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BALTŲJŲ ROMU KONFERENCIJA 
PREKYBAI IR INVESTAVIMUI 

CENTRINĖJE IR RYTU EUROPOJE
Ingrida Bublienė

VALDŽIOS KRIZĖ 
NENUMALDOMAI GILĖJA

Eivydas Radvila

Metų sandūroje nusisto
vėjus santykinei ramybei 
Lietuvos politiniame gyveni
me, susidaro palankios sąly
gos plačiau apžvelgti pagrin
dines visuomenės raidos kryp
tis, pasikeitimus bei tenden
cijas.

Viena svarbiausių, o gal 
ir pačia esmingiausia tenden
cija vidiniame šalies politi
niame ir visuomenės gyveni
mo reikėtų laikyti valdžios 
politinės krizės gilėjimą. Ga
lima pastebėti daugelį fakto
rių, kurie įrodo tokios išva
dos pagrįstumą.

Praėjusieji metai pasižy
mėjo visuomenės pasitikėji
mo valdžios įstaigomis bei 
valdančiąja partija smukimu. 
Kaip rodo rinkos ir viešosios 
nuomonės tyrimu kompani
jos "Baltijos tyrimai" apklau
sų rezultatai, per 1994 metus 
smarkiausiai krito pasitikė
jimas Prezidento tarnyba bei 
Vyriausybe. Pasitikėjimas 
šiomis institucijomis suma
žėjo daugiau nei trečdaliu ir 
metų pabaigoje iš esmės su
silygino su nekokią reputa
ciją visuomenėje turinčia po
licija bei teismais. Dar ma
žiau pasitikima Seimu. Šiuo 

metu jis tapo tokiu pat nepo
puliariu kaip ir savivaldybių 
biurokratija. Šiomis institu
cijomis pasitiki 23-25 pro
centai gyventojų, Vyriausybe 
ir prezidentūra - apie 30 proc. 
Iš visų su valdžios įstaigomis 
susijusių institucijų išsiskiria 
krašto apsauga, apie kurią 
nuomonė nepasikeitė bei Lie
tuvos bankas, pasitikėjimas 
kuriuo netgi išaugo. Nesun
ku suprasti, kad visuomenė iš 
esmės pritaria krašto apsau
gos ministerijos integracijos į 
Vakarus pastangoms bei griež
tai banko pinigų politikai, 
palaikant stabilų litą. Šiomis 
institucijomis pasitiki 35-40 
procentų. Tačiau labiausiai 
pasitikima nevyriausybinė
mis institucijomis. Per pas
taruosius dvejus metus išliko 
stabiliai aukštai vertinama baž
nyčia ir spauda. Bažnyčia 
pasitiki 75-80 proc. šalies gy
ventojų, spauda-65-70 proc.

Kaip ir 1993 metais, per
nai "metų žmogumi" vėl tapo 
šalies prezidentas A. Brazaus
kas, tačiau manančių, kad jis 
yra žymiausias politikas su
mažėjo iki 23 proc. Užper
nai metų žmogumi jį vadino 
34 proc. piliečių. Antroje 

vietoje pernai buvo E. Bič
kauskas - 16 proc., trečias V. 
Landsbergis - 9 proc. Pasta
rųjų politikų populiarumas 
kiek išaugo.

Toliau mažėjo valdan
čiosios Demokratinės darbo 
partijos autoritetas. Jeigu 
1994 metų pradžioje už ją 
buvo pasiryžę atiduoti balsus 
apie 20 proc. šalies piliečių 
(Seimo rinkimuose už LDDP 
balsavo apie 36 proc.), tai 
metų pabaigoje skaičius su
mažėjo iki 12 - 15 proc. Sa
vo populiarumu juos jau prak
tiškai pavijo Kirkščionys de
mokratai. Nesėkmingi rinki
mai į Seimo nario vietą Kai
šiadoryse rodo, kad aktyvių rė
mėjų valdžia turi dar mažiau.

Žinoma, kurį laiką sėk
mingai valdyti galima ir ne
turint pakankamos visuome
nės paramos, jeigu stabilų 
Vyriausybės darbą užtikrintų 
pakankama dauguma Seime. 
Tačiau kaip tik čia taip pat 
pastebimos grėsmingos val
dančiai partijai tendencijos. 
Formaliai žiūrint, metų pa
baigoje LDDP teturėjo tik 
vieno balso persvarą - iš 139 
šiuo metu parlamente dirban
čių Seimo narių, LDDP frak
cijai priklauso 70. Ši mini
mali persvara gali išgaruoti iš 
viso, kai kovo 25 dieną bus 
išrinktas dar vienas parlamen
taras, kai kažkaip turės būti 
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Amerikos administracija 
šių metų sausio 12-13 dieno
mis į Stouffer Tower City 
Plaza, Clevelande sukvietė 
14 šalių atstovus iš Centrinės 
ir Rytų Europos į Prekybos ir 
Investavimo konferenciją, 
skirtą susitikimui su pramoni
ninkais. Konferencijos obal- 
sis: išryškinti naujas galimy
bes bei prisidėti prie naujos 
rinkos tobulinimo. Didieji 
bei vidutiniai šio krašto pra
monininkai gausiai atsiliepė į 
administracijos kvietimą, bet 
jų skaičius buvo valdžios 
apribotas, kad konferencija 
atsiektų savo tikslą. Į konfe
renciją taip pat buvo pakvies
ti administracijos vadovai, 
dirbantys prekybos srityse. 
Dvidešimt penkių asmenų 
sąrašą sudarė Baltųjų Rūmų 
atrinkti tautybių atstovai. O 
ką bekalbėti apie plačiąją 
spaudą, kuri visa suplaukė į 
Clevelandą.

Konferenciją atidarė 
Clevelando Meras Michael 
R. White. Pagrindinį atida
rymo žodį tarė Amerikos 
prekybos ministras Ronald
H. Brovvn, kuris taip pat va
dovavo visai konferencijai.

Rytinės dalies simpoziu
me puikią apžvalgą apie biz
nį Centrinėje ir Rytų Europo
je pristatė Ameritech Corp. 
viceprezidentas Walter Cat- 
low ir Guardian Industries 
Ine. viceprezidentas Ralph 
Gerson. Šiam simpoziumui 
vadovavo Eaton Corp. prezi
dentas William Butler. Po 
simpoziumo vyko diskusijos.

Visų šalių delegacijos po 
trumpo pabendravimo prista
tė savo prekybines galimybes 
bei rūpesčius. Lietuvos de
legacijai vadovavo Trans
porto ir susisiekimo vicemi
nistras Algirdas Šakalys. Ki
ti Lietuvos delegacijos daly
viai: Lietuvos Ambasadorius 
JAV Washingtone Alfonsas 
Eidintas, Ekonomikos Ryšių 
direktorius Audrius Navikas, 
Lietuvos Investicijų agentū
ros direktorius Kęstutis Bal- 
tramaitis,Vystymosi banko 
prezidentas Juozas Aliuko- 
nis, Klaipėdos meras Jurgis 
Aušra, Šiaulių meras Arvy
das Saida, Lietuvos Akcinio 
Inovacinio Banko Tarybos 
pirmininkas Artūras Balkevi
čius, Lietuvos ir Pramonės 
Rūmų pirmininkas Mindau
gas Čemauskas, EBSW pre
zidentas Gintaras Petrikas, 
Lietuvos Ambasados Ameri
koje Ekonomikos skyriaus 

pareigūnai Linas Orentas ir 
Darius Pranckevičius. Pietų 
metu pagrindinį žodį pasakė 
Environmental Agency ad
ministratorius Carol M. 
Brovvner.

Po pietų sekė darbo po
sėdžiai sekančiose sekcijose: 
Statybos ir turizmo, Aplin
kos, Transporto bei Sveika
tos. Statybos ir turizmo 
sekcijoje kalbėjo: Ibberson 
pirmininkas Walter D. Han- 
son, Lanahan Lumber prezi
dentas Michael Lanahan, 
American Building projects 
in Poland vadovas Zbigniew 
Kudas ir Forest City prezi
dentas Albert Ratner. Aplin
kos sekcijoje kalbėjo: Foster 
Wheeler Corp. prezidentas 
Richard Swift, Corporation 
for Sustainable Development 
prezidentas Mark Mininberg, 
Environmental Elements 
Corp. prezidentas Bradford 
Smith ir Alan D. Hecht - De
puty Assistant Secretary for 
Intemational Affairs, environ
mental Protection Agency. 
Transporto sekcijoj: De Leuw 
Cather firmos prezidentas 
Robert J. O'Neil, Bechtel 
Corporation viceprezidentas 
John Neerhout, Stevedoring 
Services of America Intema- 
tional prezidentas Nolan Gim- 
pel ir Amerikos Transporto 
sekretorius Mortimer L. 
Downey. Sveikatos sekcijo
je kalbėjo: University Hospi- 
tals prezidentas Farah M. Wal- 
ters, Biomet prezidentas Da
ne A. Miller, Pharmaceutical 
Research and Manufacturers 
of America viceprezidentas 
Harvey Bale ir American Re
search & Technology Exchan- 
ge prezidentas Brian Voss.

Bendrai apie pramonę 
kalbėjo sekantys ekspertai: 
Dresser firmos prezidentas 
John J. Murphy, Lincoln 
Electric prezidentas Donald 
F. Hastings bei Reserve Iron 
& Metai prezidentas Paul 
Joseph.

Vakare įvyko Clevelando 
miesto mero priėmimas, ku
riame dalyvavo daug svečių, 
jų tarpe ir Tautybių centro 
direktorius Algis Rukšėnas. 
Po to sekė vakarienė bei su
sipažinimas su visų kraštų 
delegatais ir jų atvežtomis 
ekspozicijomis.

Sekančią dieną konferen
cija pradėta valdžios parei
gūnų pristatymais, kokios 
lengvatos bei galimybės ski
riamos firmoms. Patiekti se
kantys išsamūs pranešimai: 

(Nukelta į 12 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
• ALGIRDAS BRAZAUSKAS TVIRTINA, KAD LIETU

VOS EKONOMIKA PRADEDA ATSITIESTI. Respublikos 
Prezidentas Algirdas Brazauskas pirmadienio vakarą inter
viu Lietuvos televizijai praėjusius metus pavadino "nusisto
vėjusios veiklos darbingais metais", o daugeliui jos žmonių - 
geresniais negu 1993-ieji.

Prezidentas sakė, kad infliacija per metus buvo 45 pro
centai. Žiūrint Vakarų Europos gyventojų akimis, tai labai 
daug, tačiau, palyginti su kaimynais, rodiklis pakenčiamas. 
Jis priminė, kad Estijoje infliacija buvo maždaug tokia pat, 
Latvijoje - apie 30 procentų.

Praėję metai buvo pirmieji po nepriklausomybės atkūri
mo, kai bendrasis vidaus produktas padidėjo 2-3 procentais, 
bent šis faktas jau kalba apie ekonomikos atsitiesimą. Taip 
pat pirmą kartą kainų augimas nepralenkė atlyginimų didėjimo.

Algirdas Brazauskas paneigė tvirtinimus, jog kitose Bal
tijos šalyse gyvenimo lygis aukštesnis. Jis pateikė tokią sta
tistiką: Lietuvoje vidutinis mėnesinis atlyginimas yra 100 do
lerių, Latvijoje - Estijoje - 140 dolerių. Tačiau už pagrindi
nius maisto produktus kaimynai moka daugiau: duona 
Latvijoje 2, o Estijoje 1,5 karto brangesnė, pieno produktai - 
beveik trečdaliu, mėsa - 15-20 procentų. Trijų kambarių 
buto išlaikymas Lietuvoje atsieina 48 dolerius per mėnesi, 
Latvijoje - 84, Estijoje - 66 dolerius.

Komentuodamas pernai priimtus pensijų bei kitus socia
linio draudimo įstatymus, Algirdas Brazauskas laidavo, kad 
jie nepablogins pensininkų gyvenimo. Nemaža dalis iš 870 
tūkstančių pensinio amžiaus žmonių dirba ir kartu gauna dalj 
pensijos. Tačiau jis atkreipė dėmesj j tai, kad privačiame 
sektoriuje egzistuoja dviguba buhalterija: ten dirbantiems 
mokama kur kas daugiau negu nurodoma oficialiuose doku
mentuose. Tokiu būdu j socialinio draugimo fondus nepa
tenka milžiniškos sumos.

• KONSTITUCINĖS PATAISOS GALI BOTI PATEIKTOS 
REFERANDUMUI. Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas 
neatmeta galimybės, jog kovo 25 dieną kartu su vykstančiais 
savivaldybių tarybų rinkimais gali būti surengtas ir referendu
mas. Referendumui būtų teikiamos dvi konstitucinės patai
sos. Pirmojoje numatoma sumažinti Seimo narių skaičių 
nuo dabartinio 141 iki maždaug 100. Antrojoje siūloma įtei
sinti nuostatą, kad žeme nuosavybės teise galėtų įsigyti už
sienio piliečiai.

šias pataisas padaryti Seimui dar rudens sesijos pra
džioje ketino Demokratinė darbo frakcija. Tačiau paaiškėjo, 
kad sumanymo nepalaikys nei dešinioji, nei centro opozicija, 
todėl projektas nesurinks reikalingo balsų skaičiaus.

Konstitucines pataisas Seimas gali priimti tiktai tuo atve
ju, jeigu už jas balsuoja du trečdaliai visų jo narių. Be to, 
balsuojama turi būti du kartus su nertiaža laiko pertrauka.

Tačiau jos gali būti pateiktos referendumui. Referendu
mas rengiamas, jeigu jo paprašo 71 Seimo narys. LDDP 
frakcijoje šiuo metu yra 69 nariai. Realiai tikimasi, kad ją 
palaikys kai kurie frakcijoms nepriklausantys Seimo nariai.

Apskritai Seimo darbą praėjusiais metais Česlovas Jur
šėnas vertina kaip labai produktyvų. Apie tai jis kalbėjo 
antradienį surengtoje spaudos konferencijoje.

Seimo pirmininkas pažymėjo, kad, įsteigus Seimo kon
trolierių įstaigą, suformuotos visos Konstitucijoje numatytos 
valdžios institucijos.

• VILNIAUS ARKIVYSKUPAS IŠVYKO į FILIPINUS. 
Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis Vatikano kvie
timu antradienį išvyko į Filipinus.

Audrys Juozas Bačkis dalyvaus Šventojo Tėvo Jono Pau
liaus II susitikime su Pasaulio jaunimo suvažiavimo dalyviais, 
kuriems skaitys paskaitą apie Viltį, atsakys į susirinkusiųjų 
klausimus. į Lietuvą arkivyskupas žada grįžti po dešimties dienų.

Pasaulio jaunimo suvažiavime Filipinuose dalyvaus ir du Kau
no Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto studentai.

• INCIDENTAS KAUNO SAVIVALDYBĖJE. Trečiadienį 
miesto savivaldybės salėje vykstantį IV Lietuvos didžiųjų 
miestų sąjungos suvažiavimą sutrukdė incidentas. Apie 
vidudienį j meriją paskambinąs anonimas informavo, jog šis 
pastatas užminuotas. Skubiai sutelkus policijos pajėgas, 
buvo evakuoti savivaldybės darbuotojai bei ten būvą žmo
nės, pastatą apsupo policininkai. Pasak neoficialių šaltinių, 
iš sostinės buvo iškviesti išminuotojai, kurie 15 vai. dar ne
buvo baigą pastato apžiūros.

Policijos atstovė spaudai pasakė, jog šio įvykio oficialią 
versiją galės pateikti tik ketvirtadienio rytą.

Didžiųjų miestų sąjungos suvažiavimas darbą tęsia Fil
harmonijos salėje.

Suvažiavime ketino dalyvauti Respublikos Prezidentas 
Algirdas Brazauskas, tačiau išvakarėse savo sprendimą pa
keitė. Tuo tarpu radijas trečiadienio rytą klaidingai pranešė, 
kad Prezidentas suvažiavime bus.

• BORISAS DEKANIDZĖ PRAŠO MALONĖS. Mirties 
bausme pernai lapkričio mėnesį nuteistas už žurnalisto Vito 
Lingio nužudymo organizavimą Borisas Dekanidzė kreipėsi į 
Respublikos Prezidentą suteikti malonę. Laiške jis rašo, kad 
nuteistas neteisėtai ir nepagrįstai, neigia savo kaltę.

Paskelbus teismo nuosprendį, Boriso Dekanidzės tėvas 
pareiškė, kad nei jis, nei sūnus malonės neprašys.

TRUMPAS 
ŽVILGSNIS
I PRAĖJUSIUS

METUS
SAUSIS

•Meksikoje skurdžios 
Chiapas provincijos indėnai 
žemdirbiai pradėjo karo veiks
mus prieš centro vyriausybę, 
užėmė keturis miestus. Pasi
vadinę Zapatistų tautinio iš
sivadavimo armija, sukilėliai 
reikalavo pašalinti Meksikos 
prezidentą, reikalavo teisingų 
rinkimų, pasisakė prieš pla
nuojamą NAFTA laisvosios 
prekybos sutartį. Vyriausybė 
pasiuntė prieš sukilėlius stip
rias karines jėgas, pakeitė vi
daus reikalų ministrą, paža
dėjo įgyvendinti provincijoje 
žemės reformą, paskelbė am
nestiją sukilėliams ir paleido

suimtus. Sukilime žuvo 107 
žmonės, sukilėliai pasitraukė 
į kalnus ir miškus, atsisakė 
padėti ginklus.

•Europoje NATO valsty
bių vadovybė sausio 10 pa
skelbė planą priimti į gyny
bos organizaciją visą eilę Ry
tų Europos valstybių, jų tarpe 
Rusiją ir Ukrainą, abi turin
čias atominių ginklų arsena
lus. Sugalvotas pavadinimas 
- "partnerystė taikos labui".

•Sausio 5 d. paskelbta, 
kad mirė buvęs Gruzijos pre
zidentas Zviad Gamsachur- 
dija, vadovavęs kovai prieš 
Eduardo Ševardnadzės vy
riausybę. Gandai minėjo, 
kad šis gruzinų pilnos nepri
klausomybės šalininkas buvo

Prezidento kanceliarijos vadovas pranešė, jog Boriso 
Dekanidzės malonės prašymas bus apsvarstytas per kelias 
savaites po to, kai bus gautas atsakymas iš Aukščiausiojo 
Teismo dėl Boriso Dekanidzės priežiūrinio skundo.

Gruodžio pradžioje du iš trijų Boriso Dekanidzės advo
katų įteikė priežiūrinį skundą, kuriame prašoma panaikinti 
nuosprendį ir grąžinti naujam teismo nagrinėjimui. Po kiek 
laiko priežiūrinį skundą parašė ir pats Borisas Dekanidzė.

Šiemet paskirti trys Aukščiausiojo Teismo teisėjai, kurie 
paskelbs, ar tikslinga pradėti kasacinę bylą. Jeigu išvada 
bus teigiama, jau penki teisėjai nutars, ar nuosprendį naikin
ti, ar palikti galioti.

• SAUGUMO DEPARTAMENTO VADOVO PANEIGI
MAS. Saugumo departamento direktorius Juozas Jurgelis 
kategoriškai paneigė rusų spaudos užuominas apie tai, kad 
Lietuvos specialiosios tarnybos prisidėjusios prie buvusio 
Lietuvos SSR KGB šefo Sergejaus Čaplino mirties. Lietuvai 
jo reikėjo gyvo, galima būtų nustatyti kuo objektyvesnę tiesą 
apie 1991 metų sausio 13-osios įvykius, pareiškė jis.

