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tautines minties lietuviu laikraštis

VĖL PRISIKĖLUSI GYVENTI
Lietuvos Garbės generalinio konsulo Vytauto ČEKANAUSKO 
kalba, pasakyta Tautos dienos šventės minėjime Los Angeles, 

1995.09.17

M.K.ČIURLIONIUI -120

Ketveri metai laisvojo 
pasaulio tautų šeimoje. Tai 
dar labai trumpas laikas Lie
tuvos valstybiniame gyveni
me. Tačiau vis dažniau pasi
girsta balsai reikalaujantys 
paaiškinimo kur einame ir 
kur nueisime, kokios Lietu
vos mes norime ir kaip ją rei
kėtų sukurti.

Lietuvos valstybės sąvo
ka yra sena, siekianti Vytauto 
Didžiojo laikus. Vytautas 
faktiškai tapdamas Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovu, atvėrė ištisą Lietu
vos istorijos epochą. Šian
dien ir švenčiame to didžiojo 
valstybės vyro išgarsintos 
Lietuvos Tautos šventę, kuri 
gavo pradžią nepriklausomo
je Lietuvoje, minint jo 500 
metų mirties sukaktį.

Sakoma, kad istorija tai 
yra žvilgsnis į praeitį, o pats 
gyvenimas - tai žmonės. 
Žvelgiant į Vytautą kaip žmo
gų, mes galime pastebėti, 
kaip daug jo asmenybė nulė
mė, jog Lietuva pasuko keliu 
ne į Rytus, bet Vakarų Euro
pos link. Kai kas mano, kad 
ir be Vytauto taip būtų atsiti
kę. Deja, istorija liudija visai 
ką kita, nes po jo mirties Lie
tuvai išvis nedaug kuo liko 
pasididžiuoti.

Mūsų tautos istorijoje 
Vytautas atsiranda bene įdo
miausiame jos kryžkelių ir 
persilaužimų laikotarpyje. 
Rašytiniai šaltiniai sako, kad 
Vytautas nepakentė nei mi
nutės neveiklumo. Suvienijęs 
Lietuvą, su Jogaila sutriuški
nęs ordiną, jis rūpinos ne 
vien Lietuvos valstybingumo 
tvėrimu, bet ir valstybės pri

Minint Gedulo ir vilties dieną 1995 m. birželio 14, prie Politinių kalinių ir tremtinių aukuro Vilniuje 
kalba prof. Vytautas Landsbergis P. Abelkio nuotr.

pažinimu ne tik Rytuose, bet 
ir Vakaruose. Šiam tikslui 
pasiekti jis pasirinko keturias 
veiklos kryptis: garantuoti 
lietuvių giminėms saugumą 
nuo germanų pasaulio agre
sijos; išplėsti Lietuvos val
stybės sienas į Rytus tiek, 
kad apglėbtų visas rusų gy
venamąsias sritis; siekti su
tvirtinti valstybę viduje, pa
naikinant visas destruktyvias 
jėgas; ir lietuvių tautą išvesti 
į visoms Vakarų Europos tau
toms bendrą katalikišką kul
tūrą.

Kaip toli ar arti šių dienų 
Lietuva yra nuo Vytauto Lie
tuvos ir jo siekių?

Šiandien sienų garantavi
mas lietuvių giminėms yra 
reikalingas ne nuo germanų, 
bet nuo rusiškojo pasaulio 
agresijos. Išplėtimas valsty
bės sienų tapo esamų sienų 
išlaikymo rūpesčiu. Vidinis 
valstybės tvirtinimas vyksta 
lėtu žingsniu. Sugrįžimas 
lietuvių tautos į Vakarų Eu
ropą taip pat nėra ką spartes
nis. Taigi, kas buvo Lietuvai 
svarbu prieš 600 metų, su ma
žais pakeitimais ir priorite
tais yra taip pat svarbu ir 
šiandien.

Deja, šiandieninė padėtis 
Lietuvoje aiškiai liudija kaip 
sunku naujai valstybei grįžti 
atgal į demokratiją, į laisvą 
ekonominę rinką; kai su lais
ve tikėtas geresnis gerbūvis 
dar taip toli, o gyvenimo var
gai vis skaudesni. Tad nenuo
stabu išgirsti ir tokių kalbų, 
jog anksčiau buvę geriau. 
Stebina tačiau tai, kad mate
rialinės gerovės akstinas ban
do pavergti žmogaus protą ir 

grąžinti jį ten, iš kur jis tiek 
metų bandė išsiveržti.

Yra sakoma, jog istorija 
kartojasi tam, kuris jos nie
kada nežinojo. Nemanau, 
kad lietuvių tauta būtų taip 
greitai užmiršusi paskutinį 
pusšimtį metų praleistų oku
panto nasruose. Tad, vietoj 
žvelgymosi atgaliop, visas dė
mesys ir jėgos turėtų būti 
skirtos kurti ateičiai. Išeivi
ja, kaip ir dauguma Lietuvo
je, stengėsi visokiais būdais 
priartinti valandą, kada lietu
vis taps savo ateities kūrėju. 
Pagaliau ta valanda atėjo ne
šina ne tik laimės ir džiaugs
mo, bet taip pat ir naujų rū
pesčių, naujų įsipareigojimų 
sau ir savo kraštui, kuriuos 
mes čia ir jie ten turime 
spręsti kartu.

Kelias į Vakarų pasaulį 
yra siauras ir vingiuotas. La
bai lengva dėl takelio išeiti iš 
kelio. Gi, jungiantis į dides
nę tautų bendriją reikia prisi
taikyti ir prie jos statomų rei
kalavimų. Ne visi iš jų vie
nodai yra mums tinkami arba 
lengvai priimtini. Lietuva 
yra asocijuota narė Europos 
Taryboje. Tokį pat statusą 
turime ir Europos Sąjungo
je. Žiūrime ir į vakarų Euro
pos Sąjungą, neskaitant jau 
didžiausio troškimo tapti Šiau
rės Atlanto sutarties organi
zacijos - NATO - nare. Bel
džiamės ir į kitų organizacijų 
duris, bet, kaip matome, visa 
tai turi savo kainą.

Ši kaina tai ne vien tik 
piniginė, bet ir mūsų valsty
bės savarankiškumo kaina.

(Nukelta į 5 psl.)

Paminklas M.K. Čiurlioniui Druskininkuose, (Skulptorius - 
V. Vildžiūnas, architektas - R. Dičius). Alf. Laučkos nuotr.

M Čiurlionįprisiminus
Aš visada troškau, kąd žmogus butu toks, 
kąip kad aš suprantu, t.y. žmogus, kuris 
viską jaučia, supranta ir siekia tiesos, gėrio 
ir grožio.

9d. K Čiurlionis

‘Kviečiu visus i pasaką
Kviečiu,
Kąrtu įspėju - pasakos nėra...

...yra tik muziką,
yra didi daina,
yra viktis, švelniosios rankos prikelta,
yra ir skausmas - beribis skausmas, 
yra ir šauksmas Seksiančiosios juros.
yra tikėjimas - gikus tikėjimas

Žmogum ir gyvenimu

Sukvietė mus, gausų bū
tą, 09. 17d. popietę Algiman
to Kezio meno galerija Stik- 
niuose (Stickney) prisiminti 
ir paminėti M.K. Čiurlionio 
120 gimimo metines.

Čia mūsų laukė paruošta 
M.K. Čiurlionio reprodukci
jų ekspozicija, knygos apie jo 
gyvenimą, kūrybą ir... mažy
tis siurprizas. Tai Valerijos 
Čiurlionytės - Karužienės 
pluoštas prisiminimų, kuriuos 
1977 m. įrašė Al. Kezys, jai 
viešint pas sūnų Chicagoje. 
Išgirdome įdomų pasakojimą, 
kurio nei vienoje knygoje ne
rasime, susipažinome su me
nininko gyvenimu, žiūrėdami 
jo sesers, Valerijos, akimis.

"Kastukas mėgo keltis dar 
saulei netekėjus. Eidavo į 
laukus, pievas, miškus. Grįž
davo jau saulei gerokai paki
lus, sėsdavo prie fortepijono 
ir skambindavo. Atrodo kad 
tai nebuvo muzika. Tai buvo 

tik tai, ką matė ir jautė gam
toje. Skambindavo. O pas
kui tapydavo, ir vėl skambin
davo, ir vėl tapydavo. Tai 
buvo lyg ir koks nenutrau
kiamas ryšys, lyg pasaka 
gamtos, saulės, vėjo, debesų, 
muzikos ir spalvų.

Dirbdavo Kastukas vi
suomet vienas, užsidaręs ma
žame kambarėlyje. Nemėgo 
trukdomas. Sukabindavo ant 
sienos keletą kartono lapų, 
darydavo eskizus. Pradėjęs 
tapyti viename lape, mintį ar 
liniją tęsdavo kitame, ir vėl 
grįždavo prie pirmojo. Taip 
gimė "Fuga", "Saulės" ir "Pa
vasario" sonatos. Darbus vi
suomet užbaigdavo vienu 
prisėdimu.

Mėgo Kastukas bulvinius 
blynus, keptus baravykus, 
stiprią juodą kavą ir... išvy
kas į apylinkes su visa šeima. 
Šiose išvykose mėgdavo kur
ti pasakas. Tai lyg ir būdavo 

(Nukelta į 7 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
• YYRIAUSYBĖ ŽADA KOMPENSACIJAS ŽEMDIR

BIAMS. " Tam tikru ekonominiu spaudimu gamintojams ir 
paramą vartotojams" Ministras Pirmininkas Adolfas Šleže
vičius ketvirtadienį spaudos konferencijoje pavadino Vyriau
sybės nutarimą nuo spalio 1 dienos žemės ūkio produktų 
importo tarifus sumažinti nuo 35 iki 27,5 procento.

Remiantis su Europos Sąjunga pasirašytu susitarimu, 
taip bus sukurta "atviresnė politika" žemės ūkio produktams 
iš užsienio, kalbėjo premjeras. Jo žodžiais, nuostolius žem
dirbiams Vyriausybė žada kompensuoti, skirdama daugiau 
lėšų šiai sričiai plėtoti. Kitų metų biudžete nacionalinės 
žemės ūkio rėmimo programos lėšos turėtų sudaryti 11 - 
11,5 procento viso biudžeto.

• NORVEGIJOS PARLAMENTARAI MANO, KAD 
S KRYLOMD PAREIŠKIMAI ■ABSURDIŠKI". Lietuvoje viešė
jusios Norvegijos Stortingo užsienio riekalų komiteto delega
cijos nariai "absurdiškais" pavadino Rusijos užsienio reikalų 
viceministro Sergejaus Krylovo nuogąstavimus, kad Baltijos 
valstybėms tapus NATO narėmis, ši organizacija grėsmingai 
priartėtų prie Rusijos sienos. Komentuodamas ketvirtadienį 
vykusio svečių susitikimo su Seimo Užsienio reikalų komite
to nariais rezultatus, Eltos korespondentui sakė šio komiteto 
pirmininkas Kazys Bobelis.

šiaurės Atlanto aljansui priklausančios Norvegijos 
delegatai pažymėjo, kad jų atstovaujamos šalies ir Rusijos 
bendra siena taip pat pakankamai ilga, bet Rusija iki šiol 
nėra pareiškusi nuogąstavimų dėl grėsmingos NATO 
kaiminystės.

• DAILĖS MUZIEJUJE - M.K. ČIURLIONIO TAPYTA 
TEATRO UŽDANGA. Rugsėjo 22-ąją, Mikalojaus Konstan
tino Čiurlionio 120-ųjų gimimo metinių dieną, Lietuvos dailės 
muziejuje visuomenei pirmąjį kartą bus pristatyta M.K. Čiur
lionio sukurta Vilniaus lietuvių kultūros draugijos "Rūta" 
teatro uždanga. Parodoje taip pat bus galima pamatyti du 
Lietuvos dailės muziejuje esančius dailininko paveikslus, - 
"Audra" ir "Kaukazo kalnai".

Uždangą "Rūtos" teatrui Mikalojus Konstantinas Čiurlio
nis sukūrė 1909 metais. Tapyti labai didelio formato - pen
kių metrų ilgio ir trijų metrų aukščio - uždangos dekoratyvi
nes juostas dailininkui padėjo jo žmona Sofija Kymantaitė- 
čiurlionienė.

•POETAS B. BRAZDŽIONIS - KAUNO GARBĖS PILIE
TIS. Ketvirtadienį Kauno miesto tarybos neeiliniame posė
dyje už ypatingus nuopelnus Lietuvai ir miestui Kauno garbės 
piliečio vardas suteiktas poetui Bernardui Brazdžioniui.

Poetas Bernardas Brazdžionis, po emigracijos dešimt
mečių pirmą kartą aplankąs Lietuvą 1989-aisiais, tapo tų 
metų "Poezijos pavasario" laureatu, 1994 metais garbės 
daktaro regalijas Bernardui Brazdžioniui įteikė Kauno Vytau
to Didžiojo universitetas.

Kaunas dabar jau turi devynis garbės piliečius.
• ALGIRDAS BRAZAUSKAS APIE VIZITUS l RUMUNI

JA IR TURKIJĄ Respublikos Prezidentas Algirdas Brazaus
kas, grįždamas iš oficialių vizitų į Rumuniją ir Turkiją, pokal
byje su žurnalistais apgailestavo, jog kai kurios Lietuvos po
litinės partijos bei jų vadovai savo vidaus problemas laiko 
svarbesnėmis už Lietuvos nacionalinius reikalus.

Algirdas Brazauskas Rumunijoje su oficialiu vizitu lankė
si šios savaitės pradžioje.

Pasak jo, Rumunijos parlamentinės bei kitos politinės 
partijos labai ilgam laikotarpiui sudarė koaliciją nacionalinių 
interesų labui. Respublikos Prezidentas sakė neatmetąs 
galimybės, kad ir Lietuvoje po kitų Seimo rinkimų gali boti 
sudaryta koalicinė vyriausybė.

Lietuvos Prezidento vizitas Turkijoje vyko nuo rugsėjo 
19 iki 21 dienos. Šios šalies vadovai oficialiai pareiškė 
remsią Lietuvos įstojimą į NATO.

Algirdo Brazausko nuomone, yra nemažos ekonominio 
bendradarbiavimo su Turkija perspektyvos. Dėl jų tarėsi 
kartu vykusi maždaug 40-ties Lietuvos verslininkų grupė.

• LIETUVOS PARLAMENTARAI IŠVYKSTA | ET PAR
LAMENTINĖS ASAMBLĖJOS SESIJĄ. Sekmadienį Seimo 
užsienio reikalų komiteto vicepirmininko Algirdo Griciaus va
dovaujama delegacija išvyksta į Strasbūrą dalyvauti Europos 
Tarybos Parlamentinės Asamblėjos sesijoje.

Pirmadienį prasidedančioje sesijoje bus svarstomas 
Ukrainos priėmimas į ET, padėtis buvusioje Jugoslavijoje, 
migrantų ir pabėgėlių problemos Vidurio bei Rytų Europoje. 
Pasak A. Griciaus, sesijoje numatoma vėl pradėti svarstyti 
Rusijos priėmimą į ET. Kaip žinoma, įvykiai Čečėnijoje buvo 
privertą Europos Tarybą sustabdyti šį procesą.

Lietuvos parlamentarų delegacijoje taip pat yra Seimo 
nariai Sigita Burbienė, Vytautas Landsbergis, Algirdas Sau
dargas.

Tomis dienomis Strasbūre, ET komitetų posėdžiuose, 
dirbs Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Kazys 
Bobelis, parlamentarai Juras Požėla, Antaną Kairys,.Emanu
elis Zingeris.

• "ŽŪVANČIŲJŲ GELBĖJIMO KRYŽIUS" - PASAULIO 
TEISUOLIAMS. Šeštadienį Lietuvdje pažymima Žydų geno-

Ar suskils Kanada?
Kanados Quebecko pro

vincijos valdžia, kurią sudaro 
"Parti Quebecois" partija, pa
galiau nustatė referendumo 
datą. Balsavimai įvyks spa
lio 30 d. Provincijos gyven
tojai turės atsakyti į klausi
mą, ar atsiskirti nuo Kanados 
federacijos ir įsteigti naują 
suvereninę valstybę ar ne. 
Visoje provincijoje vyksta 
susirinkimai, demonstracijos, 
ginčai spaudoje ir agitacija. 
Labai daug gyventojų skelbia
si dar nežiną, kaip balsuoti. 
Jų tarpe daug moterų. Dau
gumas teigia, kad jiems jau 
įkyrėjo dešimtmečius užsite- 
sę svarstymai ir ginčai.

Quebecko premjeras, se
paratistų vadas Jacųues Pari- 
zeau skelbia, kad provincija 
atsiskirs ir taps nepriklauso
ma valstybe, kuri palaikys , 
labai artimus ryšius su Kana
da ir pasiliks nare dabar vei
kiančiose tarptautinėse orga
nizacijose, kaip NAFTA,

Rašo Algirdas Pužauskas

WT0 (Pasaulio Prekybos 
Organizacija) ir kitose. Tarp
tautinės teisės žinovai tvirti
na, kad taip nebus. Naujai 
valstybei teks iš naujo įsijung
ti į įvairias sąjungas, kaip ir į 
Jungtines Tautas ar Britų 
Komonveltą.

