gečys. Sekė ap

Prof. Vytautas Landsbergis prie George VVashington statulos prie 
Amerikos Nepriklausomybės rūmų jo viešnagės Philadelphijoje kovo 
mėnesi rnetu. A. Krušinsko nuotr.

silankymas Amerikos nepri
klausomybės pastate - Inde- 
pendence Hali - kur buvo 
pasirašyta JAV Nepriklau
somybės aktas ir priimta 
JAV Konstitucija. Buvo 
nuvykta ir nusifotografuota 
prie atskirame pastate esan
čio Laisvės varpo.

Po to buvo pietūs, daly
vaujant daliai Philadelphi
jos LB apylinkės valdybos 
ir JAV LB Krašto valdybos 
narių. Lietuvių namų salėje 
įvyko susitikimas su lietu
vių visuomene. Atvykusį 
svečią prie įėjimo pasitiko 

Lietuvių namų valdybos 
pirm. Vyt. Matonis, Tary
bos pirm. Romas Tautkus ir 
kiti pareigūnai. Svečią vi
suomenei jautriai pristatė 
LB valdybos pirm. T. Ge
čienė. Jauniausieji apylin
kės valdybos nariai Verutė 
Vansant ir Tomas Danta 
prof. Landsbergiui įteikė D. 
Bindokienės knygą "Lietu
vių papročiai ir tradicijos iš
eivijoje", viešnagei Phila- 
delphijoje prisiminti. Lat
vių ir estų vardu sveikino ir 
dovaną įteikė prof. Erik Li- 
kums.

Savo kalboje V. Lands
bergis išdėstė priežąstis ir 
aplinkybes, paskatinusias to 
laiko Lietuvos Aukščiausią
ją Tarybą, 1990 metų kovo 
11 dieną pasisakyti už pilną 
Lietuvos valstybinę nepri
klausomybę. Iškėlė ir pa
aiškino šio sprendimo teisi
nę svarbą. Tuo metu buvo 
ypač svarbu nesuklysti ir 
nesusipainioti sovietijos 
teisinėse pinklėse. Kovo 
11-sios aktas išreiškė Lietu
vos valstybės tęstinumą, 
pastebint, jog 1918 metų 
vasario 16-sios aktas niekad 
nenustojo teisinės galios. 
Kovo 12-ją į Maskvą pa

siųstame laiške Gorbačiovas 
jau buvo informuojamas 
apie įvykusį nepriklauso
mybės atstatymą. Į jį buvo 
kreipiamasį kaip į kitos val
stybės galvą, reiškiant norą 
sunormalinti tarpvalstybi
nius santykius ir kviečiant 
pradėti derybas dėl sovieti
nės kariuomenės visiško iš
vedimo ir Molotovo - Rib- 
bentropo pakto pasekmių 
panaikinimo. Turėjo praeiti 
dar pusantrų metų, reikala
vusių sunkių derybų, bloka
dos, moratoriumo bei nepa
sisekusių pučų Lietuvoje ir 

Rusijoje, iki okupacinė ka
riuomenė pagaliau pasitrau
kė iš Lietuvos teritorijos.

Klausantiems V. Lands
bergio kalbos pasidarė dar 
aiškiau, jog kovo 11-tos Ne
priklausomybės atstatymo 
paskelbimas ir jos tolimes
nis įtvirtinimas iš Sąjūdžio 
žmonių pareikalavo daug 
drąsos ir pasiaukojimo. Se
kė klausimai iš publikos. 
Klausėjų apgailestauta, kad 
Lietuvos žmonės, taip sėk
mingai sugebėję vienytis 
Baltijos kelyje, savo išsis
kyrimu bei susiskaldymu 
grąsina atgautai nepriklau
somybei. Baigdamas prof.

Prof. Vytautas Landsbergis konferencijoje su Foreign Policy Research Instituto štabo nariais 
bei užsienio politikos specialistais kovo mėnesį lankantis Philadelphijoje. A. Krušinsko nuotr.

Landsbergis paskambino 
ištrauką iš M.K. Čiurlionio 
simfonijos "Jūra".

Kovo 16 dieną Philadel- 
phijos Worlds Affairs 
Council vadovybė ištaigiose 
Union League patalpose 
suruošė susitikimą su V. 
Landsbergiu - pusryčius. 
Dalyvavo virš 50 asmenų. 
Svečią šiltai pristatė vienas 
iš WAC aukštųjų pareigūnų 
Kevin McNemara. Dvide
šimties minučių kalboje V. 
Landsbergis atkreipė klau
sytojų dėmesį, kad Rusijoje 
stiprėja antidemokratinės 
jėgos ir grėsmė taikai iš Ru
sijos dar nėra praėjusi. At
siranda vis daugiau jėgų, 
norinčių tęsti anksčiau vestą 
imperialistinę politiką. Bū

Lankantis Philadelphijoje, po pranešimo visuomenei, prof. 
Landsbergis skambina ištrauką iš Čiurlionio "JŪRA".

A. Krušinsko nuotr.

tina, kad laisvasis pasaulis 
stiprintų demokratines jėgas 
Rusijoje, teiktų paramą iš 
Sov. Sąjungos jungo išsi
vadavusioms valstybėms, 
jas įjungtų į Šiaurės Atlanto 
Paktą. Rytų Europos val
stybių ateitis didžia dalimi 
priklausys nuo efektyvios 
JAV-ių politikos. V. Lands
bergio kalbą paminėjo Phi
ladelphijos 6-tas kanalas 
popiečio žinių metu. Kalbą 
sekė Associated Press žinių 
agentūros korespondentas ir 
atsiųstas fotografas.

"The Philadelphia In- 
quirer" dienraščio patalpose 
prof. V. Landsbergį pokal

biui pakvietė redakcinės ko
legijos narė ir užsienio klau
simais laikraščio pagrindinė 
kolumnistė Trudy Rubin. 
Įvairius politinius klausi
mus liečiąs pokalbis truko 
arti dvejeto valandų. Pokal
bis lietė Pabaltijo klausi
mus, Rusijos vidinį stovį, 
žymiuosius Rusijos vadus, 
su kuriais V. Landsbergiui 
tenka ar yra tekę bendradar
biauti. Rubin prieš keletą 
savaičių panašius pokalbius 
buvo turėjusi su V. Havelu 
ir E. Ševemadze, tad džiau
gėsi turėjusi progą kalbėtis 
su Landsbergiu. Lietuvos 
nepriklausomybei ji yra pa
lanki ir dažnai savo nuolati
nėje skiltyje Baltijos proble
mas paliečia.

Priešpiečių metu įvyko 
susitikimas su Pennsylvani- 
jos universiteto pašonėje 
veikiančio Foreign Policy 
Research Instituto vadovy
be. Devyni šiam "think 
tank" dirbą mokslininkai 
daugiau kaip dvi valandas 
praleido klausinėdami V. 
Landsbergį apie padėtį Bal
tijos valstybėse ir bendrai 
Rytų Europoje. Institutas 
leidžia kelis mokslinius žur
nalus užsienio politikos 
klausimais, pagal JAV val
džios užsakymus jo moksli
ninkai atlieka studijas poli
tikos klausimais. Pokalbiui 
vadovavo instituto preziden

tas dr. Sicherman. Moksli
ninkai su pagarba vertino V. 
Landsbergio vaidmenį griau
nant sovietinį monolitą. Iš 
lietuvių pokalbyje dalyvavo 
Pennsylvanijos universitete 
daktaro disertaciją rašąs Vė
jas Liulevičius, LB atstovavę 
Teresė ir Algimantas Gečiai.

