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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

■AMŽINIEMS PRIEŠAMS” 
SUNKU GYVENTI PO 

VIENU STOGU
Vytenis Andriukaitis
Lietuvos Seimo narys

Lyg ir aprimo aistros po 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) frakcijos im- 
tosi nepasitikėjimo A. Sleže
vičiaus Vyriausybe svarsty
mo Seime. Lietuvoje jau pra
dedame įprasti prie parla
mentarizmo reikalavimų: ne
pasitikėjimo vyriausybėmis 
svarstymai Europos parla
mentuose gana dažni, o kai 
kuriose šalyse net pačios vy
riausybės, tiekdamos svarsty
ti parlamentui vieną ar kitą 
klausimą, įveda kartu ir bal
savimą už pasitikėjimą vy
riausybe. Reikšminga ir tai, 
kad Europoje nusistovi ne 
valdžių krizės provokavimo, 
o konstruktyvaus nepasitikė
jimo praktika - taip norima 
efektyviau spręsti problemas. 
Tačiau mes dar negalime pa
sigirti, jog tokias tradicijas 
greitai pasieksime.

Niekas turbūt nenuneigs, 
kad jauna demokratija, kaip 
ir jaunas vynas - ambicinga, 
triukšminga, maksimalistiš
ka, chaotiška, taigi dažnai ir 
ne visose srityse efektyvi. 
Visi suprantame, kad kito pa

REIKIA AR NEREIKIA 
REFERENDUMO?

Eivydas Radvila

Be didesnio triukšmo 
Lietuvoje prasidėjo nauja po
litinė kampanija - pradėti 
rinkti parašai, siekiant kitų 
metų pavasarį surengti refe- 
rendumą. Jeigu jame kelia
miems klausimams tauta pri
tars, Lietuvos politinė, teisi
nė ir ekonominė sąranga tu
rėtų gerokai pakisti.

Referendumo iniciatyvi
nė grupė siūlo piliečiams sa
vo parašais paremti reikala
vimą, kad būtų paskelbtas re
ferendumas dėl tokių "svar
biausių valstybės ir tautos 
gyvenimo nuostatų:

1. Rinkimai į Lietuvos 
Respublikos Seimą ir savi
valdybes vykdomi, balsuojant 
už asmenis, bet ne už partijų 
teikiamus sąrašus.

2. Sumažinti esamą Val
stybės ir savivaldybės tarnau
tojų bei ministerijų skaičių 
ne mažiau kaip per pusę.

3. Nustatyti, kad visos 
Lietuvos ar užsienio organi
zacijų ar piliečių pajamos 
(pelnas), skirtos investicijoms 

sirinkimo neturime. Juk de
mokratijai nėra alternatyvos. 
Ji - arba yra, nepriklausomai 
nuo jos subrendimo laipsnio, 
arba jos paprasčiausiai nebū
na. Gal todėl ir nesu iš tų, 
kurie matytų tik juodas spal
vas bet kuriame jaunos demo
kratijos reiškinyje ir pultų į 
pesimizmą. Jauną vyną rei
kia brandinti, o ne išpilti. Tad 
ir šios mintys greičiau skati
na ieškoti, o ne nusiminti.

Norėčiau paminėti ir dar 
vieną gana svarbų dalyką - 
ne tik nepasitikėjimai svars
tomi parlamentuose, bet ir 
apkaltos. Apkalta, arba sve
tur neretai vartojama impič
mento sąvoka, reiškia tai, 
kad Seime pateikiama nagri
nėti medžiaga, kaltinanti at
skaitingus Seimui parei
gūnus, padariusius nusikalti
mus arba savo sprendimais 
sudariusius sąlygas nusikalti
mams. Bet apkaltos proce
dūra jau reikalauja teisinio ir 
teisminio nagrinėjimo, ji kur 
kas sudėtingesnė ir ilgiau 
trunkanti. Svarstant nepasiti
kėjimą dažniausiai pasitenki
nama tik politine atsakomybe 
- gaunamais ar prarandamais 
politiniais taškais, jeigu ne

Lietuvoje naujoms darbo vie
toms kurti, gamybai ar vers
lams plėtoti, neapmokestina-' 
mos jokiais mokesčiais.

4. Nustatyti, kad neap
mokestinamas gyventojų pa
jamų minimumas yra 0.75 
vidutinio darbo užmokesčio 
Respublikoje (1995 metų 
spalio mėn. neapmokesti
namas pajamų minimumas 
būtų 330 Lt.) ir kad gyven
tojų pajamų mokestis negali 
būti didesnis kaip 28 proc.

5. Tiesioginiais rinkimais 
rinkti Valstybės Tribunolą, 
suteikiant jam įgaliojimus 
kovai su nusikalstamumu."

Sumanymui rengti refe
rendumą kol kas nepritarė 
nei viena Seime atstovauja
ma partija - nei valdžioje 
esanti LDDP, nei kuri nors 
opozicinė partija. Tačiau 
tarp referendumo iniciatorių 
esama kitų valdžios siekian
čių partijų atstovų. Iniciaty
vinei grupei priklauso vienas 
iš naujai susikūrusios Ūkio 
partijos vadovų A. Matulevi

siekiama konstruktyvių tikslų.
* • •

Priklausau prie tų, kurie 
abejojo konservatorių vėlyva 
iniciatyva reikšti nepasitikė
jimą Vyriausybe. Po įvyku
sio svarstymo šios mano abe
jonės tik sustiprėjo.♦ ♦ *