Sergejaus Captino lavonas sausio 3 dieną buvo rastas 
Maskvos upės krantinėje. Rusijos laikraštis "Komsomolska- 
ja pravda", remdamasis šaltiniais Federalinėje kontražvalgy- 
bos tarnyboje, abejoja atsitiktine mirties versija. Buvusios 
sovietų žvalgybos šefas Leonidas Šebaršinas laikraščiui 
teigė, kad 56 metų Sergejus Čaplinas buvo Lietuvos specia
liųjų tarnybų juoduosiuose sąrašuose.

Sergejus Čaplinas nuo 1990 metų buvo KGB skyriaus 
Lietuvoje vadovas. Jis pakeitė šieme poste iki nepriklauso
mybės paskelbimo buvusį lietuvį Vytautą Marcinkų, kuris 
atsistatydino. Sergėjus Čaplinas Maskvos nurodymu koor
dinavo Lietuvos nepriklausomybei priešingų jėgų veiklą. 
Manoma, kad jis buvo viena svarbiausių figūrų organizuojant 
sausio 13 dienos įvykius, kurių metu SSSR kariuomenė ir 
specialūs daliniai užėmė Vilniaus televizijos bokštą bei 
Televizijos ir radijo rūmus. Iš Lietuvos Sergejus Čaplinas 
pabėgo tuojau pat po nepasisekusio rugpjūčio pučo.

• KIAULES MAINO | VARLES. Valstybinės veterinarijos 
tarnybos duomenimis, per praėjusius metus iš Lietuvos į už
sienio šalis išvežta daugiau kaip 110 tūkstančių galvijų, 25 
tūkstančiai kiaulių, 6579 arkliai. Didžiausia galvijų dalis iške
liavo j Lenkiją, arklių - į Europos Sąjungos šalis. Kiaules 
lietuviai daugiausiai stengėsi išgabenti j Latviją.

Šie skaičiai atsispindi ir oficialioje statistikoje, teigia Že
mės ūkio ministerijos atstovas spaudai Pranciškus Šliužas. 
Tačiau, anot jo, įvairiais keliais apeinant statistiką, realiai jie 
gali būti ir dar didesni. Taigi, lietuviai užuot pardavę mėsos 
ir pieno gaminius, kitoms šalims tampa tik pigios žaliavos 
tiekėjais. Beje, pienininkai dar sukasi, nes šviežio pieno ne
daug galima išgabenti. Tad pernai, kaip rodo skaičiai, iš Lie
tuvos į kitas šalis išvežta 18 tūkstančių tonų sviesto ir dau
giau kaip 20 tūkstančių tonų sūrio. Didžiausia pieno produk
tų dalis parduota Rusijai, Azerbaidžanui ir kitoms NVS šalims.

Labai didelė ir pieno miltelių apyvarta. Pernai jų išgaben
ta 79 tūkstančiai tonų. Lietuva tampa šios produkcijos tran
zito šalimi, nes ir įvežta pernai net 195 tūkstančiai tonų. Be
je, toks didelis skirtumas tarp išvežimo ir įvežimo kelia įtari
mą, kad yra nelegalių produkcijos išgabenimo būdų.

Tuo tarpu kitos šalys nesnaudžia. įvairios firmos suge
bėjo lietuviams pernai įpiršti 18 tūkstančių tonų kiaulienos, 
beveik 11 tūkstančių tonų paukštienos, apie tokį pat kiekį 
įvairių suproduktų maistui, net 560 tūkstančių indelių majo
nezo, 6 tūkstančius tonų gatavų maisto produktų, labai daug 
kiaušinių, pašarinių priedų, netgi... sraigių ir varlių.

ELTA (B.B.) -OOO

nušautas rusų agentų. Kiti 
tvirtino, kad jis žuvęs susirė
mime su politiniais priešais. 
Dar kitos žinios skelbė, kad 
jis nusišovė.

•Sausio 5 d. paskelbta, 
kad valstybės departamento 
diplomatai susitarė su Šiau
rine Korėja dėl jos atominių 
reaktorių inspekcijos. Šiau
rės Korėja pažadėjo pradėti 
derybas su Pietų Korėja, o 
JAV atsisakė planuotų ben
drų karinių manevrų su P. 
Korėjos kariniais daliniais.

•Sausio 11 d. prezidentas 
Clintonas pradėjo Rytų Eu
ropos valstybių lankymą. 
Susitiko su Čekijos, Vengri
jos, Lenkijos, Slovakijos pre
zidentais, sausio 12 buvo Ki
jeve ir 13 - Maskvoje, kur 
sausio 14 pasirašė, kartu su 
Jelcinu ir su Ukrainos prez. 
Kravcčuku susitarimą dėl 
atominių ginklų sumažinimo. 
Ukraina pažadėjo persiusti 
branduolines raketas į Rusi
ją, kuri jas išmontuotų. JAV 
pažadėjo Ukrainai ekonomi
nę pagalbą, pažadėjo pirkti iš 
Rusijos grynintą uraną už 12 
bil. dol. per ateinančius 20 
metų. Sausio 15 d. prez. 
Clintonas Minske pagerbė 
žuvusius gudus II Pasaulinia
me kare ir aplankė masinius 
kapus žuvusių Stalino sker
dynėse 1937-1941 metais.

•Rusijos ekonominių re
formų ministras Jegor Gai- 
dar pasitraukė iš pareigų sau
sio 16 d., o sausio 20 atsista
tydino ir rusų finansų minis
tras Boris Fiodorov.

•Washingtone valstybės 
prokurorė Janet Reno sausio 
20 d. pakvietė New Yorko 
teisininką Robert Fiske pra
vesti tyrimus apie prezidento 
Clintono ir jo žmonos Hilla- 
ry įsivėlimą į Arkansas fi
nansininko Mc Dougal skan
dalą, vadinamą "Whitewater 
affair".

•Sausio 6 d. JAV dailiojo 
čiuožimo žvaigždė Nancy 
Kerrigan buvo Detroite su
žeista. Užpuolimo metu su
žeista koja neleido jai daly
vauti JAV čempionate, kurį 
laimėjo jos konkurentė Ton- 
ya Harding. Policija greit iš
aiškino šį suokalbį . Sausio
13 d. suėmė čempionės Har
ding sargą-palydovą, sausio
14 suėmė Phoenixe Kerrigan 
užpuoliką ir sausio 19 suėmė 
buvusį Harding vyrą. Paga
liau sausio 27 čiuožėja Har
ding pripažino, "šiek tiek" 
girdėjusi apie šį Kerrigan 
užpuolimo planą, bet jau po 
užpuolimo.

•Sausio 17 Los Angeles 
mieste įvykęs žemės drebė
jimas pareikalavo 61 gyvy
bės, sužeidė apie 10,000, su
griovė 45,000 pastatų. Nuo
stolių padaryta apie 20 bil. dol.

(Nukelta į 9 psl.)
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DAINOS, KURIOS 
TANKUS SUSTABDĖ

Juozas Žygas

Gal visi žinome ii Švent

raščio apie tai, kaip Jericho 

sienos nuo trimitų garsų ir 

žmonių šauksmo sugriuvo. 

Jaunystėje tai girdėdami, gal

vas pakraipydavome, bet 

tiems žodžiams daug netikė

davome. Atrodė, kad tokie 

įvykiai yra negalimi. Tačiau 

sausio 13-tos nakties metu, 

Vilniuje įvyko galbūt dides

nis stebuklas, negu sienų su

griuvimas. Nes čia, toje vie

toje, prie televizijos bokšto 

nuo žmonių dainavimo tan

kai sustojo. Ne tik tankai su

stojo, bet prasidėjo imperijos 

byrėjimas.

Įvyko vienas iš nedauge

lio tokių atvejų, kuomet Krem

lius ir KGB pro šikšnelę pra

šovė. Jie klaidingai apsiskai

čiavo, o gal lietuvių komu

nistų buvo suklaidinti, kad 

užteks tik keletos šūvių ir 

Lietuvos liaudis sukils. Tų 

savo planų pasisekimu tikė

dami, paleido "slaptą" žinią, 

kad Lietuvoje bus nepaprasti 

įvykiai. Tokią galimybę ga

lime prileisti. Kadangi tuo 

metu Lietuvos įvykiai buvo 

pirmojo puslapio žinia, tai ir 

taip užsienio žurnalistų pilna 

visur būdavo, o tą naktį, jų 

buvo žymiai daugiau. Ką 

Burokevičius, Jarmalavičius 

ir kiti į juos panąšūs tuomet 

darė, tai mes žinome. Tik 

neaišku, kur buvo daugelis iš 

tų, kurie šiandieną yra val

džioje? Lietuvos spaudoje 

yra užuominų ir žinių, kad 

sausio 13-tos byla yra nori

ma greičiau užbaigti, kad ne

iškiltų kai kurie vardai.

Kuomet tankai į minią 

važiavo, žmonės nepajudėjo. 

Net mongolai, kurie tankus 

vairavo, to nesitikėjo. Lietu

vis išdavikas, iš tanko per 

garsiakalbį ragino žmones 

nustoti dainavus.. Žadėda

mas išvaikyti inteligentus ir 

grąžinti darbo žmonių val

džią. Tie, kurie šį puolimą 

planavo, tikėjosi per keletą 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

valandų pasauliui parodyti, 

kaip Lietuvos liaudis darbo 

žmonių valdžią sugrąžina. 

Bet turėjo labai nusivilti. 

Vilniaus televizijai negalint 

veikti, buvo susisiekta su 

Kaunu ir tą pačią naktį, pa

saulis Vilniaus įvykius matė. 

Mes Chicagoje, apie tai, kas 

Vilniuje vyksta, sužinojome 

šeštadienio vakare apie9 vai. v. 

Mes, Chicagos ir apylinkių 

lietuviai (manau ir kitų vie

tovių), sekmadienį iš ryto 

pradėjome skambinti į Wash- 

ingtoną ir į vietines televi

zijos ir radijo stotis. Jau iš 

pat ryto, didesnės radijo sto

tys, apie Vilniaus įvykius, ži

nias transliavo. Pakartotinai 

minėdami, kad tankai važia

vo į dainuojančių žmonių 

minią.

Apie 9 vai. ryto, televi

zijos stotys (tuomet televiziją 

įsijungiau) pradėjo rodyti 

žiaurius vaizdus, žmones gu

linčius po tankų vikšrais. 

Pagaliau ir George Bush pra

bilo. Išreikšdamas gailestį ir 

susirūpinimą dėl Vilniaus 

įvykių. Tačiau pridėdamas, 

jog jis manąs, kad M. Gorba

čiovas apie tuos įvykius iš 

anksto nežinojo, Po kiek lai

ko ir Gorbačiovas prabilo, 

patvirtindamas Busho žo

džius, kad jis ramiausiai mie

gojęs ir nieko nežinojęs. Gal 

dalis vakariečių jo žodžiams 

ir patikėjo, tačiau rusų jis ne

apgavo. Leningrade, Mask

voje ir Kijeve prasidėjo de

monstracijos. Žymieji rusų 

disidentai, viešai pasmerkė 

ne tik tuos žiaurumus, bet ir 

Gorbačiovą stovintį už jų. 

Jeigu lietuviai būtų ginklais 

ar net akmenimis pasiprieši

nę, tai pasaulis turbūt būtų nė 

nepastebėjęs. Bet su daino

mis prieš tankus stovėti - tai 

kažkas virš žmogiško supra

timo. Dėl to ir visas Lietu

vos atgimimas, buvo pava

dintas "Dainuojanti revoliu

cija".

VALDŽIOS KRIZĖ GILĖJA
(Atkelta iš 1 psl.) 

apsispręsta ir dėl 141-ojo 

Seimo nario mandato. Ne

apibrėžtumą dar labiau didi

na šiomis dienomis paaštrėję 

nesutarimai tarp Seimo Na

cionalinio saugumo ir Užsie

nio reikalų komitetų, dėl ko 

pastarojo komiteto pirminin

ko pavaduotojas A. Gricius 

netgi pagrasino apleisti frak

ciją, jei ir toliau nebūtų aiš

kiau formuluojama Lietuvos 

užsienio politika. Balsavimų 

metu situaciją dar gelbsti keli 

frakcijoms nepriklausantys 

Seimo nariai bei Lenkų frak

cija, tačiau jų parama ne vi

sada garantuota.

Kartu su palaipsne dau

gumos nykimo tendencija 

pastebimas dar vienas su tuo 

susijęs bruožas - LDDP frak

cijos Seime radikalėjimas ir 

izoliavimasis. Priimant spren

dimus praktiškai nustota įsi

klausyti į opozicijos pasta

bas, klausimai aptariami sku

botai ir paviršutiniškai, dėl 

ko priimti sprendimai dažnai 

prieštarauja kitiems įstaty

mams ar Konstitucijai, įsta

tymai būna nepritaikomi prak

tiškai, juos iš naujo reikia ke

lis kartus taisyti. Kita vertus,

EGZAMINAS VAKARAMS?
Aurelija M. Balašaitienė

Atrodo, kad pasaulis lie

ka abejingas Čečėnijos trage

dijai, nors tiek televizijos lai

dos rodo, tiek didžiųjų dien

raščių pirmieji puslapiai ap

rašo Rusijos agresiją ir terorą 

toje ramioje kalniečių šalyje, 

filmuoja ir fotografuoja gat

vėse gulinčius lavonus ir pa

galbos nesulaukiančius su

žeistuosius, kad sensacingų 

žinių pranešimais užpildytų 

žiūrovams laiką ir skaityto

jams puslapius. Tik nėra ko

mentarų, kad toks Rusijos 

elgesys yra laukinio barbariš

kumo apraiška, žiauriai žalo

janti neva tai išradimais ir 

kultūros lobiais pasižymėjusį 

šimtmetį, į kurio pabaigą su

byrėjo buvusi pasaulio pabai

sa - Sovietų Sąjunga. Rusi

ja, neva tai einanti "demokra

tizavimo" keliu, remiama 

Amerikos Jungtinių Valstijų 

prezidento ir kitų Vakarų de

mokratijų, paruošė "egzami

ną" Vakarams, kad stebėtųjų 

elgesį ir ryžtą įgyvendinti jų 

skelbiamus idealus, kaip žmo

gaus teises ir tautų laisvės 

apsisprendimą. Ar ir tie idea

lai išliks lygiai taip nereikš

mingi, kaip kadaise gražiai 

surašyta Stalino konstitucija, 

nieko bendra neturėjusi su 

gyvenimu, bet piliečiams 

"garantavusi" visas asmens ir 

religines laisvės ir teises?

Jelcinas moka gudriai 

teisintis, kaip kadaise tą darė 

Stalinas ar Chruščiovas, kad 

padidėjęs spaudimas frakci

jos nariams bei monolitinės 

vienybės siekimas kaip tik ir 

skatina tolesnį "rūgimą" 

frakcijoje bei atskirų jos na

rių nepasitenkinimą. Reikėtų 

taip pat prisiminti, kad didė

jančios izoliacijos sąlygomis 

LDDP bandė pradėti dialogą 

su konservatoriais, tačiau 

dialogas nebuvo produkty

vus, kadangi valdančioji par

tija iš esmės siekė ne susita

rimų valstybei svarbiais klau

simais, bet asmeninių ar gru

pinių partijos interesų gyni

mo.

Tačiau, teisybės dėlei, 

reikia pažymėti ir tą faktą, 

kad nepaisant opozicijos ata

kų, LDDP valdžia jau antrus 

metus išlieka gan stabili. Ne

žiūrint dažnos ministrų kai

tos, turime po nepriklauso

mybės atstatymo ilgiausiai 

dirbančią A. Šleževičiaus va

dovaujamą Vyriausybę, LDDP 

frakcija Seime išlaikė santy

kinė vienybę. Nors Prezi

dento, Premjero ir Seimo 

santykiai nėra Idealūs, tačiau 

sugebama susitarti svarbiau

siais klausimais, sprendimai 

priimami pernelyg nevėluo

jant. Tokio pobūdžio nesuta-

Čečėnija esanti Rusijos Fe

deracijos narė, todėl neturinti 

teisės išjos pasitraukti... Juk 

kadaise pasaulis tikėjo, kad ir 

Baltijos respublikos "savo 

ncyu" įstojo į Sovietų Sąjun

gą, o pavergtų baltiečių, 

"globojamų" NKVD ir KGB, 

balso niekas negirdėjo. Da

bartinė Rusijos federacija yra 

sudaryta iš rusiškų adminis

tracinių vienetų, o čečėnai 

nei savo kilme, nei kalba, nei 

religija neturi nieko bendra 

su rusais. Tuo tarpu tankai 

traiško beginklius sostinės 

gatvėse, bombonešiai griau

na pastatus ir terorizuoja ci

vilius gyventojus, vykdo ne

įtikėtinai žiaurų terorą ir 

genocidą. Todėl baisu, kad 

Amerikos prezidentas tokius 

barbariškus veiksmus klasi

fikuoja kaip Rusijos "vidaus 

reikalą". Gal, laikui bėgant, 

godusis Baltijos respublikų 

kąjmynas, panaudodamas tą 

patį argumentą, pasikėsins 

sugrąžinti Baltijos tautas į 

"Rusijos federacijos glėbį"? 

Juk dabartiniai įvykiai rodo, 

kad Vakarai už mažesnius ir 

silpnesnius neužstoja, nebent 

matytų naudą sau, kaip dar 

neseniai buvo gelbėjama Sau- 

di Arabija.., Jelcinas gali 

"logiškai" pareikšti, kad Bal

tijos respublikos buvo Rusi

jos dalimi ir kad todėl priva

lo grįžti įjos "globą",,.

Gudrus, sumanus ir klas

tingas Jelcinas "sužavėjo" 

rimai kaip Generalinio pro

kuroro skyrimo istorija yra 

veikiau išimtis nei taisyklė.

Du svarbiausi 1994 metų 

Lietuvos vidaus politikos 

įvykiai - referendumas ir 

žurnalisto V. Lingio žudikų 

teismas - paryškino dar vie

nos tendencijos užuomazgas. 

Po truputį vėl atgimsta pasi

tikėjimas, kad viešoji nuo

monė ir aktyvi piliečių pozi

cija gali turėti įtaką valdžios 

veiksmams, visuomenė pra

deda busti iš abejingumo tvy

rojusio nuo Seimo rinkimų.

Pabaigoje galima būtų 

padaryti išvadą, jog šie metai 

Lietuvos valdžiai bus dar 

sunkesni, gal net kriziniai. 

Jeigu valdančioji partija kar

tos Sąjūdžio klaidas ir toliau 

slys izoliavimosi bei radika- 

lėjimo keliu, smarkiai suma

žės jos galimybės likti valdžio

je iki kadencijos pabaigos. 