V. Landsbergio apsilan
kymas Philadelphijoje buvo 
naudingas. Kvietėjai jo at
vykimą panaudojo stiprinti 
mūsų visuomenės nuotai
koms nepriklausomam gy
venimui beprisikeliančios 
nepriklausomos Lietuvos. 
Kitataučius norėta infor
muoti apie Rusijoje pastebi
mas stiprėjančias tendenci
jas užgniaužti Baltijos val
stybių nepriklausomybę. V. 
Landsbergio viešnagė abu 
tikslus atsiekė. Savo kalbo
se jis buvo tolerantiškas da
bartinei Lietuvos vyriausy
bei, tačiau nepagailėjo kie
tesnio žodžio, kur LDDP 
asmeniškus interesus stato 
aukščiau už Lietuvos val
stybės. Jelciną Landsbergis 
vertino kaip žmogų, savo 
laiku daug padėjusį, kad 
Baltijos valstybės taptų ne
priklausomomis. Pasisakė 
už paramos teikimą demo
kratinėms jėgoms Rusijoje, 
tačiau ir už nemažesnę pa
galbą iš sovietinio jungo iš
silaisvinusioms Rytų Euro
pos valstybėms.

LB Inf. (Sag)
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Iš visur apie viską
(Atkelta iš 2 psl.) 

abiejose sienos pusėse: bu
vusios Sovietų Sąjungos te
ritorijoj ir Kinijos kalnuose. 
Čia uigurai jau senokai ne
rimauja, matydami, jog ki
toje sienos pusėje jų broliai 
turi daugiau laisvės, turi sa
vo mokyklas, spaudą. Ka
zachstane veikia uigurų or
ganizacija, kalbanti apie ne
priklausomo Uigurstano 
įsteigimą. Kinijai labai ne
patinka tokios kalbos apie 
Kinijos Uigurų išvadavimą. 
Uzbekas Kari movas pritarė 
Kinijos premjerui Li, saky
damas, jog visoms regiono 
respublikoms labai svarbus 
Kinijos vaidmuo šioje Azi
jos dalyje, nes Kinija rami
na separatistinius jausmus,

KULTŪRINĖ POPIETĖ 
BOSTONE

Jau šešiolikti metai, kai 
Bostono Lietuvių Tautodai
lės Instituto valdyba Verbų 
sekmadieniais ruošia kultū
rines popietes. Popiečių 
metu būna meno, tautodai
lės ar rankdarbių parodos su 
pirtaikyta tam programa. 
Savo šešiolikos metų veik
loje Institutas yra suruošus 
viso 56 įvairias meno, ir 
rankdarbių parodas ne tik 
Bostone, bet su parodomis 
aplankęs ir daugelį lietuvių 
kolonijų, kaip New Yorką 
Philadelphią, Clevelandą, 
Chicagą ir kitas vietoves.

Šiais metais buvo išsta
tyti Inos Nenortienės skiau
tiniai (ųuiltai) ir, kaip pride
ra Verbų sekmadieniui, net 
kelių margintojų vašku mar
ginti margučiai.

Saulė Šatienė, Tautodai
lės Instituto valdybos pirmi

kinai palaiko taiką ir stabi
lumą. Premjeras Li padėko
jo savo komunistiniam ko
legai už pritarimą.

Buvusių sovietų kolonijų 
pasienį saugo Rusijos ka
riuomenė, kurios karininkai 
daugumoje rusai. Svarbias 
administracines vietas val
džioje užima rusai, kurie 
dažnai net nemoka vietinės 
kalbos. Kai kurie stengiasi 
ją išmokti ir planuoja įsi
jungti į nepriklausomų val
stybių gyvenimą, nes jų šei
mos gyvena Centrinėje Azi
joje jau daug metų, dar nuo 
carų laikų, kiti bando išva
žiuoti į Rusiją, kur ir taip 
stinga butų ir darbų.

Vietinėms vyriausybėms 
pasirinkimas nedidelis. Ka- 

ninkė, pradėdama popietę ir 
pasveikindama susirinku
sius svečius, pranešė ir po
pietei numatytą programą.

Apie skiautinius (ųuiltus) 
kalbėjo Ina Nenortienė, nu
pasakodama jų pradžią, pa
skirtį ir darymo būdą. Ši, 
smarkiai besiplečianti, rank
darbių šaka Amerikoje, jau 
randama muziejuose ir, 
sprendžiant pagal medžiagą, 
manoma, kad prasidėjusi prieš 
porą šimtų metų. Skiautai 
buvo seniai žinomi ir Lietu
voje, bet užmiršti. Dabar 
vėl pradeda atgyti.

Parodoje buvo išstatyta 
penkiolika skiautų darbų, 
daugiausia pačios Inos dar
bo. Skiautų darbai sukėlė 
nemažą susidomėjimą mo
terų tarpe. Tokia paroda lietu
vių tarpe buvo bene pirmoji.

Zita Krukonienė supa- 

zachstanas ir Turkmenista- 
nas gali parduoti savo naftą 
Vakarų Europai, tačiau ta 
nafta teka Rusijai priklau
sančiomis vamzdžių linijo
mis. Kazachstano preziden
tas Nazarbajev jau kalbėjo 
apie planus statyti naują 
vamzdyną, kuris eitų į Va
karus per Turkija, nes 
Maskva jau nutarė imti iš 
kazachų pinigus už jų naf
tos siuntimą Rusijos vamz- 
ddynais.

Rusija labai atsargiai 
bando derėtis su tomis Azi
jos šalimis, kad jų neužgau
tų. Net ir už erdvės tyrimų 
centro Baikonūre "nuomą"' 
susitarė mokėti 115 mil. 
dol. kasmet per ateinančius 
20 metų, nors tas centras 
statytas ir įsteigtas Rusijos.

žindino popietės svečius su 
neseniai iš Kauno atvykusiu 
poetu Robertu Keturakių, 
dešimties poezijos knygų 
autorium. Jinai, kalbėdama 
apie svečią, atkreipė dėmesį į 
jo poezijos ypatingus bruožus.

Poetas savo rašytus eilė
raščius deklamavo iš atmin
ties, įdomiai juos paaiškin
damas. Tai buvo reta proga 
išgirsti naujas mintis ir išsi
reiškimus nekasdieninėj for
moj. Klausytojams jis pali
ko didelį įspūdį.

Įžymus poetas pas mus 
atvyko ilgesniam laikui, su
tvarkyti a.a. Stasio Santvaro 
kūrybinį palikimą.

Parengimas, suruoštas 
Lietuvių Piliečių klubo salė
je, praėjo jaukiai malonioj 
nuotaikoj ir baigėsi kuklio
mis vaišėmis. Žmonių buvo 
virš 60. Sekmadienio po
pietei labai tiko. (k.n.)

SPECIALI 
KAINA 
l VILNIŲ

JAV BALTIJOS FONDO VEIKLA
Š. m. balandžio 14 d. 