Taigi pradėsiu nuo argu
mentų, kurie vertė mane abe
joti vėlyva konservatorių ak
cija ir jos prasmingumu. Pir
miausia per visą ketvirtojo 
Seimo laikotarpį konservato
riai laikėsi "kovos kirvio" 
idealogijos, o ne konstrukty
vaus oponavimo, nacionali
nių interesų išryškinimo, ben
drų problemų sprendimo ar 
bent jau kiek realesnio disku
sijų tono. Nebuvo nė mažiau
sios žymės, kad konservato
riai mėgintų daryti išvadas iš 
savo taktikos "Kas ne su mu
mis, tas prieš mus". Tačiau 
norint atstatydinti Vyriausy
bę, reikia įgyti bent dalies 
LDDP Seimo narių pasitikė
jimą ar palaikymą. Antra 
abejonė - dėl interpeliacijai 
ruošiamos medžiagos. Ar 
analizuojami konkretūs pa
čios LDDP Vyriausybės įsi
pareigojimai, ar pateikiamas 
tos Vyriausybės prisiimtų įsi
pareigojimų įgyvendinimo 
vertinimas? Juk vargu ar tei
singa kaltinti Vyriausybę, 
kad ji nevykdo sprendimų 

čius, iš žinomesnių politikų 
joje dalyvauja Seimo narys, 
buvęs LSDP vadovas K. An
tanavičius, buvę Aukščiau
siosios Tarybos nariai A. Nor
vilas ir V. Jasiukaitytė. Gru
pėje taip pat yra žinomas eko
nomistas E. Maldeikis.

Kadangi prie referendu
mo rengimo daug prisideda 
žinomi pramonininkų asocia
cijos atstovai, peršasi mintis, 
kad pagrindinėmis laikomos 
trečia ir ketvirta nuostatos, 
kurias įgyvendinus tikimasi 
sudaryti geresnes sąlygas 
verslui ir gamybai plėtoti. 
Tačiau referendumui būtino 
daugumos pritarimo šios nuo
statos vargu ar gali sulaukti, 
kadangi jas įgyvendinus, su
mažėtų valstybės pajamos, o 
to visiškai nereikia gausiam 
pensininkų, kitų gyventojų, 
kurių atlyginimai mokami iš 
biudžeto lėšų, sluoksniui.

Likusias nuostatas gali
ma vertinti kaip atvirai popu
listines, tikintis, kad jų pa
galba pavyks surinkti reika
laujamą parašų kiekį, o gal 
net ir laimėti referendumą. 
Pirmosios ir penktosios nuo
statų įgyvendinimas būtinai

(Nukelta į 4 psl.)

Savanoriškos krašto apsaugos štabas Vilniuje. rrieKy nese
niai pastatytas paminklas Vytautui Didžiajam 1994 m. rugpjūčio mėn. 

E. Capo nuotr.

taip, kaip to norėtų konserva
toriai! Trečia abejonė - lai
kas. Po garsiojo R. Ozolo 
"antrankių šou", konservatorių 
akcija buvo labai panaši į 
"antrankių" aidą. Dar įdo
mesnis klausimas, kodėl no

LAIŠKAS PREZIDENTUI
Lietuvos Respublikos 

užsienio reikalų ministerija 
praneša, kad 1995 metų lap
kričio 21 dieną JAV Prezi
dentui Bill Clintonui ir Prezi
dento patarėjui nacionalinio 
saugumo klausimais Antho
ny Lake kongresmenų Rich
ardo J. Durbino ir Benjamino 
A. Gilmano iniciatyva pareng
ti ir keturiasdešimt dviejų 
Kongreso narių pasirašyti 
vienodo turinio laiškai.

Laiškuose reiškiamas su
sirūpinimas dėl pranešimų, 
kad Rusijos ginkluotųjų pajė
gų Generalinis štabas svarsto 
naują karinę doktriną, kurio
je numatoma įvesti Rusijos 
kariuomenę į Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją, jei pastarosios 
įstotų į NATO. Laiškuose 
rašoma, kad pagal šią doktri
ną NATO bandymą sutruk
dyti Rusijai įvesti kariuome
nę į Baltijos šalis ši valstybė 
laikytų "pasaulinės branduo
linės katastrofos preliudija". 
Laiškuose taip pat minimas 
Rusijos ketinimas dislokuoti 
taktinį branduolinį ginklą 
prie sienos su Lenkija, Nor
vegija, taip pat Rusijos kari
nėse bazėse Kryme, Abcha
zijoje, Gruzijoje ir Armėnijo
je, jei NATO narystė būtų 
suteikta Lenkijai, Čekijai ar 
Vengrijai.

rima keisti LDDP kabineto 
lyderį, jei jis vykdo valdan
čiajai partijai fienauding<t po
litiką, o iki rinkimų lieka ne 
tiek daug laiko. Kodėl kon
servatoriai, jeigu jiems rūpi 

(Nukelta į 3 psl.)

Kongreso nariai įsitikinę, 
kad JAV turėtų griežtai prieš
tarauti šiam doktrinos projek
tui, o Rusijos vyriausybė - 
vienareikšmiškai jo atsisaky
ti. Kongreso narių nuomone, 
šis doktrinos projektas kelia 
didelę grėsmę Baltijos demo
kratijoms, taip pat atsisako
ma gerbti Baltijos, Rytų ir 
Vidurio Europos šalių suve
renitetą.

Laiškuose tikimasi, kad 
JAV politika Vidurio ir Rytų 
Europoje turi būti pagrįsta 
dviem tikslais - remti naujų 
demokratijų Baltijos šalyse, 
Rytų ir Vidurio Europoje 
saugumą bei kurti pasitikėji
mo klimatą santykiuose su 
Rusija, kad ji suprastų, jog 
Vakarai neturi priešiškų keti
nimų Rusijos teritorijai ar jos 
žmonėms.