Neeilinių rinkimų tikrai būtų 

galima išvengti tuo atveju, 

jei tariantis su visomis Seime 

atstovaujamomis politinėmis 

jėgomis būtų pradėtas dialo

gas ir ieškoma bendro sutari

mo svarbiausiose politikos 

srityse. Kuria kryptimi bus 

pasukta, šiuo metu labiausiai 

priklauso nuo šalies Prezi

dento.

naivius vakariečius, kurie ne

pasimokė iš istorijos ir neiša

nalizavo rusų grobuoniško 

charakterio. Nejaugi niekas 

nesupras, kad Rusijos agresi

ja į Čečėnijos teritoriją yra 

tik egzaminas Vakarams, tik 

noras įsitikinti jų abejingumu 

ir nenoru padėti silpnesniam, 

kad neprarastų Rusijos "drau

gystės"? Gal jau liko už

maršty, kaip Jungtinėse Tau

tose, batu daužydamas stalą 

Chruščiovas pareiškė, kad aš 

"vakarams parduosiu virvę, 

ant kurios jie patys pasi

kars".., Jei dabar ne virvės 

grasinimu, bet veiksmu ban

doma išanalizuoti Vakarų 

naivumą ir neveiksmingumą, 

ieškant Rusijos sauvaliavi

mui naujų ir priimtinų pasi

teisinimų, tai Vakarų abejin

gumas gali su laiku tapti jų 

grabo lenta. Ar sekantis Ru

sijos žingsnis bus į Pabaltijo 

teritorijas? Kaliningrado ka

ro bazės nieko gero nežada, 

tačiau jomis Vakarai nesido

mi ir jų buvimu nesirūpina, 

nors naivu manyti, kad nuo 

Rusijos atkirstoje, svetimoje 

teritorijoje statomos karo ba

zės skiriamos "taikai". O gal 

būtų dar kitas pasiteisinimas, 

kad Rusijai reikia "saugotis 

nuo agresijos"? Graudu spė

lioti, kad Vakarai Rusijos 

duodamą egzaminą išlaikys 

labai gerai... Rusijos naudai. 

O tada jau ir tolimesnei agre

sijai "vartai atkelti"...
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ISTORIJA IR ISTORIJOS 
POLITIZAVIMAS

Antanas Dundzila

Ir amerikiečių ir Ameri
koje gyvenančių lietuvių tar
pe šiuo metu banguoja kon
troversija apie n-ojo Pasaulinio 
karo laikų istoriją. Sakyčiau, 
kad kai kurie istoriniai faktai 
yra visaip minkomi - mūsų 
galvos yra trinamos su ypa
tingos sudėties bei slidumo 
mostimis. Visa tai daroma 
subtiliai, netiesioginiai, "tarp 
kitko". Pavyzdžiui, spaudoje 
yra apibūdinamas koks nors 
visuomenei rūpimas reiški
nys. Beveik tuo pačiu atsi
kvėpimu taip pat yra "nekal
tai" peršama bendresnė min
tis, kuri, jei tik bus tylomis 
priimta, mūsų pasaulį vers 
aukštyn kojom. Charakterin
ga, kad tokios tendencijos 
rodosi ir amerikiečių ir lietu
vių išeivijos spaudoje.

Iliustracijai čia pateiksiu 
porą amerikiečių politizuo
jamos istorijos pavyzdžių. 
Štai, II-jo pasaulinio karo 50 
m. pabaigos sukakčiai (Vo
kietija kapituliavo 1945 ge
gužės mėn., Japonija - rug
pjūčio mėn.) buvo užsakyta 
JAV pašto ženklas su atomi
nės bombos debesiu, bet, ki
lus protestams, projektas at
šauktas. Arba Washingtone, 
1994 m. Smithsonian muzie
juje įsisiūbavo kontraversija 
dėl ta pačia tema ruošiamos 
parodos eksponatų. Čia, ma
tyti, buvo subtiliai kedena
mas tikras ar spėjamas karą 
laimėjusio krašto visuomeni
nės kaltės jausmas, tas mano 
vadintas trynimas tam tikra 
mostimi. Dar baisesnis daly
kas neseniai vyko vienoje 
Washingtono priemiesčio 
mokykloje (WASHINGTON 
POST (WP) 1994-XII-22), 
kurioje vaikams kalbėjo po
nia Zoja Vasiljevna Zurubi- 
na, buvusi KGB tarnautoja, 
savo laiku rusams vertųsi an
gliškai parašytas, iš Ameri
kos pavogtas atomines paslap
tis, o taip pat buvusi net pa
ties Stalino anglų kalbos ver
tėja. Tarp kitų dalykų Zaru- 
bina pasakojo, kad Stalinas 
buvęs "dosnus ir sumanus 
valstybininkas". Apie Stali
no vykdytą terorą ji pati 
anuomet nieko nežinojo..., 
nors jos patėvis, tarp kitko 
dalyvavęs Trockio nužydy- 
mo ruošime, vėliau buvo ka
lintas. Pasiskaitęs amerikie
čio prof. T. K. Robb straipsnį 
(WP, 1994-XII-11) čia teigsiu, 
kad tai yra sąmoningi istori
jos politizavimo pavyzdžiai.

Ir Amerikos lietuvių 
spaudoje matome su politi
zuojama istorija mūsų strė
nas trinamų pavyzdžių. Ne
minint šaltinių, viename 
1994-XII-6 d. išleistame iš
eivijos laikraštyje tilpo už 
tam tikrus pareiškimus (- čia 
neminint kokius) Lietuvos 

premjero (- čia neminint ku
rio) gynimas. Ten pat, skai
tytojams tuoj pat buvo pri
durta, kad nesugebame eiti 
su gyvenimu, kad pribrendo 
laikas naujiems kriterijams. 
Esu įsitikinęs, kad patarimas 
eiti su gyvenimu bei tie 
naujieji kriterijai buvo po
litizuojamos istorijos tepalai 
(čia labiau tiktų seniau kai
muose vartotas barbarizmas, 
"šmeras"). Arba vėl, pereitų 
metų pradžioje, užstojam 
aukštą Lietuvos respublikos 
pareigūną, buvo teigiama, 
kad rusų okupacinius laikus 
Lietuvoje privalu vertinti pa
gal "ano meto" sąlygas, bet 
ne kokiais kitais standar
tais... Taip pat atsimename, 
prieš pusantrų metų 1941 m. 
Sukilimui buvo klijuojama 
"sakralinės klaidos" etiketė. 
O 1994 spalio mėnesį buvo 
klausiama ar mūsų partizanai 
laikytini laisvės kovotojais ar 
karo nusikaltėliais... Tai vis 
bandymai politizuoti istoriją 
- pagal "anų laikų" poreikius, 
Lietuvos įvykiams maunant 
du kairės kojos batus.

Stabtelėkime prie dviejų 
tokių pavyzdžių.

*****
Kas čia darosi? Koki tie 

dabar laikai, kokios čia vi
suomeninės mados ir koki tie 
"naujieji kriterijai"?

Sakyčiau, kad naujų, lie
tuvių pasaulį drebinančių is
torinių duomenų paskutinių 
kelių metų bėgyje neatsirado. 
Neatsirado nė naujų, visuo
meninių dėsnių, tinkančių 
platesnei aplinkai. Tačiau į 
viešumą išėjo būrelis rusų 
okupacijos darbus linkusių 
maskuoti apologetų. Kai ku
rie iš jų teigia, kad "su dabar
tinės valdžios vyrais, iš kur 
jie bebūtų kilę, reikia kalbė
ti" - čia visiškai tvarkoj: kal
bėti reikia ir galima, tačiau 
nekompromituojant esminių 
duomenų. To kalbėjimo 
sąskaiton nereikia jiems pa
taikauti, kompromituojant ne 
tik Lietuvos bet ir tarptauti
nius abiejų okupacijų istori
nius faktus. Kažkodėl rusų 
okupacinis rėžimas yra sub
tiliai ginamas, teisinamas, o 
tauta kaltinama nuodėmėmis 
vokiečių okupacijos metu ar 
net nepriklausomybės me
tais. Kas darėsi rusų okupa
cijos metu tiems istorikams 
ir apologetams - tai ne šnypšt, 
ne pypt.

Esame mokomi, kaip ma
ži vaikai toje Washingtono 
mokykloje. Tai tiek apie 
"naujuosius kriterijus" ir 
"ėjimą su gyvenimu".

*****
Antras pavyzdys su isto

rijos vertinimo ar pervertini
mo logika yra beveik tragiš
kas. Tereikia pagalvoti, kad,

Prie televizijos bokšto Vilniuje, ši istorinė vieta ir sausio 13 dienos įvykiai kažkodėl iki šiol 
nėra tinkamai atžymėti. Vyt. Stapulionio nuotr.

pagal "ano meto" mąstelį, 
partizanai buvo paprasčiausi 
banditai... Kalanta buvo ne
va tai išprotėjęs... "Katalikų 
Bažnyčios kronika" ir visi 
kiti pogrindžio leidiniai ir 
prie jų leidimo prisidėjusieji 
darbuotojai buvo okupanto 
kolaborantų bausti, tremti ir 
kalinti nusikaltėliai bei nuo 
okupanto atneštos tarybinės 
laimės atsilikę degeneratai... 
Visi vėlesnių metų disidentai 
- tai liaudies, valstybės ir tai
kos priešai ir t.t. Tai toks, 
matote, mums yra siūlomas 
"anų laikų" vertinimo mąste- 
lis, stengiantis pateisinti kokį 
nors rusų (- tik rusų!) okupa
cinės praeities bagažą turintį 
Lietuvos valdžios pareigūną.

Kad būtų aiškiau, čia 
jums paskaičiuosiu "ano me
to" tik pačius didžiuosius 
didvyrius, socialistinės liau
dies respublikos vadus. Šios 
litanijos duomenys yra paim
ti iš autoritetingų, savo laiku 
gerai įvertintų knygų (R. Mi
siūno ir R. Taagepero 1983

JUSTINUI MARCINKEVIČIUI ĮTEIKTA 
LIETUVOS SANTARVĖS PREMIJA

Antrąją šv. Kalėdų dieną 
Vilniaus Rotušėje poetui Jus
tinui Marcinkevičiui iškilmin
gai įteikta pirmoji Lietuvos 
Santarvės premija. Šį kasme
tinį apdovanojimą už reikš
mingą, tautą vienijančią 
veiklą įsteigė ir skiria šiemet 
įkurtas Lietuvos Santarvės 
fondas. Fondo įkūrėjas ir pre
mijos fundatorius yra versli
ninkas iš Panevėžio Julius 
Kazėnas.

Laureato diplomą ir pre
mijos simbolį - balto porce
liano skulptūrėlę - Justinui 
Marcinkevičiui įteikė Respub
likos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas ir fondo tarybos 
pirmininkas filosofas Arvy
das Juozaitis. Ceremonijoje 
dalyvavo Seimo nariai, vi
suomeninių ir kūrybinių or
ganizacijų atstovai, Lietuvos 
Santarvės fondo tarybos na
riai, rėmėjai, daug svečių.

Šios premijos turinys la
bai artimai susijęs su Justino 

m. išleistos A. Senno "Lithu
ania Awakening") bei kitų 
šaltinių:

Partijos vadai ar CK sek
retoriai - tai Sniečkus, Griš
kevičius, Songaila, Brazaus
kas, Šleževičius (LDDP), 
Burokevičius;

Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo pirmininkas: Pa
leckis (- tėvas), Šumauskas, 
Barkauskas, Astrauskas, Bra
zauskas;

Ministrų tarybos pirmi
ninkai: Gedvilas, Šumaus
kas, Maniušis, Songaila, Sa
kalauskas.

Pažvelgę į tas pavardes, 
išvadas pasidarykime patys. 
Palyginkime juos su okupan
to kalėjimuose bei Sibire nai
kintais mūsų tautos žmonė
mis, palyginkime su užsieny
je veikusiais mūsų diploma
tais, 1941 m. Laikinosios vy
riausybės nariais, pokariniais 
laisvinimo bei mūsų visuo
meninių organizacijų darbuo
tojais. Pagalvokime, kokiu 
būdu, apsižioję mums perša

Marcinkevičiaus kūryba: jo 
poezija, dramos, eseistika, 
susiję su žmogumi, jo įverti
nimu, tolerancija, tautos isto
rija. Visa poeto kūryba iške
lia mūsų tautą ir valstybę, 
sveikindamas laureatą ir jo 
artimuosius sakė Lietuvos 
Prezidentas. Prisiminęs mo
nologą iš istorinės dramos, 
kuriame karalius Mindaugas 
sako žinojęs, kad bus sunku, 
bet negalvojęs, kad bus taip 
sunku, Algirdas Brazauskas 
minėjo, jog ir šiandien san
tarvės idėjos skleidimas labai 
reikalingas tautai ir Lietuvos 
valstybei.

Kalbėdamas apie santar
vės idėją, laureatas minėjo, 
kad Lietuvoje dabar gausu 
aukurų piktiems, nedoriems 
dievams, garbinamas pini
gas, atnašaujamos net kraujo 
aukos. Visuomenė tebėra 
gerokai supriešinta ir pavar
gusi nuo socialinės bei politi
nės įtampos, noras "turėti", o 

mą "anų laikų" žinduką, Lie
tuvos interesų šviesoje galė
tume žiūrėti į tokias Lietuvos 
laisvinimo bylos bei pogrin
džio asmenybes kaip į visus 
Lozoraičius, Krupavičių, 
Brunių, Kazlauską, Katilių, 
Sidzikauską, Kairį - Ka
minską, Brazaitį, Gaidžiūną, 
Damušį, Mackevičių, Trima
ką, Narutį, Naujokaitį, Bul- 
vičių, Lukšą, Ramanauską - 
Vanagą ir daugybę kitų? Pa
starieji "anų laikų" valdovų ir 
kolaborantų buvo niekinami, 
smerkiami bei šmeižiami. 
Argi šitie mūsų žmonės per 
50 okupacijos metų mums 
melavo, skleidė kokią tai, 
akis dumiančią, propogandą?

Kas čia per logika, per
šant anų laikų vertinimo 
mąstelį?

*****

Netinka istorijos politi
zuoti, nes politizuota istorija 
įgauna propogandos arba iš
prievartautos tiesos rūbą.

*****
(1994-XII-27)

ne "būti" graužia žmogaus 
gyvybingumą kaip rūdys.

Justinas Marcinkevičius 
sakė santarvės idėją supran
tąs ne idealistiškai, o kaip 
mokėjimą susitarti, išklausyti 
viens kitą. "Santarvė kyla iš 
meilės ir laisvės, nes tik lais
vas ir mylintis žmogus gali 
peržengti savo egoizmą", tvir
tino poetas. "Santarvės idė
jos pagrindinis klausimas yra 
ne su kuo, o vardan ko. Štai 
kodėl aš rėmiau ir remsiu šią 
idėją, kurią dar reikia įtvir
tinti tautos sąmonėje", sakė 
Justinas Marcinkevičius. 
"XXI amžius bus santarvės 
amžius, arba Jo visai nebus. 
Dirbkime ir gyvenkime taip, 
kad tas amžius vis dėlto bū
tų", kalbėjo poetas.

Lietuvos spaudoje vie
ningai pripažinta, kad San
tarvės premijos skyrimas bei 
jos įteikimo aktas buvo vie
nas reikšmingiausių metų pa
baigos įvykių Respublikos 
visuomeniniame gyvenime.

(ELTA)
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TĖVYNĖS SĄJUNGOS INICIATYVA 
LIETUVOJE ĮGYVENDINTI 
TIKRĄJĄ DEMOKRATIJĄ 

Vytautas Šeštokas

Komentarai, nuomonės

Tėvynės Sąjungos (Lie
tuvos Konservatorių) Politi
nė Taryba, praėjusių metų 
pabaigoje pradėjo žygius Su
daryti Lietuvos dešiniųjų par
tijų koaliciją ir ieškoti prie
monių bendromis jėgomis 
padėti Lietuvai realiai, bet ne 
pažadais, išbristi iš gilios ir 
visapusiškos krizės.

Nemokšiška ir valstybės 
interesus ignoruojanti val
dančiosios LDDP politika 
toliau alina kraštą ir stumia 
Lietuvą į ūkinę, socialinę ir 
politinę suirutę. Tėvynės Są
junga savo atsišaukime sa
ko: politinė raida Rusijoje 
akivaizdžiai primena apie 
pavojų Lietuvos suverenite
tui. Šis pavojus, Lietuvos 
valdžiai stokojant politinės 
valios, darosi realus ir grės
mingas. Lietuvos visuome
nė, neturinti demokratijos 
politinio gyvenimo patirties, 
kol kas neranda būdų ir jėgų 
atsispirti šiai slinkčiai.

Tolimesnis neokomunis- 
tų valdymas Lietuvai yra ne-

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
PAREIGU PERDAVIMAS

Baigdami JAV LB XIV- 
tos Tarybos pirmą sesiją, ku
ri įvyko praėjusių metų rug
sėjo 17-18 dienomis Wash- 
ingtone, Tarybos nariai daly
vavo naujo/jos pirmininko 
/kės rinkimuose. Balsų dau
guma nauja pirmininke buvo 
išrinkta advokatė Regina Na- 
rušienė iš VVaukegano apy
linkės. Regina yra nesvetima 
lietuvių Bendruomenės veik
loje ypač per paskutiniuosius 
keletą metų - buvusi Wauke- 
gan/Lake County LB apylin
kės pirmininkė; "Darbas Lie
tuvai" seminarų Washingto- 
ne 1990 m. ir 1991 m. orga
nizatorė; teisės patarėja Lie
tuvos Ministrams Pirminin
kams Vagnoriui ir Šleževi
čiui; buvusi JAV LB Krašto 
Valdybos vykdomoji vicepir
mininkė 1991 - 1994 metais; 
JAV LB XIII-tosios Tarybos 
narė ir taip pat reiškiasi įvai
rioje kitoje lietuviškoje kul
tūrinėje veikloje.

Lapkričio 26 d., šeštadie
nį, Chicagos Seklyčios patal
pose, įvyko JAV LB Krašto 
Valdybos pareigų perdavi
mas. Nors visi naujos Krašto 
Valdybos nariai į įvairias pa
reigas buvo pakviesti dau
giau negu mėnesį ankščiau, 
bet reikėjo laukti kol Tary
bos nariai korespondenciniu 
būdu visus patvirtins. Kai 
sąrašas buvo patvirtintas, 
įvyko pareigų perdavimas ir 
naujos valdybos pirmasis 
posėdis. Pareigų perdavimas 

leistinai žalingas. Dėl šių 
priežasčių dabar ypatingai 
svarbus demokratinių deši
niųjų partijų, o taip pat JAV 
ir Kanados lietuvių organiza
cijų tarpusavio. Supratimas 
ir efektyvus bendradarbia
vimas.

Tuo tikslu 1995 m. sau
sio 14-15 dienomis Druski
ninkuose rengiamas suvažia
vimas tema: Dešiniųjų demo
kratinių partijų Lietuvoje 
bendradarbiavimo prielaidos, 
problemos ir perspektyvos.

Į šį suvažiavimą Tėvynės 
Sąjungos Politinė Taryba pa
kvietė: Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos pirminin
ką Povilą Katilių, Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos prezidentą Balį Ga
jauską, lietuvių tautininkų 
sąjungos pirmininką Rimantą 
Smetoną, Lietuvos demokra
tų partijos pirmininką Saulių 
Pečeliūną, JAV lietuvių ben
druomenės pirmininkę Regi
ną Narušienę ir Kanados lie
tuvių bendruomenės pirmi
ninką Algirdą Vaičiūną.

įvyko tyliai, kukliai be jokių 
ceremonialų ir didelių apei
gų. Perdavime dalyvavo bu
vęs JAV LB Krašto Valdy
bos pirmininkas Vytas Ma
ciūnas, buvusi JAV LB Kraš
to Valdybos Kultūros Tary
bos pirmininkė Laima Šilei- 
kytė Hood ir kiti buvę val
dybos nariai. Taip pat daly
vavo naujoji pirmininkė 
Regina Narušienė ir didelė 
dalis naujos valdybos narių. 
Vytas Maciūnas pasakė, kad 
labai greit prabėgo tie trys 
metai, nes yra fiksuota laiko 
riba - reikia daug atlikti per 
palyginus trumpą laiką. Jis 
aptarė viską, kas buvo atlikta 
per paskutiniuosius tris me
tus. Daug laiko užimė naujų 
ryšių kūrimas su Tėvyne ir 
daug darbo buvo atlikta ne 
tik per akivaizdinius posė
džius, bet ir telefoniniais pa
sikalbėjimais. Jis taip pat sa
kė, kad reikia toliau nagrinėti 
bendradarbiavimą su Lietu
va, nes čia gali būti svarbus 
taškas duodantis vilčių. Baig
damas, jis palinkėjo naujai 
pirmininkei ir jos valdybai 
sėkmingų vadovavimo metų 
ir perdavė protokolų knygą, 
jo kadencijos išleistus biule
tenius ir medinį Rūpintojėlį, 
kuris jam buvo perduotas kai 
jis perime tas pačias pareigas 
prieš 3 metus. Rūpintojėlis - 
tai primena galvojimą, susi
mąstymą, ryšius su dar vis 
kenčiančia tėvyne ir pasiryži
mą toliau tęsti darbą.