JAV Baltijos fondo atstovy
bė Lietuvoje surengė priė
mimą JAV Baltijos fondo 
veiklos vystymo direkto
riaus p. Jeff Nelson lanky
mosi proga. Priėmime da
lyvavo JAV Ambasadoriaus 
patarėjas p. Algirdas Rimas, 
JAV Ambasados Amerikos 
Centro vadovas p. Viktoras 
Sidabras, JAV Tarptautinio 
Vystymo Agentūros dar
buotojai, bendrų Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Lietu
vos įmonių atstovai, Vil
niaus Universiteto bei Tarp
tautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto dėstytojai - 
p. Barbara Bilsky, p. Vladas 
Miklius, p. Stashu Kybar
tas, o taip pat laikinai besi
svečiuojantys Lietuvoje 
Amerikos piliečiai.

P. Jeff Nelson supažindi
no svečius su JAV Baltijos 
fondo veikla, jau vykdomo
mis bei rengiamomis pro
gramomis.

CLEVELANDIEČIU AUKOS LIETUVOS ATSTATYMO 
IR IŠEIVIJOS LIETUVIU REIKALAMS

1994 m. Vasario 16-osios proga aukojo
$200.- A.A. Mulioliai, V. Valys
$150.-J.R. Ardžiai
$100 - Dr. A.R. Čepuliai, V.B. Gyvai, Dr. E.M. Lenkauskai, J.M. Mikoniai, 
A.B. Pautieniai, Dr. J.B. Skrinskai, C.l. Šatkai, Dr. J.A. Sontai, V.T. 
Urbaičiai, V.R. Vilkutaičiai
$80.- Drs. D.R. Degėsiai
$75 - Kun. G. Kijauskas, S.J., P.O. Žilinskai
$60- J.F. Jasinevičiai, Dr. J.l. Stankaičiai
$53 - G. Natkevičienė
$50- V.L. Apaniai, M.L. Baliai, R.Balytė, P.N. Bieliniai, E. Bridžiuvienė ir 
Romas, V. Brizgys, J. Budrienė, B.A. Karkliai, F.J. Klimaičiai, P.J. Klioriai, 
Dr. V.A. Mauručiai, K.D. Paškoniai, Dr. G.J. Pauliukonienė, K.O. Raliai, 
P.A. Razgaičiai, V.O. Rociūnai, I. Sušinskienė, Dr. E.R. Šilgaliai, K. 
Vaičeliūnienė
$45.- D. Mikoliūnienė
$40 .- A. Giedraitienė, H.S. Idzeliai, V.J. Januškiai, I. Jonaitienė, Dr. R.D. 
Liaubai, H.M. Macijauskai, Z.S. Obeleniai, A. Petrauskis, S. Radzevičiūtė, 
V. Sniečkus
$35 - A. Stempužienė, V.O. Šilėnai, R.A. Zorskai
$30.- P.P. Balčiūnai, Prelat. A. Goldikovskis, S.J. Ignatavičiai, V.O. 
Jokūbaičiai, Dr. E.B. Juodėnai, S. Laniaukienė, A. Mackuvienė, B.O. 
Maželiai, R.R. Minkūnai, V.A. Miškiniai, V.A. Palonai, D.V. Rubinski, J.O. 
Žilioniai
$25 - A. Ambrazienė, R.D. Apanavičiai, M.G. Aukštuoliai, P. Baldauskas, 
S.J. Butrimai, J.R. Čiuberkiai, V.T. Degučiai, P.E. Jogos, D.M. Kižiai, Dr. 
M.E. Laniauskai, A.E. Lūžos, L.L. Nagevičiai, D.R. Nasvyčiai, S. Pabrinkis, 
V.G. Plečkaičiai, V.Z. Pliodžinskai, I. Stankus, H.S. Stasai, B.E. Steponiai, 
K. Stungienė, A. Styra, E.G. Varneliai, J.B. Vasariai
$22- M. Dulebienė
$20- S. E. Alšėnai, Dr. A. E. Aželiai, V. Bačiulis, K. Balas, J. Balbatas, 
P.O. Banioniai, DLK Birutės D-ja, G.V. Bučmiai,
Z. Dautartas, Z. Dučmanas, Dr. V.V. Gruzdžiai, J. Gudėnas, J. Jankus, E. 
Janulienė, I. Juodišienė, K.G. Kampe, J.B. Kasperavičiai, V.L. Kaunai, J.A. 
Kazėnai, J.S. Kazlauskai, G. Lazdinis, S.K. Lazdiniai, K. Mažonas, D. 
Nasvytytė, V.N. Palubinskai, A. Puškoriūtė, J. Račylienė, J. Rastenis, O. 
Skardienė, J.R. Skavičiai, D.D. Staniškiai, E. Steponavičienė, K.S. šūkiai, 
J. Taorienė, R.H. Tatarūnai, L. Unguraitienė, Kun. K. Žemaitis, J. Žemgulis 
ir A. York, V.V. Žiedoniai 
$16 - G.N. Juškėnai
$15.- B. Garlauskas, A. Kavaliūnas, S. Keženienė, M. Matulionienė, O. 
Naumanienė, V.D. Ramoniai, Ant. E. Rukšėnai, L.A. Sagiai
$10.- A. Andrušaitis, L. Augulienė, V.E. Balandos, A. Balasevičius, J.J. 
Biliūnai, R. Brazaitienė, K. Bruožis, J. Citulis, K. Civinskas, E. Čigienė, J. 
Dunduras, T.S. Juodvalkis, F. Juras, J. Kalvaitis, A.G. Karsokai, V.O. 
Kavaliūnai, V. Maciejauskienė, G. Masilionienė, V. Matulionis, K. 
Narbutaitis, P. Neimanas, K. Palubinskas, A.D. Penkauskai, V.A. 
Petukauskai, E. Pranokus, M. Puškorienė, J.E. Saikai, M. Slabokienė, A. 
Smelstorienė, L. Tabbert, B.V. Taraškai, M. Titienė
$5 - I. Laurinaitienė, A.M. Liutkai, J. Miglinas, S. Sankalaitė, P. Sukis, I.

Baltijos fondas, ne pelno 
siekianti organizacija, pade
danti Baltijos šalims įgy
vendinti demokratijos prin
cipus, rengianti seminarus, 
konferencijas, įvairių sričių 
specialistų stažuotes Jungti
nėse Amerikos Valstijose, 
galėtų apjungti visus suin
teresuotus Lietuvos ateitimi 
Amerikos piliečius. Kitas 
susitikimas su JAV Baltijos 
fondo būstinės Washingto- 
ne atstovais numatomas 
š.m. gegužės mėnesį. Ma
loniai kviečiame atsiliepti 
visus besidominčius Balti
jos fondo veikla. Jūsų skam
bučių lauksime JAV Baltijos 
fondo atstovybėje telefonu 
(370-2) 620-942 arba tel/ 
fax: (370-2) 623-012.
"The U.S. - Baltic Founda- 
tion" Atstovybė Lietuvoje

Skaitykit ir pkatinkįt

Nuo
GEGUŽĖS 01-15 d. CHICAGA, DETROITAS IR CLEVELANDAS į abi puses

$800.00 plius mokesčiai

NEW YORK į abi puses $625.00 plius mokesčiai

Bilietai galioja iki 6 mėn. išskrendant nuo gegužės 1 - 15 d.