Kongreso nariai teigia
mai vertina JAV administra
cijos vadovo paramą Rytų ir 
Vidurio Europos šalių laisvei 
ir demokratijai. Laiškų pa
baigoje prezidentas B. Clin
tonas ir patarėjas A. Lake ra
ginami pareikšti griežtus 
prieštaravimus dėl šios dok
trinos projekto ir kviesti Ru
sijos vyriausybę vienareikš
miškai jos atsisakyti.

LR URM informacijos 
ir spaudos skyrius.
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Girdėta iš Vilniaus
• LIETUVOS KONSERVATORIAI NEPRITARIA REFE

RENDUMUI. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 
nepalaikys Seimo nario Kazimiero Antanavičiaus ir iniciaty
vinės grupės siūlymo surengti referendumą, trečiadienį 
spaudos konferencijoje pareiškė Konservatorių frakcijos 
atstovas Seime Egidijus Jarašiūnas.

Teisės požiūriu referendumas ydingas, o visuomeniniu 
požiūriu - žalingas, sakė jis.

Referendumui teikiami klausimai, pasak E. Jarašiūno, 
nenumato pagrindinių valstybės problemų sprendimo. Valsty
bės tribunolo institucija, sakė jis, tiktai sujauktų pradėtą vyk
dyti teisiną reformą. Tai būtų totalitarinės valstybės įtvirtinimas.

Referendumo autoriai, sakė Egidijus Jarašiūnas, nesupran
ta, kiek Lietuvai kainuotų jų siūlymas sumažinti Valstybės 
valdymo aparatą. Tokias programas ruošiasi pateikti politinės 
partijos kitais metais vykstančiuose Seimo rinkimuose. Refe
rendumo iniciatoriai, pabrėžė Konservatorių atstovas, nori 
"aplenkti įvykius". Tai, sakė jis, yra tiktai populistiniai žingsniai.

Revoliucinis kelias, kurį siūlo referendumo iniciatoriai, 
neperspektyvus, pažymėjo Egidijus Jarašiūnas.

Seimo narys Kazimieras Antanavičius pasiūlė surengti 
referendumą, kuriame rinkėjams siūloma pasisakyti dėl tei
sėsaugos įstaigų darbo, pareikšti nuomonę Vyriausybės vykdo
mos ekonominės politikos klausimais. Jo vadovaujamą ini
ciatyvinę grupę įregistravo Vyriausioji rinkimų komisija. Refe
rendumui paskelbti reikia surinkti 300 tūkstančių rinkėjų parašų.

• TALINE PRASIDEDA BALTIJOS ASAMBLĖJOS SESI
JA. Gruodžio 1 -2 dienomis Taline vyksta Baltijos Asamblė
jos 7-oji sesija. Lietuvos Respublikos Seimo delegacijai va
dovauja Seimo pirmininko pavaduotojas Egidijus Bičkauskas.

Didžioji dalis sesijos bus skirta diskusijoms, pranešė Eltai 
Lietuvos delegacijos atstovė Dalia Bankauskaitė. Diskutuo
jama bus dviem temomis: pirmąją dieną - "Saugumas ir 
bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių", o antrąją dieną - "BA 
darbo tobulinimas bei tolimesnis BA ir Baltijos Ministrų Tary
bos (BMT) bendradarbiavimas". Sesijos metu numatoma 
peržiūrėti Baltijos Asamblėjos veiklą, atsižvelgiant į tai, kad 
trijų Baltijos valstybių pagrindinis užsienio politikos tikslas 
yra narystė Europos Sąjungoje.

Bus aptariami BA komitetų parengti dokumentų projek
tai. BA darbui gerinti yra rengiamas deklaracijos projektas 
apie BA Parlamentinę programą, rengiamas protokolas apie 
BA ir BMT bendradarbiavimą. Bus svarstomas BA rezoliuci
jos projektas, skatinantis trijų Baltijos valstybių Vyriausybes 
ieškoti galimybių efektyviai ir naudingai plėtoti Baltijos šalių ir 
Baniliukso bendradarbiavimą.

Lietuvos delegacija yra parengusi keletą rezoliucijų pro
jektų, skatinančių tris Baltijos valstybes geranoriškai susitarti 
dėl sienų ir kitų ribų Baltijos jūroje, dėl Baltijos valstybių sie
nų kontrolės, pabėgėlių ir nelegalių migrantų problemos.

Antrą kartą Baltijos Asamblėjos sesijos metu bus pa
skelbti ir apdovanoti BA premijų laureatai mokslo, meno ir 
literatūros srityje.

• LIETUVOJE INFLIACIJA DIDESNĖ NEI LATVIJOJE 
IR ESTIJOJE. Statistikos departamento duomenimis, 
didžiausia infliacija Baltijos šalyse spalio mėnesį buvo 
Lietuvoje - 3,2 proc. Vos viena dešimtąja nuo jos skyrėsi 
infliacija Estijoje, kuri sudarė 3,1 proc. Latvijoje infliacija 
buvo tik 1,6 proc. pranešė Eltai Statistikos departamentas.

Nuo metų pradžios infliacija labiausiai didėjo taip pat 
Lietuvoje ir sudarė 26,7 proc. Estijoje ir Latvijoje atitinkamai
24,6 ir 18,8 proc. Per dvylika pastarųjų mėnesių mažiausia 
infliacija buvo Latvijoje - 13,1 proc. Per tą patį laikotarpį 
infliacija Lietuvoje buvo didžiausia ir sudarė 36,3 proc., o 
Estijoje - 24,6 proc.

• VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS DIDŽIAUSIAS 
ESTIJOJE Mažiausias minimalus darbo užmokestis spalio 
mėnesį iš trijų Baltijos valstybių buvo Estijoje 39,58 JAV do
lerio. Lietuvoje šis rodiklis - kiek didesnis -45 JAV doleriai, o 
didžiausias vėl Latvijoje-52,4 JAV dolerio. Palyginti su rugsė
ju, minimalus darbo užmokestis padidėjo tik Lietuvoje (20 proc.).