Organizacijų kvietime 
pageidaujama, kad į pasita
rimą atvyktų įgaliota 2-3 as
menų delegacija, į kurios su
dėtį įeitų partijos vadovai.

Šia proga yra pravartu 
pažymėti, kad kvietimas da
lyvauti Amerikos ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės va
dovų yra sveikintinas. Tik 
šiuo keliu einant yra galimas 
pilnas išeivijos lietuvių ben
dradarbiavimas su Lietuva. 
Užsienio lietuvių vykdomųjų 
veiksnių dalyvavimas Lietu
vos demokratinių partijų pro
blemų sprendime yra būtinas.

Mes remiame ir remsime 
Lietuvą ir jos tikrąją demo
kratiją finansiniai. Tačiau ir 
mūsų balsas turi būti išgirs
tas, suprastas ir į jį atkreiptas 
atitinkamas dėmesys. Išeivi
ja turi pakankamai finansinių 
resursų, jeigu su ja Lietuva 
ras bendrą kalbą.

Tik šiuo keliu eidami, 
1 lietuvių užsienio vadovai 

dirbdami kartu su tikraisiais 
demokratijos atstovais, pasi
keisdami idėjomis ir patari
mais, galės įgyvendinti mūsų 
visų senai laukiamą gerovę, 
kurią gali Lietuvai atnešti tik 
bendroji Lietuvos demokra
tinių partijų konsolidacija.

Naujoji pirmininkė padė
kojo Vytui Maciūnui už gra
žiai eitas pareigas ir pasakė, 
kad nusimato sunkūs trys 
metai, bet ji pasitiki savo 
valdyba ir toliau žada tęsti 
pradėtą darbą. Santykiai su 
Lietuva yra labai svarbūs, bet 
ne visi Lietuvoj nori turėti 

'■ glaudesnius ryšius su užsie
nio lietuviais. Tačiau, užsie
nio lietuviai turės padėti Tė
vynę išlaikyti laisvą. Kitais 
metais, t.y. 1995 metais, su
eina 50 metų nuo mūsų pabė
gimo iš Lietuvos - reikės tą 
sukaktį iškilmingai paminėti. 
Baigdama Regina, pasakė, 
kad turime įtraukti į Lietuvių 
Bendruomenę visus - ir vy
resnius, ir jaunesnius, ir tuos 
kurie dabar atvažiuoja iš Lie
tuvos ir tuos kurie yra atitrū
kę. Regina pristatė dalyvau
jančius naujos valdybos na
rius - Švietimo Tarybos pir
mininkę Reginą Kučienę (tas 
pareigas eina nuo 1988 m.), 
Socialinių Reikalų Tarybos 
pirmininkę Birutę Jasaitienę 
(tose pareigose nuo 1990 m.), 
Kultūros Tarybos pirmininkę 
Alę Keželienę, Religinių Rei
kalų Tarybos pirmininkę se
selę Margaritą Bareikaitę, vi
cepirmininką finansų reika
lams Liną Norušį, vicepirmi
ninkę informacijos reikalams 
Ritą Likanderytę, iždininką 
Ramutį Pliūrą ir sekretorę 
bei reikalų vedėją dr. Viliją 
Kerelytę. Pareigų perdavime 
negalėjo dalyvauti vykdoma
sis vicepirmininkas dr. Vy
tautas Bieliauskas, Visuome
ninių Reikalų Tarybos

Ponui A.B.
(per Dirvos Redakciją)

Gerbiamasis,
Jūsų laiškas p. Vladui 

Vijeikiui (Dirva - 1994-XU-29) 
vienu pareiškimu sukėlė man 
nuostabą. Dėl paties p. 
Vlado Vijeikio nekalbėsiu: 
jis pats gal pasisakys, nes, 
anuot Jūsų, jis yra "aukšto 
intelekto asmuo".

Pareiškimas, kurį miniu, 
yra toks (cituoju): "Būk tik
ras, kad ne Vlikas, tas išsi- 
metusios Vokietijos nuovalo
se gimęs nevekšlis, išlais
vino...".

Matyti, kad Jūs, p. A.B., 
apie Vliką ir jo ilgamętę ir 
sėkmingą veiklą arba nieko 
nežinote arba turite jam ko
kią nesuprantamą neapy
kantą.

ALTO informacija

REIKALAUJAMA PASMERKTI 
RUSIJOS AGRESIJĄ ČEČĖNIJOJE

Amerikos lietuvių, estų 
ir latvių tarybų jungtinis ko
mitetas, atstovaująs pabaltie- 
čiams Washingtone, sausio 5 
dieną kreipėsi į JAV vyriau
sybę, prašydamas pasmerkti 
Rusijos federacijos agresiją 
Čečėnijoje ir reikalauti, kad 
čečėnų tautos laisvės rekalas 
būtų išspręstas taikiu būdu, 
pravedant abipusius pasitari
mus arba tarptautinį tarpinin
kavimą.

Rusijos federacija nau
doja karinę jėgą prieš Čečė
nijos gyventojus ir tuo tiesio
giai pažeidžia tuos principus, 
kurie buvo sutarti Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavi
mo konferencijoje Budapešte 
1994 metų gruodžio mėnesį, 
jog nebūtų pažeistos žmonių 
pagrindinės teisės ir žudomi 

pirmininkas Dr. Paulius Žy
gas, vicepirmininkas mokslo 
reikalams dr. Vitolis Vengris, 
Ekonominių Reikalų Tary
bos pirmininkas Algis Rimas, 
vicepirmininkas organi
zaciniams reikalams Paulius 
Alšėnas, vicepirmininkas 
sporto reikalams Algis Ru
gienius, JAV Lietuvių Jauni
mo Sąjungos pirmininkas 
Viktoras Kaufmanas ir JAV 
LB VR įstaigos direktorė As
ta Banionytė.

Po oficialios dalies vyko 
draugiškas pabendravimas 
prie kavos puodelio. Daug 
kas skubėjo į kitus posėdžius, 
o kiti dalinosi mintimis, pata
rimais, įspūdžiais ir nuoty
kiais iš praėjusios JAV LB 
Krašto Valdybos kadencijos.

Linkime naujai valdybai 
sėkmingų ir pelningų darbo 
metų ir draugiškų ryšių pa
laikymo su Lietuvos žmonė
mis bei pasaulio Lietuvių Ben
druomene ir kitomis svarbio
mis lietuviškomis organiza
cijomis.

Rita Likanderytė

Ne vieta čia kalbėti apie 
Vliko veiklą laisvinimo by
loje, tačiau ir Jūs galėtume 
jam parodyti bent šiokią to
kią pagarbą ir dėkingumą. 
Toks Jūsų pareikškimas 
daugeliui buvusių Vliko dar
buotojų yra skaudus ir už
gaulus.

Stebiuosi, kaip gerbia
mas Dirvos redaktorius ga
lėjo tokį pareiškimą praleisti.

Taigi, p. A. B., būk ma
lonus ir įrodyk, kad Jūsų 
nuomonė apie Vliką turi rea
lų pagrindą.

Šį laišką pasirašau, kaip 
ir Jūs, tik inicialais.

Su pagarba
T.B., Chicago, IL.

gyventojai arba naikinamas 
tų žmonių nuosavas turtas. 
Tačiau rusai tuoj sulaužė sa
vo pasirašytą dokumentą, 
pradėdami karo veiksmus 
prieš čečėnus, bombarduoda
mi jų miestus, griaudami pa
status, ligonines, vaikų prie
glaudas, senelių namus ir pri
vačius namus.

Jungtinių Amerikos val
stijų tyla ryšium su visuoti
niu žmogaus pagrindinių tei
sių pažeidimu, nežiūrint ar 
tai būtų Haiti ar Rusija, ken
kia Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo konferencijos 
veiklai ir Europos saugumo 
išlaikymui.

Amerika privalo reikalau
ti, kad Rusija respektuotų 
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo konferencijos 
principus ir atnaujintų pasita
rimus su Čečėnija, kad būtų 
surastas taikus sprendimas ir 
pasiekta teisinga taika, bai
giamas šis jungtinis Ameri
kos Lietuvių tarybos, Ameri
kos estų tarybos ir Amerikos 
latvių tarybos pareiškimas 
šio krašto vyriausybei.

♦ * *
NAUJUS METUS 

PRADEDANT

Mes, Amerikos lietuviai, 
pasitikome 1995-tuosius me
tus ir toliau siekdami savo 
užsibrėžtų tikslų, kurių ne 
vienas buvo aprobuoti š.m. 
Amerikos Lietuvių Kongre
so. Tarpe jų: Pabaltijo re- 
gijono stabilumo įgyvendini
mo, Karaliaučiaus krašto de- 
militarizavimo, ir lietuvių is
torinių etninių kultūrinių tei
sių įgyvendinimo Karaliau
čiaus krašte.

Dabar mes, pradėdami 
1995-tuosius metus, žiūrime 
į Lietuvą. Ten jau šį pavasa
rį įvyks savivaldybiniai rin
kimai, kurie bus dar vienu 
demokratijos ir pilietiškumo 
išbandymu Lietuvoje.
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KALĖDOS ŠV. KAZIMIERO 
LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE

Kalėdos gal labiausiai 
laukiamos vaikų ir apie do
vanas jie pradeda svajoti jau 
prieš mėnesį. Tačiau apie 
tikrąją švenčių prasmę ir ka
lėdinį džiaugsmą retai tepa- 
galvoja.

Mūsų gražias šventines 
tradicijas ir jų nuotaiką sten
giasi išsaugoti ir jas pertiekti 
savo auklėtiniams lituanisti
nės mokyklos.

Tad šv. Kazimiero litua
nistinė mokykla Clevelande 
1994 m. gruodžio 17 d. ir pa
šventė popietę Kalėdų pras
mės išryškinimui ir kalėdinio 
džiaugsmo įprasminimui. 
Šiam tikslui scenoje buvo 
atlikta nuotaikinga kalėdinė 
programa, kurios vykdytojas 
buvo "Švyturys" Mokslas ir 
kultūra - Lituanistinio ugdy
mo tęsinys. Šią moksleivių 
grupę sudaro mokyklos 8 
skyrius baigę ir toliau pasiry
žę tęsti lituanistinį lavinimus 
jaunuoliai. Pagal Rūtos Mi- 
lolionienės tekstą "Kalėdų 
sparnai" jie parengė lėlių 
spektaklį.

Programos pradžioje 7 
skyriaus mokiniai: Kęstutis 
Kalvaitis, Saulius Kliorys, 
Simas Laniauskas, Evelina 
Masilevičiūtė deklamavo 
Vytės Nemunėlio eilėraštį 
"Kalėdos".

Po to programos prane
šėja, labai puošnus angeliu
kas, Nijolė Pollock praneši
nėjo lėlių teatro vaizduoja
mas scenas.

Scenos rėmuose iškilda
vo eilė spalvingų lėlių, ku
rios judesiais ir kalba išreikš
davo veiksmų turinį. Tiek jų

Punios šile
Andrius Mironas

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Partizanams nukiūtinus į 

skirtus postus Senelis su va
du likosi štabo kambaryje.

- Ar jau pradėsime nai
kinti dabar, vade?

- Ne. Lukterėsime, gal 
tai tik klaidingas aliarmas. 
Tuo tarpu dabar viską suneš- 
kime prie ugniakuro, kad be 
reikalo nereikėtų šniukštinėti 
po spintas ir lentynas pavojui 
užėjus.

Abudu ėmėsi darbo ir 
per valandą visi raštai, bylos, 
susirašinėjimai, aplinkraščių 
komplektai buvo sudėti stir
tomis netoli skardos su angli
mis, o virš jų lubose kyšojo 
dūmtraukis. Ąžuolis pats už
kūrė nedidelę ugnelę, kad 
anglys gerai įsidegtų.

- Po apygardos susirin
kimo visi dalyviai jau prieš 
dvi dienas išsiskirstė. Galvo
ju, kad visi saugiai pasiekė 
savo dalinius ir pranešė su
sirinkimo nutarimus.

- Ar manai, vade, kad 
bolševikai mus susekė? Gal 

kalbos, kaip ir judesiai buvo 
labai įspūdingi ir nuotaikin
gi, kurie žiūrovams dažnai 
suteikdavo ir gardaus juoko.

Pirmam veiksme lėlės 
pasakojo, kad Dievas išsiun
tė į žemę tris angelus, kurie 
savo gerais darbais turėjo už
sitarnauti sparnus. Pirmas 
angelas - Matas Laniauskas, 
vargšo berniuko vaidmenyje 
atsilanko į biblioteką ir girdi, 
kaip ten skaitoma vaikams 
pasaką apie Kalėdų senelio 
dovanas. Vaikai, klausydami 
pasakos, iš senelio pageidavo 
labai brangių dovanų. Pama
tę atsilankiusį vargšą berniu
ką, jie užklausė jį, ko jis pa
geidautų. Tačiau vargšas ber
niukas nenorėjo nieko dau
giau, kaip šiltą namą, kuria
me visa šeima galėtų džiaug
tis Kalėdų šventėmis ir išgy
venti tikrą kalėdinį džiaugs
mą. Vaikai susimąstė, susi
graudino ir kiekvienas pagal 
savo išgalę suaukojo jam pi
nigėlių.

Antras angelas - Venta 
Civinskaitė meldžiasi prie 
prakartėlės už sergančius ir 
keliaujančius. Tuo tarpu pra
einantys vaikai šypsosi ir nei 
juokiasi. Tačiau tyli mergai
tės malda juos paveikė ir jie 
suklupo prie prakartėlės.

Trečias angelas - Kristi
na Kliorytė, seselės vienuo
lės vaidmenyje atsilanko į 
restoraną, kur didelis prieš
kalėdinis judėjimas. Seselė 
nori įtikinti restorano savi
ninką, kad būtų geriau jei 
restoranas prieš Kalėdas būtų 
uždarytas ir kad restorano 
darbininkai galėtų Kalėdų 

kas nors galėjo mūsų slėptu
vės vietą išduoti?

- Ne, bet mes kiek prasi
lenkėme su saugumo reikala
vimais, nes Punios šilas išti
sus metus buvo mūsų apy
gardos ir kelių štabo skyrių 
buveine. Užimti savo užda
viniais neturėjome laiko pa
galvoti apie vietos pakeitimą. 
Būstinė čia per ilgai užsibu
vo. O apie išdavimą negali 
būti kalbos! Manau, kad 
stribai ir šnipai patys atkreipė 
dėmesį į buvusį suvažiavimo 
judėjimą apylinkėse.

- Kaip manai, vade, kiek 
bolševikų čia sutelkta prieš 
mus?

- Sunku spėti nemačius... 
Jei kuris šnipas ar stribas pa
stebėjo čia esant partizanų, 
ypač praėjusio suvažiavimo 
metu, tai tikriausiai vietinės 
kariuomenės įgula jau yra 
užaliarmuota ir galėjo pasi
kviesti pagalbon daugiau jė
gų. Juk mes visada kovėmės 
su daug skaitlingesniu prie
šu! Be to, jau keleris metus

Dalis lėlių teatro vaidintojų. Iš k.: Matas Laniauskas, Pilypas Taraška, Vytenis Maščinskas, 
Matas Tamošiūnas, Lina Penkauskaitė, Mikas Rukšėnas, Veronika Taraškaitė, Lia Krivinskaitė, 
Kristina Kliorytė. V.Bacevičiaus nuotr.

šventes praleisti savo šeimo
se. Tačiau seselei nepavyko 
restorano savininką įtikinti ir 
ji labai nusiminė.

Tad angelai grįžo pas 
Dievą ir kiekvienas papasa
kojo kaip jie savo misijas at
liko. Tik seselė liūdėjo, kad 
jai nepavyko savo uždavinio 
atlikti. Tačiau Dievas įžvel
gęs jos gerą norą, nuramino

POSĖDŽIAVO DETROITO LIETUVIU 
ORGANIZACIJŲ CENTRO VALDYBA
Gruodžio 17 d. įvyko 

Detroito Lietuvių organiza
cijų Centro (DLOC) valdy
bos posėdis, kuriame buvo ap
tartas pasiruošimas Vasario 
16-tosios minėjimui. DLOC 
jau 55 metus iš eilės rengia 
Vasario 16-tos minėjimus. 
Šių metų Lietuvos Nepriklau
somybės 77 metų sukaktis 
bus minima vasario 5-tą die
ną, sekmadienį, Dievo Ap
vaizdos parapijos kultūros 
centre, Southfield, ML Šv.

jų kova prieš mus neduoda 
jokių vaisių... Atrodo, kad 
gal jie jau pasiryžo mus iš čia 
išrūkyti. Betkokiu atveju pa- 
siruoškime ilgam pasiprieši
nimui.

- O gal dar spėtume pra
siveržti?

- Nemanau... Nebent 
pro paparčių angą, nes ji pui
kiai užmaskuota. Pro upelį 
verčiau nebandyti, nes ten 
jau labai aiškų taką išmin
džiojome...

Tuo tarpu linksmasis 
Aras surizikavo pažvalgyti ir 
atsargiai iššliaužė iš angos į 
paparčius. Tamsoje išgirdo 
gyvatės šnypštimą, bet iš pa
tyrimo žinojo, jog šie šliužai 
patys pasitraukia nuo žmo
nių, tai nė nesirūpino sužino
ti šliaužiko buvimo vietos. 
Pritilęs klausėsi ir stebėjo 
juodąją girios tankmę.

Staiga tarp medžių kaž
kas sužibėjo, trakštelėjo sau
sa šaka - ir vėl tylu. Aiškiai 
juntama arti esant kažkokius 
žmones, girdima net pašnabž
domis susižinojimas. Gal tai 
rusiškos komandos duoda
mos?

Gulėdamas tarp dviejų 
nugriuvusių ir apipuvusių 

ją ir visiems suteikė užtar
nautus sparnus. Šiuo ir pasi
baigė nuotaikingas kalėdinis 
vaizdelis, suteikęs visiems 
malonios kalėdinės nuotai
kos ir tyro džiaugsmo.

Lėlių teatrą sukūrusiai 
grupei talkininkavo Danutė 
Belžinskienė. Lėlių butafori
ją ir dekoracijas sukūrė labai 
vykusiai Andrius Belzinskas.

Mišios bus atnašaujamos vi
sose trijose lietuvių bažny
čiose, kur organizacijos daly
vaus su vėliavomis. Po šv. 
Mišių vyks akademija, pro
grama ir meninė dalis.

Aukos Amerikos Lietu
vių Tarybos (ALT) veiklai 
paremti bus renkamos prie 
visų lietuviškų parapijų ir 
prie įėjimo Kultūros Centre 
prieš minėjimą. Aukas taip 
pat galima siųsti: Cėsys 
Šadeika, 28975 Wellington 

medžių stuobrių ir prisiden
gęs žemomis paparčių šako
mis, Aras negalėtų būti pa
stebėtas net ir elektros lem
pute pašvietus.