Dėl informacijos kreiptis į: BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4 
Nevvton, MA 02164 
Tel: 617-965-8080 
Fax: 617-332-7781

Verbyla
$9.- gauti be pavardžių
Suaukotos sekančios sumos:

JAV LIETUVIU BENDRUOMENEI....... $3,757.50
AMERIKOS LIETUVIU TARYBAI............1,857.50
Kitiems...................................................... 100.00
Viso aukų gauta...................................$5,715.00

Dėkojame visiems aukotojams.
ALT Skyriaus ir LB Apylinkės Valdybos
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Trys autobusai iš Mar- 
quete parko vežė operos 
mėgėjus. Viename iš jų ir 
aš. Labai patogu. Nei tau 
raudonų šviesų saugotis, nei 
klausytis žmonos nurody
mų, kaip reikia važiuoti, kur 
pasukti, per greit ar per lėtai. 
Be to susitinki su senai ma
tytais pažįstamais ir gali pa
sikalbėti įvairiomis labai 
svarbiomis temomis. Apie 
ligas, apie operacijas, apie 
orą, apie mokesčius, apie 
valdžią Lietuvoje ir dar vie
ną kitą svarbų reikalą, kurių 
laikraščiuose nerasi. Atsi
prašau, nukrypau nuo te
mos. Važiuoju į operą. 
Bus scenoje "Pilėnai, apie 
kuriuos labai daug girdėta. 
Dalis choro iš Lietuvos, o 
solistai beveik visi. Kur 
Baras? Kur Vaznelis? Kur 
Brazis? Kur Stankaitytė? 
Kur Linkevičiūtė?

Na, autobusas privežė 
prie pat Morton salės. Koks 
patogumas. Nereikia ieš
koti vietos, kur automobilį 
įtupdyti. Eini sau tiesiai su 
senai matytais pažįstamais 
susitikti. O jų tiek daug. 
Vieni tave atpažįsta, kitus 
tu, o kitų jau ir nebežinai. 
Per daug senai matyti.

Kodėl lietuviai taip mėgsta 
operą? Koks psichologas 
sugebės atsakyti? Tu juos 
pašauk į gudriausio profeso
riaus paskaitą, į puikiausių 
aktorių vaidinimą, į ska
niausių patiekalų vakarienę 
- atvyks saujelė. Bet į ope
rą sulekia iš visų pakampių.

Mano geri prieteliai la
bai mandagiai man sako, 
kad apie muziką išmanau 
mažai. Drąsesnieji tiesiai 
pareiškia, kad ant mano au
sies dramblys bus užlipęs. 
Ir kad aš "Šėriau žirgelį" 
dainuoju "Linelius raunu ne 
viena" melodija. Bet niekas 
manęs nesulaiko sėdėti bal
kone ir stebėti operą. Ir ne
tik stebėti, bet ir klausyti.

Tad dabar mano įspū

NAUJAS "KARIO" ŽURNALO 
REDAKTORIUS

1991 m. Lietuvoje atgai
vintas "Kario" žurnalas, ku
ris dabar kuomet ušsidarė 
JAV ėjęs to paties vardo 
leidinys, yra plačiai skaito
mas ir išeivijoje, susilaukė 
naujo redaktoriaus. Juo ta
po vyresnės kartos žurnalis
tas Vincentas K. Starinskas, 
kuris pakeitė ligšiolinį re
daktorių Bronių Čekanaus
ką, perėjusį dirbti į "Lietu
vos Sporto" laikraštį. V. 
Starinskas ilgoką laiką yra 
dirbęs Lietuvos televizijoje, 
o vėliau - savaitraščio "kal
ba Vilnius" vyr. redakto
riaus pavaduotoju. Prieš 
pereinant į "Karį", jis buvo 
Lietuvos lauko kariuomenės 
brigados "Geležinis vilkas" 

džiai ir kritika. Įvadas. Ka
da mano duktė dalyvavo 
gimnazijos pastatytoje ope
retėje, man atrodė, jog tai 
pats puikiausias pasiseki
mas. Tas buvo senai. Reiš
kia, kad turėjau asmeninius 
motyvus. Dabar nebeturiu, 
tad bešališkai galiu pasaky
ti, kad choras, kaip visados 
buvo puikus. Tiesiog nuo
stabus. Niekados negalima 
statyti aukštų reikalavimų 
mėgėjams. Bet choras pra
lenkė mėgėjus. Iš profesio
nalų noriu reikalauti, kad jie 
būtų aukštumoje. "Pilėnuo
se" dekoracijos buvo paga
mintos labai brangiai kaina
vusios profesionalės. Bet 
buvo labai prastos. Lyg jas 
būtų dar nesusitupėjęs mo
kinys pagaminęs.

Pačioje pradžioje buvo 
iššauktas Aleksandras Ku- 
čiūnas, kuris padėjo pagrin
dus Chicagos Lietuvių ope
rai. Paprašytas pasakyti, ta
rė: "Tegyvuoja laisva Lietu
va". Trumpai ir drūtai. 
Kad mūsų kiti iškilūs žmo
nės taip mokėtų. Ir visi 
pajuto jam didelę pagarbą.

Ir taip paskutinei uždan
gai nusileidus, po nusilenki
mų ir plojimų ceremonijalo, 
visi dalyviai skirstėsi namo. 
Operos fanatikai, operos 
mėgėjai, šiaip sau rėmėjai, 
netyčia pakliuvę, bet visi 
buvo vienos nuomonės. 
Tie, kurie dirba operoje, ar 
tai dainuodami, ar tai admi
nistracinę naštą vilkdami, 
verti mūsų didžiulės pagar
bos. Už to viso gražaus, 
iškilnaus spektaklio slepiasi 
daug valandų sunkaus dar
bo, tiesiog pasiaukojimo. 
Kiek nusivylimo, kiek 
skausmo. Ir už ką? Už pa- 
plojimą delnais? Žinoma, 
bet dar didesnis atpildas 
jaučiant, kad padaryta gra
žus darbas. Sušaukta į būrį 
visus lietuvius, nežiūrint jų 
politinių įsitikinimų. Gra
žu! Puiku! Nuostabu!

informacijos tarnybos virši
ninku.

Chicagą jau pasiekė pir
masis naujojo redaktoriaus 
suredaguotas numeris, pa
ženklintas 1994 m. sausio 
mėn. data. Šis numeris turi 
32 puslapius kuriuose patal
pinta nemažai spalvotų nuo
traukų. Šiame numeryje 
daug rašinių, kurie įdomūs 
ne vien tik kariams ar buvu
siems kariams, tačiau yra 
bendro pobūdžio. Žurnalas 
turi atstovus įvairiose val
stybėse. Chicagoje jį galima 
užsisakyti pas Ed. Šulaitį, 
1330 S. 51 Avė., Cicero IL. 
60650. Metinė prenumerta- 
tos kaina oro paštu - 30 dol. 

E.Š.

SOLŽENICINAS GRĮŽTA 
RUSIJON

Nobelio premiją laimė
jęs rašytojas Aleksandras 
Solženicinas nutarė grįžti 
Rusijon. 1974 m. jis buvo 
sovietų ištremtas. 1976 m. 
apsigyveno Cavendish mies
telyje, Vermonto valst. Jis 
metiniame miestelio (1,300 
gyventojų) susirinkime, 
jausmingai padėkojo kai
mynams už egzilio metus: 
"Jūs atleidote mano neįpras
tą gyvenimo būdą ir net 
stengėtės saugoti mano pri
vatumą. Aš esu jums nepa
prastai dėkingas už visus 
tuos metus".