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis spalio mėnesį 
Lietuvoje buvo 142,81 JAV dolerio, Latvijoje - 188,44 JAV 
dolerio. Estijoje priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis 
antrąjį ketvirtį buvo 210,64 JAV dolerio.

Vidutinė senatvės pensija praėjusį mėnesį didžiausia 
buvo Latvijoje ir sudarė 67,35 JAV dolerio. Mažiausia buvo 
Lietuvoje - 44,12 JAV dolerio. Estijoje pensininkai viduti
niškai gavo po 57,60 JAV dolerio.

• LIETUVOS TURIZMO GALIMYBĖS - PASAULINĖJE 
MUGĖJE LONDONE. Iš Londone vykusios pasaulinės 
turizmo mugės "WTM-95" sugrįžo grupė Lietuvos turizmo 
departamento, šalies turizmo kompanijų vadovų.

Didžiausioje planetos specializuotoje mugėje, kurioje 
dalyvavo daugiau kaip 4 tūkstančiai firmų iš 150 pasaulio 
valstybių, buvo pristatytas ir Lietuvos turizmas.

Parodos lankytojai buvo supažindinti su penkiomis Lie
tuvos turizmo agentūromis - "Delta", "Liturimex", "Lietuvos 
turizmo birža", "Baltic Travel Service", "Svebas", taip pat 
viešbučiu "Lietuva", "Lietuvos avialinijomis". ELTA

apfe vfcfct
Rašo Algirdas Pužauskas

Rusų rinkimai
Rusijoje didelis sujudi

mas, baigiasi rinkiminė kam
panija, spauda spėlioja, kuri 
iš 44 registruotų politinių par
tijų geriau pasirodys. Įvai
rios balsuotojų apklausos tei
gia, kad didžiausi pasikeiti
mai laukia Rusijos komunis
tų partijos ir jos vado Gena
dijaus Zijuganovo. Užsienio 
stebėtojai nežino, kaip ko
munistų vadas sugeba patrauk
ti balsuotojų simpatijas, nes 
jis labai neišvaizdus, menkas 
oratorius. Partijos veikloje 
jis niekad neturėjo aukštes
nės vietos. Kai Rusijoje bu
vo bandyta buvusią komunis
tų partiją uždrausti, Zijuga- 
novas kartu su kitais įsteigė 
Tautinio Išsigelbėjimo fron
tą, kuris siekė sujungti komu
nistų likučius su rusų nacio
nalistų judėjimais. Kai de
mokratines reformas bandan
ti Rusija atšaukė partijos už
draudimą, komunistai vėl grį
žo prie seno pavadinimo ir 
1993 metų rinkimuose prave
dė į Rusijos parlamentą (Du
rna) 10 nuošimčių jos narių. 
Komunistai laimėjo 12.4 nuoš. 
visų balsų. Ateinančiuose 
gruodžio 17 d. balsavimuose 
komunistai tikisi laimėti apie 
15 nuoš. visų balsų.

Jwei Zijuganovo svajo
nės išsipildytų, komunistams 
susijungus su kitomis kairės 
partijomis, su kraštutinių na
cionalistų parama, šitoks blo
kas seime leistų komunistų 
partijai dominuoti ir Zijaga- 
novas galėtų tikėtis gauti Ru
sijos vyriausybės pirmininko 
vietą.

Rusijos komunistų parti
jos programa siekia svarbiau
sių pramonės šakų naciona
lizavimo, kur jos jau privati
zuotos. Siekia palikti valsty
bės kontrolėje tas pramonės 
šakas, kurios dar nepaliestos 
reformų. Komunistai pa
skelbė kovą prieš gyventojus 
palietusį skurdą ir vargą. Jie 
reikalauja didesnių pensijų 
seneliams, invalidams, be
darbiams. Partija skelbia vėl 
atstatysianti buvusią Sovietų 
Sąjungą, nors pabrėžia, kad 
tai bus daroma ne jėgos me
todais, bet savanoriškai. Šia
me klausime komunistams 
pritaria daugybė dešiniųjų 
partijų veikėjų. O partijos 
argumentai, kad valstybinius 
žemės ūkius ar didesnius kol
chozus reikia palikti kaip jie 
buvo, neišdraskytus, neišda
lintus privatininkams, labai 
remia stipri Michailo Lapšino 
vadovaujama Agrarinė parti
ja, kuri balsavimuose tikisi 
gauti apie 10 nuoš. visų balsų.

Komentatoriai mano, 
kad labai svarbus komunistų 
bendradarbis parlamente ga
lėtų būti Jurijus Skokovas, 
įsteigęs Rusų Bendrijų kon
gresą. Anksčiau Skokovas 
buvo Saugumo tarybos pir
mininkas, dabar jis vadovau
ja kariniam pramoniniam 
kompleksui ir Rusijos prekių

gamintojų federacijai. Kaip 
toks pramoninis veikėjas, 
Skokovas nepritaria komu
nistų siekiamas pramonės su- 
valstybinimui ar "centriniam 
planavimui", nes žino, kad 
toks planavimas nuvedė Ru
siją ten, kur ji dabar yra, ta
čiau Zijuganovas pavadino 
Skokovo įsteigtą politinę par
tiją "nacionaliniu-patriotiniu 
judėjimu".