Daug nuomonių skirtu
mų sukelia pats balsavimo 
faktas. Ar užtenka provinci
jos referendume tokį svarbų 
klausimą nuspręsti vien pa
prasta balsų dauguma? Ar 
nereikėtų, sakykim, dviejų 
trečdalių balsų ar trijų ketvir
tadalių? Kai atsiskyrimo nuo 
Kanados klausimas buvo ke
liamas 1980 m., tuometinis 
Kanados premjeras, pats pran
cūzas, Pierre Trudeau paža
dėjo kvebekiečiams naujų 
privilegijų, kad tik jie balsuo
tų už pasilikimą Kanadoje.

cido diena. Ta proga penktadienį Lietuvos Respublikos Pre
zidentas Algirdas Brazauskas įteikė medalius "Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžius" didelei grupei Lietuvos žmonių, kurie hit
lerinės okupacijos metais gelbėjo mirčiai pasmerktus savo 
brolius - žydus. 230 Lietuvos žmonių jau apdovanoti Izrae
lio Jad Vašem "Pasaulio teisuolių" medaliais. Lietuvoje nuo 
1992 metų valstybiniai apdovanojimai - "Žūvančiųjų gelbė
jimo kryžius" įteikti beveik šimtui žmonių.

• LIETUVOJE PRASIDĖJO PILIETINĖ AKCIJA. Penk
tadienį Vilniuje VRM kultūros ir sporto rūmuose iškilmingu 
parodos "Litagro - 95 Ruduo" atidarymu Lietuvoje prasidėjo 
pilietinė akcija "Pirkime lietuviškas prekes".

šios akcijos tikslas - paraginti šalies žmones remti sa
vus žemdirbius ir jų produkcijos perdirbėjus, pirkti tik lietuviš
ką produkciją.

Parodos metu akcijos dalyviai galės akivaizdžiai susipa
žinti su jau žinoma ir visai nauja lietuviška produkcija. Savo 
prekes eksponuoja daugiau kaip 40 Lietuvos įmonių - pieno, 
duonos, konditerijos, mėsos, žuvies, degtinės, likerio, alaus 
ir nealkoholinių gėrimų gamintojai, pristatomos veislininkys
tės įmonės, žemės ūkio įrankių gamintojai, gėlininkai.

• "LIETUVOS AVIALINIJOS" ĮSIGIJO ANTRĄ "BOEING". 
Nacionalinė kompanija "Lietuvos avialinijos" įsigijo antrą 
lėktuvą "Boeing - 737-200". Jį šalies aviatoriai už 8,4 milijo
nus JAV dolerių pirko iš JAV kampanijos "Empire Capital 
Corporation". Sekmadienį per Atlantą parskraidintas lėktu
vas buvo iškilmingai sutiktas Vilniaus aerouoste. Laineriui 
suteiktas legendinio Lietuvos lakūno Stasio Girėno vardas.

"Lietuvos avialinijos" iki šiol turėjo vieną nuosavą "Boe- 
ing", pavadintą Stepono Dariaus vardu. Dar vieną tokio tipo 
lėktuvą jos nuo 1991 metų nuomoja iš airių kompanijos "GPA".

• JUSTAS PALECKIS ATSISAKĖ SEIMO NARIO MAN
DATO. Respublikos Prezidento patarėjas užsienio politikai 
Justas Paleckis atsisakė Seimo nario mandato. “Dėl to, kad 
darbas Seime nesuderinamas su dabartiniu mano pareigų 
atlikimu, pranešu, jog atsisakau Seimo nario mandato", para
šė jis pareiškime Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui.

Justas Paleckis Seimo nariu tapo po to, kai Seimo nario 
įgaliojimų atsisakė pagal Socialdemokratų partijos sąrašą j 
Seimą išrinktas Audrius Rudys. Justas Paleckis buvo pirmas.

• VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS PADIDĖJO ŠEŠIAIS 
LITAIS. Statistikos departamento duomenimis, šių metų rug
pjūčio mėnesį, palyginti su liepos mėnesiu, vidutinis mėne
sio darbo užmokestis šalyje šiek tiek padidėjo. Liepos mė
nesį respublikoje priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis 
buvo 530,04 Lt, o rugpjūčio mėnesį - 536,42 Lt.

Realus darbo užmokesčio indeksas Lietuvos ūkyje rug
pjūtį, palyginti su liepos mėnesiu, buvo 1.007. Minimalus gy
venimo lygis nepasikeitė ir sudaro 70 litų. Minimali mėnesio 
alga taip pat nepasikeitė, ji rugpjūtį, kaip ir liepą, buvo 150 litų.

Didžiausius vidutinius darbo užmokesčius Lietuvoje gau
na finansiniai tarpininkai - 1321,04 lito, elektroenergetikai - 
930,24 lito, aukščiausios valdžios valdymo institucijų, minis
terijų, departamentų ir tarnybų darbuotojai - 799,36 lito, elek
tros, dujų ir vandens tiekėjai - 778,9 lito, celiuliozės, popie
riaus ir jogaminių gamintojai -770,74 lito, transportioinkąi ir san
dai i uotojai-766,01 lito, dujų gamintojai i r paskirstytojai-754,33 lito.

Pagal oficialų kursą vienas JAV doleris prilygsta ketu- 
riąms Lietuvos litams. (ELTA)

Jie tuomet taip ir balsavo. 
Dabartinis premjeras Jean 
Cretien nusprendė nieko bal
suotojams nežadėti, tik pa
brėžė, kad balsuotojai su sa
vo "taip" referendume įsigis 
vienos krypties bilietą į atsi
skyrimą, kelio atgal į partne
rystes ir sąjungas nebebus. 
Kiti federalistai pabrėžia, kad 
nauja Quebecko valstybė tu
rės mokėti dalį dabartinės 
Kanados turimų tarptautinių 
skolų ir naujos valstybės pi
liečiams teks susiveržti dir
žus, nes daug biznio bendro
vių, kurių centrai dabar yra 
Quebecko miestuose, pradės 
kraustytis į likusią Kanadą.
Abraomo miestas

Rugsėjo 24 d. Izraelio 
užsienio reikalų ministras 
Shimon Pėrės ir Palestinos 
valdžios galva Izraelio oku
puotose žemėse Yasser Ara- 
fat pasirašė 400 puslapių tu
rintį susitarimą dėl tolimes
nio bendradarbiavimo, sie
kiant pastovios taikos. Izra
elis pažada atitraukti okupa
cinę kariuomenę iš septynių 
miestų, kurių valdymą peri
ma palestiniečiai. Izraelis 
saugos tik didžiuosius vieš
kelius ir žydų naujakurių so
dybas. Nepavyko susitarti 
dėl seno miesto Hebrono, ku
riame 1979 metais apsigyve
no žydų fundamentalistų gru
pių aktyvistai ir gyvena apie 
415 žydų. Izraelis Hebroną 
okupavo 1967 m. kare. Žydų 
kolonija Hebrone apsupta 
120,000 palestiniečių. Abi 
grupės laiko Hebroną šventu 
miestu, nes čia palaidotas 
abiems šventas, Biblijoje ir 
Korane minimas Abraomas. 
Izraelio vyriausybė tvirtina, 
kad Hebronas Izraeliui ne
mažiau svarbus kaip ir Jeru
zalė. Arabai reikalauja, kad 
okupacinė kariuomenė ne tik 
pasitrauktų, bet ir išsivežtų 
visus žydus, kurie apsigyve
nę pačiame senojo miesto 
centre, kur yra musulmonų 
šventosios vietos.

Izraelio religinių reikalų 
ministras Shimon Shetreet 
pasiūlė rugsėjo 11 d., kad Iz
raelis galėtų išvežti savo žy
dus iš Hebrono, jei palesti
niečiai išsikraustytų iš savo 
kaimų aplink Jeruzalę. Pales
tiniečiai sako, kad šitas pasiū
lymas nepriimtinas, nes ara
bams tektų atitraukti 40,000 
savo žmonių iš jų namų, o 
Izraelis išgabentų vos 400. 
Bosnijos tvarkdarys

Washingtono sluoks
niuose dėmesį sukėlė valsty
bės sekretoriaus pavaduoto
jas Europos reikalams Richard 
Hobrooke,' kuriam pavyko 
susodinti prie’ taikos derybų 
stalo Serbiją, Bosniją ir Kro
atiją. Jį neseniai pagyrė net 
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MAŽOJI LIETUVA NETURI 
BOTI UŽMIRŠTA

Juozas Žygas

Daugeliui mūsiškių, o 
ypač šiuo metu Lietuvą val
dančiųjų, šis klausimas yra 
padėtas į patį tolimiausią 
kampą ir voratinkliais apneš
tas. Atrodo, kad kažkaip Iš 
vis bereikalingai keliamas. 
Dabartiniai Lietuvos vadina
mieji "diplomatai" tekalba 
tik apie rusiškąjį Kaliningra
dą. Stebint Lietuvos politi
nes jėgas, neatrodo, kad grei
tu laiku būtų galima žymes
nių pokyčių tikėtis, nes Lie
tuvoje (valdžios sluoksniuo
se) nėra žmonių, kurie turėtų 
aiškią ateities valstybinę vi
ziją. Kol jos nėra, tai visa 
veikla tėra - lyg juodos katės 
gaudymas tamsiame kamba
ryje. Kodėl nieko nėra daro
ma dėl kairiojo Nemuno kran
to likimo? Vienas mažlietu- 
vių veikėjas tai apibūdino, 
kaip kolchozinės mąstysenos 
palikimą.

Kolchozo pirmininkas 
nėra linkęs jo didinti, nes pa
didėjus kolektyvui bus dau
giau dienų dirbamųjų ir ma
žiau "nugeriamųjų". Reikia 
turėti labai gerus nervus, ar
ba blogą orientaciją, kad gy
venant šalia didžiausios rusų 
karinės bazės, būtų galima 
ramiai miegoti. Tiek užsie
nio reikalų ministeris, tiek ir 
kiti pareigūnai, kalbėdami 
apie Lietuvos sienas vis mini 
Rusiją. Tokiems pareigū
nams tik dvejetą iš geografi
jos! Lietuva kol kas jokių 
sienų su Rusija neturi, o tik 
su Gudija ir okupuotais Ryt
prūsiais. Ypač valdžios 
pareigūnai kalbėdami, turi 
kiekvieną žodį pasverti. Nes 
paleistas žvirbliu jis atgal 
gali vanagu sugrįžti. Rusija 
žinodama, kad ji Karaliau
čiaus kraštą nelegaliai savina- 
si, ieško įvairių įrodymų, kas 
jų okupaciją padėtų legali
zuoti. O Vilniuje jie gerus ir 
ištikimus partnerius turi.

Kol dabartinė vyriausybė 
yra linkusi Lietuvos pakraš
čius, vardan gero vardo, ap- 
karpinėti, tai bent mes neturi

me tylėti. Dabar Rytprūsių 
reikalu, daugiausiai tik maž- 
lietuviai tekalba. Žinia, kad 
jų balsas nėra toks stiprus, 
kad net Vilnius jį girdėtų. 
Kraštas, kuris mums davė ne 
tik pirmąją lietuvišką knygą, 
bet pirmąją lietuvišką grama
tiką, dainyną ir pirmąją dainų 
šventę, negali būti lengvabū
diškai Rusijos meškai atiduo
tas. Dabartinė mūsų karta 
ateityje bus kaltinama, už lie
tuviškų žemių išsižadėjimą. 
Nustatant sieną su Gudija vi
sai buvo užmiršta 1920 m. 
sutartis su Maskva. Gudijai, 
kuri niekuomet valstybės ir 
valstybinių sienų neturėjo, 
Lietuvos "derybininkai" iš 
taip jau apkarpytos Lietuvė
lės, sugebėjo jai dar porą 
šimtų hektarų pridėti. Nusta
tymą sienos su Lenkija, ne
galima nei derybomis vadin
ti. Želigovskijada nebuvo 
nei paminėta, o jo užgrobtų 
žemių buvo visai išsižadėta. 
Nejaugi iš tokių "derybinin
kų" buvo galima tikėtis, kad 
jie nors Tilžės aktą atsimintų.

Praėjusiais metais spalio 
mėn. suėjo 50 metų nuo žiau
riausio genocido, kuomet ne
įsivaizduojamu žiaurumu bu
vo beveik išnaikinti senieji 
Rytprūsių gyventojai. Ne tik 
pasaulis to nepastebėjo, bet ir 
mes mažai apie tai težinome, 
ir dar mažiau apie tai terašo
me. Galbūt ir visai apie tai 
užmirštume, jeigu nebūtų dar 
gyvų mažlietuvių, kurie įvai
riais atvejais neleidžia savęs 
užmiršti. Rugsėjo 2-3 d. Chi
cagoje vyko jų suvažiavimas. 
Tai vis palikuonys tų, kurie 
per ilgus šimtmečius pajėgė 
atsispirti germanizacijai. 
Rusai žinojo, kad tų žmonių 
negalės surusinti, tad gen. J. 
Čemiachovskis išleido įsaky
mą: plėšti, prievartauti ir žu
dyti. Sužvėrėjusiems rusams 
ir mongolams to ir tereikėjo. 
Tas kraštas, kuris mums davė 
Kr. Donelaitį, L.G. Rėzą, 
Vydūną ir daugelį kitų, dabar 
yra "Mūsų mirusiųjų žemė".

DIDIEJI JUNGIASI.
KĄ DARYTI MAŽESNIEMS?

Lietuvoje rinkimai į Seimą nebe už kalnų. Tai pastebima ir iš 
suaktyvėjusios partijų veiklos. Štai neseniai Tėvynės sąjunga (Lie
tuvos konservatoriai) ir Krikščionys demokratai pasirašė komuni
katą, dėl bendradarbiavimo (apie tai buvo rašyta ir "Dirvos" rug
sėjo 21 d. laidoje). Be abejo, tai sveikintinas reiškinys. Tačiau 
mažesnės dešiniosios pakraipos partijos ši komunikatą sutiko su 
tam tikru skepticizmu ir net su nesliapiamu nepasitenkinimu. 
Taigi, atrodo, kad kalbėti apie opozicinių jėgų suvienijimą, kaip 
nebūtų gaila, dar labai ir labai anksti. Tai ryškiai matyti iš 
"Lietuvos aido" bendradarbės Linos Pečeliūnienės pokalbio su kai 
kurių opozicinių partijų vadovais. Žemiau spausdiname šį pokalbį.

Žmonės, remiantys opo
zicines partijas, dažnai prašo 
politikus susitarti, susijungti, 
susivienyti. Rugsėjo 4 Tėvy
nės sąjunga (Lietuvos konser
vatoriai) ir Krikščionių de
mokratų partija susitarė dirb
ti kartu ir paskelbė komuni
katą. Paprašėme politikus 
pakomentuoti, kaip jie verti
na šį dokumentą.

V. Landsbergis (Tėvynės 

sąjunga). Pagrindinis daly
kas turėtų būti aiškus: mes 
einame į Seimo rinkimus ir 
apskritai dirbame Lietuvos 
labui kartu, derindami veiks
mus ir būdami atviri kuo pla
tesnei koalicijai, išskyrus 
LDDP. Taip ir pasakyta ko
munikate.

PILIETYBĖ: KELIAI IR 
KLYSTKELIAI 
Kęstutis Milkeraitis

Užsienio tautiečių pa
stangomis Prezidento dekretu 
sudaryta komisija Lietuvos 
pilietybės įstatymo pataisų 
projektui parengti.

Siekiant šio tikslo prio
ritetu turėtų likti Atgimimo 
siekis atkurti tautos identite
tą. Tai nesenstantis tautos po
litikos uždavinys. Baltų iden
titetas aneksijų skaudžiai pa
žeistas: bemaž sunaikintas 
Prūsijoje, latviai savo valsty
bėje sudaro minimalią dau
gumą, toli gražu nelaikytina 
patenkinama situacija ir Lie
tuvoje.

Pirminis įstatymo va
riantas rengtas Tautos pažan
gos grupuotės karo šūkiu: 
"Neleisime išparduoti Lietu
vos". Viso to pasekmės - už
sienio tautiečiai begėdiškai 
prilyginti kitiems užsienie
čiams. Turtas išties nebuvo 
parduodamas, tik grobsto
mas. Kiek jo šitokiu būdu už
valdė užsienis, parodys neto
lima ateitis. Aišku viena: tau
tiečių diasporai (bijant jų 
konkurencijos tiek ekonomi
koje, tiek politikoje), keliai į 
Tėvynę uoliai uždaryti. For
maliai kalbėta apie siekių 
bendrumą ar net apeliuojama 
į išeivijos jaunosios kartos 
patriotizmą. Neleidžiant 
jiems įsitraukti į šalies eko
nominį gyvenimą, atgauti 
išlikusį turtą, tai yra papras
čiausia propoganda.

Bandydamas suteikti tei
sinę pagalbą grįžtantiems 
tautiečiams konkrečiais atve

Komunikate rašoma apie 

galima platesnę koaliciją tik 

po rinkimų. Ar tai reiškia, 

kad iki rinkimų tos dvi parti

jos su kitomis nebendradar

biaus?

Ne, to tikrai nereiškia. 
Jūs matote, kad mes visą lai
ką bendradarbiaujam. Tokios 
interpretacijos negali būti.

R. Smetona (Tautininkų 

sąjunga). Komunikatas ir jo 
paskelbimas vertingas bent 
tuo, kad parodo partijų apsi
sprendimą būti drauge, ben
dradarbiauti.