Solženicinas ir jo žmona 
Natalija gegužės mėnesį su
grįš Rusijon, bet jų sūnus 
lieka gyventi Cavendish 
miestelyje.

Tai buvo trečias kartas, 
kada jis viešai pasirodė 
miestelio visuomenei.

FORDO IŠRADIMAI
Anot Clevelando Plain 

Dealer dienraščio, Brook 
Park, Ohio, Fordo fabriko 
2-je įmonėje yra gaminami 
nauji 6 cilinderių (V-6) 
aliumininiai motorai. Esą 
Fordo automobiliais su to
kiais motorais bus galima 
pravažiuoti 100,000 mylių 
be motoro derinimo ("tune- 
up"). Tam pasitarnaus nau
jos platininės žvakės 
("spark plugs").

Pastaruoju laiku žmonės 
dažniau nuomoja negu per
ka automobilius. Naujai iš
rasti motorai galės ilgiau 
tarnauti ne tik pirmiems 
nuomotojams, bet ir ant
riems ir net tretiesiems. 
Nauji motorai bus ne tik

2129 KNAPP STREET. 0ROOKLYN NY 11229 FAX 718-769-3302 Telex 216 282

VASAROS KAINOS | LIETUVĄ
Birželio 15 - rugsėjo 15

Iš New Yorko ar Chicagos j Vilnių ir atgal 
Iš Vilniaus j Chicagą ar New Yorką ir atgal

$ 730.00 plius mokesčiai
Kai kurioms dienoms bilietai jau išparduoti. Kainos žemesnės prieš biri. 15 ir po rūgs. 15.

Grupinės kelionės i DAINŲ IR ŠOKIU ŠVENTĘ:
Birželio 29 - liepos 13 iš Newark N.J.
Birželio 30 - liepos 13 iš JFK (New York)

Kaina $1,893.00

Į kalną Įeina: lėktuvo bilietai, viešbučiai (Vilniuje, Kaune, Palangoj); visi perve
žimai; maitinimas 3 kartus kasdien; bilietai i Dainų ir šokių švente; pilna 
ekskursijų (sightseeing) programa; visi įėjimo mokesčiai; gidai lietuvių ir anglų 
kalba; bagažų nešiojimas; patarnavimo ir kiti mokesčiai.

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St. 
Brooklyn NY 11229 
Tel. 718-769-3300 
1-800-77-VYTIS

Gerardas Juškėnas

atsparesni, bet ir lengvesni 
- svers tik 56 svarus. Fordo 
Brook Parko fabrikas žada 
pagaminti iki 400,000 šių 
motorų į metus. Ši gamyba 
užtikrins pastovų darbą 
5,000 darbininkų.

RADO PABĖGĖLIUS 
TALPINTUVE

Iš estų Tallinno uosto į 
švedų Stockholmą išplauku
sio kelto įgulos jūrininkai 
talpintuve atrado 64 beuž- 
dustančius kurdų pabėgė
lius. Pabėgėliai, įskaitant 
26 vaikus, buvo atrasti vie
no jūrininko, kuris išgirdo 
juos baladojant į metalinio 
talpintuvo sienas. Tas atsi
tiko po 3 vai. kelionės Bal
tijos jūroje.

Pabėgėliai buvo pusgy
viai, nes jie buvo uždaryti 
tame talpintuve virš 9 va
landų ir pradėjo stigti de
guonies. Iš Irako pabėgę 
kurdai, anot švedų policijos, 
kiekvienas mokėjo po $2,500, 
kad juos kontrabandos keliu 
nuvežtų Švedijon.

EISMO ŠNIOKŠTIMAS 
GAMINS ELEKTRĄ
Detroitiškis Thomas Wi- 

ther užpatentavo vėjinį va
riklį, kurio sparnai suksis 
nuo greitkelyje pravažiuo
jančių automobilių sukeltų 
vėjo verpetų. Anot Wither 
du didžiausi taršos šaltiniai 
JAV-se yra automobiliai ir 
pramonė. Jis nutarė vieną iš 
jų panaudoti švariai energi
jai gaminti. Išradėjas dar 
neišbandė praktiškai savo 
vėjo variklio. Tačiau, anot 
Wayne valst. universiteto 

tyrimų - turima pakankamai 
to vėjo. Pernai bandymų 
metu Southfieldo greitkely
je rasta, kad vėjo stiprumo 
vidurkis dienos metu siekia 
nuo 10 iki 12 mph (mylių į 
valandą). Pralenkiantieji 
automobiliai sukelia iki 15 
mph vėjo verpetus, o sunk
vežimius lydi 25 mph gū
siai. Paprastieji vėjo varik
liai pradeda gaminti elektrą 
pučiant 9 mph vėjui.

Southfielde - Detroito, 
MI, priemiestyje yra Dievo 
Apvaizdos parapija, o apy
linkėje gyvena lietuviai.

UŽMOKĖJO UŽ KARVĘ
Associated Press žinio

mis Vokietijos valdžia suti
ko atlyginti už 1942 metais 
Gudijoje vokiečių kariuo
menės konfiskuotą karvę.

Anna Voropajeva, kurios 
karvę konfiskavo vokiečių 
kariai, parodė jos išsaugotą 
pakvitavimą Vokietijos šal
pos organizacijos atstovui. 
Senukės nustebimui, šalpos 
atstovas, kuris dalino Go
melio miesto apylinkėje gėry
bes, įteikė jai šalpos paketą.

Prisimename visi, kad 
vokiečių kariai anais laikais 
žygiuodami į rytus konfis
kuodavo Lietuvoje kiaules 
iš ūkininkų ir išduodavo 
jiems raštelius. Ne visados 
tie kvitai buvo tikri, kartais 
tik vokiškai įrašytos pašai
pos. Tačiau, jei kas išsau
gojo tikrą "Bezugschein", 
tikriausiai irgi gautų iš da
bartinės Vokietijos pareigū
nų kokį nors atlyginimą.
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DEMOKRATIJA?
Ir liūdna, ir pikta, kad 

nuolatos reikia jaudintis dėl 
mūsų valstybinės kalbos ne
gerbimo ir, sakyčiau, nieki
nimo. Šiam tikslui pasitel
kiamos visos įmanomos 
priemonės.

Štai - balandžio 9 d. 
VRM sporto ir kultūros rū
muose vyko buvusių vaikų 
namų auklėtinių bendrijos 
"Brolija" Vilniaus krašto 
ataskaitinė konferencija. 
Krašto tarybos atsakingasis 
sekretorius p. M. Bobrovas, 
išėjęs prie tribūnos, savo 
kalbą pradėjo taip:

- Aš žinau, kad lietuvių 
kalba yra valstybinė, kad ją 
gina įstatymas. Aš gerai 
kalbu lietuviškai (ir tai gry
na teisybė -L.J.). Kadangi 
aš čia gimiau, čia mano tė
vynė, o aš esu rusas, todėl pra
nešimą skaitysiu rusiškai.