Koministų ir jų bičiulių 
koalicijai Durnoje reikėtų lai
mėti dviejų trečdalių atstovų 
daugumą, kad jie galėtų už
blokuoti prezidento dekretus 
ar paskelbtus veto. Abejoja
ma, ar tokią daugumą komu
nistai laimės. Daug priklau
sys nuo Rusijoje numatomų 
kandidatų į prezidento vietą 
laikysenos. Jau minėto rusų 
Bendrijų kongreso kandidatų 
tarpe yra ir populiarus gene
rolas Aleksandras Lebedis, 
kuris atrodo ir elgiasi kaip 
"tikras rusas" nusikeikia ir 
išgeria, kaip įprasta. Jo poli
tinis svoris kasdien didėja. 
Jei taip bus ir toliau, jis vie
nas gali pakelti komunistų 
koalicijos narių skaičių. Jis 
ypač populiarus tolimuose 
rytų regionuose, Sibiro že
mėse. Artėją Rusijos seimo 
rinkimai kelia daug klausi
mų, tačiau aišku, kad pasi
keitimų Durnoje bus. Reikš
mingai sumažėjo ir pagarsė
jusio Žirinovskio liberalų 
partijos įtaka, nors jis pats 
važinėja po visą Rusiją, me
džiodamas balsus ir visiems 
žadėdamas "aukso kalnus".

TRUMPAI
• NATO organizacijai 

nepavyksta rasti naujo gene
ralinio sekretoriaus. Buvęs 
sekretorius Willy Claes pasi
traukė spalio 20 d. Britanija, 
Prancūzija ir Vokietija prita
rė olando Lubbers kandida
tūrai, tačiau pasipriešino 
JAV pasiūlė daną Ellemann 
-Jensen. Šiai kandidatūrai 
nepritarė Prancūzija. Toliau 
svarstomos įvairių kandidatų 
galimybės. Siūlomi net ispa
nas, italas.

• JAV katalikų vyskupų 
konferencija lapkričio 14 d. 
paskelbė papeikimą Kongre
so suplanuotom šalpos refor
mom. Net 236-2 balsų per
svara vyskupai reikalauja 
ekonominio teisingumo Ame
rikos skurdžiams, ypač jų

_ vaikams.
• Rusijos prez. Jelcinas 

nominavo nauju Rusijos Cen
trinio banko direktorium Ser
gejų Dubininą, buvusį finan
sų ministrą.

• Vokietijos socialdemo
kratų suvažiavimas išsirinko 
naują partijos vadą Oskarą 
Lafontaine, vietoj Rudolfo 
Scharping.

• Bosnijos serbų politinis 
vadas nepritarė taikos susita
rimui, pasiektam Serbijos, 
Kroatijos ir Bosnijos vadų 
Dayton, Ohio viešbutyje. Lap
kričio 26 Karadzic pareiškė, 
kad Sarajevas taps nauju Bei
rutu, jei bus bandoma iš Sa
rajevo apylinkių iškraustyti 
ten gyvenančius serbus. Pats 
Bosnijos serbų vadas Rado- 
van Karadzic ir jo kariuome
nės viršininkas gen. Radko 
Mladiv nedalyvavo Daytono 
derybose, nes jie bijojo išva
žiuoti į užsienį, kur už karo 
nusikaltimus juos įsakyta su
imti Tarptautinio karo nusi
kaltimų tribunolo.

• Švedijos socialdemo
kratai, spaudžiant finansinei 
krizei, nesugeba rasti partijos 
vado. Dabartinis vadas Ing- 
var Carsson kovo mėnesį pa
sitraukia. Jo pavaduotoja 
Mona Sahlin pateko į nema
lonumus dėl finasinių taisyk
lių nepaisymo. Jau keturi 
ministrai atsisakė kandida
tuoti.

• Katalikiškos Airijos re
ferendumas pasisakė už šei
mų skyrybų legalizavimą. 
Balsų persvara buvo tokia 
menka, kad buvo įsakyta bal
sus antrąsyk perskaičiuoti. 
Skyrybų priešininkai teigė, 
jog bus pažeistos šeimų ver
tybės, be to, teks mokėti di
desnius mokesčius. Vysku
pai laikėsi gan nuosaikiai, tik 
Achonry vyskupas pagrasi
no, kad išsiskyrusiems norint 
vėl kurti šeimą, bus tam tikrų 
sunkumų.

• Vatikano ekonominių 
reikalų prefektūra paskelbė, 
jog po 22 metų užsitęsusio 
biudžeto deficito, jau ketvirti 
metai biudžetas subalansuo
jamas su menku perteklium. 
Finansų tvarkytojas kardino
las Edmund Szoka pasakė, 
jog ateinančiais metais lau
kiama 178.1 mil. dol. pajamų.

• Lenkijos prezidento vie
tą laimėjo buvęs komunistas 
Aleksandras Kwasniewskis, 
41 metų amžiaus. Jis nuga
lėjo buvusį prez. Lech Wa- 
lensą. Kwasniewskis 1989 
m. buvo komunistinės vy
riausybės narys, jaunimo ir 
sporto reikalų ministras. Prieš 
rinkimus Lenkijos katalikų 
vyskupai patarė balsuoto
jams nerinkti į aukščiausiąją 
valstybės vietą asmenų, užė
musių aukščiausius postus 
totalitarinio režimo dieno
mis. Po rinkimų Lenkijos 
katalikų vyskupų konferen
cijos gen. sekretorius vysku
pas Tadeusz Pietonek pasa
kė, kad jis mano, kad su nau
ju prezidentu bus įmanoma 
dirbti bendrai, ieškant lenkų 
problemų sprendimo.