Antra vertus, man gaila, 
kad tuo komunikatu partijos 
net neparodė pastangų išplės
ti bendradarbiaujančių parti
jų ratą. Pasiskelbė, kad jos 

jais, išsiaiškinau mechaniz
mą, kaip statomi akmenys 
(K.Bobelio žodžiais) išsiren
gusiems į kelią atgal. Ir tai 
tik menkai susiję su Migraci
jos departamento lygio parei
gūnų obskurantizmu ar tau
tos mentalitetu. Dažnesnė 
negatyvių valstybėje vyks
tančių procesų priežastis - 
dalies visuomenės siekimas 
valdyti taip pat ir išeivijai 
grąžintiną turtą. Todėl kartu 
su Pilietybės įstatymo patai
somis komisija turėtų peržiū
rėti:

1. Įstatymo "Dėl piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atstatymo 
tvarkos ir sąlygų" nuostatą, 
jog turtas grąžinamas tik pi
liečiams "nuolatos gyvenan
tiems Lietuvoje", drauge su
J.Bernatonio ir Č.Juršėno 
pasirašytais Seimo nutari
mais, numatančiais kaip nu
statyti, ar pilietis "nuolat gy
vena Lietuvoje". Šis "regla
mentavimas" pažeidžia pi
lietybę atgavusiųjų teisę lais
vai judėti, taip pat teisę at
gauti išlikusį nekilnojamąjį 
turtą, kaip vieną sąlygų sie
kiant užsienio lietuviams įsi
traukti į valstybės gyvenimą.

2. Panaikinti pareiškimų 
nekilnojamajam turtui grą
žinti padavimo apribojimus, 
nes teisėtai valdytas ir oku
pacinės administracijos kon
fiskuotas turtas Lietuvoje 
gyvenantiems savininkams 
dažniausiai negrąžintas.

("LA") 

tik abi kartu sieks bendrų tik
slų. Man atrodo, kad šitaip 
nekuriamos prielaidos opozi
cinėms partijoms plačiau ben
dradarbiauti. Pasigendu to.

Matyt, tų abiejų partijų 
pozicijos, nuomonės, tikslai 
labiausiai sutampa. Tuomet 
natūralus tik tų dviejų partijų 
susitarimas.

Pripažįstu, jog šis susita
rimas svarbus veiksmas - dėl 
aiškumo, bet apgailestauju, 
kad tik dvi partijos pasiskel
bė bendradarbiaujančios, vi
sai nededamos pastangų telktis 
bendrai veiklai kitas partijas. 
Kalbama apie platesnę koali
ciją tik po rinkimų. Mums 
atrodo svarbiau suburti koali
ciją iki rinkimų, o ne tai, kas 
bus po rinkimų. Svarbu su
sitarti, ką daryti, kad rinki
mai būtų sėkmingi. Svarbiau 
dabar sutelkti kuo platesnį 
opozicinių partijų bloką, kad 
įveiktume LDDP ir jos sate
litus. Apie tai čia nekalba
ma. Mes, tautininkai, sieksi
me, kad stiprėtų ikirinkimi- 
nis blokas. O šios dvi parti
jos svarsto kas bus po to, kai 
laimėsim. Gal per didelis 
stambumas šioms partijoms 
sukliudė pamatyti, kad yra ir 
kitų opozicinių partijų.

G. Kirkilas (LDDP). Pa

siryžimas bendradarbiauti - 
normalus dalykas. Tačiau 
koalicijos būna priešrinkimi
nės ir vidinės.

Antras dalykas. Jei aš 
būčiau nepriklausomas eks
pertas ir vertinčiau savival
dybių rinkimų rezultatus, tai 
daryčiau išvadą, kad, eida
mos atskirai, šitos partijos 
gali daugiau laimėti. Dabar 
jos bus rinkėjų sutapatintos 
kaip viena partija. Mano 
nuomone, arba šitas susijun
gimas per ankstyvas, arba 
yra kokių nors kitų sumeti
mų. Kadangi konservatorių 
partija ryškesnė, o krikščio
nys demokratai stiprių pozi
cijų dar neturi, tai šį susita
rimą reikėtų vertinti kaip di
delį konservatorių laimėjimą 
ir tam tikrą krikščionių demo
kratų pralaimėjimą. Nėra jo
kių abejonių, kad didesnė 
partija nustelbs mažesnę ir 
perims iniciatyvą. Bent jau 
oponuojančios partijos (mes) 
galės aiškinti rinkėjams, kad 
konservatoriai prijungė sate
litus krikdemus.

Nors šiaip partijų jungi
masis ir stambėjimas yra po
zityvus reiškinys. Aš jokiu 
būdu nesu dvipartinės siste
mos šalininkas, bet negerai, 
kai yra 20 ar daugiau ir neaiš
kių pakraipų partijų. Vis tiek 
rinkimai bus siauro spektro; 
kairė-dešinė ir galbūt cen
tras, jei jis sugebės... Nors 
centras - tai ne partija Vaka
rų politinės praktikos požiū
riu, o centrinė partijų koali
cija parlamente. Manau, kad 
Lietuvoj nusistovės 4-5 stip
resnės partijos (2 ar 3 kai
rios, 2 ar 3 dešiniosios).

(Nukelta į 4 psl.)



4 psl. • DIRVA* 1995 m. spalio 5 d.

Į VALDŽIOS PIRAMIDĘ 
VERŽIASI SKERSVĖJAI

Eivydas Radvila
Nors iki valdančiosios 

Demokratinės darbo partijos 
suvažiavimo liko dar visas 
mėnuo, ruošimasis jam vyks
ta labai įtemptai. Aistros 
pradėjo virti jau pavasarį, kai 
dalis partijos atstovų iš pro
vincijos ėmė reikšti nepasi
tenkinimą pernelyg "dešine" 
LDDP politika, netiesiogiai 
užsimindavo apie pribrendu- 
sį vadovų keitimą.

Artėjant suvažiavimui (o 
taip pat ir Seimo rinkimams) 
LDDP vadovybė vis dažniau 
ėmė kalbėti apie labiau so
cialiai kryptingą politiką, 
apie nepopuliarių sprendimų 
pabaigą bei atlyginimų ir 
pensijų didinimą.

Neįmanoma nepastebėti 
po šių pareiškimų prasidėju
sių pokyčių. Didžiausias val
džios dėmesys buvo sutelktas 
į biudžeto pajamų didinimą, 
mokesčių surinkimo griežti
nimą. Teigiami pasikeitimai 
čia ypač išryškėjo šių metų 
pavasarį finansų ministro 
poste E. Vilkelį pakeitus R. 
Šarkinu. Jeigu metų pradžio
je į biudžetą kas mėnesį bū
davo surenkama kiek dau
giau kaip 300 mln. litų, tai 
šiuo metu kasmėnesinės 
įplaukos pasiekė beveik 600 
milijonų, šalies biudžetas da
bar jau sėkmingai vykdomas

DIDIEJI JUNGIASI. 
KĄ DARYTI MAŽESNIEMS?
(Atkelta iš 3 psl.)

S. Pečeliūnas (Demokra

tų patija). Iš šitų dviejų par
tijų vadovų dažnai girdime, 
kad jie norėtų plačios koali
cijos, bendradarbiavimo. Iš
skiriama tik LDDP (su ja - 
ne), o su visais kitais, sako, - 
taip. Tačiau konkretus doku
mentas (komunikatas) rodo 
visai ką kitą. Ten įvardytas 
konkretus tik vienas klausi
mas, dėl kurio šios dvi parti
jos konsultuosis (tik konsul- 
tuosis!) su kitomis partijo
mis. Tai Konstitucijos 47 str. 
pataisa (žemės pardavimas 
užsieniečiams). Apibrėžtas 
ir partijų skaičius - konsul
tuosis su tomis, kurios pasi
rašė 1995 m. kovo 21 pareiš
kimą. Tautininkai to pareiš
kimo nepasirašė, nes jų nuo
monė apie Europos Sąjungą 
ir žemės pardavimą užsienie
čiams kiek atsargesnė. Vadi
nasi, šios dvi partijos su tau
tininkais nebendradarbiaus 
visai, o su kitomis tik tuo 
vienu klausimu.

P. Katilius (Krikščionių 

demokratų partija). Ar ko

munikatą pasirašiusios dvi 
partijos tikrai nebendradar
biaus su kitomis opozicinė
mis partijomis? Gal dvi di
džiosios partijos susitarė, kad 
mažųjų nereikia - jos turi iš

todėl galima didinti atlygini
mus, pensijas ir kitas išmo
kas.

Neapseita ir be tam tikrų 
įtampų. Ne visi įmonininkai 
ir prekybininkai, ypač tie, 
kurie susiję su LDDP, leng
vai susitaikė su dalies paja
mų praradimu. Kol kas di
džiausia netektis šioje srityje 
- vieno iš naftos "karalių" - 
Mažeikių naftos perdirbimo 
gamyklos direktoriaus B. Vai
noros nušalinimas, išaiškinus 
stambaus masto sukčiavimus 
jo įmonėje.

Esama ir lazdos perlen
kimų. Daug smulkių versli
ninkų šiandien nepatenkinti 
didžiulio mokesčio už metinę 
licenciją įvedimu tiems, kas 

(nori užsiimti naftos verslu. 
Didmenine naftos prekyba 
bei importu užsiimančioms 
bendrovėms reikės sumokėti 
net 300-500 tūkst. litų žymi
nį mokestį, o atskiros degali
nės dar turės sumokėti po 40- 
60 tūkst. litų. Iš anksto su
mokėti tokius pinigus gali 
sau leisti tik kelios didžiosios 
bendrovės. Didinant senus ir 
įvedant naujus mokesčius dar 
toliau nuėjo Pramonės ir pre
kybos ministras K. Klima
šauskas. Pastebėjęs, kad ša
lyje sparčiai gausėja lengvų
jų automobilių, kurių skai- 

nykti?
Komunikate juk kitkas 

pasakyta - kalbame apie pla
tesnę koaliciją.

Bet pabrėžta - platesnė 

koalicija galima tik po rinki

mų. O iki rinkimų kartu dirbs 

tik konservatoriai ir krikdemai?

Mes kitaip suprantame 
koaliciją. Koalicijos sudaro
mos tik po rinkimų. Prieš 
rinkimus vyksta bendradar
biavimas, bet ne kokia koali
cija. Šitą reikia skirti. Į Sei
mo rinkimus, kaip ir į savi
valdybių, mūsų partija, ma
nau, eis atskiru sąrašu.

Mes buvom paskelbę pir
mą bendradarbiavimo komu
nikatą, šitas yra lyg darbo tę
sinys. Mes kalbamės, taria
mės, bet tai nereiškia, kad tik 
su konservatoriais. Šneka
mės su tom politinėm jėgom, 
kurios, manau, yra naudingos 
Lietuvos ateičiai. Šis komu
nikatas nereiškia atsiribojimo 
nuo kitų.

Ar tame 5 vai. trukusia

me konservatorių ir krikdė-' 

mų pasitarime kalbėta apie 

šešėlinę vyriausybę? Gal pa

galiau ją pamatysim?

Čia tiktų pajuokauti: kad 
būtų šešėlis, turi šviesti sau
lė. Ar ji šviečia, ar ne? Žmo
nės mato, kad nelabai. O jei 
rimčiau, tai mes manome, 

čius šiandien jau viršija mili
joną, jis pareiškė, jog teršia
mas oras, todėl reikia gerokai 
didinti įvežimo muitą net nau
jiems automobiliams. Ap
skritai, padidėjęs spaudimas 
smulkiam ir vidutiniam vers
lui ir kryptis į monopolijų 
įsigalėjimą jaučiama beveik 
visose srityse.

Prieš mėnesį pakeitus 
dalį valstybinio Taupomojo 
banko vadovybės, ėmė taisy
tis reikalai dar vienoje srityje 
- geriau parduodamos val
stybinės obligacijos, iš kurių 
biudžetas taip pat gauna ne
menkas pajamas. Sutarus, 
kad minėtas bankas bent pu
sę savo lėšų skirs Vyriausy
bės vertybių popierių pirki
mui, aukcionuose šiuo metu 
tvarkingai nuperkamos visos 
obligacijos, o už jas moka
mos palūkanos mažėja. Tai 
teigiamai veikia visą finansų 
rinką. Ėmė mažėti palūkanų 
normos už bankuose laiko
mus indėlius bei išduodamų 
kreditų kaina, kurių aukštą 
lygį iki šiol kaip tik ir palai
kė pernelyg išpūstos palūka
nos už Vyriausybės obligaci
jas, šių metų pirmoje pusėje 
neretai viršydavusios 35 nuo
šimčius.

Esama poslinkių ir že
mės ūkyje. Šiemet padidinus 
kainas už superkamus javus 
bei stengiantis atsiskaityti lai
ku, padidėjo superkamų grū
dų kiekis. Šiek tiek padidėjo 
ir superkamo pieno kainos.

Tačiau nepaisant šių, at- 

kad programa - pats svarbiau
sias dalykas. Ne tas ar kitas 
geras vyras, kuris vykdys po
litiką, bet kaip vykdys.

Z. Sličytė (nepartinė, 

Seimo laisvės frakcijos narė). 

Kai kurie politikai mano, kad 
demokratiją, kai kurių valsty
bių pavyzdžiu, gali įgyven
dinti dvipartinė sistema. Tar
kim, vienoj pusėj konserva
toriai ir krikdemai, kitoj - 
LDDP su savo palydovinėm 
partijom. Ir taip kaitaliojasi: 
vieni pozicijoj, kiti opozici
joj, valdo tai viena, tai kita.

Nemanau, kad tokia dvi
partinė sistema Lietuvai, ne
turinčiai demokratijos tradi
cijų, labai naudinga. Parla
mentarizmo patirties neturi
me. Kaip rodo AT darbo 
analizė, ten taip pat buvo ig
noruojamos kitos nuomonės. 
Nutarimus parengdavo nedi
delė grupelė, ir likdavo tik 
balsavimas. Diskusija slopi
nama. Valdant LDDP - dar 
blogiau. Kažkokiam politi
niam biure sprendimas pri
imamas, Seimo salėje nedis
kutuojama, o buldozeriniu 
principu stumiama ir mecha
niškai balsuojama.

Nebūtų Lietuvai naudin
ga, jei 4 metus vienokia dik- 
tatūriška valdžia, 4 - kitokia. 
Nors jos ir keičiasi, bet prin
cipas lieka tas pats. Naudin
giau, jei Lietuvoje būtų 5-7 
pajėgios partijos. 

rodytų, akivaizdžių pasieki
mų, LDD partijos ir jos vado
vų populiarumas rugsėjo mė
nesį krito iki neregėtai žemo 
lygio. "Baltijos tyrimų" duo
menimis, už LDDP šiandien 
balsuotų tik 6.6 proc. šalies 
gyventojų. Iki šiol šią partiją 
palaikydavo 9-12 nuošimčiai 
rinkėjų, panašų balsų kiekį ji 
gavo ir per savivaldybių rin
kimus. Dar niekada toks že
mas nebuvo ir LDDP vadovo 
A. Šleževičiaus populiaru
mas, pastaruoju metu nusmu
kęs taip pat trečdaliu.

Įtaką šiems pokyčiams 
galėjo turėti nepaprastai ne
sėkmingas naujojo pensijų 
įstatymo įgyvendinimas. 
Mat perskaičiavus pensijas 
paaiškėjo, kad daugumai gy
ventojų jos nepakito, o kai 
kuriems netgi sumažėjo. Net 
oficiali statistika patvirtina, 
jog pensijos per pastaruosius 
metus didėjo beveik ketvirta
daliu lėčiau, negu infliacija, 
todėl dauguma gyventojų 
naujojo įstatymo laukė su 
viltimi. Ypač pensininkus 
gąsdiną artėjantis ruduo, kai 
atsisakius dotavimo, už šil
dymą reikės mokėti dvigubai 
brangiau.

Tačiau pagrindinė pasiti
kėjimo valdančiąja partija 
smukimo priežastis nėra tie
siogiai socialinė ar ekonomi
nė. Nepataisomą žalą A. Šle
ževičiaus vadovaujamai Vy
riausybei atnešė pastaruoju 
metu kilusi kaltinimų korup
cija banga. Nors valdžia ir 
ginasi, esą nėra kokių nors 
konkrečių įrodymų, tačiau 
panašu, kad žmonės Lietuvo
je netiki valdininkus esant be 
nuodėmių. Atrodo, kad gei
džiamų pasekmių neatnešė ir 
Seimo ekonominių nusikalti
mų tyrimo komisijos pirmi
ninko V. Juškaus bandymai 
pataisyti smunkantį partijos 
autoritetą, kai jis remdamasis 
"operatyvine medžiaga", ap
kaltino konservatorius anti
konstitucinio perversmo ren
gimu. Pastarieji pareiškė, 
kad tai tik būdas nukreipti 
dėmesį nuo korupcijos tyri
mų ir pareikalavo atstatydinti 
V. Juškų iš komisijos pirmi
ninko pareigų. Komisijai jau 
senokai priekaištaujama, kad 
rimtai neištirta nei viena by
la, o opozicija ją vadina "eko
nominių nusikaltimų slėpimo 
komisija". Kad V. Juškaus 
kalbos laužtos iš piršto, ne-

PASKIRTAS LIETUVOS ATSTOVAS EUROPOS 
ŽMOGAUS TEISIU KOMISIJOJE

Lietuvos Vyriausybė sa
vo atstovu Europos žmogaus 
teisių komisijoje ir Europos 
žmogaus teisių teisme pasky
rė Lietuvos teisingumo minis
terijos sekretorių Gintarą 
Švedą.

Jis atstovaus Lietuvos Vy
riausybei Komisijos ir Teis
mo procesuose, gaus ir pateiks 
jai atitinkamą informaciją bei 
medžiagą. Turėti tokį atsto
vą reikalauja Europos žmo- 

tiesiogiai pripažino ir Saugu
mo departamento vadovas J. 
Jurgelis, pareiškęs, jog jo įs
taiga panašios "operatyvinės 
medžiagos" neturi.