Nepaprastai įdomus ir 
"svarus" argumentas, tiesa? 
Natūralu, kad salėje kilo 

"CENTRO KUBAS"

Tikrų lietuvių nekilnojamojo turto biuras iš Vilniaus

1) įsigyti butus (apartamentus);
2) pastatyti namą ar butą Vilniuje;
3) nupirkti Nacionalinėje Vertybinių popierių biržoje 

Lietuvos komercinių bankų akcijas, teikiančias iki 
70% metinų dividentų.

Sutvarkysime visus juridinius pirkimo-pardavimo 
dokumentus.

Asmeniškai atsakysime į visus klausimus, atsiųsime 
grafinę ar foto medžiagą.

"Centro kubas" Pylimo gatvė Nr. 12 2001 Vilnius 
Lithuania teL (370-2) 22-70-90, 22-78-41, fax 61-46-24

šurmulys, kai kas bandė 
protestuoti, bet... Pirminin
kaujantis p. Antanėlis tuo
jau padarė tvarką. Jis įtai
giai tarė:

- Pas mus dabar yra de
mokratija, todėl kiekvienas 
gali kalbėti ta kalba, kuria nori.

Tad pranešimas buvo 
skaitomas rusiškai.

Pastaruotu metu Lietu
voje susiduriame su vis 
keistesnėmis demokratijos 
supratimo formomis. Ir kuo 
toliau, tuo dažniau. Kas 
tai? Anarchija, paprastas 
nekultūringumas, nepagarba 
valstybei, kurios pilietis 
esi? O gal ir kieno nors va
lios pildymas? Demokratija 
galima pridengti daug ką - 
Vilniaus krašto autonomiją, 
jedinstvininkus, socialistų 
partijos išėjimą iš pogrin
džio. Gal, sakysit, Žiri- 
novskis kratosi demokra
tijos? LA

44-SIOS ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS
44-sios Š.Amerikos Lietu

vių Sporto Žaidynės įvyks 
1994 m. gegužės 27-30 d.d., 
Detroite, Mich. Visuotinio 
ŠALFASS-gos Suvažiavimo 
nutarimu ir ŠALFASS-gos 
Centro Valdybos pavedimu 
žaidynes vykdo Detroito LSK 
Kovas.

Žaidynių programa - 1994 
m. ŠALFASS-gos krepšinio, 
tinklinio, ledo ritulio, kėgliavi
mo, lauko teniso ir stalo teniso 
pirmenybės.

Krepšinio pirmenybės nu
matoma pravesti šiose klasėse: vy
rų A, vyrų B, jaunių A (1975 m. 
gimimo ir jaunesnių) ir moterų.

Vyrų krepšinio A klasę sudaro 
iškilesnės komandos, atrinktos 
ŠALFASS-gos Krepšinio Komite- 

Likusios komandos žaidžia Bto.

klasėje, kur gali dalyvauti ir vyrų 
A klasės komandas turinčių klu
bų antrosios komandos.

Tinklinio pirmenybės bus 
vykdomos tik vyrų klasėje 
(amžius neribotas).

Kėgliavimo (Bowling) pir
menybės numatomos mišrios ko
mandinės ir vyrų bei moterų indi
vidualinės. Amžius neribotas.

Lauko teniso numatomos in
dividualinės pirmenybės įvai
raus amžiaus klasėse.

Stalo teniso pirmenybių 
programa bus nustatyta po pre
liminarinės registracijos.

Apytikris tvarkaraštis: 
Penktadienį, gegužės 27 d. nu
matomos tik vyrų A ir B krep
šinio varžybos. Visų kitų šakų 
pirmenybės planuojamos pra
vesti šeštadienį ir sekmadienį 

gegužės 28-29 d.d. Pirmadie
nį, gegužės 30 d. nenumatoma 
vykdyti jokių varžybų, nebent 
atsirastų ypatingas reikaTas.

Dalyvavimas yra atviras 
visiems Š. Amerikos lietu
vių sporto vienetams ir indi
vidams, atlikusiems 1994 m. 
ŠALFASS-gos metinę narių 
registraciją. Principiniai, daly
vių skaičius visose sporto ša
kose yra neapribotas.

Išsamesnės informacijos 
pranešamos visiems ŠALFASS- 

gos klubams. ŠALFASS-gai 
nepriklausą vienetai bei indivi
dai dėl papildomų informacijų 
prašomi kreiptis į Algį Rugie
nių, 3620 Burning Tree Dr., 
Bloomfield Hills, MI 48302- 
1511. tel. (313)-642-7049.

* * *

Į Paballijį
TAUPYKITE LAIKA... tiesioginė kelionė iš New Yorko Kennedy aerodromo 
iki Rygos (Latvija). American Trans Air yra greičiausias kelias į Pabaltijį!

TALPI KITĘ PINIGUS... palyginkit ir sutaupysit keliaudami su American 
Trans Air. Jums geriausias aptarnavimas ir prieinamiausią kaina!

KAINA į VIENĄ PUSE IŠ ŠIŲ MIESTŲ:
(Persėdimas VIA New Vil ko J.EK.)

Vllanta nuo s411 Delniil nuo s344 Philadelphia nuo s324

lioslon nuo J279 l.os Vngeles nuo s397 Pillsburg nuo $329

Cleveland nuo $370 Miaml nuo s419 Seallle nuo s399

Chlcago nuo s434 Minneapolis nuo s329 San h'ranelseo nuo s397

Kelionė į vienę pusę, perkant 
bilietu į abi puses

Šios koinos yra nnvczonioM keliavimo koiios Koi proskfes kcliovnno sozo*x» ’OH 
pcuk” ĮO-, bus žymini brangcvty Bilietus reikia užsisakyti bent 21 d>e*vj prieš skrydi 
Volcjiški mokc'eiai S32 95 bus pridėti prie kelionės bilietu kai uz iuos mokėsite 
$ids AlA's skrydžiu New York Ryga sąlygos galioja nuo 5/7/94 iki 10/31/94

Ar Jus skrendal biznio reikalais. ar 
pasimauti su giminėmis. Jus norit 
ten nukeliauti kuo greičiau. Nereikia 
persėsti) kilįi lekluvįi. nereikia lie 
reikalo išleisti dar daugiau pinigu. 
\T\S liesioginis skrydis iš \ew Yorko 
į Pabaltijį yra patogus, ekonomiškas, 
ir labai paprastas. Juk Jus visada Iii 
ir norėjote.

Dėl. pigiausios kelionės j Pabaltijį skam
binkit Jusi kelionių agentui arba VIA: 

800-382-5892

American Trans Air
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PENSININKŲ DĖMESIUI!
Pavasarinis pensininkų 

klubo suėjimas įvyksta ge
gužės mėnesio 5 d. 2:00 vai. 
p.p. Lietuvių Namų viršuti
nėje salėje.

Programa bus įdomi, įvai
ri ir prasminga, - Motinos 
Dienos trumpas paminėji
mas laukia visų klubo narių.

Girdėsime Mykolaičio 
Putino kunigaikštį Žvainį ir 
motinos vaidmens objekty
vų įvertinimą.

Skanūs pietūs ir pyragai
čiai yra mėgiami visų.