(Nukelta į 9 psl.)
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SPROGIMAS. KURIS VALDŽIOS 
PAMATUS SUDREBINO

Juozas Žygas

Vėl pagarsėjo Lietuva, 
ypač Europos spaudoje, kuo
met lapkričio 17 d. naktį, Vil
niuje nudrioksėjo galingas 
sprogimas. Tas sprogimas 
ne tik apgriovė naujai stato
mą "Lietuvos ryto" redakci
jos priestatą, išdaužė beveik 
viso bloko langus, bet sudre
bino ir nomenklatūros minkš
tas kėdes. Susitepę ir korup
ciją palaikantieji Lietuvos 
pareigūnai bandys gražiai ir 
toliau liaudį už nosies vedžio
ti. Bet pasaulinę opiniją taip 
lengvai jiems nepavyks ap
gauti, nes nėra jokia paslap
tis, o vieša taisyklė, kad vi
suose kraštuose, kur yra ne
tvarka ir įsigalėjusi korupci
ja, organizuoti nusikaltėliai 
ar mafija ranka rankon su 
valdžia dirba. Be aukštų val
džios pareigūnų paramos or
ganizuoti nusikaltimai būtų 
neįmanomi. Ką gero apie 
dabartinę valdžią būtų gali
ma pasakyti, kuomet Roma- 
sis Vaitiekūnas, vidaus rei
kalų ministeris, apie metus 
laiko važinėjo vogtu automo
biliu. Algirdas Brazauskas 
yra labai susirūpinęs geru 
Lietuvos įvaizdžiu. Sukvie
tęs žurnalistus juos barė, kad 
skaitant spaudą, klausantis 
opozicijos kalbų, atrodo, jog 
"nieko nemokame, viskas 
blogai, vyksta globalinis nei
gimas".

Savaime aišku, kad už 
netvarką tik valdžia, o ne 
opozicija yra atsakinga. Bu
vęs partijos bosas norėtų 
spaudą matyti tokią, kaip 
anais jo valdymo "gerais" 
laikais, kuomet "gyvenimas 
kasdien gražėjo". Lengva 
buvo tuomet tvarką palaikyti 
ir "įvaizdį" sudaryti, kuomet 
spauda, radijo ir ryšiai su už
sieniu buvo kontroliuojami. 
Dabar Vilniuje visuomet yra 
užsienio žurnalistų, kuriems 
jokio cenzūros antsnukio ne
pavyks uždėti. Tad jie ir gali 
rašyti tai, ką mato. O galima 
matyti ir net užuosti užsie
niečiui daug nemalonių daly

kų. Ir užsienio spauda mažes
nių žinučių dažnai nepastebi.

Bet kuomet sprogimas 
visą Vilniaus senamiestį su
drebino, tai to jau paslėpti 
negalima! O kuomet didžiau
sio dienraščio pastatas buvo 
dalinai sugriautas, tai tuo pa
čiu sugriuvo ir "demokrati
nės" Lietuvos įvaizdis. Tuo 
pačiu ir kelias įsijungimui į 
Vakarų Europos struktūras, 
daugeliu mylių pailgėjo. Rei
kės daug pastangų įdėti ir pa
tiems "savo baltinius" išsiva
lyti - jeigu prezidentui nepa
tinka, kuomet spauda juos 
valo. Šiuo atveju manau, 
kad prezidentui "įvaizdis" 
bus mažiau svarbus - negu 
nomenklatūros garbė. Su nu
sikaltimais jokia kova nega
lima, kol nusikaltėlių grupuo
tės yra valdžios pareigūnų, ir 
net aukštų, globojamos.

Kuomet R. Ozolas aukš
tus valdžios pareigūnus vie
šai apkaltino, tai tie lyg pilo
tai, "rankas nusiplovę", - pra
šome dokumentaliai tai įro
dyti! Įdomu, ar jie patys ga- 

’lėtų dokumentais paremti, 
kokiu būdu atsirado jų vilos, 
pilaitės ir Floridoje "condo- 
minium". Taip pat įvairių 
(net subankrutavusių bankų 
ir įmonių) direktorių liuksu
siniai automobiliai, kuomet 
daugeliui jau net naujas dvi
ratis yra prabanga. Bepigu 
prisivogusiems ar "prisipri- 
vatizavusiems" drąsiai jaus
tis, kuomet teismai, prokura
tūros ir policija yra savųjų 
rankose. Bet jie žino, kad 
vieną dieną visa tai gali pasi
keisti, tad kapitalas į užsienių 
bankus plaukia. Vietiniai 
"kapitalistai" į savo kraštą 
neinvestuoja, o valdžia į už
sienio kapitalą dairosi. Jeigu 
iki šiol Lietuva užsienio ka
pitalui nebuvo patraukli, tai 
po šio sprogdinimo, bus dar 
sunkiau jį privilioti!
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VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Kiekvienas lietuvis švenčia įvairias 
savo gyvenimo sukaktuves.

Tą pati galima pasakyti ir apie mūsų 
išeivijos laikraščius.

Jie yra mūsų gyvenimo palydovai ir 
kartu su mumis gyvena skausmus ir džiaugs
mus ir kartu švenčia savo amžiaus jubiliejus.

Senesnės kartos didelis Lietuvos pa
triotas, ilgametis DIRVOS globėjas ir 
rėmėjas, Juozas Bachūnas, savo laiku buvo 
"nukalės" jdomų terminą, kad 80 metų 
sulaukus žmogus jau įžengė į "subrendusio 
jaunuolio" amžių.

Tą patį galima pasakyti ir apie DIRVĄ. 
DIRVA nepaseno, bet subrendo j puikų tau
tinės minties savaitrašti, kuris ir per ateinan
čius dešimtmečius suteiks seniems ir nau
jiems išeivijos lietuviams mūsų tautinės kul
tūros veidrodi išeivijoje.

Su DIRVA pradėjau aktyviau "drau
gauti" dar redaktoriaus Vytauto Gedgaudo laikais. Ši draugystė tęsiasi iki šios dienos, 
laikrašti redaguojant dr. Anicetui Bundoniui.