Skaudų smūgį LDDP su
davė ir vienas iš buvusių jos 
lyderių K. Jaskelevičius. Jis 
pareiškė sustabdęs savo 
narystę partijoje iki suvažia
vimo. Savo žingsnį jis aiški
na noru, kad partija atsakytų 
į klausimą: kaip galėjo atsi
tikti, kad per keletą metų par
tijos populiarumas sumažėjo 
iki minimumo. K. Jaskelevi
čius sakėsi esąs nepatenkin
tas partijos požiūriu į kal
tinimus korupcija ir bando 
aiškintis, kodėl dabartinis 
Prezidentas prieš pirmuosius 
Seimo rinkimus privertė į 
rinkiminius sąrašus įtraukti 
svarbiausią "Klano" istorijos 
veikėją A. Navicką. Pasak 
jo, tai kas šiandien vyksta 
partijoje, primena R. Songai
los laikus.

Neigiamai partijos įvaiz
dį visuomenėje veikia ir tai, 
kad jos vadovas, dabartinis 
premjeras A. Šleževičius yra 
pats nemėgstamiausias poli
tikas šalyje. Dėl savo pasi
pūtimo bei pomėgio įkyriai 
kartoti apie šalyje vis didė
jančią stabilizaciją, net spau
doje vadinamas "stabilizato
riumi". Nesenai paaiškėjo, 
kad verslininkų sluoksniuose 
dar vadinamas ir "penkiais 
procentasis", kadangi nepra
leidžia progos pasiimti savo 
dalį.

Panašu, kad LDDP vado
vybė kol kas nėra linkusi su
važiavime daryti esminges
nių pakeitimų partijos viršū
nėse, nors visiškai išvengti 
pokyčių vargu ar pavyks. 
Norima, kad artėjant rinki
mams prie partinių reikalų 
grįžtų dabartinis frakcijos 
Seime pirmininkas G. Kirki
las, iki šiol vadovavęs ne 
vienai rinkiminei kampanijai. 
Dėl šių priežasčių gali būti 
gerokai pertvarkyta frakcijos 
vadovybė. Tačiau, artėjant 
suvažiavimui, jaučiamas ir 
tam tikras nerimas dėl parti
jos vadovų likimo. Kol kas 
sunku nuspėti, kaip A. Šleže
vičiaus pozicijas paveiks R. 
Ozolo kaltinimai dėl naudo
jimosi tarnybine padėtimi bei 
konservatorių pareiškimas, 
kad Seime jie pradės svars
tyti nepasitikėjimo premjeru 
klausimą.

gaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencija, 
kurią Lietuvos Seimas ratifi
kavo šių metų balandžio 27 
dieną. Įsigaliojus šiai kon
vencijai, kiekvienas asmuo, 
dėl, jo manymu, pažeistų tei
sių ar laisvių, gali kreiptis su 
peticija į Europos žmogaus 
teisių komisiją, kuri peticiją 
išnagrinėja ir sprendžia, ar 
buvo pažeistos jo teisės ir 
laisvės. ELTA



VĖL PRISIKĖLUSI GYVENTI
(Atkelta iš 1 psl.)

Kiekviena organizacija, kiek
viena grupuotė turi savo inte
resus, ką jau esame dabar 
puikiai patyrę. Vienas, ypač 
šiuo metu garsiau diskutuoja
mas ir sunkiau mums įkanda
mas uždavinys - tai patenki
nimas reikalavimo leisti už
sieniečiams įsigyti nuosavy
bę Lietuvoje.

Lietuvos Konstitucijos 
47 straipsnis aiškiai sako, 
kad "žemė, vidaus vandenys, 
miškai ir parkai gali priklau
syti nuosavybės būdu tik Lie
tuvos Respublikos piliečiams”. 
Bet koks konstitucijos pakei
timas galimas tik dviejų treč
dalių daugumos seimo narių 
pritarimu, priėmus tokį pakei
timą dviejų jo skaitymų metu 
ne anksčiau kaip po trijų mė
nesių.

Pats "švelniausias" tokio 
įstatymo pakeitimas gal būtų 
leidimas užsieniečiams leisti 
pirkti tik tą žemę ant kupos 
dabar stovi jų - pramoninkų 
bei prekybininkų - nuosavy
bės. Dabar tokią žemę užsie
nietis gali tik nuomoti 99 me
tams. Tačiau, stebint šių die
nų nuotaikas Lietuvoje, abe
joju, ar ir toks variantas bus 
priimtinas daugumai seimo 
narių. O apeiti Seimą galima 
tik referendumo keliu. Taigi, 
nei vienas nei kitas sprendi
mo būdas artimoje ateityje 
daug vilčių neduoda, kas aiš
ku, stabdys Lietuvos jungi
mąsi prie Vakarų Europos 
organizacijų, tuo delsiant ir 
garantą mūsų saugumui.

Dauguma esame nuomo
nės, kad tik narystė Šiaurės 
Atlanto sutarties sąjungoje 
yra tikras mūsų valstybingu
mo užtikrinimas. Tačiau, ne
paisant mūsų bandymų aiš
kinti, kad stabilumas šiame 
Baltijos rajone priklauso nuo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vastybingumo išlaikymo, 
kuriam vis dar grąsinima iš 
Rytų, Vakarai nėra greiti 
spręsti šį klausimą. Tai toli 
ir tik mažą viltį skleidžianti 
šviesa, kurios spinduliai var
gu ar pasieks Lietuvos žeme
lę dar šį šimtmetį.

Tuo tarpu mes visą laiką 
turime klausyti nerimą ke
liančius pareiškimus, kaip 
kad Rusijos Užsienio reikalų 
ministro pavaduotojo Serge
jaus Krylovo padarytą Šiau
rės Tarybos bendradarbiavi
mo Baltijos regione Ketvirto
sios parlamentinės Konferen
cijos metu Danijos Bomhol- 
mo saloje. Jame S. Krylovas 
įspėja, kad NATO plėtima
sis, įtraukiant Baltijos valsty
bes, privers Rusija imtis "vi
sų būtinų politinių, ekonomi
nių gynybinių ir karinių žings
nių". Jis nepatikslino, kokių 
ekonominių priemonių Rusi
ja galėtų imtis. Jis tik pabrė
žė, kad kariniai žingsniai ne

reikštų tiesioginės intervenci
jos į Baltijos valstybes arba 
karo, tai būtų tik Rusijos pa
sienio sustiprinimas. S. Kry
lovas neprieštarauja tik Len
kijos ir Baltijos respublikų 
siekimui tapti Europos Są
jungos narėmis.

Panašiai kalba ir Baltaru
sijos prezidentas Aleksand
ras Lukašenka kategoriškai 
prieštaraudamas prieš NATO 
plėtimąsi iki buvusios Sovie
tų Sąjungos ir Rusijos sienų.

Todėl pats didžiausias 
mūsų saugumo garantas - 
kuo greičiau tapti Šiaurės At
lanto sutarties organizacijos 
nare, nepaisant, kad buvome 
vieni iš pirmųjų pasirašyda
mi susitarimą "Partnerystė 
Vardan Taikos", ir kad mūsų 
kariai jau kuris laikas atlieka 
tarnybą po Jungtinių Tautų 
organizacijos skraiste buvu
sioje Jugoslavijoje, laiko at
žvilgiu gali tapti pačiu pasku- 
tiniausiu Lietuvos integravi
mosi - grįžimo į Europą - 
žingsniu.

Tokiam galvojimui taip 
pat padeda nuolat sklindan
tys vienas kitam prieštarau
jantys pareiškimai Vakarų 
pasaulyje apie esamus ir ne
samus kraštų įstojimo eilės 
sąrašus, kas jų priekyje, ko iš 
viso juose nėra ir pan. Visa 
tai ateina iš politikų pareiški
mų, kur jie tuo metu svečiuo
jasi ir kur dar toliau žada grei
tu laiku svečiuotis. Bet ne 
vien jie nesutaria; ir pačių 
baltų vienybė sušlubavo kai 
pasigirdo pareiškimai, kad 
reikėtų poruoti valstybes iš 
vidurio Europos su atskiro
mis Baltijos valstybėmis, (aiš
ku savo kraštui teikiant pir
menybę), atsisakant principo 
visi už vieną ir vienas už vi
sus.

O ką bekalbėti ir apie ki
tus mūsų kaimynus. Štai kad 
ir Lenkijos ministeris pirmi
ninkas Joseph Oleksy, prieš 
pat išvykstant vizitui į Lietu
vą, užklaustas laikraščio ko
respondento apie Karaliau
čiaus rajono demilitarizavi- 
mą, atsakė, kad Lenkija tokiam 
užmojui pritarianti, tik neži
nanti kuo ji gali prisidėti, nes 
tai Rusijos vidaus reikalas.

O ar tai tikrai Rusijos 
vidaus reikalas? O gal grei
čiau tik nenoras prieiti prie 
politinio šios teritorijos klau
simo sprendimo? Juk Pots
damo sutartis ir Lenkijai bu
vo palanki - ji taip pat gavo 
gerą Rytprūsių dalį. Tad, jei
gu kalbama apie rusų admi
nistraciją, sunku būtų išveng
ti kalbos ir apie lenkų admi
nistraciją. Bet ar atsirastų 
koks nors lenkas, kuris norė
tų tokį širšių lizdą pajudinti?

Lietuvos interesai senuo
siuose Rytprūsiuose, bent 
šiuo metu, ribojasi tik vienu 
klausimu - Karaliaučiaus sri

ties nuginklavimu. Lietuvoje 
tam pritaria visos politinės 
grupuotės. O dar visiškai ne
seniai, ambasadoriui Stasiui 
Lozoraičiui, pirmą kartą po 
nepriklausomybės atstatymo 
lankantis Lietuvoje, viešai 
pareiškus nuomonę Karaliau
čius krašto klausimu, jis bu
vo mandagiai perspėtas, kad 
tai yra tik jo asmeniška, o ne 
vyriausybės nuomonė. Kaip 
laikas greitai keičia papro
čius, sakytų romėnai.

Tačiau, jei viena kaimy
ninė valstybė mano, kad Ka
raliaučius yra kitos kaimyni
nės valstybės vidaus reikalas, 
tai ši pakėlus galvą mus mo
ko, kad Lietuva turėtų būti 
dėkinga jai, gerajai Rusijai, 
kuri mums atidavė Vilnių ir 
Klaipėdą, kurie mums nepri
klausė prasidedant karui Eu
ropoje 1939 metų rugsėjo 1 
dieną. Ir Helsinkio aktas, ku
ris įteisino Potsdamo sutar
ties valstybines sienas, yra 
mums didelė dovana ir mes 
turėtume už tai visą amžių ir 
Maskvai ir net Minskui dėko
ti. Taigi, vienaip ar kitaip 
Karaliaučius dar ilgainiui 
liks didelė rakštis mūsų pašo
nėje, kurios mes vieni paša
linti nepajėgsime, o draugų 
šiai operacijai atlikti ar iš vis 
besulauksime.

Kokia kaina mes pajėgsi
me ištrukti iš Maskvos malo
nės integruojantis į Vakarus 
parodys tai rytojus. Bet šian
dien Maskva vis dar visokiais 
būdais bando mūsų žingsnius 
varžyti sakydama ką mes ga
lime daryti nepažeisdami jos 
interesų. Kad tai yra kišima
sis į kitos suverenios valsty
bės reikalus jai nesvarbu, 
kaip jai tai buvo nesvarbu ir 
anksčiau. Ar mes norime eiti 
į sąjungą su vakarų Europos 
valstybėmis, ar su Šiaurės 
Atlanto sutarties kraštais tai 
mūsų pačių reikalas. Mes tai 
turime daryti žiūrėdami savo 
valstybinių interesų. O jie 
jokiu būdu negrąsina nei vie
nam iš mūsų kaimynų.

Bet kaip sakoma, viena 
bėda ne bėda. Be savisaugos 
jausmo Lietuvą kankina dar 
ir ekonominės problemos, 
kurios dažnai yra sunkiau 
sprendžiamos už politines. 
Čia įvairių partijų interesai 
rodo daugiau skirtumų nei 
panašumų. Kiekviena jų ma
to ir vertina esamą situaciją 
per savo akinius. Tai supran
tama, bet kaip iš tikrųjų yra?

Mes, daugiau ar mažiau 
susipažinę su vakarietiška po
litine galvosena, galime kri
tiškiau vertinti tai kas daro
ma dabar Lietuvoje, nei tie, 
kurie tai patiria savo kailiu. 
Iš spaudos bei asmeninių 
kontaktų mes nemažai žino
me apie gyvenimą Lietuvoje.

(Pabaiga kitame Nr.)

Skaitykit ir ptatinkįt
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Mirga ir Dženaras Kižiai, svečiuodamiesi Lietuvoje, aplankė 
Kudirkos Naumiesti ir su giminėmis nusifotografavo prie paminklo 
d-rui Vincui Kudirkai. D. Kižio nuotr.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
LOS ANGELES

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Los Angeles 
skyrius, prieš gerą tuziną me
tų, Los Angelėje atgaivino 
Tautos Šventės - Rugsėjo 8- 
tosios minėjimą. Taigi, ir 
šiais metais šios šventės pras
mingą prisiminimą surengė 
rugsėjo 17 dieną šv. Kazi
miero parapijos salėje.

Parapijos aikštėje su vėlia
vomis išsirikiuoja Daumanto 
kuopos uniformuotos šaulės 
ir šauliai. Vadovaujant kuo
pos vadui Kaziui Karužai, pa
keliamos vėliavos, giedamas 
Lietuvos himnas. Šaulių ri
kiuotė su vėliavomis žygiuo
ja į šv. Kazimiero šventovę. 
Pamaldos.

Po pamaldų minėjimas 
tęsiamas parapijos salėje. 
Minėjimą atidaro skyriaus 
pirmininkas dr. Povilas Švar
cas, paprašydamas atnešti vė
liavas į sceną Po vėliavų pa
gerbimo skyriaus pirminin
kas toliau vesti programą pa
kviečia Daivą Čekanauskaitę.

Amerikos himną gieda 
solistas - sodrus baritonas 
Antanas Polikaitis. Kun. Alo
yzas Volskis sukalba invoka- 
ciją. Programos vedėja Dai
va Čekanauskaitė pagrindi
nei minėjimo kalbai pasakyti 
kviečia Lietuvos Generalinį 
Garbės konsulą Vytautą Če
kanauską, konsulo pareigose 
dirbantį jau 18 metų. Nuo
širdžiu plojimu sutiktas, kon
sulas gerai išmąstytoje kalbo
je gvildeno mums taip rūpi
mus klausimus. (Jo kalba 
spausdinama atskirai). Klau
sytojai, rimtai ir su dideliu 
dėmesiu išklausę kalbą, kon
sulą Vytautą Čekanauską pa

lydėjo vieningais plojimais.
Išnešus vėliavas, minėji

mo vedėja Daiva Čekanaus
kaitė pristatė pianistą Rudol
fą Budginą, amžiumi dar jau
ną (gim. 1969 m.), bet jau 
turėjusį savo rečitalius Lietu
voje, Austrijoje, Vokietijoje, 
Italijoje, Ispanijoje, Prancū
zijoje, Danijoje, Vengrijoje, 
Amerikoje. Dalyvavo ir tarp
tautinėse piano varšybose: 
Rygoj laimėjo antrą premiją, 
Paryžiuje ir Barcelonoje - 
garbės pažymėjimus. Šiais 
metais skambino Budapešto 
Liszto muziejuje vien tik Lisz- 
to kūrinius. 1994 m. gavo 
Pietinės Kalifornijos univer
siteto stipendiją, kur ruošiasi 
magistro ir daktaro laipsniui.

Šia proga Rudolfas Bud- 
ginas paskambino F. Šopeno 
sonatą B moli pirmąją dalį ir 
F. Liszto etiudą F moli. Bi- 
sui - Petrarkos sonetą 104. 
Visi atliktieji kūriniai reika
lauja įmantos technikos, įvai
riuose ritmuose didelės jėgos 
ir švelnių perėjimų, spren
džiant kūrinio nuotaikas. Vi
si kūriniai atlikti su tikra me
nine jėga, giliu vidiniu išgy
venimu ir jam savitu, asme
nišku įsijautimu ir išpildymu. 
Sužavėti klausytojai jam ilgai, 
stipriai ir nuoširdžiai plojo.

Sugiedojus Lietuvos him
ną, minėjimo dalyviai vaiši
nosi kava, sumuštiniais, py
ragaičiais ir dar ilgai šneku
čiavosi aptardami minėjimą, 
koncertą, nepagailėdami pa
dėkų ir pagirimų minėjimo 
rengėjui - Tautinės sąjungos 
Los Angeles skyriui.

Petras Maželis
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KUNIGO KELIAS
Pranas Kulikauskas

Kun. Vladui Mironui -115 metų

(Pabaiga. Pradžia Nr.36)

Galima įsivaizduoti, koks 
buvo mano džiaugsmas, susi
jaudinimas. Supratau, kad 
galėsiu įstoti į Vytauto Di
džiojo universitetą. Jaudin
damasis ruošiausi kelionėn į 
Bukaučiškes. Į kaimą buvo 
galima patekti vieškeliu pro 
Dvarčėnų kaimą arba nu
plaukti valtimi per Daugų 
ežerą. Tuo metu Dauguose 
atostogavo mūsų pasiuntiny
bės Estijoje pirmasis sekre
torius V. Čečėta, kuris irgi 
buvo pakviestas apsilankyti 
V. Mirono ūkyje. Čečėtos 
tėvas turėjo gerą valtį, todėl 
nutarėm abu plaukti į Bukau
čiškes laiveliu.