Akys jau visai įprato į 
tamsą. Aha! Ausis pagavo 
duslius kirčius. Kas tai? Ge
rai įsiklausęs ir net matyda
mas neaiškius žmonių šešė
lius, suprato - bolševikai ty
lomis apsikasa. Atrodo, jie 
buvo patikrinę ir iškratę 
kiekvieną Punios šilo pėdą, o 
dabar, aptikę įtartiną aukštu
mėlę, nusprendė, jog tai ir 
būsiąs spėliojamas partizanų 
bunkeris.

Tik nei Aras, nei kiti lais
vės kovotojai nežinojo, kad 
net keliolika tūkstančių bol
ševikų karių sutelkta apie jų 
bunkerį ir ši partizanų slėp
tuvė apsupta trimis tankiomis 
eilėmis sovietų karių, gin
kluotų automatais, kulkosvai
džiais, minosvaidžiais ir gra
natomis.

Tyliai tyliai atbulas šliau
žė Aras atgal, į slėptuvės an
gą, atsargiai papurendamas 
jo nugulėtas vietas žolėje. 
Kai atsirado slėptuvės vidu
je, painformavo draugus 
šnabždesiu.

"Švyturio" globėjos: muz. R. 
Kliorienė ir E. Laniauskienė.

Po programos svetainėje 
mokyklos komitetas: K. Ci- 
vinskas, M. Hudgins, R. Id- 
zelienė, J. Krasinskienė, L. 
Pollock, D. Urbaitienė ir K. 
Kalvaitis, suruošė kalėdines 
vaišes, kurių metu visi džiaugs
mingai dalinosi įspūdžiais.

Stefanija Stasienė

Rd., Farmington Hills, Ml 
48334-4152, rašant čekius 
Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras (DLOC) vardu. 
Aukos yra nurašomos nuo 
federalinių mokesčių.

DLOC valdybą sudaro: 
pirmininkas - adv. Kęstutis 
Miškinis ir nariai - dr. Algis 
Barauskas, DDS, Bernardas 
Brizgys, Eugenija Bulotienė, 
Šarūnas Mingėla, Petras Pa
gojus, Ona ir Cėsys Šadeikai 
ir Algirdas Vaitiekaitis.

Regina Juškaitė

- Esame apsupti! Atro
do, bolševikai net apsikasa ir 
tik laukia kada prašvis... Ma
nau, prieš aušrą puls visomis 
savo jėgomis...

- Aš pranešiu vadui!
Gandras nuėjo susilenkęs 

po žemomis bunkerio praėji
mo lubomis. Pasiekęs Ąžuo- 
lio or Senelio kambarį, atra
portavo, pakartodamas Aro 
žvalgymo išdavą.

- Gerai... Vadinasi, rei
kės viską sunaikinti!

Apie savo kailių saugu
mą nė minties nebuvo laisvės 
kovotojų mintyse. Ugnis 
įpūsta, o ant jos lakštas po 
lakšto gulė partizanų štabo 
dokumentai. Glėbiais degin
ti reiškė ilgiau gaišti, nes 
liepsna per storesnį popierių 
glėbį neprasiverždavo. De
gindami vis dar žvilgterėda
vo į turinį, paskaitydami isto
rinių lapų atžymėtus įvykius, 
įsakymus ir dalinių sąrašus.

- Ąžuoli, aš savo asme
ninių užrašų nedeginsiu, nes 
juose nieko karinio ar parti
zaninio nėra, tik dainos, kito
kia tautosaka: ir mano šeimos 
įvykiai ir reikalai. Viską im
siu su savim., Jei pavyktų iš
likti, tai perduosiu savo įpė-
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SUVAŽIUOS FLORIDOS 
BENDRUOMENININKAI

Lietuvių Bendruomenių 
apygardų suvažiavimai vyks
ta kiekvienais metais. To
kiuose suvažiavimuose apta
riama LB apygardos, LB 
apylinkių veikla, pasidžiau
giama atliktais per vienerius 
metus darbais, drauge nuta
riama, ką darysime sekan
čiais veiklos metais.

Lietuvių Bendruomenės 
Floridos apygardos atstovų 
suvažiavimai taip pat vyksta 

Lietuvių bendruomenės Daytona Beach apylinkės valdybos pirmininkė dr. Birutė Preikštienė 
kalbasi su "Dirvos" bendradarbiu žurn. Jurgiu Janušaičiu.

kiekvienais metais. Tik jie 
gal skiriasi nuo kitų apygar
dų tuo, kad vyksta vis kitose 
LB apylinkėse ir apylinkės 
suvažiavimus globoja ir at
lieka techniškus suvažiavimo 
darbus, o apygardos valdyba 
paruošia suvažiavimui dar
botvarkes.

Taigi šių 1995 m. anks- 

diniams.
- Daryk kaip išmanai. 

Tai tavo reikalas.
Po poros valandų darbas 

įpusėtas. Apypilnė gorė pe
lenų liudijo masės popierių 
žuvimą. Abu partizanai juo
domis nuo pelenų rankomis, 
įraudusiais nuo kaitros vei
dais išgirdo duslius garsus 
ties pat jų galvomis.

- Kas tai?
- Atrodo, kad kažkas iš 

bolševikų užsilipo ant mūsų 
slėptuvės... Taip! Girdi? 
Vaikščioja virš mūsų bunke
rio, nors jis atrodo tik kaip kal
vutė. Greičiausiai, jie užuo
dė dūmus...

Beveik tuoj pro žemės ir 
medžių sluoksnį, o gal ir pro 
dūmtraukį, išgirdo rusų kalba 
neaiškius, prislopintus gar
sus. Tačiau aiškiai juntama, 
jog rusas, ar keli jų kalba la
bai garsiai, kone rėkaudami. 
Sukluso.

- Draugai! Pasiduokit 
geruoju! Mes jūsų nešaudy
sime, o elgsimės kaip su karo 
belaisviais. Asmeniškai jums 
garantuoju neliečiamybę! 
Jūs esat iš visų šalių apsupti, 
o mūsų čia yra tūkstančiai! 
Jūsų jėgos prieš mus yra vie

tyvą pavasarį, vasario mėn. 
24-25 d.d. ir suvažiuos Flori
dos bendruomenininkai į sa
vo metinį suvažiavimą, Day
tona Beach, FL. Suvažiavimą 
globos Daytona Beach LB 
apylinkės energingoji valdy
ba, vadovaujama dr. Birutės 
Preikštienės.

Šį suvažiavimą ruošti 
daytoniškiai įsipareigojo 
1994 m. vykusiame apygar
dos suvažiavime, Juno Beach,

FL. Tad pažadą žada ištesėti 
gerai ir suvažiavimą suruošti 
darbingą. Programos reika
lais, be abejo, rūpinasi LB 
FL apygarda.

Suvažiavimas prasidės 
vasario 24 d. penktadienį. Su
važiavimo vieta - vienas iš 
geriausiųjų viešbučių - Trea- 
sure Island Inn, 2025 So 

ni niekai! Mes jus uždusin
sime, uždarę dūmtraukį ir su
sprogdinę visą bunkerį. Už- 
trokšit kaip laukinės žiurkės!

Ąžuolis ir Senelis vis de
gino gorėję dokumentus, o 
dūmai pro angą slėptuvės 
stoge sutirštėjo.

- Ei, jūs! Aš žinau, kad 
jūs deginat savo svarbius do
kumentus! Jūs jau aiškiai ži
note kas jūsų laukia! Bet aš 
jums garantuoju - jūs būsite 
nepaliesti ir atgausite laisvę, 
jeigu teismas jus išteisins. 
Jeigu pasiduosite, tai garan
tuota amnestija ir gausite tik 
sumažintą kalėjimo bausmę. 
Pagalvokit! Ojūsų dokumen
tai mums visai nesvarbūs! 
Žinoma, jeigu ten yra kas la
bai svarbaus, tai jų degini
mas tik pablogins jūsų padėtį 
ir bausmė bus jums didesnė.

Partizanų bunkeris vis 
rūko ir rūko, o iš jo vidaus 
bolševikai neišgirdo nė ma
žiausio garso atsakymui. Už
tat Ąžuolis ir kiti partizanai 
išgirdo lauko oratorių užsi
kosint. Atrodo jis atsitiktinai 
įkvėpė daugiau dūmų.

- Jeigu jūsų čia yra nors 
ir du ar trys šimtai, tai socia
listinė sistema nenori, kad be 

Atlantic Avė. (Rt Al A, ant jūros 
kranto), Daytona Beach Shorcs.

Pirmą dieną nuo 11 iki 
12 vai. registracija. O po jos 
nuo 12-5 vai. p.p., su maža 
pertrauka, darbo posėdžiai.

Šeštadienį, vasario 25 d. 
suvažiavimas prasidės 9:30 
vai. ryto. Bus atlikta papil
doma atstovų registracija ir 
darbo posėdžiai. Po pirmųjų 
posėdžių, 1 vai. dalyvių ir sve
čių susipažinimas, jaukus pa
bendravimas, kokteiliai, už ku
riuos teks patiems apsimokėti.

Po to 2 vai. suvažiavimo 
užbaigimo pietūs, kurių metų 
kalbą pasakys garbės viešnia, 

naujoji JAV LB Krašto val
dybos pirmininkė adv. Regi
na Narušienė.

Informacija dalyviams: 
Rengėjai prašo iš anksto pra
nešti apie dalyvavimą suva
žiavime ir pietuose, atsiun- 
čiant mokestį - 16 dol. ne 
vėliau vasario 10 d.

Daytona Beach FL. LB 

reikalo žūtų tiek žmonių! 
Būkit protingi - pasiduokit 
be kovos, kuri visiškai be
prasminga, nes mūsų yra šim
teriopai daugiau!

- Atrodo, kad čia kalba 
koks pulkininkas ar net gene
rolas... Vadinasi, mes labai 
svarbūs, jeigu prieš mūsų 
aštuonetą bolševikai surinko 
net kelis tūkstančius mongo
lų karių! Juk tai sudaro ar tik 
ne dvi divizijas!

- Cha, cha, cha!... Jie 
galvoja, kad mūsų čia yra net 
keli šimtai...

Bet ilgai juoktis negalė
jo. Lauke jau visai prašvito 
nauja, saulėta liepos diena ir 
tik paukščiai šile nečiulbėjo, 
gausybės ginkluotų karių iš
baidyti. Padėtis buvo aiškiai 
beviltiška ir visi tai juto. Pa
siduoti partizanų statutas 
draudžia. Vadinasi... Verčiau 
garbingai kautynėse žūti.

Mirtinoje tyloje pagaliau 
visi suneštieji dokumentai su
deginti. Visų partizanų akys 
nukrypo į Ąžuolį. Jis įsakė:

- Seneli, su Aro grupe 
bandykite prasilaužti pro bol
ševikus. Šaudydami skirsty
kitės į visas šalis. Dieve 
jums padėk... 

apylinkės iždininkui: 
Pranui Damijonaičiui, 
54 Mayfield Terrace, 
Ormond Beach, FL 32174,

arba pirmininkei: 
Dr. Birutei Preikštienei, 
21 MinsnerTraiL 
Ormond Beach, Fl. 32174. 
Čekiai išrašomi minėtų pa
reigūnų vardu.

Norintiems apsigyventi 
viešbutyje, nakvynėms yra 
užsakytas naujas, gražus Ba- 
hama House viešbutis, ant 
jūros kranto, tik du pastatai į 
šiaurų nuo Treasure Island. 
Adresas: 2001 So Atlantic 
Avė. Daytona Beach Shores, 
Fl. 32118. Kambario su 
dviem lovom kaina 66 dol., 
įskaitant lengvus pusryčius. 
Pažymėtina, kad visi kamba
riai turi vaizdą į jūrą, arti 
Treasure Island, taigi labai 
patogu.

Norinčius apsigyventi 
minėtame viešbutyje, prašo
me kambarių užsakymo rei
kalu kreiptis telefonu: 1-800- 
571-2001 ir paminėti, kad 
dalyvaujate "Lithuanian Com- 
munity Conference". Viešbu

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS 
LOS ANGELES SKYRIUS

maloniai kviečia visus Los Angeles ir apylinkių lietuvius 
dalyvauti

prezidento ANTANO SMETONOS
iškilmingame šimto dvidešimties metų gimimo ir 
penkiasdešimties metų mirties sukakties minėjime 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 1995 m. vasario 12 dieną, 
12:30 vai. p.p.

Prelegentas žurnalistas - redaktorius Karolis Milkovaitis 
Meniną programą atliks sopranas Laima Stepaitienė iš 
Chicagos, akompanuos muzikė Raimonda Apeikytė.

VALDYBA

- O tu pats kaip?
- Aš dar palauksiu, o ta

da paseksiu jūsų pėdomis, 
nes prie upelio angos mus iš
keps kaip viščiukus...

Senelis pakartojo Arui ir 
kitiems dviem partizanam 
vado įsakymą. Aras tuoj pat 
pirmasis iššoko ir ėmė skinti 
aiškiai dabar matomoje arti
miausio apsupimo žiedo tank
mėje stovinčius bolševikus 
automato serija, viena, antra. 
Bet daug skaitlingesnis prie
šas ėmė mėtyti granatas. Pas
kui Arą iššoko Senelis ir nu
metė savo granatą, bet tuo 
pat metu šoko į šalį, kairėn, 
kur griuvo už krūmų. Tuoj 
greit nušliaužė pagal krūmus 
tolyn, ligi pat statcfcopakriau- 
šio, ir krito nuo jo žemyn. 
Nepertraukiamame šaudymo 
triukšme laukė savo kūne pa
taikant priešo kulkų. Ne tik 
šautuvų, bet ir visa įvairiau
sių ginklų kanonada kėlė pra
garišką triukšmą ramiajame 
Punios šile. Prie pat bunke
rio šūviai tratėjo tankiausiai.

Nutaręs palaukti kitų ko
vos draugų Senelis klausėsi 
ir dairėsi, bet ilgai niekas ne
sirodė. Čia pat pastebėjo pil
ną medžių lapų duobę ir į ją 

tyje kambarius užsakyti ne vė
liau vasario 11-tosios dienos.

Šiame straipsnelyje duo
dame smulkią informaciją, 
kuria prašoma pasinaudoti 
visus suvažiavime dalyvau
siančius asmenis. Kol kas 
Floridos LB apygardos val
dyba tebeplanuoja paties su
važiavimo darbotvarkę. Ma
nome, kad apie ją dar suspė
sime pakalbėti ir spaudoje.

Būtų labai gera, kad Flo
ridos Lietuvių Bendruome
nės apylinkės, kurių yra še
šios, nedelsiant sušauktų su
sirinkimus, išrinktų atstovus, 
drauge savo susirinkimuose 
aptartų LB ateities veiklą, 
kad atstovai galėtų klausimus 
iškelti suvažiavime.

LB Daytona Beach apy
linkės valdyba rūpestingai 
ruošiasi suvažiavimą globoti, 
sudaryti geras darbo sąlygas 
ir labai norėtų, kad suvažia
vime Floridos bendruome- 
ninkų gausiai dalyvautų.

Tad, mieli floridiškiai 
bendruomenininkai. Jūsų lau
kia LB Daytona Beach apy
linkės valdyba.

įšoko, tuoj paskendęs lapų 
gausybėje. Blykstelėjo min
tis, kad šitaip jis galėtų ištū
noti ir ilgiau, gal net dieną ar 
dvi tikrai įmanoma čia išbūti, 
įsiklausė į iš naujo pasmarkė- 
jusį šaudymą. Suprato, kad 
dabar jau Ąžuolis su likusiais 
partizanais bando prasiveržti. 
Ir vėl tyla. Sį kartą tokia ilga 
ir kankinanti.

"Nejau jie visi žuvo? 
Viešpatie mano! Ar gali bū
ti? Septyni kupini energijos 
ir tėvynės meilės vyrai... Nė 
vienam nepasisekė... Nejau, 
Dieve, mane išaugojai? Argi 
aš vertas?"

Bijojo net ašaroti, bijojo 
garsiau atsidusti ar pajudėti, 
kad bolševikai jo nesurastų. 
Susirietus sėdėti drėgnoje 
duobėje nelengva, bet gyvy
bę gelbėti verta. Iš tolo išgir
do to paties bolševikų vado 
balsą. Atrodo, užsilipęs ant 
bunkerio dar bandė įkalbėti 
ten nebeegzistuojančius, esą 
jų pastangos gintis yra vel
tui... Tik vienas Senelis ži
nojo, kad bailusis bolševikų 
komisaras ar generolas veltui 
kalba tuščiai ir nebylei parti
zanų slėptuvei.

(Bus daugiau)
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PIRMASIS PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ SUVAŽIAVIMAS 

(Prancūzijos LB atstovės įspūdžiai)

PARAMA LIETUVOS NAŠLAIČIAMS

Tą dieną atsibudau kupi
na ypatingo džiaugsmo - va
žiuoju į Lietuvą, į pirmą kar
tą Nepriklausomybę atkūru- 
sioje Lietuvoje surengtą viso 
Pasaulio lietuvių bendruome
nių suvažiavimą. Jau Pary
žiaus aerouoste akį traukė 
spalvingi marškinėliai ir ke
puraitės su lietuviškais užra
šais. Kaip vėliau supratau, 
tai buvo Argentinos lietuvių 
jaunimas, vykstantis į pasau
linį jaunimo suvažiavimą.

Vilniaus aerouostas. Fo
tografų minia, televizija, žur
nalistai, tautiškų rūbų gausu
mas, verbos, duona ir druska 
- retai teko matyti tokį šventiš
ką šurmulį Vilniaus aerouoste.

Štai rytojaus dieną Anykš
čiai. Ausyse groja A. Bara
nausko "Anykščių šilelio" 
muzika "...voveruškų leike- 
lės sarmatlyvai kyši". Mes 
įsikuriame patogiuose "Šile
lio" poilsio namų kambariuo
se. Sužinau, kad mūsų yra 
apie du šimtus iš 21 pasaulio 
šalies. Po truputį apsipranta
me, susipažįstame ir prade
dame darbą. Čia pradeda ryš
kėti kuo mes akivaizdžiai ski
riamės ir kuo esam panašūs.

Skirtingi mūsų likimai, 
įvairios išvykimo svetur prie
žastys ir aplinkybės. Vieni 
lietuviai buvo vežami į Rytus 
gyvuliniuose vagonuose, kiti 
į Vakarus nuo Raudonosios 
armijos traukėsi patys. Treti 
staiga atsidūrė užsienyje, nė 
nepajudėję iš savo namų, tai 
lietuvių etninių žemių gyven
tojai. Yra dar ir "meilės trem
tiniai", t.y. tie, kurie svečiuo
se rado vyrą ar žmoną ir ten 
pasiliko. Taigi visi mes - tai 
"išeivija", "išvežija" ir "išli- 
kija". Skirtingos mūsų tau
tiečių problemos skirtingas 
požiūris į Tėvynę.

JAV, Didžiosios Britani
jos, Prancūzijos, Belgijos,

"ŽYDĖJUSI VEIKLA"
Neleiskime numirti lietu

viškam žodžiui, ypatingai 
buvusios veiklos atsimini
mams! Mūsų gretos retėja, o 
dar daug kas liko neužfik
suota.