Spaudos darbas man yra nesvetimas. Jis yra mielas ir su noru dirbamas.
Jau ilgesnis laikas kaip bendradarbiauju DIRVOJE, DRAUGE, DARBININKE, 

LIETUVIU BALSE, TĖVIŠKES ŽIBURIUOSE ir paskutiniais metais LIETUVOS AIDE.
Esu Los Angeles Lietuvių Radijo pirmininkas - koordinatorius ir pranešėjas. 

Šiose pareigose jau dirbu 10 metų.
Išeivijos Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Centro valdyboje, einu vicepirmininko 

pareigas - visuomeniniams reikalams.
Po 25 metų valstybinės Kelių inžinieriaus tarnybos, prieš porą metų pasitraukiau 

į poilsį, kas įgalino pašvęsti dar daugiau laiko lietuviškai spaudai ir radijui.
Baigiant yra verta pasakyti, kad yra garbė boti DIRVOS savaitraščio plunksnos 

talkininku. Juo labiau, kad DIRVOS redaktoriai ir VILTIES draugijos valdybos nariai 
sugebėjo į laikraštį pritraukti pačius geriausius mūsų išeivijos spaudos darbuotojus.

Džiugu, kad retkarčiais DIRVOJE pasireiškia ir Lietuvos spaudos bendradarbiai.
Todėl linkiu, kad ateities DIRVOS puslapiai būtų toki įdomūs kaip iki šiol ir 

pasiektų Lietuvą įrodydami jai ir Lietuvos Tautinei Sąjungai mūsų spaudos gy
vastingumą.

Mes turime įrodyti, kad lietuviškas gyvenimas išeivijoje dar nemerdi, ir dėka 
mūsų DIRVOS, jos ateities sukaktuvės bus žymimos trijų ženklų skaičiumi.

PRIEŠAMS SUNKU PO VIENU STOGU
Atkelta iš 1 pusi, 

valstybės interesai, to nedarė 
anksčiau? Juk 1994 metų in
terpeliacija buvo grindžiama 
visai kitais kriterijais, po jos 
Vyriausybei teko peržiūrėti ir 
savo programą, ir ministrus 
keisti, ir įsipareigojimus ko
reguoti.

Abejones dar labiau su
stiprino konservatorių pateik
tą nepasitikėjimą grindžianti 
medžiaga. Suprantama, dau
gelis kaltinimų labiau tiktų 
apkaltai organizuoti, bet tuo
met ir reikalavimai teisiškai 
sudėtingesni. Deja, kai viską 
neigi, vargu bau pasieksi kon
struktyvaus rezultato.

Seimo posėdis išsklaidė 
visas abejones - interpeliaci
jos rengėjams rūpėjo tik poli
tinis "šou". Daugumą kon
servatorių kalbų buvo galima 
suskirstyti į du punktus: 
1. Viskas, ką LDDP daro, yra 
blogai. 2. Jei ką nors LDDP 
daro - tuomet žiūrėk pirmą 
punktą. Su ne mažesniu azar
tu to paties rungtynių braižo 
griebėsi ir LDDP: 1. Viską 
sugriovė konservatoriai. 2. 
Jeigu ko nors konservatoriai 

nesugriovė - žiūrėk pirmą 
punktą. Kažkas pasidžiaugė: 
LDDP laimėjo 5:0. Taip, bet 
nepastebėta svarbi aplinkybė 
- abi komandos nėra aukš
čiausios lygos žaidėjos. NBA 
krepšinio rungtynės pritrau
kia daugiau aistruolių.

Be abejo, ir toks pasirink
tas būdas davė šiokių tokių 
vaisių. LDDP Vyriausybė 
gavo pusės metų garantiją ra
miai dirbti, o Seimo nariai - 
išsamia informacinę medžia
gą apie Vyriausybės darbus. 
Tai, matyt, privers ir patį mi
nistrų kabinelą kiek pasitempti.

Vargu ar nuo to, kad A. 
Šleževičiaus kabinetas leng
vai apsigynė, padidės LDDP 
reitingas ir jos lyderio presti
žas. Turtingesni sluoksniai 
A. Šleževičiaus veikla bent 
jau negali skųstis: matom, 
kaip daugėja prabangių auto
mobilių, individualių namų, 
gyventojų pajamų mokestis 
ir toliau nebus nukreiptas į 
tai, kad turtingi labiau papil
dytų biudžetą. Varginges- 
nieji ir biudžetininkai, "vidu
tiniokai" A. Šleževičiaus "sta
bilizaciją" galės ir toliau sek

ti vakarais savo mažyliams 
vietoj Anderseno pasakų. Pa
jamų ir vartojimo skirtumai 
labai dideli. Vargingesnieji 
nepastebi makroekonominių 
rodiklių šiokio tokio pagerė
jimo, o ir "vidutiniokus" tai 
tikriausiai menkai guodžia. 
Juk nepajuda iš mirties taško 
eilės tų, kurie laukia paramos 
butams statytis, vargu ar pa
tenkinti tie, kurių indėliai pra
rasti net komerciniuose ban
kuose. Yra dėl ko nepasitikė
ti šios Vyriausybės veikla, bet 
kažin ar būtina dėl to pritarti 
"karokirvio" politinei logikai.

Nekelia abejonių, kad šie 
metai, o ir kiti bus tik politi
nių taškų rinkimo metai. Bet 
jau dabar reikėtų mėginti įsi
jausti į taikų partijų "sambū
vį". Vargu ar "amžiniems 
priešams" lengva gyventi Že
mėje. Tuomet vieni serga pa
saulio didybe, kiti - nuolati
niu pasaulio skausmu. Vie
naip ar kitaip, "pavasaris eina 
Karpatų kalnais" ir Lietuvai 
ateis konstruktyvesnio bendra
darbiavimo metai.