Bukaučiškėse radome ir 
daugiau svečių, tarp kurių 
pats žymiausias buvo Vilniaus 
lietuvių reikalų tvarkytojas 
S. Stašys, atvykęs specialiai 
pas kun. V. Mironą iš oku
puoto Vilniaus pasitarti Vil
niaus krašto lietuvių reika
lais. Buvo labai įdomu ir 
smalsu išgirsti iš paties Sta- 
šio Lūpų apie Vilniaus lietu
vių gyvenimo sąlygas ir rū
pesčius, apie politinę padėtį 
Vilniuje, lenkų intrigas ir t.t. 
Stašys buvo atvykęs "incog- 
nito". Nors ir buvo svečių, 
kun. V. Mironas rado laiko ir 
mudviejų pokalbiui. Dar kar
tą pakartojo, kad galiu studi

PREL. K.VASILIAUSKAS 
VIEŠĖJO CHCAGOJE

Nors Vilniaus arkikated
ros klebonas ir Vilniaus ku
nigų seminarijos rektorius 
prel. Kazimieras Vasiliaus
kas Chicagoje viešėjo ne taip 
jau ilgai (rugsėjo 6-17 dieno
mis), tačiau per tą laiką jis 
stebėtinai daug padarė ir su
spėjo daug kur dalyvauti.

Pagrindinis jo kelionės 
tikslas buvo Šiluvos atlaidai 
Švenčiausios Mergelės Mari
jos gimimo parapijoje Mar- 
ųuette Parke. Jis čia ir pra
leido daugiausia laiko, apsi
stodamas šios parapijos kle
bonijoje, kur juo nuoširdžiai 
rūpinosi pats parapijos kle
bonas kun. Jonas Kuzinskas 
ir kiti parapijos kunigai.

Šių atlaidų pagrindinė 
diena buvo rugsėjo 10-ji, 
kuomet prel. K. Vasiliauskas 
atnašavo šv. Mišias, pasakė 
prasmingą pamokslą, kurio 
metu atpasakojo Šventojo 
Tėvo Šiluvoje pasakyto pa
mokslo (1993 m. rugsėjo 7 d.) 
žodžius. Tame pamoksle 
Šiluvoje popiežius labai ak
centavo ramybę, kalbėda
mas: "Kristaus ramybė! Visi 
lengvai galime suprasti, kaip 
karštai tikrosios ramybės iš
siilgusi tauta, kuri šitiek ken
tė žeminančią prievartą, tau

juoti, ką tik noriu, o jis mane 
parems, gausiu stipendiją, 
maitinsiuos pas jį. Buvau 
sujaudintas iki sielos gelmių.

Kaune kun. V. Mironas 
gyveno labai kukliai. Butas 
"Pažangos" rūmuose buvo 
didokas, bet apstatytas labai 
kukliai, paprastais būtinais 
baldais. Jo šeimyną sudarė 
namų šeimininkė, ūkio reika
lų tvarkytoja ir vairuotojas 
A. Olišauskas, kuris buvo ir 
Įgulos bažnyčios vargoninin
kas, taip pat jo giminaitės, 
rodos, brolio dukterys Ona ir 
Stefa Mironaitės. Onutė stu
dijavo mediciną, o Stefa dar 
mokėsi gimnazijoje. Aš kad 
ir ateidamas tik papietauti, 
buvau šeštas jo šeimos narys. 
Kun. V. Mironas būdavo la
bai užimtas, nepaliaujamai 
skambėdavo telefonas, čerkš- 
davo durų skambučiai. Ir 
kas tik čia neatsilankydavo: 
jaunimo organizacijų, spau
dos atstovai, dailininkai, ra
šytojai, muzikai. Dažni sve
čiai būdavo Kipras Petraus
kas, Stasys Šimkus, dail. V. 
Didžiokas ir kiti. Pasitarti 
ateidavo įvairių ministerijų 
atstovai, kultūros darbuoto
jai. Nors aš buvau paprastas 
studenčiokas, manęs prie 
pietų stalo neatskirdavo, visi 
pietaudavome drauge, tai 
mane dar labiau varžydavo.

tinio savitumo naikinimą ir 
dusinančią nežmonišką ideo
logiją. Po tariamos gniuž
dančio rėžimo taikos paga
liau atėjo ramybė, žadanti 
laisvą ir tvarkingą sugyveni
mą, gerbianti visus žmones ir 
jų teises". Popiežius tada pa
žymėjo, kad tikrosios ramy
bės dar stokoja naujoji Lietu
va. Prel. K. Vasiliauskas dar 
pridėjo, kad ramybės, tikro
sios ramybės, sugyvenimo, 
stokojama ne tik Lietuvoje, 
bet ir visur. Todėl pamoks
lininkas ir kvietė visus tikin
čiuosius siekti tos tikrosios 
ramybės, atsiremiant į Dievo 
žodį ir Mariją.

Pamaldų metu gražiai 
giedojo parapijos choras ir 
svečias iš Vilniaus, sol. Da
nielius Sadauskas.

Įspūdinga buvo tos die
nos popietėje vykusi Šiluvos 
atlaidų procesija, į kurią susi
rinko apie 700 žmonių - pa
rapijos draugijų nariai, pa-- 
vieniai parapijiečiai - visi 
tie, kurie norėjo pagarbinti 
Mariją. Čia Marųuette Parko 
gatvėmis, esant gražiam orui, 
žygiavo ši didelė eisena. Jos 
gale buvo vežama Marijos 
statula, o už jos ėjo grupė ku
nigų. Visiems suėjus į baž- 

Vieną kartą net gavau iš kun. 
V. Mirono barti, kad per daug 
esu sukaustytas, be reikalo 
varžausi ir labai mažai val
gau... Sakydavo: "Ar manai, 
kad mažai valgydamas man 
sutaupysi". Iš savo "varžtų" 
išsivadavau 1936 m. rudenį, 
kada, būdamas antro kurso 
studentas, pradėjau dirbti nau
jai įsteigtame Vytauto Didžio
jo kultūros muziejuje. Nuo 
to laiko gyvenau savarankiš
kai, kun. V. Mirono nevargi
nau jokiais reikalais, tačiau 
ryšiai nenutrūko. Kada kun. 
V. Mironas lankėsi Romoje 
ir apskritai Italijoje, atvežė 
lauktuvių Popiežiaus pašven
tintą perlamutrinį rožančių. 
Grįžęs iš Lenkijos, kur vedė 
derybas su lenkų vyriausybe 
dėl santykių normalizavimo, 
dalijos savo įspūdžiais, papa
sakojo apie lenkų liubliniš- 
kas nuotaikas nusiteikimą 
Lietuvos atžvilgiu.

1938 m. baigęs Universi
tetą ir gavęs valstybinę sti
pendiją tolesnėms archeolo
gijos studijoms, išvykau į 
Karaliaučiaus universitetą. 
1939-1940 m. įvykiai mane 
užklupo Karaliaučiuje. Apie 
pirmąją bolševikų okupaciją 
1940 m. man pranešė antro
pologijos profesorius Perė
tas, jis pareiškė užuojautą dėl 
susidariusios padėties, padrą
sino, kad tai esąs laikinas rei
kalas. Tačiau ir studijuoda
mas Karaliaučiuje ryšių su 
kun. V. Mironu nenutrau
kiau. Tuo metu jis buvo Lie
tuvos Ministrų Tarybos pir

Vilniaus arkikatedros klebonas prel. K.Vasiliauskas (kairėje) Ši
luvos atlaidų metu šv.Mergelės Marijos gimimo parapijos bažnyčio
je su parapijos klebonu kun. Jonu Kuzinsku. Ed.šulaičio nuotr.

nyčią buvo atnešta Marijos 
statula ir pamokslą vėl pasa
kė atlaidų apeigas vedęs prel.
K. Vasiliauskas. Jis stebėjo
si žmonių gausa šioje proce
sijoje. Kadangi dalis tikin
čiųjų nesuprato lietuviškai, 
tai klebonas kun. J. Kuzins
kas prelato žodžius paaiškino 

mininkas. Mūsų konsulo Ka
raliaučiuje pavedimu buvau 
pasiųstas pas kun. V. Mironą 
kaip oficialus konsulato kur
jeris pranešti, kad vokiečiai 
ruošiasi paimti Klaipėdą. 
Konsulas apie tai buvo pain
formuotas aukšto rango Ka
raliaučiaus nacių veikėjo, ku
rio pavardės ir šiandien ne
norėčiau minėti... Apie Klai
pėdos paėmimą Lietuvos vy
riausybė buvo informuota iš 
anksto, vadinamąja "Verba
line nota". Tai buvo mano 
oficialus susitikimas su kun. 
V. Mironu Ministrų kabinete, 
Donelaičio gatvėje. Grįžęs 
po studijų Karaliaučiuje, ap
lankiau kun. V. Mironą, kai 
jis išlaisvintas iš kalėjimo 
kurį laiką gyveno pas Kiprą 
Petrauską, o vėliau Vilniuje, 
Gerosios Vilties bažnyčios 
klebonijoje.

Šiandien galima tik ste
bėtis, kad šis Vasario 16-o- 
sios signataras, tiek daug pa
daręs mūsų tautai, yra pri
mirštas. Gyvendamas Kaune 
jis nebuvo lepinamas ir Baž
nyčios hierarchijos. Jam ne
buvo suteiktas joks aukštes
nis bažnytinis titulas, visą sa
vo gyvenimą jis liko eiliniu 
kunigu - vyriausiuoju Lietu
vos kariuomenės kapelionu. 
To priežastis buvo jo tautinė 
-politinė veikla.

Bažnytinė vyriausybė jo 
visuomenei ir politinei veik
lai nepritarė, nors tyliai ir to
leravo. Tačiau kokių nors 
konfliktų su bažnytine vy
riausybe kun. Vladas neturė

angliškai.
Čia reikia pažymėti, kad 

prel. K. Vasiliauskas dalyva
vo daugelyje kitų subuvimų, 
ypatingai ten, kur dainavo ar 
giedojo sol. D. Sadauskas. 
Kaip jis pats sakė, jie drau
gauja Vilniuje, tai ir Chica
goje norėjo pratęsti tą drau

jo. Kreivai į jį žiūrėjo ir da
lis mūsų inteligentijos, atseit 
kam kunigui kištis į politiką, 
tuo labiau būti žymiu tauti
ninkų veikėju. Vienas iš in
teligentų atstovų, tautininkas, 
man pasakojo, kaip jis buvo 
nustebintas kun. V. Mirono 
plačiu politiniu akiračiu, 
samprotavimais ir argumen
tacija.

Kada 1940 m. bolševi
kams okupavus Lietuvą kun. 
V. Mironas buvo suimtas, 
daugelis stebėjosi, kodėl jis 
nepasitraukė į Vakarus. Ne
suprantamas jo elgesys buvo 
ir man. Vėliau sužinojau, 
kad jis nesijautė niekuo nusi
kaltęs, priešingai, būdamas 
vyriausybės galva palaikė la
bai gerus ryšius su SSRS pa
siuntinybe Kaune, kuri jį įti
kinėjo, kad jam negresia joks 
pavojus. Jis tiesiog netikėjo, 
kad bolševikai jį suims. Dar 
labiau buvo nesuprantama, 
kodėl jis nepasitraukė į Va
karus ir 1945 m., artėjant an
trajai bolševikų okupacijai. 
Jis liko ištikimas savo dvasi
ninko luomui. Tėvynės neiš
davė. Nesuprantamas buvo 
jo pakartotinis suėmimas, 
trėmimas į Rusiją, kalinimas 
Vladimiro kalėjime. Būtina 
šį kilnų žmogų prisiminti ir 
įamžinti jo prisiminimą. Rei
kia pritarti p. D. Varnaitės 
siūlymams surinkti amžinin
kų prisiminimus, įamžinti jo 
prisiminimą Dauguose ir jo 
ūkyje Bukaučiškėse. Tuo 
turėtų pasirūpinti Daugų ad
ministratoriai ir parapijiečiai.

Dienovidis Nr. 25

gystę. Prel. K. Vasiliauskas 
kalbėjo "Seklyčioje" rugsėjo 
13 d., o kitos dienos vakare - 
Pasaulio lietuvių centre Le
monte.

Su Chicagos lietuviais 
gerbiamas svečias iš Vilniaus 
atsisveikino rugsėjo 17 d. 
Ciceroje vykusiame rengi
nyje. Jis šv. Antano parapi
jos bažnyčioje atlaikė šv. Mi
šias ir pasakė pamokslą. Po 
pamaldų parapijos salėje įvy
kusiame susitikime su Cicero 
lietuvių telkinio gyventojais 
jis papasakojo apie praleistas 
dienas Sibire ir kvietė tautie
čius nepalūžti, kaip nepalūžo 
į tolimą Sibirą nublokšti tau
tiečiai. Prieš išvykdamas į 
areadromą kelionei Vilniun, 
jis pakvietė susirinkusius ap
lankyti jį Vilniaus arkikate
droje.

Reikia pažymėti, kad vi
sur, kur tik prel. K. Vasiliaus
kas kalbėjo, jis stengėsi ryš
kinti ramybės, sugyvenimo, 
tikėjimą Dievui mintį. Jis 
kvietė visur ir visada ieškoti 
to, kas visus jungia, o pa
miršti tai - kas skiria. Tos jo 
mintys, reikia manyti, ilgai 
skambės Chicagos ir apylin
kių tautiečių ausyse ir išliks 
visam laikui jų širdyse.

Ed. Šulaitis

1 >3 .
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KULTŪROS TARYBA 
AKTYVINA VIEKLĄ 

Jurgis Janušaitis
JAV Lietuvių Bendruo

menės Krašto valdybos sudė
tyje veikia keletas tarybų 
specialiems reikalams. Vie
na iš jų - tai labai svarbi Kul
tūros taryba, kuri, keičiantis 
Tarybos pirmininkėms ar pir
mininkams, veikia jau dvide
šimt penkeri ar daugiau me
tų. Kultūros tarybos svar
biausieji uždaviniai yra rūpin
tis užsienio lietuvių tarpe, 
Amerikoje, kultūrinių verty
bių ugdymu, jų išlaikymu, su
darymu sąlygų reikštis įvai
riems meno vienetams, kul
tūrininkams, rašytojams, žur
nalistams, rūpintis mūsų spau
dos ir radio valandėlių išlai
kymu. Žodžiu, Kultūros ta
rybos veikla plati, tik reikia 
sutelkti visas jėgas, kad kul
tūrinė veikla nemirtų, o prie
šingai klestėtų, kad išsilaiky
tų išeivijoje dar daug metų. 
Mūsų tautos kultūrinių ver
tybių išlaikymas, jų ugdymas 
yra nepaprastos svarbos tau
tinio gyvastingumo išlaiky
mui.

Todėl kai pasigirsta sti

RYGOS DOM KATEDROS 
BERNIUKU CHORAS

Rygos Dom katedros 
berniukų choras yra geriau
sias berniukų choras Latvijo
je. Per visą 45 metų choro is
toriją jis glaudžiai bendravo 
su garsiąja Latvijoje Emils 
Darzins muzikos mokykla. 
Daugelis šią mokyklą baigu
siųjų dabar vadovauja ir dir
ba įvairiose muzikinio gyve
nimo srityse. 1990 m., atga
vus nepriklausomybę, vėl su
sidomėta religine muzika. 
Dom katedros berniukų cho
ras buvo pirmasis pasižymė
jęs šioje srityje. Kaip oficia
lus viduramžiais statytos Ry
gos katedros choras labai 
greitai atnaujino liturginį 
giedojimą liuteronų pamaldų 
metu, o taip pat puikiai įvaldė 
Bach'o, Brittcn'o ir MaMefio 
chorinius kūrinius.

1994 m. vasarą buvo 

presnis balsas iš Kultūros ta
rybos apie stiprinimą šios 
srities veiklos, džiaugiamės, 
sveikiname ir remiame.

Pastaraisiais porą metų 
Kultūros tarybos veikla buvo 
kiek pritylusi, nors tarybos 
rūpestis ją atgaivinti, stiprinti 
niekada nebuvo pamirštas.

Paskutinioji Kultūros ta
ryba buvo sudaryta praėju
siais metais, išrinkus XIV-tą- 
ja JAV LB tarybą ir Krašto 
valdybą.

Kultūros tarybos pirmi
ninke buvo pakviesta darbšti, 
rūpestinga Alė Kėželienė. 
Nežiūrint jos menkėjančios 
sveikatos, ji energingai su ta
rybos nariais imasi kiek pri
mirštų, bet kultūriniam gyve
nimui labai svarbių darbų.

Gerai prisimename ke
liolika metų Kultūros tarybos 
ruoštas Premijų šventes, ku
rių metu būdavo įteikiamos 
bene penkios premijos - žur
nalistikos, muzikos, dailės, 
teatro, radio. Šventės buvo 
ruošiamos didesniuose lietu
vių telkiniuose. Jų metu įtei

įkurta savistovi Rygos Dom 
katedros choro mokykla. 
Šios mokyklos pagrindinis 
tikslas supažindinti Latvijos 
jaunimą su aukštos klasės 
muzika ir skatinti krikščio
niškąjį auklėjimą. Šiandien 
virš 100 moksleivių iš visos 
Latvijos lanko šią naują mo
kyklą. Berniukai joje moki
nasi nuo 1 iki 12 klasės, mer
gaitės priimamos baigusios 
pradžios mokyklą. Choro na
riai lanko Dom katedros mo
kyklą, kur jie mokosi bend
rojo lavinimosi dalykų, igija 
teorinių ir praktinių vaidybos 
žinių, dalyvauja kuriant Dom 
katedros metraštį.