Visi žinojome ar bent 
girdėjome apie Stepą Sodei
ką ir Gasparą Veličką, bet jie 
abu jau negrįžtamai ana
pus... Tai jiedu sukūrė Lie
tuvių Tautinį Ansamblį, ku
ris aplankė Vokietijoje visų 
trijų okupacinių zonų lietu
vių tremtinių stovyklas, o 
taip pat per dainą, šokį ir vai
dybą siekė paveikti pasaulio 
valdovus, kad užstotų mūsų 
pavergtą Tėvynę. Per nepil
nus 4 metus L.T.A. pasirodė 
561 kartą, t.y. beveik kas an
trą dieną rengė įvairius kon
certus, "Atsisveikinimo" mon
tažus arba vaidino veikalus 

Vokietijos lietuvių bendruo
menių atstovai pažymėjo, 
kad juos labiausiai veikia nu
tautėjimo procesas. Ir tik 
bendra kultūrinė veikla, švie
timo įstaigos, vienijantis baž
nytinių parapijų vaidmuo dar 
padeda išlaikyti lietuvybę. 
Džiugu, kad buvo pažymėta 
jaunimo tautiška veikla, kuri 
pagyvėjo, kai pasaulyje buvo 
susidomėta Lietuvos vardu.

Sibiro, Altajaus kraštų 
lietuviai įsivaizduoja vienin
telį lietuvių tautiškumo išsau
gojimo būdą: grįžimą į Lie
tuvą. Tačiau čia susiduriama 
su sunkumais - teisės į pilie
tybę neturi jų vaikai. Norėtų 
lietuviai važinėti į gimtąjį kraš
tą su šeimos nariais be vizų 
ir daugybės kitų formalumų.

Daugiausia vilčių su Lie
tuvos Respublikos Seimo ir 
Vyriausybės politika sieja 
lietuviai, gyvenantys artimiau
siose užsienio kraštuose, et
ninėse lietuvių žemėse: Bal
tarusijoje, Lenkijoje, Rusijos 
Kaliningrado srityje. Pasak 
Lenkijos atstovo,’ši išeivija 
nereikalaus Lietuvos piliety
bės, neieškos teisių į Lietuvo
je išlikusį turtą, kas akivaiz
džiai sudarytų keblumų Lie
tuvos ir Lenkijos santykiams. 
Baltarusijos pirmininkė teigė, 
kad jie tikisi paramos ne tiek 
iš Lietuvos valstybės kiek iš 
kitų kraštų lietuvių.

Prasidėjus darbui sekci
jose visi šie skirtingumai pa
sireiškė dar labiau. Vykda
ma į suvažiavimą paruošiau 
pranešimą apie kultūrinę 
veiklą. Ataskaita, tarptauti
niai projektai, PrLB veikla. 
Siūlau sutelkti mūsų bendras 
jėgas visame pasaulyje, pa
teikiu konkrečią strategiją. 
Bet čia dar aiškiau matau 
mūsų margumą ir mąstymo 
skirtumus. Gyvendami sve
tur mes išsaugojame gilų ryšį

"Nemunas žydi" bei "Žmo
nės prie vieškelio". L.T.A. 
atliko milžinišką kultūrinį ir 
Tėvynės laisvinimo darbą be 
jokio atlyginimo, dažnai dirb
damas labai vargingose sąly
gose. Savaime Ansamblis 
vertas pagerbimo ir paminė
jimo ne žodžiu, o raštu, kny
goje "ŽYDĖJUSI VEIKLA, 

Lietuviu Tautinio Ansamblio 
prisiminimai po 50 metu", 
kuri jau baigiama ruošti spaus
dinimui, bet tam trūksta lėšų.

Daugumas L.T.A. narių, 
patekę į Ameriką, Kanadą ir 
Australiją, iš buvusių jau
nuolių tapo pensininkais ir 
juos visus sunku susirasti. 
Tačiau Lietuvių Fondas jau 
atmetė mūsų prašymą stam
besne auka paremti šį užmo
jį, nes linkęs remti daugiau
sia dabartinės Lietuvos jauni- 

su žeme mūsų sieloje, for
muojame savo požiūrį į mus 
supantį pasaulį. Suprantama 
mūsų nostalgija, nacionalinio 
savitumo ieškojimas ir išsau
gojimas. Tai Lietuvos kultū
ra. Tačiau Lietuva yra taip 
pat universalios pasaulinės 
kultūros dalis, kur ji pasireiš
kia per savo atstovus mene, 
literatūroje, moksle. Jai taip 
pat reikalingas unikalus folk
loras ir visi kiti elementai, 
kurie išreiškia mūsų meilę. 
PrLB buvome vieninteliai 
pristatę ataskaitas ir projek
tus universaliai kultūrai. Po 
susirinkimo Ministerijos at
stovas pasiūlo man pratęsti šį 
pokalbį Vilniuje.

Aptarę rūpimus klausi
mus, kas vakarą dalyvaujame 
surengtose laisvalaikio pro
gramose, susipažįstame su 
Anykščių muziejais, daly
vaujame tautinėse vakaronė
se, išklausome šv. Mišių 
Anykščių Šv. Mato bažnyčioje.

Paskutinę suvažiavimo 
dieną mus priima Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Al
girdas Brazauskas, kuris, ne
žiūrint didelio užimtumo, 
prisiminkim, kad tą dieną jo 
laukė pasimatymas su JAV 
prezidentu Rygoje, paskiria 
mums beveik visą valandą, 
kas leidžia kiekvienai bend
ruomenei išdėstyti savo rū
pesčius ir pasidalinti jais su 
Respublikos prezidentu.

Ką atneša tokie susirin
kimai? Manau, kad, šnekant 
man artima muzikine kalba, 
tai buvo viena iš repeticijų. 
Mes išklausėm vieni kitus, 
bandėm suderinti savo smui
kus, kas neapsiėjo be kelių 
aštrių akordų bei techninių 
problemų. Tikrasis darnus 
koncertas turi įvykti ateityje. 
Nuoširdžiai tuo tikiu.

Mūza Rubackytė 
(Communaute Utuanienne en France) 
BUUJTTIN DE DECEMBRE1994

mėlį, kuriems gal ne visiems 
rūpi lietuviškas žodis. Turi
me tik 53-jų buvusių narių 
adresus ir laukiame jų para
mos, bet kiekvienas negali 
paremti šį leidinį. Daugelis 
buv. dalyvių yra mirę, o kitų 
dar nerandame, todėl nedide: 
lė grupė negali įstengti sudėti 
pakankamą sumą šiai knygai 
išleisti.

Iniciatorių vardu kreipiuo
si į Jus, prašydamas pagal iš
gales dosniau paremti mūsų 
sumanymą, įamžinti L.T. An
samblio atminimą. Su pakan
kamu entuziazmu ir parama 
sugebėsime pastatyti L.T. an
sambliui jei ne amžiną, tai 
bent labai ilgam užsiliksiantį 
paminklą!

Tikimės knygą išleisti 
1995 metais, L.T. Ansamblio 
50 metų sukakčiai nuo jo įsi- 
steigimo Vokietijoje atžymė
ti. Čekius prašom rašyti ma-

Amerikos mokykloje, 
kurioje dirbu, vaikai ir jų tė
vai suaukojo virš 120 didelių 
maišų naujų ir padėvėtų šiltų 
drabužių Lietuvos našlai
čiams. Visa tai buvo perduo

Kalėdų proga, Kolmar (Oak Lawn IL) mokyklos mokiniai suaukojo 
didelę siuntą šiltų drabužių Lietuvos našlaičiams. Iš k.: mokytoja 
Sandy Bogusevic, direktorė Arlene Ronshausen ir mokiniai: Dan 
France ir Collen Brennagan. R.Rudaitienės nuotr

GERBIAMI CLEVELANDO LIETUVIAI!
Nuoširdžiai dėkoju vi

siems, kurie iki šiol šelpėte 
Vasario 16-tos gimnaziją. 
Clevelande yra tokių kilnių 
žmonių, kurie remia gimna
ziją jau arti 50 metų. Garbė 
jiems ir padėka už ištvermę 
ir lietuvišką širdį.

Visi žinome kokioje ap
linkoje auga dabartinis Lietu
vos jaunimas. Jiems reika
linga mūsų visų pagalba. 
Lietuvių mokytojų pastango
mis į tą pagalbą ateina sve
timtaučių mokytojų talka.

Vasaros metu Amerikos 
mokytojai, kartu su mūsų 
mokytojais, vyksta į Lietuvą 
supažindinti Lietuvos moky
tojus su tikra auklėjimo sis
tema. Jie aukoja daug laiko 
ir pinigų, padėdami Lietu
vos mokytojams pasivyti tai, 
ko mūsų tauta neteko per 50 
metų. Tą daro ir Vasario 16- 
tos gimnazijos mokytojai. 
Remdami Vasario 16-tos gim
naziją, mes tiesiame naujus 
kelius Lietuvos ateičiai.

Maloniai prašau visus, 
kiek mūsų jėgos leidžia, nors 
ir maža auka, paremkime 
vienintelę lietuvišką gimna- 

no vardu ir adresu:
6487 Camino dėl Parque, 

Carlsbad, CA 92009, USA. 

Paaukoję $100 arba daugiau 
bus knygoje įrašyti Mecenatų 
sąraše, o kiekvienas atsiuntęs 
ne mažiau $30, gaus atspaus
dintą leidinį. Tikimės jūsų 
dosnumo.

Iniciatorių vardu -
Andrius Mironas
Buvęs L.T.A. admi
nistratorius 

ta "Saulutės" organizacijai.
Galbūt ši nuotrauka pa

skatins ir kitus lietuvius mo
kytojus organizuoti panašius 
projektus savo darbovietėse? 

Ritonė Rudaitienė

ziją už Lietuvos ribų, nes 
jiems ta parama yra labai rei
kalinga. Vasario 16-tosios 
gimnazija yra tas lietuvybės 
žiburėlis - neleiskime jam 
užgesti.

Čekius prašau rašyti BAL
FAS vardu ir siųsti Izabelei 
Jonaitienei, 1532 East 214th 

St., Euclid, Ohio 44117. Au

kos nurašomos nuo mokesčių.
Vasario 16-tos gimnazi

jai 1994 metais aukojo: 
Clevelando Lietuvių 
Bendruomenė ..................$100.00
Dr. A.L. Čepulis ................  50.00
Irena Satkas ........................ 50.00
Onutė ir Petras Žilinskai ..... 40.00
Henrikas Macijauskas ......... 35.00
Viktoras Šilėnas .................  30.00
Juozas Pivoriūnas ............. 30.00
Rimvydas Šliažas ...............  30.00
Gražina Natkevičienė .......... 25.00
Aurelija Balašaitienė ........... 25.00
Juozas Mikonis .................. 25.00
Gražina Vamelienė ............. 25.00
Valiūtė Dancho .................. 25.00
Vincas Apanius .................. 20.00
R. ir D. Nasvyčiai ..............  20.00
Beatričė Pautienienė ........... 20.00
Antanas Styra ..................... 20.00
Natalija Bielinienė .............  20.00
Bronius Bernotas ............... 20.00
Ona Naumanienė ............... 20.00
Elena Nainienė ................... 20.00
Jadvyga Dautienė ...............  20.00
Vaclovas Valys .................. 20.00
Dr. V. ir V. Gruzdžiai ......... 20.00
Jonas Gudėnas ................... 20.00
Lina Slabokienė .................  15.00
Aleksas Spirikaitis .............. 15.00
Jurgis Malskis .................... 15.00
Vladas Bacevičius ............... 12.00
Henrikas Stasas i................. 12.00
Vladas Bačiulis ................... 12.00
Augustinas Rastauskas ....... 10.00
Nora Gečienė ..................... 10.00
Joana Račylienė .................  10.00
Stefanija Radzevičiūtė ......... 5.00

Už aukas iš anksto dėkoju, 
Izabele Jonaitienė 
#142 Būrelio vadovė
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JIS TAIP PAT BUVO 
PRIE "VLIKO LOPŠIO"

Pernai, švenčiant Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto susikūrimo penkias
dešimtmetį, buvo pagerbti ir 
apdovanoti kai kurie iš buvu
sių VLIK'o vadovų, o pirmie
ji šio komiteto organizato
riai, stovėję prie jo lopšio, 
per skubą buvo pamiršti. Ta 
klaida atitaisyta šiemet, nau
ju Prezidento dekretu Vyčio 
Kryžiaus ordinais apdovano
jant dr. A. Damušį, dr. M. 
Mackevičių ir poetą, ilgametį 
"Dirvos" redaktorių B. Gai- 
džiūną", rašo Jonas Linkevi
čius "Dirvoje" Nr. 48.1994.12.15 d.

Tai tiesa, bet nevisiška. 
Prie VLIK'o lopšio stovėjo 
daugiau asmenų, negu tik tie 
trys apdovanotieji. (Iš tikro, 
M. Mackevičius nėra buvęs 
to VLIK'o nariu).

VLIK'ą steigiant 1943 m. 
dalyvavo trylika tuo metu 
Lietuvos pogrindy veikusių 
grupių, pagal kurių susitari
mą pirmasis komitetas buvo 
sudarytas iš devynių grupių 
po vieną atstovą. Iš tų devy
nių asmenų dabar tebėra gyvi 
tiktai trys: dr. A. Damušis, 
agr. B. Gaidžiūnas ir teisių 
daktaras Bronis Kasias (anks
čiau vadinusis Kazlausku). Du 
pirmieji iš jų buvo pagerbti, 
bet dr. Kasias liko pamirštas.

Grupėms tariantis dėl 
VLIK'o steigimo, dr. Kasias 
atstovavo Vienybės Sąjūdžiui. 
Po susitarimo pirmame po
sėdyje pasiskirstant pareigo
mis, greta pirmininko, dviejų 
vicepirmininkų ir sekreto
riaus buvo numatyti penki 
komiteto nariai, kurių vienas 
buvo dr. Kasias.

Šios sudėties VLIK'as 
1944 m. vasario 16 d. paskel
bė deklaraciją, kurioje išdės

KA8TA0 OBRVĄ
vapėtas

Kadangi jau eilę metų 
gyvename Amerikoje, tad ir 
amerikietiški papročiai skver
biasi į mūsų gyvenimą. Ame
rikiečiai sako, kad nesvarbu 
kaip apie tave rašo. Gerai ar 
blogai. Svarbu, kad rašo. 
Tuo įrodai, kad esi gyvas.

Man daug gyvybės su
teikė Dirvos 50-tas numeris. 
Tarp kita ko, kodėl tik 50-tas. 
Turėjo būti 52-as. Juk Dirva 
savaitinis laikraštis. Bet tiek 
to. Grįžkime prie mano rei
kalo. Taigi Dirvoje net du 
atsiliepimai į mano asmenį. 
Labai tyrinėjau ar nebus ko 
nors įžeidžiančio, kad galė
čiau patraukti į teismą, kaip 
dabar lietuvių bendruomenė
je daroma. Antrasis straips
nis net nemini tikrų pavar
džių. Labai bailus rašytojas. 
Abudu autoriai pasirašo sla- 
pyvardėmis. Čia aš labai 
susimąsčiau. Kaip būtų buvę 

tė savo siekius dėl Lietuvos 
laisvės atstatymo. Tačiau jo 
veiklą netrukus sutrukdė vo
kiečių įvykdyti suėmimai ir 
kai kurių jo narių pasitrauki
mas iš krašto, sovietų frontui 
artyėjant prie Lietuvos. Dr. 
Kasias laimingai išvengė su
ėmimo ir pasiekė Ameriką, 
kur pagaliau įsikūrė Pennsyl
vanijos valstijoje, ir nuo 
1949 m. profesoriavo Wilkes 
kolegijoje iki pasitraukimo į 
pensiją. Ten iki šiol ir tebe
gyvena.

Profesoriaudamas ir gy
vendamas toliau nuo lietuviš
kų centrų, dr. Kasias neturėjo 
galimybės aktyviau pasi
reikšti lietuvių veikloje bet 
jis palaikė ryšius su VLIK'u, 
dalyvavo jo seimuose ir kėlė 
Lietuvos laisvės reikalą savo 
aplinkoje. Tačiau, kaip moks
lininkas, jis daugiausia pa
tarnavo Lietuvai savo raštais. 
Jis yra išleidęs apie penkias 
knygas ir parašęs (daugiausia 
slapyvardžiais) eilę straips
nių įvairiuose žurnaluose 
anglų ir prancūzų kalbomis. 
Ypač pažymėtini yra du jo 
stambūs veikalai: anglų kal
ba "USSR and German Ag- 
gression Against Lithuania", 
ir prancūzų kalba "La Lithua- 
nie et la Seconde Guerre 
Mondiale".

Taigi, dr. Bronis Kasias 
ne tiktai buvo prie "VLIK'o 
lopšio", rizikuodamas savo 
laisve ar net gyvybe pogrin
džio veikloje, bet ir savo raš
tais reikšmingai prisidėjo 
prie Lietuvos laisvės atstaty
mo. Šie jo nuopelnai nebus 
pamiršti nepaisant to, ar jie 
bus ar nebus kuo nors atžy
mėti.

Juozas Vitėnas

gerai jeigu ir aš būčiau rašęs 
slapyvardžiu. Dabar galė
čiau ramiai vaikščioti ir nebi
joti, kad kas man fizionomiją 
pakeis, mano straipsniui ne
patikus. O dabar esi pavoju
je, kad tavęs į teismą nenu- 
temtų arba nosies "buvusią 
padėtį reikėtų atstatyti. Bet 
jau pervėlu. O dabar žvilg- 
čioju į kiekvieną sutiktą ir 
galvoju ar tik nebus tas po 
slapyvardėmis pasislėpęs.

Man labai patiko saki
nys: Tamsta, kaip aukšto in
telekto asmuo. Ir kadangi 
nebuvo tarp kabučių, reiškia 
tikrai taip apie mane mano. 
Trigubas dėkui.

Kas liečia pomidorus ir 
užperėtus kiaušinius, tai čia 
reikia pataisos. Aš pats bū
čiau užfundijęs dvigubą 
kiekį, tam, kuris būtų metęs 
aukščiau paminėtus produk
tus ir pataikęs.

(Atkelta iš 2 psl.)

•Los Angeles baigėsi be 
rezultatų, jury nuomonėms 
pasidalinus, broliukų Lyle ir 
Erik Menendez teismas. Pro
kuroras tvirtino, kad 1989 m. 
rugpjūčio 20 abu broliai, da
bar 26 ir 23 metų amžiaus, 
susitarę nužudė savo tėvą ir 
motiną, norėdami paveldėti 
14 mil. dol. turtą. Broliai aiš
kino teisme, kad tėvai daug 
metų juos skriaudė ir išnau
dojo. Kalifornijos prokura
tūra tvirtina, kad teismas bus 
pakartotas.

VASARIS
•Vasario 3 į erdvės orbitą 

pakilo JAV erdvėlaivis "Dis- 
covery". Pirmąsyk įguloje 
buvo patyręs rusas kosmo
nautas Sergei Krikalev.

•Vasario 21 d. buvo suim
tas aukštas žvalgybos įstai
gos ČIA pareigūnas Aldrich 
Ames ir jo žmona. Kontra- 
žvalgybos specialistas Ames 
kaltinamas gavęs iš Sovietų 
Sąjungos du su puse milijono 
dolerių už svarbią informaci
ją. Sovietų žvalgybai pavy
ko išaiškinti 12-15 šnipų, dir
busių Amerikos žvalgyboje. 
Jie visi buvo likviduoti, kai 
Ames juos išdavė.

•Vasario 3 Rusijos ir Gru
zijos prezidentai pasirašė su
tartį. Rusijai leista laikyti 
Gruzijoje tris karines bazes, 
už kurias rusai pažadėjo eko
nomines lengvatas, paskolas, 
pažadėjo treniruoti ir aprū
pinti Gruzijos karines jėgas.