* ♦ *

PAŽEMINO PAŠTO 
VIRŠININKĄ

Clevelando pašto virši
ninkas (Postmaster) Joseph 
H. Raia tapo iškeltas iš įs
taigos su sumažinta alga. 
Vasario mėn. jis buvo admi
nistraciniai suspenduotas ir 
pradėti tyrinėti jo etiniai pa
reigų pažeidimai. Deja, dėl

slaptumo potvarkių, neskel
biama kuo J.H. Raia apkal
tintas. Jis perkeliamas su 
pažeminimu į Merrifield, VA., 
kur jam mokės $68,000 me
tams. Clevelande jo alga 
buvo 78,000. Kas jį pakeis 
Clevelande - dar nežinia. 
Tačiau vargu ar mes sulauk
sime geresnio patarnavimo 
su laiškų ir spaudos prista
tymu į namus. Ger.J.

DRUGIAI ŠILTNAMYJE.
Prieš kurį laiką Cleve

lando zoologijos sode buvo 
atidarytas džiunglių pavili- 
jonas - Rain Forest, sulau
kęs nepaprasto pasisekimo. 
Netrukus sulauksime drugių 
pavilijono. Jis veiks nuo 
gegužės 18 iki rugsėjo 5 d. 
zoologijos sodo šiltnamyje. 
Šiuo metu tas pastatas yra 
uždarytas ir pertvarkomas. 
Gegužės 18 d. lankytojai 
ten galės stebėti nuo 200 iki 
300 spalvingų tropinių dru-

mosatliek
AJi

greitai ir

atlanta
IMPORT-EXPORT Ine.

2719 Vest 71th Street, Chicago, IL 60629 
TeL(312)434-2121 1-800-775-SEND 

SKOKJE, CLEVELAND, ST. PETE BEACH, NEW YORK, 
DETROIT, GRAND RAPIDS, KALAMAZOO, BALTIMORE, 
PtTTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER,

Pristatome siuntinius j namus 
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai.

Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus

H H W H SIĮ |
Clevelando skyriaus tel.: (216) 481-00 
639 East 185th Street» Cleveland, OH

JAKUBS AND SON

41-

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

Tel. (216) 531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

Laidojimo Įstaiga
William J. Jakubs Sr.,
VVilIiam J. Jakubs Jr.,
Keneth Schmidt ir
Barbara Jakubs Schmidt

F*d*ral Scnrtngi Benk

PRAŠAU APLANKYTI MOŠŲ BANKĄ
HOME FEDERAL didžiuojasi būdama dalis jūsų apylinkės

Nuo 1911, HOME FEDERAL padėjo tokioms šeimoms kaip jūsų gauti 
geromis sąlygomis paskolas ir patarnavimus finansinėse operacijose.

HOME FEDERAL siūlo šiuos patarnavimus:
- Aukštas palūkanas už santaupas
- Čekių santaupas
- Namų paskolas
- Paskolos namų remontams
- ir kitas paskolas labai palankiomis sąlygomis.

HOME Federal Savings Bank
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

Darbo valandos:
Pirmadienio - ketvirtadienio 9:00 - 4:00
Penktadienį 9:00 - 6:00
šeštadienį 9:00-2:00

Telefonas 529-3059
Rose Maria Balogh, Branch Manager

FOIC INSU RED EOUAL HOUSING LENDER

gių. Kas savaitę bus atga
benami nauji drugiai iš Ma
lajų salų bei EI Salvadoro. 
Specialiame narve matysi
me įvairias peteliškių gyva
vimo stadijas - nuo vikšro, 
lėliukės iki spalvingo dru
gio. Ger.J.

PARENGIMAI
• GEGUŽĖS 14 d. šeštadienį, 

ETNINIS TINKLINIO TURNYRAS 
CLEVELANDE. Rengio LSK Žaibas

• GEGUŽĖS 15 d. Aldonos 
Stempužienės koncertas.

• GEGUŽĖS 30 d. Memorial day 
- apeigos - mišios - pusryčiai rengia 
Katalikų karo veteranų postas 613 
Šv. Jurgio Parapijoje 8:30 ryto.

• BIRŽELIO 12 d. - Tragiškojo 
Birželio minėjimas. Rengia Pabal
tijiečių komitetas.

• LIEPOS 9 d. 6:00 v.v. Lietuvių 
Kultūrinių Darželių D-jos Vasaros 
vakaronė Gwinn Estate, Bratenahl, OH

• LIEPOS 10 d. Clevelando Pensi
ninkų Klubo gegužinė. (Sekmadienį)

• LIEPOS 17 d. Šv. Jurgio para
pijos gegužinė pradž. 11:30 ryto 
Šv. Jurgio sodyboje.

• LIEPOS 31 d. sekmadienį 12-tą 
valandą popiet, Lietuvos Šaulių 
Sąjungos Išeivijoje Žalgirio šaulių 
kuopos valdyba rengia gegužinę prie 
ežero Beachland parke 17815 
Canterbury Road Clcv.

• RUGPJŪČIO 14 d. DIRVOS IR 
VILTIES draugijos gegužinė įvyks 
pas V. Apanių.

• RUGSĖJO 18 d. Virginijos 
Bruožytės-Muliolicnės koncertas. 
Rengia skautininkių draugovė ir 
Dievo Motinos parapija.

• SPALIO 1 d. Pabaltijiečių 
vakaras. Rengia Clev. Pabaltijiečių 
komitetas (Lietuviai, latviai ir estai.)

• SPALIO 8 d. Los Angeles vyrų 
kvarteto koncertas Rengia vyr. 
skaučių Židinys.

• LAPKRIČIO 13 d. Šv. Jurgio 
Rudens Festivalis 11:30-3:30 p.p.

• GRUODŽIO 24 d. Bendros 
Kūčios - Šv. Jurgio parapijos salėje 
pradž. 9:30 v.v.

Waterview Properties
of the Palm Beaches, Ine.

MLS

Ray Staškanas
LICENSED REAL ESTATE BROKER

11501 Ellison Wilson Road 
North Palm Beach, FL 33408 
SE Corner of PGA Bridge

407-622-5000 
407-626-6562 res.
407-622-5966 fax

FOR YOUR FLORIDA REAL ESTATE NEEDSII!

CALL 1 (800) 369-7355

HH Lithuanian Credit Union
Lietuvių Kredito Kooperatyvas

767 East 185th Street * Cleveland, OH 44119
481-6677

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

penktadienį * 9:00 vr - 6:00 pp * šeštadienį * 9:00 vr - 12:00 pp * 
sekmadienį parapijoje * 11:00 vr - 12:00 pp *

* Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000 *

Matas realtors
NORMLS

Broker RITA MATAS - G.R.l. — statė certified 
real estate appraiser 

2412 CEDARVVOOD ROAD 18021 MARCELLA ROAD
PEPPER PIKE, OH 44124 CLEVELAND, OH. 44119

(216)473-2530 216)486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas



DIRVA
SKAUDI NETEKTIS

Mes jautriai pergyvena
me išgirdą apie mirtį, juo 
labiau tų žmonių, kurie vie
naip ar kitaip dirbo Lietuvai 
- jos gerbūviui, mokslui ar 
kultūrai. Tačiau kai iš mū
sų netikėtai pasitraukia jau
nas, daug žadantis žmogus, 
tai mes pasijuntame lyg pri
trenkti ir pasimetą, nes pa
juntame koks trapus ir ne
tikras gali būti mūsų gyve
nimas.