Gastrolines keliones į 
užsienį choras galėjo pradėti 
tik 1988 metais, atšilus poli- 
tinam klimatui. Nuo to laiko 
prasidėjo glaudus bendradar

kiamos laureatams premijos 
- tūkstantinės, kuriom lėšas 
skirdavo Lietuvių fondas, tuo 
nuoširdžiai remdamas mūsų 
kultūrinę veiklą. Šias Lietu
vių fondo lėšas LB Kultūros 
taryba labai vertina, ir LF vi
suomet liks dėkinga, nes tik 
tos lėšos įgalino tokias šven
tes ruošti ir pagerbti mūsų 
kultūrininkus, kurie savo gy
venimus pašventė mūsų tau
tos gerovei.

Taigi su dideliu dėmesiu 
ir džiaugsmu tenka pasvei
kinti dabartinę JAV LB Kul
tūros tarybą ir jos pirmininkę 
Ale Kėželienę už veiklos 
stiprinimą, už ruošimą "Pre
mijų šventės", kuri įvyks 
š.m. lapkričio mėn. 5 d. 3 
vai. po pietų, Chicagoje, Jau
nimo centre. Šventei taryba 
sparčiai ruošiasi. Žinoma, 
"Premijų šventėje" turi būti ir 
laureatai, premijuotieji kultū
rininkai. Tam tikslui Kultū
ros tarybos pirmininkė Alė 
Kėželienė parinko asmenis ir 
paprašė jų, kad sudarytų ver
tinimo komisijas, kurios su
rinks žinias, įvertins kandi
datų nuopelnus mūsų kultū
rinėje veikloje ir paskirs pre
mijas, o jos laimėtojams, 
kaip minėjau, bus iškilmin- 

biavimas su prestižinėmis 
muzikos organizacijomis - 
Bacho akademija Stuttgarte, 
išvykos su koncertais į Olan
diją, Prancūziją, Vokietiją, 
Liuksemburgą, Belgiją, Ispa
niją, Švediją, Šveicariją, Da
niją, Norvegiją, Kanadą ir 
JAV. Šiais metais, po kon
certinės kelionės JAV, cho
ras išvyksta (Japoniją.

Choro repertuare gar
siausi muzikos kūriniai:
J. S.Bacho "Christmas Ora- 
torio", A.Honegger'io "Ora- 
torio Joan of Are", A.Bruck- 
nefio "Mass in E", G.Mahle- 
r'io "Eighth Symphony", 
B.Britten'o "War Reąuiem",
K. Shimanovskio "Stabat 
Mater" ir I.Starvinskio "Sym
phony ofPsalms".

Rygos Dom katedros 
berniukų choro koncertas 
Clevelende įvyks spalio 24 d.

Latvių Kultūros s-gos inf. 

gai įteiktos "Premijų šventė
je", lapkričio 5 d. Žurnalis
tikos premijai skirti jau vei
kia sudarytoji komisija-pir- 
mininkas Bronius Juodelis, 
nariai Antanas Juodvalkis ir 
Juozas Žygas. Tai autorete- 
tinga komisija, visi nariai yra 
ilgamečiai Lietuvių žurnalis
tų sąjungos nariai, o Antanas 
Juodvalkis ir Juozas Žygas 
žurnalistikos laureatai. 
Jiems galima siūlyti ir žurna
listikos premijai kandidatus, 
o aktyvių, daug metų spau
doje besireiškiančių, premi
jos vertų žurnalistų dar turime.

Dailės premijai skirti ko
misijai vadovauja mūsų žy
musis foto menininkas, Algi
mantas Kezys.

Muzikos premijai skirti 
komisijai vadovauja Petras 
Aglinskas.

Pastarieji sudarys komi
sijas, ir jos įvertins paskuti
niųjų dviejų metų kandidatų 
nuopelnus ir iki spalio mėn.

M. Čiurfonįprisiminus
(Atkelta iš 1 psl.) 

įsijautimas į būsimą darbą. 
Jis netapė peisažo, bet tapė 
tai, ką jautė, jis tapė tai, ką 
mąstė, jis tapė ir rėmėsi pei- 
sažu" - tai tik keletas eilučių 
iš Valerijos Čiurlionytės - 
Karužienės pasakojimo. O 
jo būta ilgo ir įdomaus.

Tokia buvo pirmoji dalis. 
Po trumpos pertraukėlės bu
vo pristatyti vakaro svečiai. 
Tai Jonas Karuža su šeima ir 
Lietuvos valstybinės filhar
monijos solistas Danielius 
Sadauskas su dukra.

Na, o aš kviečiau Jus į 
pasaką, manydama, kad kiek
vienas iš mūsų turime M.K. 
Čiurlionio reprodukcijų ap
lanką. Prisėskime kartu, pa
vartykime ir pamąstykime.

Kas tai? Ar ne pavasaris 
mums skambina atbundančios 
gamtos sonatą? Ar ne vėjo 
šuorai mus pasitinka? Taip, 
tai pavasaris įsisiautėjo me
džių viršūnėse, tai jis prakalbi
no ir upelius ir debesis. Tai 
jis, pavasaris, nudažė viską 
savo kelyje žalia, ramia spal
va. Tai jis, pavasaris, keliauja 
per žemę, nešdamas šventę.

O čia? Tai dvi kalno vir
šūnės. Vienoje - kūdikis, 

15 d. paskirs premijas.
Anksčiau būdavo premi

jos skiriamos teatrui ir radio 
laidoms.

Šiais metais, atrodo, tų 
premijų nebebus, o gal ir kan
didatų nebėra.

Taigi artėja viena kultū
rinė šventė. Visuomenė vi
suomet parodydavo joms iš
skirtiną dėmesį, gausiai daly
vaudavo ir tuo įvertindavo 
mūsų darbščiųjų kultūrininkų 
pastangas. To tikimasi ir 
šiais metais.

Reikia manyti, kad Kul
tūros taryba visus pradžiu
gins ir su nauja, įdomia pro
grama. Kultūros Tarybai lin
kėtina, kad savo veiklą gyvin
tų, kad organizuotų ir kituose 
telkiniuose, ypač mažesniuo
se, gražius renginius, duodan
čius progos savo "kiemo" kul
tūrininkams, menininkams 
stipriau pasireikšti, o ypač ir 
jaunimui.

tiesiantis rankutes į tolį. Ar 
susimąstėm kada, ko kūdikis 
siekia, ką nori pagauti? Juk 
tai tik pienės pūkas. Bet tai 
grožis. Ir dar - abu jie pana
šūs: trapūs, gležni, gražūs ir 
lengvučiai. Atrodo pūstels 
vėjas ir nuneš į prarają. O 
nelaimė jau laukia. Laukia 
juodasis mirties paukštis. 
Laukia aukos.

Antroji kalno viršūnė. 
Joje stovi žmogus, tvirtai at
sirėmęs į žemę. Rankose - 
lankas ir strėlė. Strėlė nutai
kyta į dangų, į juodą negan
dos paukštį. Tai tas pats mir
ties pranašas. Kūdikį jis klas
tingai gundo ir vilioja pienės 
rutuliuku, suaugusiam grąsi- 
na juodais galingais sparnais 
ir priverčia gintis strėle. Nuo 
pienės iki strėlės...

Šio paukščio vardas - 
Blogis. Kai Žmogui pavyks
ta nugalėti šį paukštį, laimi 
grožis, laimi gėris, laimi tie
sa. Laimi pats Žmogus.

Peržvelkime visas repro
dukcijas, pamąstykime. Ir 
jei Jums kuri nors reproduk
cija sukels naujų minčių, nau
jų jausmų, vadinasi M. KČiur- 
lionio kūrinys gimė iš naujo.

Asta Krištopienė

® o ir, ? v *> ® /p

Rygos Dom katedros berniukų choras. Nuotrauka iš Latvių kultūros sąjungos Tilts inf.
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DVIRAČIU l LIETUVĄ
Edmundas čapas

(Tęsinys. Pradžia Nr.21)
Nekantriai laukiau pasi

matymo su Vilniumi. Užtru
kau tik valandą važiuodamas 
iš Trakų, nes kelias bėgo la
bai žemom kalvom (į Neries 
slėnį). Arba man kelio ne
skaudėjo, arba aš jau buvau 
pripratęs prie skausmo - aš 
negalėčiau atsiminti.

Miesto dalyje, pro kurią 
įvažiavau, buvo daug fabrikų 
ir sandėlių, buvo ir didelis 
"Coca Cola" ženklas. Kai 
važiavau iš vieno gatvių žie
do į kitą, miestas atsivėrė 
prieš mane savo didumu ir 
pasirodė labai europietiškas. 
Stovėjo keli modernūs nepa
trauklūs gyvenamieji pasta
tai; tuo laiku aš privažiavau 
"Gintaro" viešbutį netoli ge
ležinkelio stoties, pamačiau 

Važiuojant iš Žvėryno j miesto centrą iš tolo matėsi didžiulė "Coca Cola" reklama. 
Autoriaus nuotr.

Jų senas, labai erdvus butas 
yra V. Mykolaičio Putino gat
vėje, esančioje ant kalvos, 
vadinamos Tauro kalnu, Vil
niaus viduryje. Kitoje gatve
lės pusėje yra nedidelis par
kas (kadaise čia buvo kapi
nės), su daugybe medžių ir 
takelių, ir didžiulis šiuolaiki
nis pastatas Santuokų rūmai. 
Kitame parko pakrašty yra 
JAV ambasada, kurią lengvai 
galėjau matyti per mano mie
gamojo (Klimų bute) langą. 
(Po dviejų metų aplink JAV 
ambasadą buvo pastatyta 
aukšta, dideldė siena su jau
tria apsaugos įranga, kaina
vusia kelis milijonus dolerių; 
tada man pasidarė įdomu, ko 
amerikiečių pareigūnai bijo? 
Kokį įspūdį ir kokios rūšies

Visi Klimai. Iš k.: Audrius (Alfredo brolis), Dovilė, Goda, Galina ir Alfredas. Autoriaus nuotr.

buto kampuose, ir tai suteikia 
privatumo. Visi kambariai 
aukštom lubom - apie trijų 
metrų aukščio - ir dideliais, 
aukštais langais, kurie leng
vai atidaromi. Visur buvo 
lentynos su daugybe įvairiau
sių knygų, taip pat ir keli 
"slapti" barai alkoholinių gė
rimų. Visos grindys iš dide
lių, sunkių, medinių lentų, at
rodo, apsaugančių nuo triukš
mo iš apatinio buto. (Šios 
grindys puikiai tinka šokiams, 
ir ne kartą Klimai, jų draugai 
ir aš turėjome progų tai iš
bandyti!) Visas buto sienas 
puošia paveikslai (daugelis 
originalių) ir fotografijos.

Galina ir Alfredas - "Gal- 
fredas" (kaip aš juos sutrum- 

visais atžvilgiais mano lan
kymosi metu. (Tai dar la
biau sustiprėjo, kai grįžau 
vėliau ir praleidau su jais 
daug laiko 1993 ir 1994 me
tais).

Beveik viskas, ką mes 
valgėme per pietus visas 
dienas, kai pasilikdavau pas 
Klimus, buvo pačių užaugin
ta ir pačių užkonservuota ar 
užrauginta. Turiu galvoje 
daržoves ir vaisius ir iš jų iš
virtas sriubas, uogienes ir 
sultis. Net viščiukas ir žuvis 
būdavo laiku atvežama čio
nai iš jų sodybos kaime. 
Nors mes gėrėme alų, paga
minta alaus daryklose ir visa
da tik lietuvišką, šeima turėjo 
ir savos gamybos stiproką

daug judrių gatvių, pilnų 
nuostabių, senų pastatų. Jau 
po mano pirmojo pusvalan
džio Vilniuje, jis man primi
nė Prahą, mano matytą gra
žiausią didelį Europos 
miestą. Ir kuo geriau ir dau
giau susipažinau su Vilniu
mi, tuo vis labiau ir labiau jis 
man buvo panašus į Prahą, 
ypač Vilniaus senamiestis.

Pirmąją naktį Vilniuje 
pernakvojau "Gintaro" vieš
butyje. Kitą rytą Alfredas 
sutiko mane viešbučio hole 
10 vai., tiksliai tuo laiku, 
kaip ir buvome susitarę.

Pažintis su Vilniumi iš 
vidaus

Alfredas Klimas, kurio 
mama su mano mama yra 
pusseserės, norėjo nuvežti 
mane į savo namus jo "Mus
tangu", - iš tikrųjų, jo "Lada 
-1" - senu rusišku automo
biliu, turinčiu gerą reputaci
ją. Aš nutariau, kad būtų per
daug vargo įdėti mano dvira
tį ir perkrauti mano kelio
ninius krepšius į jo nedidelę 
mašiną, ir paprašiau nuorodų, 
kaip pasiekti jo namus. Mes 
išvažiavom tuo pačiu laiku ir 
atvykom prie jo namų beveik 
kartu - tik minutės skirtumu.

Klimų šeima gyvena 
nuostabioje Vilniaus dalyje. 

ryšius atspindi ši užtverta 
siena bendraujant su lietu
viais? Be to, ar neturi ameri
kiečiai svarbesnių dalykų, ku
riems būtų išleisti jų mokes
čių pinigai?). Nuo JAV am
basados iki Vilniaus senamies
čio nueiti galima per 5 minu
tes.

Viename parko gale, ki
toje gatvės pusėje, žiūrint 
nuo Santuokų rūmų, stovi di
džiulė, penkių bokštų - ku
polų cerkvė, gražiausia iš vi
sų mano matytų Lietuvoje. 
Kitame parko gale, ant kalno 
krašto, kur plačiai tęsiasi pie
vos šlaitas, stačiai einąs že
myn ir ribojamas dvejų pla
čių laiptų, dunkso didelis 
baltas pastatas - Profsąjungų 
rūmai. Prieš juos yra daug 
vėliavų stiebų, ir pastatas 
man atrodė lyg muziejus ar
ba vyriausybinis pastatas. 
Nuo kalno pakraščio galėjau 
matyti didelę Vilniaus centro 
dalį ir horizonte - į šiaurę ir į 
vakarus naujus rajonus mo
notoniškų daugiaaukščių gy
venamųjų namų. Klimų na
mo kitoje pusėje, tik už kelių 
gatvelių, yra Vokietijos am
basada ir Čiurlionio gatvė, 
kuri veda į "Draugystės" vieš
butį Vilniaus universiteto fa
kultetus ir studentų bendra
bučius bei Vingio parką. Kai

Antakalnio kapinėse Vilniuje prie žuvusiųjų 1990 m. sausio 13 d. kapų. Autoriaus nuotr.

susipažinau su Vilniumi ge
riau, negalėjau įsivaizduoti 
puikesnės gyvenamosios vie
tos!

Klimų buto viduje atra
dau patrauklų bohemiškos 
aplinkos ir giliai įsišakniju
sio, iš kartos į kartą perduo
damo šeimos gyvenimo būdo 
derinį. Bute - šeši kamba
riai, iš kurių trys, įskaitant ir 
virtuvę, yra labai dideli. 
Trys miegamieji išdėstyti 

pintai vadinu) - turi dvi duk
teris - Dovilę ir Godą. Gali
nos motina ir brolis su šeima 
irgi gyveno bute, bet visas 
dienas, kai aš buvau ten, grūs
ties nesijautė. Kiekvienas, 
įskaitant ir Alfredo du bro
lius ir seserį su jų visų šeimo
mis, priėmė mane - tolimą 
giminaitį iš tolimo užjūrių 
krašto su nuoširdžia šiluma ir 
džiaugsmu. Jų entuziazmas 
ir draugiškumas išliko stiprus 

aviečių gėrimą. Tokia mais
to gamyba namuose atspindi 
daugumos šeimų gyvenimo 
būdą Lietuvoje; mane ypač 
nustebino, kad taip gyvena
ma dideliame mieste!

Dažniausiai ilgus vaka
rus leisdavome sėdėdami ant 
patogių senoviškų baldų, val
gydami česnako duoną ir už
gerdami alumi ar gurkšnoda
mi likerį, ir visada gyvai ir 
turiningai šnekėdamiesi.

(Bus daugiau)
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Ne naujiena, kad iš Lie
tuvos kasdien išgirstame keis
tų žinių. Taip įpratome, kad 
mažai stebina. Štai, kad ir 
tokia žinia (Akiračiai Nr. 8): 
"Lietuvos aido" redaktorius 
Šaltenis buvo sugalvojęs leis
ti "Lietuvos aidą", Amerikoje 
ir tuo būdu papiauti "Drau
gą". Buvo padaryti ir apskai
čiavimai, kiek tas kainuos. 
Tik viena smulkmenėlė su
stabdė tą žygį. Mat "Drau
gas" laikosi iš aukų, o Šalte
nis neįpratęs į prašinėjimą. 
Reikalas buvo padėtas ant 
lentynos. Bet ar ilgam. Gu
druolių pirštai senai ištiesti į 
išeivijos kišenes, o dabar pa
noro ir mūsų laikraščius per
imti savo žinion arba juos su
naikinti.