•Vasario 3 prezidentas 
Clintonas paskelbė, jog at
šaukiamos Vietnamui taiky
tos prekybos sankcijos, užsi- 
tęsusios 19 metų. Vietnamo 
vyriausybė už tai pažadėjo 
stropiau ieškoti Vietname 
dingusių amerikiečių karių, 
kurių dar nerasta 2,238. Va
sario 7 vietnamiečiai perda
vė JAV atstovams dar 12 
karstų, kuriuose, spėjama, 
yra amerikiečių kaulai.

Gale A.B. švenčių progai 
linki man ramybės. Kas bus, 
jeigu aš ir kiti nusiraminsi
me? Bus labai nuobodu.

Bebarzdis, kaip minėjau 
labai atsargus, neįvardinda
mas pavardžių. Bijo.

Šiek tiek užsimena apie 
"barzdos prisiuvimą". Turiu 
pareikšti, kad šis posakis nau
dojamas Kaune tinka ir šiems 
laikams. Komunistai, pasi
slėpę po LDDP, prisiuvo 
barzdą visai Lietuvai.

Atkreipė dėmesį ir labai 
rimtas Juozo Žygo straipsnis. 
Jis vis dar sielojasi, kaip gau
ti Lietuvos pasą. Esą prie 
dokumentų reikėtų pridėti 
šimtinę. Aš manau, kad už 
dvi šimtines gautu ir be do
kumentų. Aš pats vedžiau 
ilgą susirašinėjimą su Lietu
vos ambasadorium Eidintu. 
Pagaliau griebiausi šiaudo. 
Paklausiau, gal galėčiau gau

Iš visur apie viską
•Vasario 25 d. Jeruzalės 

musulmonų šventyklon įsi
brovęs iš Amerikos persikė
lęs Izraelin Baruch Goldstein, 
pradėjo šaudyti į arabus, nu
žudė 29, kiti trys žuvo su
mindyti bėgančių iš mečetės. 
Apie 150 buvo sužeistų, žu
vo ir pats užpuolėjas. Tas 
atentatas pakenkė jau vyks
tančioms palestiniečių ir Iz
raelio deryboms, 20 palesti
niečių žuvo gatvių demon
stracijose.

•Vasario 23 Rusijos par
lamentas 253-67 balsais, dar 
28 susilaikius nuo balsavimo, 
paskelbė amnestiją vadams, 
raginusiems 1991 ir 1993 nu
versti demokratinę Rusijos 
valdžią. Tarp kitų paleistas 
iš kalėjimo buvęs viceprezi
dentas Aleksandr Ruckoj pa
skelbė kandidatuosiąs 1996 
m. į prezidento vietą.

•Vasario 12 Norvegijoje, 
Lillehammer atidarytos Olim
pinės žiemos sporto žaidy
nės, dalyvavo 1,884 sporti
ninkai iš 67 valstybių, jų tar
pe iš 11 buvusių sovietinių 
respublikų. Moterų figūrinio 
čiuožimo varžybose aukso 
medalį laimėjo Ukrainos 16 
metų Oksana Baiul. Antroje 
vietoje liko amerikietė Nan- 
cy Kerrigan, o jos užpuolimo 
plane dalyvavusi Harding li
ko aštuntoje vietoje.

KOVAS
•Kovo mėn. iš pareigų pa

sitraukė prezidento patarėjas 
Nussbaum ir teisingumo de
partamento aukštas pareigū
nas Hubbell, senas prez. Clin
tono bičiulis. Whitewater 
skandalas pradėjo plėstis. 
Kai kurie Baltųjų Rūmų pa
reigūnai kaltinami sunaikinę 
dokumentus, paimtus iš Clin
tono patarėjo Vincent Foster 
kabineto, po to, kai jis nusi
žudė 1993 m.

•Buvusios Jugoslavijos 

ti pasą, kaip kovotojas su ko
munistų partiją. Atsakymo 
nebegavau. Ir supratau. 
Trukdau ambasadoriaus bran
gų laiką.

Štai pasiektas nepapras
tai didelis diplomatinis lai
mėjimas. Ambasadoriaus 
duktė dalyvaus New Yorke 
Waldorf Astoria viešbutyje 
didžiaturčių baliuje. Kitų 
laimėjimų neteko girdėti. 
Tik peršasi ne visai kuklus 
klausimas: kiek Lietuvos 
iždui kainuos tas didžiulis 
diplomatinis laimėjimas?

Patariu Juozui Žygui. 
Dvi galimybės: pirma - Bra
zauskas, būdamas Chicagoje, 
žadėjo duoti pasą kiekvie
nam, kuris į jį kreipsis; antra 
- važiuok į New Yorką į 
Waldorf Astoria balių susi
tikti su Eidinto dukra. Ji 
galės padaryti protekciją. 
Bet teks užstatyti visą tavo 

musulmonų valstybė Bosnija 
ir jos kroatų valdomi plotai 
sudarė federaciją, nutraukė 
kovas. Kovo 18 Washingto- 
ne pasirašytoje sutartyje abi 
tautos pabrėžė reikalą susi
jungti federacijoje su Kroatija.

•Tarptautinė atominės 
energijos agentūros vado
vybė pasiskundė, jog kovo 3 
d., atvykusi į Šiaurinę Korėją 
inspektuoti branduolinius re
aktorius, ji patyrė, kad Š. 
Korėjos valdžia visų 7 reak
torių apžiūrėti neleis.

•Pietų Afrikoje, besiruo
šiant rinkimams, zulų gentis 
sukilo prieš Afrikos tautinio 
kongreso aktyvistus. Kovose 
per savaitę žuvo 150 žmonių, 
300 sužeista.

•Kovo 25 Somaliją paliko 
paskutiniai JAV kariuome
nės daliniai, po 15 mėnesių 
pastangų atstatyti toje šalyje 
tvarką. Somalijoje žuvo 30 
amerikiečių karių ir 175 bu
vo sužeisti. Kitų šalių karei
vių žuvo 102 ir 262 sužeisti.

•Meksikoje teroristai nu
šovė prezidentinį kandidatą 
Colosio, lankiusį kovo 23 d. 
Tijuana miestą. Tuoj buvo 
suimti du teroristai.

•Anglikonų bažnyčios 
vyskupas Barry Rogerson 
kovo 12 pašventino kunigė- 
mis 32 moteris. Nors angli
konų Sinodas moteris kuni- 
ges patvirtino jau 1975 m. iki 
šiol jų nebuvo įšventinta. 
Apie 40 anglikonų kunigų 
vyrų pasitraukė iš pareigų. 
Kai kurie perėjo į katalikų 
tikėjimą.

•Kovo 10 d. JAV Ligų 
kontrolės centras paskelbė, 
jog AIDS sergančių ameri
kiečių skaičius 1992 m. buvo 
49,016, o 1993 m. jų skaičius 
paaugo iki 103,500. Skaičius 
vėl augo 1994 m., ypač tarp 
moterų, juodųjų ir tarp ispa
nų kilmės amerikiečių.

(Bus daugiau)

turtą ir gal dar insiskolinti 
neribotam laikui.

O dabar atviras žodelis 
Juozui Žygui. Kodėl jie turi 
Tau duoti pasą? Juk už Bra
zauską nebalsuosi. O gal 
pats galvoji kandidatuoti į 
prezidentus. Tokiu atveju 
matysi pasą, kaip savo ausis. 
Mano manymu vargu ar 
Tave įleis į Lietuvą su pasu 
ar be paso. Prirašei labai 
daug blogų žodžių prieš 
ministerius, prezidentą. Gal 
kėsiniesi nuversti valdžią. 
Pabandyk atsiprašyti. Gal 
atleis. O gal ir ordiną gausi.

‘DIRVOS



Jau kuris laikas Lietuvo

je sparčiai vyksta pasiruošia- 

mieji darbai V-sioms Pasaulio 

lietuvių sporto žaidynėms, 

iki kurių atidarymo beliko tik 

truputį daugiau negu pusme

tis. Iš ten ateinančios žinios 

liudija, kad šioms žaidynėms 

yni skiriama daug dėmesio, pa

našiai, kaip ir prieš 4 metus 

ten vykusioms panašaus mąs

to varžyboms, kuriose, dėl tuo 

metu ten vyravusios nesta

bilios politinės situacijos, ne

galėjo dalyvauti daug lietu

vių sportininkų iš užsienio.

Žaidynių organizacinio 

komiteto pirmininku yra Lie

tuvos ministras pirmininkas 

A. Šleževičius, o to komiteto 

darbo grupės vadovu yra R. 

Girskis. Kartu su Lietuvos 

sporto šakų federacijomis bei 

sąjungomis buvo parengti 

žaidynių nuostatai, patvirtin

tos varžybų programos ir 

aikštės, kuriose jos bus ren

giamos.

ŠARŪNAS MARČIULIONIS 
NAUJOJE KOMANDOJE

Kaip skaitytojai, be abe

jo, žino, š. Marčiulionis, ku

ris NBA lygoje pradėjo žaisti 

1989 m. rudenį ir atstovavo 

Golden štate Warriors ko

mandą, nuo šio sezono pakei

tė klubą ir dabar žaidžia 

Seattle Super Sonics profe

sionalų vienete. Po metų per

traukos, kuomet dėl sužeidi

mo jis negalėjo rodytis krep

šinio aikštelėse, jis naujoje 

komandoje vėl, galima saky

ti, turi pradėti iš naujo.

Šią vasarą savo 30-jį gim

tadienį atšventęs krepšinin

kas, pamažu įsijungia į naują 

vienetą. Tik jam, kaip nau

jam žaidėjui komandoje ir 

atėjusiam po tokio didelio 

sužeidimo, dar vis neduoda 

daug žaisti, tad jo statistiniai 

duomenys nėra labai geri. 

Per 16 iki gruodžio 15 d. su

žaistų rungtynių jis aikšelėje 

pabuvojo 265 minutes (vidur

kis 165 min. per rungtynes). Jis 

iš 112 bandymų pataikė 49 

metimus (43.4%), o iš 59 baudų 

įmetė 45 (76.3%). Mesdamas 

tritaškius jis iš 73 pataikė 29 

kartus. Iš viso pelnė 133 taš

kus, taigi jo vidurkis 8.8.

Pagal įmestus taškus jis 

savo komandoje stovi septin

toje vietoje iš 12. Žemiau jo 

yra garsūs žaidėjai - McMil- 

lan, kuris per 461 minutę 

pelnė 91 tašką (vidurkis 5.1) 

ir buvęs Chicago "Bulis" cen

tras Cartwright - 32 taškus 

(vidurkis (2.6) Daugiausia 

šioje komandoje - 363 Taš

kus pelnė Payton (žaidė 630

•aualo 18 d.

LIETUVOJE RUOŠIAMASI 
PRIIMTI PASAULIO 

LIETUVIU SPORTININKUS
Iš viso į šių žaidynių pro

gramą įtraukos 25 sporto ša

kų varžybos, iš kurių 17 yra 

olimpinės ir 7 - neolimpinės 

(kėgliai, regbis, sportiniai šo

kiai, bilijardas, keliautojų žy

gis, žūklė,šachmatai) ir 1 

techninės sporto šakos (avia- 

cįjos sportas). Yra planuoja

ma, kad žaidynėse dalyvaus 

apie 4 su puse tūkstančio 

sportininkų (apie tūkstančio 

laukiama iš užsienio). Yra 

susitarta, kad žaidynių spor

tinių žaidimų turnyruose ne

dalyvaus Lietuvos aukščiau

siųjų lygų komandos, kad čia 

nebūtų jaučiamas didelis 

skirtumas Lietuvos ir užsie

nio komandų pajėgume. Yra 

apskaičiuojama, kad šių žai

dynių išlaidos sieks 3 milijo

nus litų. Daug rūpesčių kelia 

žaidynių dalyvių ir svečių 

apgyvendinimas, Kaip skel

biama, jiems bus paruošti 

aukštųjų mokyklų bendrabu

čiai, kurie iki to laiko numa

tomi atremontuoti. Dar yra 

statomi du nauji 600 vietų 

bendrabučiai.

Jau yra pradėti gaminti 

min.) Po jo ėjo: Kemp - (346) 

ir vokietis Schrempf - (žaidė 

622 min.). Taigi, pagal žais

tas minutes, Marčiulionio ro

dikliai yra beveik tokie patys 

kaip ir šios komandos senbu

vių, gerų žaidėjų.

Yra tekę matyti kelias 

Marčiulionio komandos žais

tas rungtynes per televiziją 

(per kabelinę televiziją jos 

rodomos visoje Amerikoje) 

ir Marčiulionis visai neblogai 

atrodė, tik kartais matosi, jog 

jis, trumpai aikštėn patekęs, 

nori galimai geriau pasirody

ti ir dažnai persistengia, dėl 

ko jo metimai iš tolimenių 

distancijų ne visuomet būna 

taiklūs, nors iš po krepšio ar 

baudas jis mėto labai gerai.

Vienose iš vėliausiai jo 

komandos žaistų rungtynių - 

gruodžio 14 d. prieš Pheonix 

Sun (laimėjo varžovai 111- 

93) Marčiulionis aikštelėje 

pabuvo jau 22 minutes ir per 

tą laiką iš 9 bandymų pataikė 

4, o baudas įmetė visas (4 iš 

4). Taigi šį kartą pasiekė 12 

taškų. Garsusis Kemp per 40 

minučių čia pelnė 15 taškų, o 

Schrempf per 33 minutes tik 

9 taškus, Atrodo, kad jeigu 

Marčiulioniui leistų žaisti, 

sakysime, 35 minutes, jis bū

tų vienas iš geriausių taškų 

rinkėjų komandoje.

Grįžtant prie Marčiulio

nio reikia pažymėti, jog krep

šinio rugtynių komentatoriai 

jį visada mini geru žodžiu, 

pažymi jo lietuvišką kilmę. 

Daug dėmesio rodo ir spau

žaidynių nugalėtojų apdova

nojimo ir atminimo medaliai. 

Užsakyta paruoiti pašto žen

klą su žaidynių emblema, yra 

baigiamas rengti informaci

nis leidinys.

Iškilmingas žaidynių ati

darymas šį kartą bus ne Kau

ne, o Vilniuje, Kalnų parke 

liepos 30 d. Žaidynių uždary

mas bus rugpjūčio 5 d. Kau

ne. Šį kartą žaidynės nebus 

taip išsklaidytos po visą Lie

tuvą, kaip IV-se žaidynėse.

(domu, kad pirmoji šių 

žaidynių dalis - kalnų slidi

nėjimas bus surengta Kana

doje 1995 m. vasario 23-24 

dienomis Mėlynuosiuose 

kalnuose, Collingwood, Ont. 

apie 100 mylių nuo Toronto. 

Tokį pasiūlymą padarė Š. 

Amerikos lietuvių fizinio 

auklėjimo ir sporto sąjungos 

pirm. A. Šileika ir jis buvo 

priimtas. Kaip atsimename, 

praėjusiose pasaulio lietuvių 

sporto žaidynėse prieš 4 me

tus, tokios varžybos buvo su

rengtos Kaukazo kalnuose.

Kaip pranešama, į Kana

dą dalyvauti kalnų slidinėji- 

da, kuri jam nesigaili kom

plimentų už jo lietuvišką 

veiklą - jo rodytas pastangas 

suburti Lietuvos komandą 

olimpinėms žaidynėms, už 

ligotų vaikų rėmimą ir kitus 

gražius darbus.

Visa tai buvo labai pla

čiai aprašyta Seattle dienraš

tyje "Times", kur daugiau 

negu vienas didelio formato 

puslapis pašvęstas Šarūnui. 

Po jo nuotrauka pažymėta, 

"Šarūnas Marčiulionis visą 

save atidavė Lietuvai" (ir 

nieko daugiau nepridėjo, nes 

sunku geriau buvo išsireikšti). 

Viena iš šio straipsnio ant

raščių sako: "Jis yra Kalėdų 

Senelis Lietuvos vaikams". 

/£\

Siuntiniai į Lietuvą - pristatomi i namus. 
Talplntuvai i Llatuvą siunčiami kas savaitę.

AIR CARGO skubiems siuntiniams.

ŠVENČIU PROGA
MAISTO SIUNTINIAI: nuo $29 iki $98

55 svarai, maisto rinkinys $98

Pageidaujant prisiusime smulkią Informacija. ' 
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą. Dirbame nuo 1987
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me iš Lietuvos rengiasi atva

žiuoti apie 30 Lietuvos slidi- 

nėtojų, kurių pusė yra pasiry

žę patys apsimokėti ne tik 

keliones, bet ir pragyvenimo 

išlaidas. Vyrų varžybos bus 

pravestos keturiose amžiaus 

grupėse (iki 18 m., 19-34 m., 

35-49 m. ir virš 50 metų), 

Moterys varžysis trijose gru

pėse (nebus ketvirtosios).

į V Pasaulio lietuvių 

sporto žaidynes iš užsienio 

daugiausia sportininkų žada 

nusiųsti JAV ir Kanadoje gy

venantieji lietuvių klubai. 

Šiose valstybėse jau yra su

daryti kelionės Lietuvon ko

mitetai (JAV komitetui vado

vauja Algis Rugienius iš 

Detroito), kurie koordinuos 

ir pagelbės kelionės reikaluo

se, Atrodo, kad šį kartą iš S. 

Amerikos susidarys didesnis 

būrys negu buvo 1990 me

tais. Taip pat kiek didesnę 

delegaciją žada atsiųsti ir 

Australijos lietuviai.

Taigi, tie, kurie dar ne

buvo apsisprendę dėl važia

vimo į šias žaidynes, turi tai 

greitai padaryti, nes laiko, iš 

tikrųjų jau nedaug belikę.

Edvardas Šulaitis

Šiame rašinyje nupasa

kotas vienas atvejis, kuris, 

atrodo, daugumai net Lietu

voje buvo negirdėtas. Yra 

rašoma, kad jam vaikystėje 

(būnant 13 m. amžiaus) atsi

tiko nelaimė. Vieną žiemos 

dieną žaisdamas Kaune už

degė parako dėžutę, kuri ne

tikėtai sprogdama palietė dalį 

plaukų, odą ir gerokai suža

lojo veidą. Kuomet jį atvežė 

į pirmosios pagalbos skyrių 

ligoninėje, Šarūnas nieko ne

matė, nes buvo praradęs re

gėjimą. Tačiau po kelių ope

racijų jo regėjimas buvęs at

statytas. U viso ligoninėje jis 

tuomet turėjo praleisti 17 die

nų ir kuomet jis pradžioje ii-

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo: 
Trečiokas E., Riviera B...... 10.00
Manomaitis E., Juno .......  10.00
Jonaitis A., Gulfpon .....  10.00
Stungys A., Kirtland ........... 5.00
Bruožis K., Cleveland ....... 10.00
Jasinevičius J., Euclid ....... 20.00
Kižys A., Euclid ..............  10.00
Balys M., Cleveland ......... 20.00
Juodėnas E., M.D. Clev...... 20.00
Pautienis A., Richmond Hts. 20.00 
Kisielius A., M.D Sidney „. 10.00 
Grigaitis A., Manchester ..... 5.00
Vaitiekaus A., Canton ..... 10.00
Lingis A., Redford .............  5.00
Tamošaitis A., New Richd. .. 5.00 
Lendraitis J, Palos Hts....... 25 00
Daškevičius O., Chicago ... 20.00 
Rošanskas K., Chicago ..... 20.00
Gilys V., Sun City ............ 20.00
Norkus C., Los Angeles .... 20.00 
Riauba J., Canada ............  10.00
Juškėnas G., Cleveland ..... 20.00
JAV LB St Petersburg ...... 50.00
Varankienė E, Clairdon H.... 25.00 
(Mykolo Gurecko prisiminimui) 

Visiems aukotojams 
nuoiirdžiai dėkojame

eidavęs į koridorių pasivaikš

čioti, kitiems vaikams jo bai

sus veidas prisisapnuodavęs. 