Panašų jausmą išgyve
nau ir aš kai dr. Jokūbas 
Stukas man pranešė, kad sa

A.A. Vilius Sruoginis darbo metu elektroninės įrangos apsuptyje.

vo gyvenimą tragiškai baigė 
29 metų sulaukęs Vilius 
Sruoginis. Jis buvo rastas 
vasario 7 dieną savo darbo
vietės sporto aikštelėje. Vi
lius, Aldonos ir Algimanto 
Sruoginių sūnus, buvo elek
tronikos ir kompiuterių ži
novas. Šiose srityse jis tu
rėjo magistro laipsnį ir per 
paskutiniuosius penkerius 
metus buvo pelnąs net še- 
šius savo darbo įvertinimus. 
Jis dirbo armijos bazėje, 
Fort Monmouth, New Jer
sey. Kariuomenės krimina
linių nusikaltimų pareigūnai 

EUROPA TRAVEL 692-1700
§

tyrinėjo smurto galimybes 
arba psichologinės įtampos 
priežastis. Skrodimas nepa
rodė nei kūno sužalojimų 
nei jokių cheminių arba nar
kotikų radinių.

Vilius augo keturių bro
lių ir dviejų seserų šeimoje 
Norwood, New Jersey. Visi 
Sruoginių vaikai lankė lie
tuvių šeštadieniną mokyklą 
Elizabethe. Malonu buvo 
girdėti juos kalbant lietuviš
kai, o vėliau jau matyti įsi
jungiant ir į Lietuvos lais
vės darbus. Kai prasidėjo

Sąjūdis, Amerikos lietuviai 
įvairiais būdais jungėsi ir 
ėjo į talką Lietuvai. New 
Jersey lietuviai, vieni iš pir
mųjų sukūrė organizaciją ir 
pavadino ją Americans for 
an Independent Lithuania 
(AIL). Visu savo jaunatviš
ku užsidegimu į šią talką 
aktyviai įsijungė Vilius ir 
visa Sruoginių šeima. Rei
kia pažymėti, kad jis buvo 
taipgi ir New Jersey Lietu
vių Jaunimo Sąjungos vado
vas ir šoko "Liepsnos" tauti
nių šokių grupėj.

Tik porą dienų prieš mir

tį jis tą savaitgalį su savo 
artimaisiai bičiuliais lietu
viais dalyvavo slidinėjimo 
išvykoj. Sako, kad Vilius 
būvąs malonus, draugiškas 
ir atrodė esąs visai paten
kintas. Nei jo elgesys nei 
dvasinė būsena, nė vienam 
iš slidinėtojų nesukėlė jokių 
įtarimų.

Tačiau mūsų psichika 
yra gana sudėtinga ir dažnai 
lengvai pažeidžiama. Kas
dien mes esame apsupti in
formacijos gausybe, jaučia
me darbų įtampą arba jaut
riai pergyvename savo šei
mos kokią nors suirutą. Ne 
visi vienodai į tai reaguoja
me. Vienus apima nepilna
vertiškumo jausmas, kitus 
įtūžio pyktis; dar kiti smun
ka į depresiją, alkoholizmą 

30Q000 
WINNERSADAY.

ir t.t. Nėra abejonės, kad ir 
velionis Vilius buvo pana
šioj būklėj. Užgulus tokiai 
ligai žmogus nebesugeba 
kritiškai įvertinti nei savo 
padėties nei aplinkos nei 
poelgių. Viena yra aišku, 
kad jis savo viduje šiam 
įvykiui pastoviai ruošėsi. 
Buvo rasti tvarkingai su
tvarkyti jo asmeniniai bei 
darbo popieriai. Jo kišenėje 
buvo rastas dviejų lapų at
sisveikinimo raštas skirtas 
savo broliams, seserims, 
mamai, tėtei, seneliui ir kai 
kuriems bendradarbiams.

Laidotuvių namuose, ne
žiūrint šalčių ir sniego gau
sos, per tris dienas atsisvei
kinti atvyko daug žmonių. 
Pamaldos vyko Norvvoodo 
Immaculate Conception 
bažnyčioje, kuriai jis pri
klausė. Per pamokslą kle
bonas pasidalino jautriais 
prisiminimais apie savo 
mielą parapijietį. Po to kal
bėjo Viliaus sesuo Laima. 
Jos mintys apie brolį buvo 
kupinos meilės ir jautrių 
prisiminimų. Atvykusi net 
iš Vermonto valstijos, viena 
Sruoginių bičiulė pagiedojo 
Viliaus pamėgtą "Amazing 
Grace", o Julius Veblaitis 
pasmuikavo ištrauką iš 
Dvožak'o Naujojo Pasaulio 
simfonikos "Goin' Home." 
Po laidotuvių šeima pakvie
tė visus užkandžiams į savo 
namus.

Vasario 17, Armijos ko
plyčioje Fort Monmouth, 
NJ vyko specialios gedulin
gos pamaldos, dalyvaujant 
keliem šimtam Viliaus ben
dradarbių ir bičiulių. Kape- 
lionas Joseph DiSilva tarė

jautrius paguodos žodžius 
iškeldamas ypatingus Vi
liaus profesinius talentus ir 
pabrėžė jo kilnius taurumo 
bruožus, o solistas John Ca- 
ruso pagiedojo "Tėve Mū
sų". Po pamaldų šeimai bu
vo įteiktos bendradarbių pi
niginės aukos, kurios bus 
pasiųstos į Lietuvą našlaičių 
globai.

Šią tragišką netektį labai 
sunkiai išgyveno Viliaus 
šeima, jo bendradarbiai ir 
New Jersey lietuvių visuo
menė, kurios veikloje velio
nis per eilę metų taip pozi
tyviai reiškėsi.

Julius Veblaitis 
★★★

BALYS AUGINĄS
Poezijos knyga

METAFORŲ SMUIKAS
Apie ją rašė:
DIRVA - Paskutinis knygos 
puslapis. Jį užverti ir 
klausai. Tylu. O tu girdi 
METAFORŲ SMUIKO 
melodiją. Ir žodžius: Kla
jūno spyglį iš paukščio ilge
sio dainos išrauk!

(V. Kavaliūnas) 
TEV. ŽIBURIAI - Augino 
poezijos tematikos apimtis 
nepaprastai plati. Knyga 
teikia dvasiną atgaivą ir es
tetinį pasigėrėjimą -

(A.M. Balašaitienė) 
DIRVA - Vaizdingumas yra 
neatskiriama poeto B. Augi
no prigimtinė savybė, bū
dinga jam. Poetas buvo sa
vo tėvynės žemės pranašas. 
Laikas parodė, kad Lietuva 
pabudo. Pranašystė buvo 
tikra. (K. Barėnas)
KNYGA GAUNAMA DIRVOJE

Kaina 12 dol. Siunčiant
paštu - 14 dol.

I LOVVEST AIR FARES

I
available - worldwide
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J01N IN THE VVINNING.
passports • visas 
prepaid tickets

* *
I
ISERVING OUR COMMUN1TY FOR OVER 

35 YEARS

The Ohio Lottery would likę to thank the citizens of this great statė for another 
record breaking sales year in 1993. Ohio Lottery’s profit contributions to Ohio 
schools exceeded $663,000,000, making everyone a winner. Thanks, Ohio!

George V Voinovich Virgil E. Brown
Governor of Ohio Director, Ohio Lottery

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL"
Ali Ohio Lottery players are subject to laws and regulations of the Ohio Lottery Commission. 

For more information, call our Customer Relations Department, (216)787-3200, during regular business hours.
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