Koks didelis skirtumas 
tarp dabarties ir praeities. 
Praeityje Lietuva rėmė išei
viją, o dabartinė nori paverg
ti. Dabartinė vyriausybė ne
duoda pilietybės, neduoda 
pasų, o dabar jau ir laikraš
čius nori atimti. Demagogiš
kai kviečia grįžti į Lietuvą, o

Kai kuri mūsų visuome
nės dalis labai verkšlenančiai 
užsimena apie naujuosius 
ateivius iš Lietuvos, kurie 
nenori jungtis prie buvusių 
dypukų, kurie senai prarado 
tą statusą ir tvirtai įsitvirtino 
lietuviškoje barikadoje. Ne
labai malonu, kad buvo net 
įsteigta tų naujųjų ateivių or
ganizacija "Versmė". Ir ko 
čia jaudintis. Tai labai sim
boliškas pavadinimas, nes vi
sa versmė naujųjų kreipiasi į 
BALFą, Lietuvių Fondą, Su
sivienijimą, lietuvių reika
laudami pinigų. Viena kon
sulato tarnautoja kreipėsi į 
visas organizacijas reikalau
dama $20.000. Mat ji nori 
studijuoti. Ir kitokių fantas
tinių reikalavimų. Taigi ben-

LINAS VYSNIONIS 
Advokatas 

Telefonas (216) 383-0225 
24400 Highland Road. Suite 9 ♦Richmond Hts. 0H 44143

T R A N S P A K
Siuntiniai į Lietuvą pristatomi į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.-

. Aukštos kokybės maisto produktai 
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Rūta Degutienė, 28262 Chardon Rd. 

Willoughby Hills, OH 44092 
Tel. 216-943-4662

Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

“ORAosur
sugrįžus, negrąžina teisėtai 
priklausančio turto. Ir kaip 
grąžinsi, jeigu jį jau išsidalino 
buvusieji aršūs komunistai 
dabar aršiai besiskverbią į 
kapitalistus. Išeivijos spauda 
jiems nepatinka. Mat kartas 
nuo karto, kad ir labai švel
niai pasako kritikos žodį. 
Tame pačiame "Akiračių" 
numeryje Vyt. Zalatorius pa
teikia kraupų vaizdą iš Lietu
vos. Ir tai nėra savaitės ar 
dviejų įspūdžiai, bet kelių me
tų pergyvenimai.

Nors ir nebūtum "Drau
go" draugas, tokios žinios su
kelia kartelį. Tad ir "Akira
čiai", kurie nebuvo niekad 
palankūs "Draugui", neparo
dė džiūgavimo. Šiandien 
"Draugas", rytoj kiti.

šia proga prisimintinas 
poeto (lyg ir) Valančiausko 
raginimas, kaip sutikti išeivį 
- "tu prišok ir taikliu smūgiu 
sudaužyk jo pakaušį". Šalte
nis pasirinko kitą metodą. 
Sunaikinti išeivį atimant iš jo 
spaudą.

R JIE
dravimas eina labai gražiai. 
Tai ko gi čia verkti. Naujieji 
kartoja istoriją. Dypukai 
nesijungė į tuomet buvusias 
organizacijas, nes manė, kad 
jie gudresni. O naujieji ma
no, kad jie net už dypukus 
gudresni. Ir kai kuriais atve
jais įrodo, (steigė "Versmę". 
O buvę dypukai galvoja įsteig
ti kalinių globos draugiją, 
kuri rūpintųsi kalėjimuose 
sėdinčiais naujaisiais. Gražus 
bendravimas. Didelis bend
ravimas vyksta tarp naujųjų 
ateivių ir jų dėdžių ir tetų. 
Tik gaila, kad tai ne kultūri
nis, bet finansinis bendravi
mas. Kalbant apie finansinį 
bendravimą reikia prisiminti 
dailininkų parodas, daininin
kus ir kitokius komersantus,

I

(Atkelta iš 2 psl.) 
pats Henry Kissinger, pava
dindamas Holbrook'ą "suma
niu mūsų derybininku". Hol- 
brooke atėjo į diplomatinę 
tarnybą iš New Yorko inves
ticijų banko Lehman Brothers 
štabo. Jis labai energingas, 
tvarkingas ir kietas. Buvusią 
Jugoslaviją ir jos problemas 
jis gerai pažino dar veikda
mas biznio pasaulyje. Kalbė
damas apie NATO karo lėk
tuvų puolimus Bosnijos ser
bų teritorijoje, Holbrooke pa
sakė, jog: "Tą reikėjo daryti 
jau prieš dvejus metus".

Rugsėjo mėn. pradžioje 
Holbiook daug važinėjo Grai- 
kijon ir Makedonijon. Įtem
pimai tarp tų šalių prasidėjo 
prieš ketverius metus, kai 
Jugoslavijos provincija pasi
vadino "Makedonija", pasisa
vino garsiojo graikų karve
džio Aleksandro Makedonie- 

kurie skverbiasi bendrauti. 
Net skautų Kaziuko mugė 
stengiamasi pajungti bendra
vimo dvasiai.

Atskirai reikia priminti 
barakudų bendravimą ir ypa
tingą įsijungimą į lietuvišką 
veiklą. Šioje srityje pasiekta 
tikrai puikių rezultatų.

Naujieji ateiviai tvirtina, 
kad tarp buvusių dypukų ir 
tarybukų yra dideli skirtu
mai. Šventa tiesa. Buvę dy
pukai troško grįžti į Lietuvą, 
o tarybukai visokiais ir nele
galiais būdais stengiasi išbėg
ti iš Lietuvos. Tai tikrai di
delis skirtumas.

VEIKIME BENDRAI!

"National Review" žurnalo 
1995.9.11 laidoje radau straips
nelį apie numatomą Komu
nizmo aukų memorialo staty
bą Washingtone, DC. Ry
šium su tuo norėčiau pareikš
ti keletą minčių dėl lietuvių 
dalyvavimo šiame projekte.

Kad dar sykį nepavėluo- 
tumėm, ar ne laikas būtų lie
tuviams pasijudinti ir jungtis 
į šio muziejaus organizavi
mą. Žemė Washingtone jau 
gauta. Visa kita bus finan
suojama privačiomis lėšo
mis. Lietuviai taigi turėtų 
prisidėti savo auka.

Užuot atskiroms organi
zacijoms kaišiojam po vieną 
kitą tūkstantuką, ar nebūtų 
geriau kad visos organizaci
jos (tokios kaip Lietuvių 
Fondas, Lietuvių Bendruo
menė, Tautos Fondas, Bal- 
fas, Vyčiai, Šauliai, Tauti
ninkai, moterų organizacijos 
ir t.t. bei pavieniai aukotojai) 
sujungtų visas aukas, ir pada
rytų vieną stambesnę auką 
Lietuvos ir lietuvių vardu, 
tuo užtikrindami vietą Lietu
vos kankiniams, kol dar tos 
vietos nėra išporceliuotos ir 
neužimtos.

Lietuvoje statomi pa
minklai liks Lietuvoje, o šis 
paminklas bus Washingtone.

Romualda Šidlauskienė

Iš visur apie viską
čio vartotą vėliavą, pradėjo 
kalbėti apie šiaurinės Graiki
jos, kur gyvena daug make- 
doniečių, "išvadavimą". Po- 
Holbrook'o tarpininkavimų, 
Graikija pažadėjo atšaukti 
makedoniečiams taikomus 
prekybos suvaržymus, paža
dėjo nebetrukdyti kaimynams 
įsijungti į Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo organi
zaciją ir leisti jiems naudotis 
savo Thessaloniki uostu. Iš 
savo pusės Makedonijos pre
zidentas Kiro Gligorov paža
dėjo graikų premjerui Papan- 
dreou pakeisti Makedonijos 
vėliavą, pataisyti du savo 
konstitucijos straipsnius ir su 
laiku sugalvoti naują valsty
bės pavadinimą. Šiuo metu, 
Graikijai spaudžiant, Jungti
nės Tautos vadina Makedo
nija akronimu "FYROM" 
(Former Yugoslav Republic 
of Macedonia).
TRUMPAI

• Naujoje Zelandijoje 
rugsėjo 24 pradėjo veikti ug
nikalnis, miegojęs jau 7 me
tus. Iš jo virsta lava ir ak
menys.

• Filipinų Aukščiausias 
Teismas panaikino žemesnio 
teismo sprendimą ir paskel
bė, kad buvusio Filipinų dik
tatoriaus Ferdinand Marcos 
našlė Imeida teisėtai laimėjo 
rinkimuose vietą parlamente.

• Pasaulio bankas pasky
rė 11 bil. dol. sunkiai įsisko- 
linusiom valstybėms padėti 
išmokėti skolas.

• Šri Lankoje sudužo ka
rinis transporto lėktuvas, žu
vo 75 žmonės.

• Nepalo prokomunistinė 
vyriausybė buvo priversta 
pasitraukti, jos pareigas per
ėmė centro partijų koalicija.

• Po NATO lėktuvų bom
bardavimų Bosnijoje, Rusija, 
Ukraina, Gudija ir Kazach
stanas paskelbė, kad jos ne
galės įgyvendinti Konven
cinių Jėgų Europoje sutarties 
įsipareigojimų. Rusų valdžia 
pasmerkė NATO lėktuvų 
puolimus, pavadindama juos 
"genocidu prieš serbus".

• Bavarijos mokyklose 

EUROPA TRAVEL 692-1700

LOVVEST AIR FARES 
available - worldwide

TO <E. ‘E'UfU.OT'E
• •

passports • visas 
prepaid tickets

• *

IsERVING OUR COMMUNITY FOR OVER
35 YEARS

•LEADERS IN L0W COST TRAVEL"

prasidėjo nauji mokslo me
tai. Mokyklų klasėse kaba 
kryžiai, nežiūrint Konstituci
nio teismo sprendimo, kad 
reikėtų juos pašalinti.

• Kalifornijos gubernato
rius Pete Wilson paskelbė, 
kad jis uždaro, dėl lėšų sto
kos, savo rinkiminę būstinę 
Iowoj. Jis kandidatuoja į 
respublikonų kandidato pre
zidento vieton nominaciją.

• Gen. Colin Powell va
žinėja po 25 miestus, pasira
šinėdamas savo autobiogra
finę knygą, kurios pirmoji 
laida jau išpirkta. Dar neži
nia, ar jis kandidatuos į pre- 
zidentūs.

• Alžire nužudyti dar ke
turi žurnalistai, jau 51 per 
dvejus metus. Laikraščių 
darbuotojai paskelbė protesto 
streiką.

• Irako parlamentas vien
balsiai "išrinko" kandidatu į 
prezidento vietą dabartinį ša
lies vadovą Saddam Hussein.

• Libija ištrėmė tūkstan
čius užsieniečių, daugiausia 
iš arabų šalių, nes jie įsijungę 
į vietinių fundamentalistų ke
liamus neramumus.

• Iš pareigų pasitraukus 
Oregono senatoriui Bob Pack- 
wood, į jo vietą kandidatūras 
paskelbė trys demokratai ir 
du respublikonai. Kandida
tuoja ir viena moteris.

• Rugsėjo 17 d. Hong 
Konge gyventojai išrinko 
naują Valdančią Tarybą iš 20 
asmenų, nors taryba turi 60 
narių. Kiti bus skiriami ra
jonų vadovybių ar profesinių 
sąjungų.

• Angoloje jau veikia ka
rinių minų ieškojimo ir nai
kinimo organizacija, sudary
ta iš britų specialistų. Nusta
tyta, kad pilietinio karo metu 
[kasinėtos minos gamintos: 
rusų, čekų, rumunų, vengrų 
ir kinų fabrikuose. Jau su
naikinta 2,674 minos. Ango
la skundžiasi, jog gyventojų 
tarpe yra 80,000 bekojų. Jų 
skaičius vis auga. Raudono
jo Kryžiaus įsteigtas ramentų 
ir dirbtinių kojų fabrikas turi 
daug darbo.



SPECIALAUS DĖMESIO 
VERTAS LEIDINYS

Vasarai baigiantis Chica- 
goje pasirodė naujas periodi
nio leidinio "Naujoji Viltis" 
numeris. Pavadinimas sieja
mas su tautinio ir valstybinio 
atgimimo laikotarpiu 1907 - 
1915 m. (iki vokiečių okupa
cijos) Vilniuje leistu laikraš
čiu "Viltis", kurį redagavo A. 
Smetona, J. Vaižgantas, vie
nu trumpu laikotarpiu net ir 
Pr. Dovydaitis.

"Naujoji Viltis" išeina 
kasmet, vienas numeris me
tuose. Dabartinis numeris 
26-tas turi net 184 pusi., taigi 
išaugąs į knygą...

Jame yra apie 20 rašinių: 
įvadas, straipsniai, nekrolo
gai ir kiti reikalingi įtarpai. 
Šį numerį redagavo žinomas 
žurnalistas Antanas Juodval

kis ir Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos pirmininkas 
dr. Leonas Kriaučeliūnas. 
Jiedu turi plačias pažintis, 
gerus ryšius su mūsų pirmau- 
jančiais intelektualais ir 
jiems pasisekė bendradarbiais 
įtraukti net daugiau kaip 15 
mūsų intelektualų, kurie savo 
brandžiais, išsamiais straips
niais labai praturtino šį leidi
nį. Tai vieni iš vadovaujan
čių mūsų politikų, visuome
nininkų, veikėjų, profesorių. 
Jie rašo dalykiškai, nesiblaš- 
kydami po lankas, kultūrin
gai, išmanančiai.

Redakcija praleido net ir 
tas užuominas, kurios tauti
nės grupės veikėjams nebuvo 
palankios, kaip pavyzdžiui, 
kad vienuose svarbiuose sei-
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mo rinkimuose tautininkai 
nepravedė nei vieno atstovo.

Šiame leikinyje išspaus
dinti straipsniai apima dau
gelį įvairių sričių, patiekia 
gausiai faktų, net ir painfor
muoja apie kitų politinių są
jūdžių veiklą ir siekimus. 
Krikščionybės idealams reiš
kiama pagarba. Taigi - pa
garbos nusipelno kaip ben
dradarbiai, taip ir redaktoriai. 
Girdėti, kad tie patys redak
toriai dar redaguos ir 1966 
metų "Naujosios Vilties" nu
merį.

Išeivijoje užsidarė jau 
daug lietuvių laikraščių ir 
žurnalų. Taigi džiaugiamės 
tais, kurie dar viltingai gy
vuoja.

Suminint "Naująją Viltį", 
negalima ignoruoti ir kitų są
jūdžių periodinių leidinių. 
Chicagoje eina sumaniai re
daguojamas plačios apimties 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės žurnalas "Pasaulio lietu
vis". Krikščionys demokra
tai savo žurnalą "Tėvynės 
Sargą" perkėlė į Lietuvą ir jis 
ten smarkiai patobulėjo, 
Lietuvių fronto bičiuliai Chi
cagoje leidžia periodinį žur
nalą "Į laisvą", sumaniai re
daguojamą, kairesnieji turi 
savo "Varpą".

Vis tai lietuviškos patrio
tinės dvasios oazė, ir mes vi
sais jais džiaugiamės, ypač 
kad visi vengia užgaulių, ki
tus juodinančių diskusijų, 
rūpinasi Lietuvos gerove, 
mūsų tautos šviesesne atei
timi, išeivijos išlikimu ir 
sveikais ryšiais su tėvyne.

Prel. Juozas Prunskis

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
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M&PA
RIGA DOME 

BOYS CHOIR 

(Latvia)
•

i n concert at
Trinity Cathedral

East 22 & Euclid 
in downtown Cleveland 
Tuesday evening

October 24,1995

7:30p

TICKETS: $12
To reserve seats, call

Music & Performing Arts 
at Trinity Cathedral 
(216) 579-9745

______________________________

€\/ilniaus Senamiestyje...
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Jakštas WT. Lakevvood .... 10.00
Tamulis V., Cleveland ........  5.00
Zavodny R., Maple Hts........  5.00
Rašytinis E., Detroit .........  20.00
Hofmanas V., Oak Lawn ... 20.00 
Pamataitis H., Hot Springs ... 10.00 
Virkutis S., Edgewood ........  5.00
Martinkus D., Omaha .......  10.00

Po Jūsų ilgos kelionės Didžiąja gatve ir po sielos atgaivinimo 
prie AuSros Vartų užsukite į ROJAUS ARKĄ-restoraną esantį 
tarp AuSros Vartų ir Vilniaus gynybinės sienos.

ROJAUS RRKR
M.Daukžosq. 3, VILNIUS, tel. 220625
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Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Lietuviški įprastiniai ir firminiai valgiai bei gėrimai. Karštų 
valgių kainos nuo 4 iki 16 litų.

BORN TO TRAVEL
26949 Chagrin Blvd. #103 

(Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122

Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980 
Fax: (216) 831-5028

OFFERING CORPORATE AND LEISURE TRAVEL

Siūlome geriausius skrydžius i Pietų Ameriką, 
Australiją, Vakarų Europą.

Kelionės laivais j Karibų salas.

RITASTAŠKUTĖ 
kelionių specialistė

Instructiona to Publiabera
1. Con«M> and ta ona copy to ta tom wto> yout portmtato <to oi btooi. Octota 1. mO, KMpocopyoF ta cotnctaod loįrn tor 

your recorda.
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ŽVAIGŽDUTĖ 
MOTIEJŪNIENĖ 
kelionių specialistė

Skambinkite arba aplankykite mus ir 
mes padėsime suplanuoti Jūsų kelione. 
Clevelande bilietus pristatome į namus.