Todėl ligoninės seselės jam 

patarė neapleisti kambario.

Tada jis turėjęs daug lai

ko pagalvoti, koks yra jaus

mas būt nelaimingu, blogai 

atrodančiu vaiku. Tokios min

tys jį persekioja ir dabar, to

dėl jis stengiasi, kiek galėda

mas padėti nelaimingiems Lie

tuvos vaikams. Čia yra rašo

ma apie Ligitą Nasickaitę, 

kuri gimė invalide ir kurią 

Šarūno pagalba operavo Bos

tone ir tas šios trijų metukų 

mergaites gyvenimą pakreipė 

visai kita kryptimi. "Padėti 

tokiam vaikui yra labai, labai 

geras jausmas" - apie tai tik 

tiek išsireiškė Šarūnas. O čia 

tik vienas toks atvejis, o to

kių būta dešimtimis ar dar 

daugiau.

Aukščiau minimas raši

nys yra vienas iš geriausių 

kokie tik apie Šarūną yra Ame

rikoje parašyta, o jų mažiau

sia keli šimtai. Bet tai, be 

abejo, nėra viskas, ką apie jį 

būtų galima parašyti. Tokių 

žmonių kaip jis (bet kokioje 

srityje), turbūt, galima su

skaičiuoti ant vienos rankos 

pirštų.

Edvardas Šulaitis
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L.K. VETERANŲ 

CLEVELANDO 

SKYRIAUS NARIŲ ŽINIAI

Lietuvių Karių Veteranų 
skyriaus valdyba šaukia me
tinį narių susirinkimą, š.m. 
sausio mėn. 21 d. 4 v.p.p., 
įvyksiantį Lietuvių Namuo
se, (buv. Čiurlionio ans. pa
talpose). Susirinkime bus 
pateikti įvairūs pranešimai ir 
ateities veiklos planai svars
tomi. Taip pat valdyba ir 
Kontrolės Komisiją bus ren
kama.

Skyriaus valdyba

KALĖDOS JURGINĖJE

Pernai Advento ir Kalė
dų metu Clevelando Šv. Jur
gio parapijoje buvo apstu vi
sokių įvykių. Gruodžio pra
džioje "Neringos" tunto skau
tės po Sumos visus maloniai

nustebino savo rankdarbiais. 
Daugelis juos pirko kalėdi
nėms dovanoms. Gruodžio 
vidurinį savaitgalį po kiek
vienų Mišių parapijos šeimi
ninkės pardavinėjo puikius 
kepinius. Gautas pelnas teko 
parapijos veiklos fondui. 
Gruodžio 18 d. sekmadienį 
parapijos Katalikų karo vete
ranų postas savo šeimoms 
surengė nuotaikingą kalėdinį 
pobūvį. Gruodžio 24 d. 9:30 
vai. vakare salėje prasidėjo 
parapijos Kūčios, kurias sekė 
choro kalėdinės giesmės ir 
vidurnaktį Bernelių Mišios 
bažnyčioje.

Klebonas kun. J. Bacevi
čius dėkoja visiems, kurie su 
pasiaukojimu dirbo, kad Ka
lėdų šventės Šv. Jurgio para
pijoje praėjo su tokiu dvasi
niu pakilimu.

atlanta
IMPORT-EXPORT Ine.

2719 West 71tli Street, Chicago, IL 60629 
Tel (312)434-2121 1-800-775-SEND 

SKOKIE, CLEVELAND, ST. PETE BEACH, NEWYORK, 
DETROIT, GRAND RAP1DS, KALAMAZOO, BALTIMORE, 
PITTSBURGH, HOTSPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER,

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

Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus. 
Persiunčiame Pinigus doleriais.

F*o*foi Savinos Bank

PRAŠAU APLANKYTI MŪSŲ BANKĄ
HOME FEDERAL didžiuojasi bodama 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
Šeštadieni 9:00 - 2:00

Telefonas 348 - 8809
Rose Marie Balogh, Branch Manager

FDIC INSURED EOUAL HOUSING LENDER

Pastaruoju laiku Šv. Jur
gio bažnyčioje per Mišias 
dažnai girdimos kanklės. 
Skambina Virginija Rubinski 
ir jos lavinami jauni parapi
jiečiai. Ger.J.

• GEGUŽĖS 13 d. L B. Clev. Apy
linkė ruošia "Vakarą motinoms 
pagerbti". Programą atliks Toronto 
taut. šokių grupė vadovaujama Juozo 
ir Ritos Karasiejų.

• GEGUŽĖS 19, 20 ir 21 d.d., 
45-sios Š. Amerikos Lietuvių Sporto 
Metinės Žaidynės Clevelande. 
Rengia LSK Žaibas

• GEGUŽĖS 29 d. Memorial Day 
-Apeigos-Mišios-pusryčiai. Rengia

Katalikų Karo Veteranų Postas 613 
Šv. Jurgio parapijoje 8:30 ryto.

• LIEPOS 16 d.Šv. Jurgio para
pijos gegužinė. Pradžia 11:30 ryto 
šv. Jurgio sodyboje.

• LAPKRIČIO 12 d. Šv. Jurgio 
Rudens Festivalis 11:30 - 3:30 p.p.

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

Visos pigiai.

Clevelando skyriaus tel.: 481-0011 
639 East 185 th Street • Cleveland, OH 
Iš anksto susitarus, paskambinant j 
Atlantos Clevelando skyrių, Jūsų namuose 
galime paruošti ir priimti siuntinius j Lietuvą.

PARENGIMAI
1995 M.

• VASARIO 26 d. - TAUPOS Kredi
to Kooperatyvo Metinis susirinkimas

• KOVO 5 d. Šv. Jurgio parapijos 
šimtmečio sukakties šventės tęsinys. 
Šv. Mišias celebruoja vyskupas James 
Quinn 10:30 ryto šv. Jurgio parapijoje.

• KOVO 11 d. "ŽAIBO DIENOS 
1995", metinis vakaras, Loterija 
"RESERVE RAFFLE", ECT., Lietuvių 
Namuose. Sportinė programa - Dievo 
Motinos parapijos salėje

• BALANDŽIO 23 d. Atvelykio Stalas 
- Šv. Jurgio parapijos salėje 11:30 ryto

• BIRŽELIO 4 d. Šv. Jurgio para
pijos šimtmečio sukakties iškilmių 
uždarymas. Šv. Mišias celebruoja 
vyskupas Anthony Pilla 10:30 ryto 
šv. Jurgio parapijoje.

EUROPA TRAVEL 692-1700
i'i’’ friFTTIpTifj]

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

VViIliam J. Jakubs Sr.,
VViIliam J. Jakubs Jr., 
Keneth Schmidt ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotcjai
936 Eait 185 th Street. Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216) 531-7770

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

LOVVEST
a v a i I a b I e

Ofit '1'ML‘V‘EL 
'E'UfRjOP'E

*

visas

(EXT(E^TS
<ro T,.

*

passports • 
prepaid tickets

* *

SERVING OUR COMMUNITY FOR OVER
35 YEARS

"LEADERS IN L0W COST TRAVEL"

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185tb Street Clevelarjd, Obio 44119 481-6677
DARBO VALANDOS: antradienį, trečiadienį

ir ketvirtadienį-----------9:00 v.r. - 4:00 p.p.
penktadienį--------------- 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
šeštadienį ————— 9:00 v.r. -12:00 p.p. 
sekrųadieoįparap/yp/e —11:00 v.r. -12:00 p.p.

Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCC1A) apdrausta iki $100,000

TAS REALTORS
-f

»

i 
i 

normls”
Broker RITA MATAS - G.R.I. - 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
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Jei dabartinis sutarties 
dėl Lietuvos ir Baltarusijos 
valstybių sienų variantas ne
bus taisomas ar papildomas, 
Baltarusijos parlamentas jį 
ratifikuos, sakė Minsko žur
nalistams Baltarusijos Aukš
čiausiosios Tarybos tarptau
tinių ryšių komisijos sekre
torius Vladimiras Golubevas. 
Pasak jo, dabartinis sutarties

NELINKSMA DEMOGRAFINĖ STATISTIKA
Lietuvoje ir toliau mažė

ja natūralus gyventojų prieau
gis, mažėja santuokų. 1961 
-1970 m. iš tūkstančio gy
ventojų tuokėsi 9,2, 1993 m. 
- tik 6,47. Pasiektas savotiš
kas ištuokų rekordas: praėju
siame dešimtmetyje 100 san
tuokų teko vidutiniškai 36 
ištuokos, o 1993 metais - 60 
ištuokų. Apie 40 proc. Lie
tuvos moterų yra vienišos.

Lietuvos visuomenė spar
čiai senėja. 1991 metais vie
ną pensininką išlaikė 2,11, 
1992 m.-1,87, o 1993 m-1,64

SUNKIŲ NUSIKALTIMU LIETUVOJE 
VIS DAUGĖJA

Fter praėjusius metus ben
dras nusikaltimų skaičius 
Lietuvoje sumažėjo beveik 
trimis procentais, informavo 
šalies Vidaus reikalų minis
tras Romasis Vaitekūnas. Jis 
taip pat pabrėžė, kad nusi
kaltimų mažėjimo ten
dencija pastebima pirmą kartą 
per paskutinius šešerius metus.

Tačiau, nors bendras nu
sikaltimų skaičius mažėja, 
daugėja sunkių nusikaltimų 
(nužudymų, išžaginimų, sun

Korp! Filiae Lithuania Filisterei

SOFIJAI ADOMAITIENEI 
mirus Chicagoje, vyrui DOMUI, giminėms bei 
artimiesiems, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Bronė ir Vytas Mikliai 
Auksė ir Rimas Vaičaičiai 
Rūta ir Andrius Pužauskai

Florida.

Buvusiam Ramovės Centro valdybos nariui

A. A. BRONIUI BERNOTUI
iškeliavus pas Dangiškąjį Tėvą, gilią užuojautą jo žmonai 
GENEI, giminėms ir artimiesiams, reiškia:

Ramovės centro valdybos (1977-1984 m.m.) būvą nariai: 

Antanas Jonaitis,
Albinas Karsokas,
Dr. Viktoras Stankus

variantas, kuriame pasidalin
ta iki šiol ginčytoji Adutiškio 
geležinkelio stotis, Balta
rusiją patenkina.

Geležinkelio linijoje Vil
nius -Vitebskas, einančioje 
per Lietuvos ir Baltarusijos 
teritorijas, Adutiškis yra ne
didelė stotelė. Dėl jos ir vy
ko beveik dvejis metus gin
čas. Praėjusią savaitę derybų 

dirbančiojo. Ateinančio šimt
mečio pradžioje pensininkų 
bus tiek, kiek ir gyventojų iki 
15 metų amžiaus. 1989 me
tais Lietuvoje žmonės gyve
no vidutiniškai 71,8 metų, o 
1993-tik69,07 m. Per 1988 - 
1993 m. vyrų vidutinė gyve
nimo trukmė sutrumpėjo 4,6 
metų, o moterų - 1,6 m.

1991 metais Lietuvoje 
naujagimius pradėta regis
truoti pagal Pasaulinės svei
katos organizacijos rekomen
dacijas. Nauja registracijos 
tvarka išryškino didelį kūdi

kių kūno sužalojimų), sakė 
ministras. Labiausiai padau
gėjo išžaginimų - 16 procen
tų, žmogžudysčių įvykdyta 9 
procentais daugiau, nei prieš 
metus.

Didelį nerimą Vidaus 
reikalų sistemos darbuoto
jams kelia automobilių vagys
tės: "Tai yra viena iš organi
zuoto nusikalstamumo rūšių, 
dėl to ypač sunku su tuo ko
voti", teigė R. Vaitekūnas. 
Numatyta sustiprinti pasienio 

delegacijos sutarė, kad pagrin
diniai linijos bėgiai atiteks 
Baltarusijai, o šalutiniai ir 
stoties pastatas - Lietuvai.

Tai, kad Adutiškio gele
žinkelio stotis atiteko Lietu
vai, yra gerų kaimyninių san
tykių požymis, pasakė Balta
rusijos parlamentaras. "Jei 
lietuviškoje stotyje dirbs bal
tarusiai ir nekils jokių kon
fliktų, tai bus gerų santykių 
patvirtinimas", pabrėžė jis.

Pasirašyti Lietuvos ir 
Baltarusijos sienos sutartį ke
tinama per šalių Prezidentų 
susitikimą. Jis turėtų įvykti 
sausio pabaigoje arba vasario 
pradžioje Vilniuje.

kių mirtingumą. Iš tūkstan
čio gimusių 1990 m. viduti
niškai mirė 10,3, 1991 - 14,3 
1992 - 16,5 1993 - 15,6. 
Palyginamaisiais skaičiais 
abortų Lietuvoje daroma 2-3 
kartus daugiau negu Švedijo
je, Danijoje, Prancūzijoje. 
Daugiau kaip pusė šeimų au
gina tik po vieną vaiką, ir tik 
0,7 proc - po penkis ir dau
giau. Šie duomenys paskelb
ti "Lietuvos aido" dienrašty
je. Straipsnio autorius - so
cialinių mokslų daktaras An
tanas Petrauskas susirūpinęs 
klausia skaitytojų "Ar neiš
tiks prūsų likimas?" 

postus, ypač prie rytinės Lie
tuvos sienos, kur vyksta pa
grindinė nelegali prekyba au
tomobiliais.

R. Vaitekūnas informa
vo, kad 1995 metais numa
tyta didelį dėmesį skirti "ka
drų gryninimui". Ministro 
nuomone, reikalinga labai 
griežta atranka - ją būtina 
pradėti jau nuo stojamųjų 
egzaminų į Policijos akade
miją bei mokyklas. Galbūt 
tada ir patys policijos parei
gūnai nusikals mažiau - o 
pernai tokių nusikaltimų pa
daugėjo 17,6 procento. Lš dar
bo per metus buvo atleista dau
giau, kaip 500 policininkų.

ELTA
*★★★★

KULTŪROS ŽURNALAS 

"NAUJASIS ŽIDINYS - 

AIDAI"

Lietuvoje leidžiama mė
nesinį kultūros žurnalą "Nau
jąjį židinį - Aidus" galima 
užsiprenumeruoti ir prenu
meratą pratęsti per Leonardą 
Andriekų, atsiunčiant jo var
du 44 dol. čekį metams šiuo 
adresu:
Leonardas Andriekus, OFM 

361 Highland Blvd., 

Brooklyn, NY 11207, USA.

Už tą kainą žurnalas siunčia
mas oro paštu.

Šis žurnalas yra "Aidų" 
tęsinys, skiriamas Lietuvos ir 
viso pasaulio lietuviams. Jis 
laikomas vienu iš pačių ge
riausių Lietuvoje leidžiamų 
kultūros žurnalų.

BALTŲJŲ ROMŲ KONFERENCIJA 
PREKYBAI IR INVESTAVIMUI 

CENTRINĖJE IR RYTŲ EUROPOJE
(Atkelta iš 1 psl.) 

Trade and Development Agen
tūros prezidento Joe Grand- 
maison. Jų paslaugas parė
mė Westinghouse Electric 
Corp. pareigūnai, kalbėjo 
Export - Import Banko pre
zidentas Ken Brody, bei Over- 
seas Private Investment Corp. 
prezidentė Ruth Harkin.

Ryto programos kulimi- 
nacija buvo Prezidento Bill 
Clinton kalba. Jo kalba iš
ryškino konferencijos svarbą 
bei pasižadėjimą toliau remti 
Centrinės ir Rytų Europos 
šalių ekonominį vystymąsi ir 
saugoti jų suverinitetą. Jo 
kalba susilaukė audringų 
ovacijų.

Po kalbos vyko įvairūs 
grupiniai susitikimai su pre
zidentu. Pirmieji su prezi
dentu susitiko JAV etninės 
spaudos atstovai, kurių tarpe 
buvo ir Dirvos redaktorius A. 
Bundonis. Vėliau preziden
tas priėmė konferencijoje da
lyvaujančių valstybių delega
cijų vadovus. Šiame susitiki
me Lietuvai atstovavo trans
porto viceministras Algirdas 
Šakalys. IB Communacations 
prezidentė Ingrida Bublienė 
ir JAV LB krašto valdybos 
ekonominės tarybos pirmi
ninkas Algirdas Rimas daly
vavo tautybių delegacijų su
sitikime su prezidentu.

Prezidentas Clintonas su 
tautybių delegacija gan ilgai 
kalbėjosi. Skyrė laiko su 
kiekvienu asmeniškai pasi
sveikinti bei apsikeisti keletą 
žodžių. Ši, Baltųjų Rūmų su
daryta, tautybių delegacija, 
taip pat turėjo ilgą, 45 minu
tes trukusį, pokalbį su Preky
bos sekretorium Ronald H. 
Brown. Jame dalyvavo taip 
pat ambasadorius Richard 
Holbrooke, Assistant secre-

★ ★★★★

PASKUTINĖ PROGA 
ĮSIGYTI:

1. Encyclopedia Lituanica, 
komplektas 6 tomai;

2. Vinco Krėvės raštai, 6 
tomai;

3. Lietuvių enciklopedija, 
pavieniai tomai ir kiti Lietu
vių Enciklopedijos leidyklos 
leidiniai (gaunami ir 
"Drauge").

Kreiptis: J.Kapočius, P.O. 
Box 752, Cotuit, MA 02635, 
tel. 508-428-6991.

★ ★★★★

Lietuvoje, 15 km. nuo 
Klaipėdos, parduodamas 
2 aukštų, 2 butų mūrinis 
namas su 2 garažais, 
1/2 ha žemės ir ūkiniais 
pastatais.

Kaina $ 25,000.00 
Skambinti: 

(503) 679-4879 USA 

arba Klaipėda - 59269. 

tary of Statė for European 
and Canadian Affairs.

Popietinėj sesijoje vėl 
sekė darbo posėdžiai sekan- 
čiom temom: Žemės ūkis ir 
Maisto gamyba. Šioje sesi
joje kalbėjo: Archer Daniels 
Midland Co. prezidentas 
Dwayne Andreas, Land OLa- 
kes tarptautinio skyriaus vi
ceprezidentė Martha Cash- 
man, Atlanta Corp. Preziden
tas George Gellert Beehive, 
Botanicals prezidentė Linda 
Graham ir American Breeder 
Services direktorius Jake 
Walter. Energetikos sekcijoj 
kalbėjo: BP America Prezi
dentas Chuck Bowman, Wes- 
tingouse Energy Systems 
prezidentas Nathaniel Wood- 
son, Community Energy Al- 
ternatives viceprezidentas 
Peter McChesney ir Honey- 
well viceprezidentas James 
Wolf. Iš administracijos kal
bėjo William White, Deputy 
Secretary of Energy. Tele
komunikacijos sekcijoje da
lyvavo: Orion Network Sys
tems Ine. prezidentas Neil 
Bauer, Advanced Fiber Com- 
munications viceprezidentas 
Harold A. Dakin ir Donald 
Greer bei Carl Harod, Esq., 
iš Jonės, Day, Reavis & 
Pogue advokatūros firmos.

Iš lietuvių konferencijoje 
dar dalyvavo ASAPAS Inter- 
national firmos prezidentas 
Kazimieras Samulis, bei 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovai: Dr. J. Genys ir Vy
tautas Jokūbaitis.

Šis Amerikos valdžios 
skirtas dėmesys ir įsipareigo
jimas Rytų Centrinės Euro
pos šalims nuskambėjo po 
visą Ameriką ir tikiuosiu su
domins Amerikos investito
rius.

★★★★★

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 dvasinę 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.
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