# KELIONĖS I LIETUVĄ t
* visuomet geriausiomis kainomis *

SKRYDŽIAI SU FINNAIR 
SAS, Lufthansa, KLM, LOT Polish

Mes atstovaujame Lithuanian Air (LAL)
•» tam MN. Otltoi il*4 FtawMl
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ANTKLODŽIŲ 

SEKMADIENIS

Spalio 7-8 d. savaitgalį 
šv. Vincento Pauliečio dr-ja 
Clevelando diecezijoje ren
gia metinę antklodžių sek
madienio rinkliavą. Šv. Jur
gio parapijos Šalpos centras 
kviečia tą savaitgalį cleve- 
landiečius atgabenti švarias, 
tinkamas vartoti antklodes, 
paklodes, rankšluosčius bei 
kūdikių lopšelius. Kas neturi 
šių atliekamų daiktų, gali au
koti pinigais. Piniginėms 
aukoms prie parapijos biule
tenių rasite specialius aukų 
vokelius. Jurginės Šalpos 
centras po šios rinkliavos 
gaus arti 200 antklodžių pa
dalinti vargšams parapijos 
apylinkėje. Klebonas laukia 
dosnių aukų, kurios padės 
apylinkės vargšams šiltai 
praleisti ateinančią žiemą.

Ger.J.

★★★★★

• Spalio 7-8 d. - Rudens 
lapijos kelionė pietinėje Tus- 
caravvas apskrities dalyje. 
Keliaujama automobiliu, 
traukiniu arba dviračiu. Tel. 
1(800) 527-3387.

• Spalio 14-15 d. - Black 
Walnut Festival, graikiškų 
riešutų festivalis. Monroe 
County Fairgrounds, Statė 
Rt. 26 N. Woodsfield. Tel. 
614-472-5499.

★★★★★★

CLEVELANDO 
STUDENTAI!

Ar jūsų gyvenimas tuš
čias?

Ar jūsų dienos nuobo
džios, vienodos?

Ar jūs troškate sužinoti 
atsakymus į sekančius klausi
mus:

Kas mes esame?... Kur 
mes einame?...Kiek žmonių 
tikrai gali sutilpti į vieną 75- 
tų metų "Volksvageną"?

Padiskutuoti šiais, bei ki
tais klausimais atvažiuokite į 
šių metų pirmąjį Clevelando 
studentų draugovės susirinki
mą sekmadienį, spalio 22 d., 
Dievo Motinos Parapijos 
mažojoje salėje, 12 v.p.p.

Dėl informacijos, skam
binkite:

Rimai Jiešmantaitei 
(216) 371-5298

ar Vidai Žiedonytei 
(216) 944-8979

Clevelando Jūrų skautų stovykloje j.s. P. Petraitis užriša kaklaraiščius davusiems jžodj.
D. Kižio nuotr.

^/mport-^port ^Jnc.
2719 West 71 Street Chicago, IL 60629 
TeL (312) 434-2121 ( 800) 775-SEND

Mūsų Atstovas Clevelande:

Dalinius Zallensas 
L-ITMA I.E.

639 East 185 th Street
Cleveland, Ohio 44119

Telefonas : (216) 481-0011
Greitas Siuntinių Pristatymas

l LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 
RUSIJĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ 

Pasiteiraukit dėl Amerikietiško maisto komplektų

jau ne&elo/i, o ne lat/r arti.
Č5 <jūmūnė&, draucjai, <ja/ a^ėmčejt,<ja/ vaidai 

<u Tcad nedalų fi&r vedu, /vradeLiuiji nd<,ledaidcuf

Litma Import- Export administracija

JAKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai 
9t36 East 185 th Street. Cleveland, Ohio 44119

. • Tel. (216)531-7770.

Ląidotuvių koplyčia erdvi-, vėsinama
J" , teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 

Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

r*

PENSININKŲ DĖMESIUI!

Sekantis pensininkų su
ėjimas ir pietūs įvyksta spa
lio 5 dieną ketvirtadienį Lie
tuvių namų viršutinėje salėje.

★★★★★

PARENGIMAI
1995 M.

• SPALIO 7 - 8 LIETUVIŲ DIENOS 
rengia LB Clevelando apylinkės valdyba.

• SPALIO 22 d. DIRVOS 80 metų 
jubiliejus.

• LAPKRIČIO 12 d. Skautinin- 
kių draugovės kultūrinė popietė - 
Aurelijos Balašaitienės knygų pri
statymas

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

• LAPKRIČIO 18 d. Kariuome
nės Šventės minėjimas. Lietuvių 
Namuose.

• GRUODŽIO 16 d. šeštadienį, 9 v. 
ryto Dievo Motinos parapijos svetainėje. 
Metinės rekolekcijos - susikaupimo 
diena. Vedėjas kun. Julius Sasnauskas. 
Rengia Clevelando ateitininkai.

• GRUODŽIO 17 d. "Singing 
Angels" choro koncertas trečią vai. po 
pietų Dievo Motinos parapijoje.

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

• GRUODŽIO 31 d. NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS Lietuvių namų salėje.

1995 m. Clevelando LIETUVIU DIENOS

šeštadieni, spalio 7 d. 6:30 v. v.
Chicagos DAINAVOS Meno Ansamblio

(vadovas muz. Darius Polikaitis)

KONCERTAS
Dievo Motinos parapijos auditorijoje

Bilietai po $15, $10 ir $7 gaunami sekmadieniais Dievo 
Motinos parapijos svetainėje, pas V. šilėną 

tel. 531-8207 arba pas S. Šukiene 851-6149 (po 5 v.v.).

Sekmadieni, spalio 8 d. 10:00 vai. šv. Mišios 
Dievo Motinos bažnyčioje. 

Giedos Dainavos ansamblis.

11 vai. Lietuvos jaunųjų Menininkų grupinė

PARODA "VILNIUS"
Grafika ir akvarelė. Kuratorius Algimantas Kazys. 

Įėjimas - auka.

Rengia LB Clevelando Apylinkės Valdyba

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185tb Street Cleveland, Ofoio 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.
sekrpadienį parapijoje —11:00 v.r. -12:00 p.p.

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

i
• r.

Matas realtors
NORMLS

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

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

(216)473^2530 216)486-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas
■ • -y— '  — -------------- ..



DIRVA
Maiskvos Mūviu gyvenimo naujionos

GĖLĖS PAPUOŠĖ
DANGAUS KARALIENĖS IR 
VYTAUTO DIDŽIOJO PAVEIKSLUS

Rugsėjo 8-tąja Maskvos 
lietuviai atėjo į istorinius 
Lietuvos atstovybės rūmus 
Vorovskio gatvėje pažymėti 
tradicinę Tautos šventę. Ji - 
dviguba šventė lietuvių tau
tai! Švenčiausiosios Merge
lės Marijos - Lietuvos globė
jos gimtadienis ir Vytauto 
Didžiojo karūnavimo diena. 
Todėl pačios gražiausios ru
dens gėlių puokštės papuošė 
Dangiškosios Lietuvos glo
bėjos ir Vytauto Didžiojo pa

VYSKUPO PAULIAUS BALTAKIO 
VIEŠNAGĖ

Savo viešnagę pas Mas
kvos lietuvius J.E. vyskupas 
Paulius Baltakis pradėjo rug
sėjo 16 d. šv. Liudviko baž
nyčioje aukodamas šv. Mi
šias, į kurias gausiai susirin
ko Rusijos sostinėje gyve
nantys tautiečiai.

Po šv. Mišių vyskupas 
priėjo prie kiekvieno pamal
dų dalyvio ir paspaudė jam 
ranką, palinkėdamas sveika
tos, ištvermės ir Dangiško
sios palaimos gyvenimo ke
lyje.

O toliau J.E. vyskupo
P.A. Baltakio susitikimas su 
tautiečiais vyko Lietuvos 
ambasados naujuosiuose ir 

DĖKOJAME!
Nuoširdžiai dėkojame Dirvos rėmėjams Ir svečiams, 

atsilankiusiems / tradicine Dirvos gegužine 95.8.13 Ir 
perėmusioms Dirvą:
100 dol. -Č.&l. Satkai;
50 dol. - Dr. V. Stankus, "Taupa";
25 dol. - G.&N. Juškėnai, R.&J. Ardžiai, B. Steponavičius,
20 dol. - V.&L. Apaniai, A. Mackus, Al. Giedraitis, A. 
Petrauskis, V.&A. Mauručiai, J. Mikonis, A. Čepulis;
15 dol. - D. Puškorienė, K. Ralys;
10 dol.-J.Balbatas, J. Račylienė, A. BakOnienė, A. Raulinaitienė, 
A. Žukauskas, K. Vaičeliūnienė, P. Roman, A. Kavaliūnas, 
VI. Bacevičius, B. Paulionis, E. Rydelis, J. Rastenis, 
E. Bliumentalis, J. Budrienė, V. Januškis, K. Šukys, 
A. Pautienius, V. Gruzdys, A. Stempužienė, P. Razgaitis, 
A. Giedraitienė, V. Rociūnas, V. Miškinis, Kun. G. Kijauskas SJ., 
E. Brazauskas, A. Ginčas, H. Kripavičius, Z. Obelenis, 
J. Biliūnas,VI. Bačiulis, J. Kazlauskas, V. Balanda, 
M. Aukštuolis, J. Dunduras;
5 dol. - Z. Dučmanas, S. Mačienė, S. Juozapaitienė, 
Macijauskienė, J. Jankus, V. Plečkaitis.

Taip pat tariame nuoširdų ačiū: V. ir L. Apaniams, 
M. Aukštuoliui, S. Blinstrubienei, R. ir S. Baltušiams, šv. 
Jurgio parapijos klebonui J. Bacevičiui, Dievo Motinos 
parapijos klebonui G. Kijauskui S.J., G. Kijauskienei, 
D. Klimaitei, T. Juodvalkiui, A. Petrauskiui, P. ir A. 
Razgaičiams ir V. Taraškai vienaip ar kitaip talkinusiems 
rengiant gegužine Ir padėjusioms jos metu.

Dėkojame visiems, skilusiems dovanas loterijai.
Dirva Ir Vilties D-jos valdyba

veikslus.
Su šios šventės istorija ir 

tradicijomis tautiečius supa
žindino Antanas Jonkus. Po
piežius Martynas V siuntė 
Vytautui Didžiajam karaliaus 
karūną, o pačios karūnavimo 
iškilmės turėjo įvykti 1430 
metų rugsėjo 8-tąja Vilniaus 
Katedroje neatsitiktinai: Di
dysis Lietuvos kunigaikštis 
buvo uolus Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos garbintojas 
ir Jos garbei paskyrė šią, pa

senuosiuose rūmuose. Gany
toją, atvykusį susitikti su tau
tiečiais tokiu sudėtingu isto
riniu ir ekonominiu laikotar
piu, pasveikino ambasado
rius Romualdas Kozyrovi- 
čius ir tautiečių kultūros ben
drijos pirmininkė Nijolė Mar- 
tyniuk, palinkėję Aukščiau
siojo palaimos jo ganytojiš
koje veikloje. Kartu su vys
kupu dalyvaujantis susitiki
me su tautiečiais Pasaulio 
lietuvių bendruomenės val
dybos atstovas Vilniuje Juo
zas Gaila pasidžiaugė Mask
vos lietuvių kultūrine veikla, 
paprašė būnant Vilniuje, 
neužmiršti jo įstaigos aplan

čią šviesiausią savo gyveni
mo šventę Deja... Vytautas 
karūnos nesulaukė, lenkų di
dikai klastingai politiniais 
sumetimais ją sulaikė, o pats 
Didysis kunigaikštis, nuo per
gyvenimų susikrimto, susir
go ir netrukus mirė... Tik 
Dangiškoji Karalienė Vytau
to žemės sūnų ir dukrų neuž
miršo: vėl Lietuvą prikėlė 
laisvam gyvenimui.

Peigyvenimais, įspūdžiais, 
švenčiant šią tradicinę Tau
tos šventę, pasidalino Stasys 
Grigas, Klemas Jorudas, Ta
mara Lurytė ir kiti vakaro 
dalyviai.

Su pakilia nuotaika, pa
žymėję šią šviesią šventę, pa
siryžę savo darbais ir žygiais 
šlovinti savo tėvynę Lietuvą, 
tautiečiai skirstėsi su daina į 
namus: "Broleliai, namo, 
namo!"...

J. Dainis

kyti.
Vyskupas P.A. Baltakis, 

padėkojęs tautiečiams už šil
tą priėmimą, ypač jaunie
siems lietuviukams - lietuvių 
mokyklos "Šaltinėlis" moki
nukams, pasidalino susitiki
mų su kitų kraštų lietuviais 
įspūdžiais, palinkėjo ištver
mės, sėkmės ir Aukščiausio
jo palaimos darbe ir lietuviš
kos kultūros baruose.

Didžiai gerbiamas "Pa
saulio lietuvių vyskupe", 
kaip Jus vadina mūsų tautie
čiai, telydi Jūsų ganytojišką 
veiklą Dieviškosios Apvaiz
dos globa! Iki naujo pasima
tymo mūsų lietuviškose pa
dangėse!

J. Dainis 
Maskva 1996.IX.16

★★★★★

ALTO SUVAŽIAVIMO 

NAUJA DATA

Dėl patalpų susidėjus ne
palankioms aplinkybėms, 55- 
tasis ALTO metinis suvažia
vimas nukeliamas iš 1995 m. 
spalio 28 d. į 1995 m. 
LAPKRIČIO 4 dieną.

Suvažiavimas įvyks Bal
zeko L. K. muziejaus Ginta
ro salėje. 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicagoje.

Amerikos Lietuvių Taryba

★★★★★

1995 M. Š. AMERIKOS 

PABALTIEČIŲ IR 

LIETUVIŲ PLAUKIMO 

PIRMENYBĖS

1995 m. Š. Amerikos Pa
baltiečių plaukymo pirmeny
bės įvyks 1995 m. lapkričio 
5 d., Trinity Recreation Cen
tre, 155 Crawford St., Toron
to, Ont. (tarp Bathurst ir Os- 
sington gatvių, įvažiavimas 
iš Queen St). Vykdo - Toronto 
Estų Plaukimo klubas. Varžy
bų pradžia - 9:00 am. Regis
tracija - apšilimas, nuo 8:30 am.

Varžybos bus vykdomos

VIENERIU METU MIRTIES SUKAKTIS

A. A.
JONAS ClUBERKIS
Buvus Dirvos redaktorius, teisininkas, žurnalis

tas, Štuthofo kalinys, ir ištikimas Lietuvių tautos sūnus.

Minint brangaus vyro, tėvo ir senelio vienerių 
metų mirties sukaktį, šv. Mišios bus atnašaujamos 
spalio 8 d. Dievo Motinos bažnyčioje, Clevelande, OH. 
Taip pat šv. Mišios bus aukojamos Vėžaičiuose ir 
Vilniuje, Lietuvoje, ir Putname, CT. Prašome draugus 
ir pažįstamus prisiminti aa. Joną savo maldose.

Giliai liūdinti žmona Regina, 
dukros Danutė ir Ilona su šeimomis, 
ir sūnus Arūnas.

PADĖKA

Mūsų brangiam ir mylimam

VLADUI BLOŽEI
iškeliavus j amžiną poilsio vietą, nuoširdžią 
padėką reiškiame visiems, kurie buvo su mumis 
mūsų skausmo valandoje. Ačiū visiems už 
pareikštą užuojautą spaudoje, raštu bei žodžiu ir 
aukojusiems šv. Mišioms.

Didelė padėka kun. Ropolui ir kun. Čyvui 
už atnašautas gedulingas šv. Mišias.

Taip pat nuoširdus ačiū mielai Aldonai 
Drukteinienei už jautrius atsisveikinimo žodžius 
kapinėse ir gerb. kun. Čyvui už suteiktą velioniui 
paskutinį patarnavimą.

Dar kartą dėkojame visiems nuoširdžiai 
užjautusiems mūsų šeimą liūdesio valandoje.

Likę giliame nuliūdime

žmona Lili, dukterys Dalia ir Asta 
brolis Petras ir giminės Lietuvoje

šiose klasėse: Vyrų ir moterų 
(15 m. ir vyresnių). Senjorų 
virš 24 m., jaunių ir mergaičių 
- 13-14 m., 11-12 m., 9-10 m., 
7-8 m., ir 6 m. ir jaunesnių. 
Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių.

Programa apima visus sti
lius. Šuolių į vandenį nebus. 
Amžiaus klasifikacija nusta
toma pagal dalyvio amžių 
varžybų dieną.

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuvių, latvių ir estų 
plaukikams.

Dalyvių registracija iki 
š.m. lapkričio 1 d., pas PSF-is 
Plaukymo Komiteto vadovę: 
Mrs. Mai Kreem, 618 Da- 
venport Rd., Toronto, Ont. 
M5R 1K9. Tel. & Fax: 416- 
924-6028.

Lietuviams registruotis 

ar informacijas gauti galima 
ir pas Iloną Smalenskienę, 
248 Keele St., Toronto, Ont. 
M6P2K3. Tel. (416>769-7040. 
I.S. koordinuoja lietuvių 
dalyvavimą ir yra ŠALFASS 
Plaukimo komiteto narė.

Informacijas taipogi gali
ma gauti pas Algirdą Bielskų, 
tel. (216)-486-0889 ir pas 
Arvydą Barzduką, tel. (703)- 
560-1410 namų, (703) 241- 
2500 darbo, kurie irgi yra 
ŠALFASS Plaukimo komiteto 
nariai.

Smulki informacija yra 
pranešta visiems ŠALFASS 
klubams. Lietuviai plaukikai 
kviečiami šiose varžybose 
gausiai dalyvauti.

ŠALFASS PLA ŪKIMO 
KOMITETAS
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