"Gimtasis krantas" 1995.11.23.
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VYTAUTAS LANDSBERGIS 
SPAUDOJE
Antanas Dundzila

Jau dabar Lietuvoje pra
deda banguoti priešrinkimi
nės nuotaikos. Skelbiame 
EUROPOJE 1995-IX-10 d. 
paskelbtą medžiagą ir Vyt. 
Landsbergio atsakymą, kuris 
tilpo Kaune leidžiamajame 
TREMTINYJE. EUROPO
JE paskelbtas V. Landsber
gio pareiškimas stoti į kom
jaunimą, palydėtas redakci
jos komentarais, yra pasigai
lėjimo ar gal paniekos vertas 
popierio naudojimas. Tačiau 
taip pat labai gaila, kad prof. 
V. Landsbergio atsakymas 
TREMTINYJE yra nedaly-

kiškas, neatsakantis į esminį 
reikalą, valstybinio lygio vy
rui netinkantis pasitaškymas 
rašalu. Vardan žurnalistinio 
objektyvumo reikia tikėtis, 
kad EUROPA greitu laiku 
taip pat paskelbs Algirdo Bra
zausko ir kitų dabartinių di
džiūnų pareiškimus stojant į 
komunistų organizacijas, o 
jose - ištikimai dirbus bei ko
pus į pačias okupantui tarna
vimo viršūnes - biografijas 
bei raudonųjų žvaigždžių or
dinais atžymėtus atsiekimus. 
"EUROPA" šitaip rašo:

Faktas ir tekstas

Komjaunuoliška vado jaunystė.

Išsižadėjimo sindromas

1952 m. vasario 29-ąją šlovingoji Visasąjunginė Lenino 
Komunistinio Jaunimo Sąjunga pasipildė dar viena neeiline, 
kaip parodys ateitis, asmenybe.

Cituojame:
"LTSR Valstybinas Konservatorijos
VLKJS pirminei organizacijai Landsbergio Vytauto, 

Vytauto, fort. fakulteto II kurso stud.
Pareiškimas
Prašau priimti mane į Visasąjunginės Lenino Komunis

tinio Jaunimo Sąjungos narius. DUOTUS UŽDAVINIUS 
PASIŽADU VYKDYTI".

Parašas: V. Landsbergis
Pagal VLKJS įstatus kandidatas į narius privalėdavo ra

šyti autobiografiją, kurioje turėdavo išpažinti "visus griekus".
Minėtas kandidatas irgi ją rašė. Cituojame:
"Gimiau Kaune 1932 m. spalio 18 d., tarnautojų šeimo

je. Tėvas buvo architektas, motina - gydytoja. Šešerių me
tų pradėjau mokytis pradinėje mokykloje, kurią baigęs 1942 
m. įstojau į Kauno į berniukų gimnaziją.

1939 m. RAUDONAJAI ARMIJAI IŠVADAVUS Vil
nių, tėvas paliko motiną ir mane su broliu Kaune, o pats išsi
kėlė į Vilnių. Kartu su juo išvažiavo ir sesuo, o paskui ište
kėjo už vilniečio mokytojo.

1943 m. gegužės pradžioj buvo suimtas mano brolis, kurį 
laiką kalinamas gestapo kalėjime, o paskui išvežtas į Vokie
ty ą(...) RAUDONAJAI ARMIJAI IŠVADAVUS LIETU
VĄ ir mane su motina, jokių tikrų žinių apie likusius savo 
šeimos narius neturime..."

Po 4O-ties metų V. Landsbergis išsižadėjo ir komjaunuo
liškos jaunystės, ir dėkingumo "Raudonajai Armijai išvaduo
tojai". Išsižadėjimas tapo šio ekskomjaunuolio gyvenimiš
kuoju stiliumi.

Iš pradžių jis gynė nemalonėn pakliuvusį V. Čepaitį, sa
vo "dešiniąją ranką" Aukščiausiojoje Taryboje, tačiau sume
tęs, kad tokia pozicija nedėkinga, interviu "Dienovidžio" lai

REIKIA AR NEREIKIA 
REFERENDUMO?

(Atkelta iš 3 psl.) 
reikalautų keisti šalies Kon
stituciją, tačiau šių pakeitimų 
referendumo rengėjai kol kas 
nesugebėjo kiek įtikinamiau 
pagrįsti. Neatlikti jokie įver
tinimai, kurie parodytų,kad 
Seimo narių skaičius šiuo 
metu yra per didelis. Prie
šingai, dauguma politikų ir 
apžvalgininkų pažymi, kad ir 
dabar Seimas nepakankamai 
atlieka vykdomosios val
džios kontrolę, neišreikalauja 
pakankamo jos veiklos vie
šumo ir atvirumo, dėl ko su
sidaro sąlygos korupcijai, ki
tiems ekonominiams nusikal
timams plisti. Seimo narių 
skaičiaus sumažinimas dar 
labiau mažintų jo įtaką, o 

vien rinkimai už asmenis, 
šiandieninėje Lietuvoje gali 
iškelti į paviršių labiausiai 
rėksmingus ir neatsakingus 
populistus.

Iškėlus mintį steigti val
stybės tribunolą, siekiama 
parodyti, kad tai padės kovo
ti su nusikalstamumu ir korup
cija. Tačiau autoriai šio su
manymo visiškai neplėtoja, 
tribunolo idėja taip ir lieka 
neapibrėžtu žodžių dariniu. 
Visiškai neaišku, ar tai bus 
teismų priežiūros įstaiga (iš 
pradžių buvo manomąjį steig
ti vietoj Aukščiausiojo Teis
mo, tačiau vėliau to atsisaky
ta), ar dar vienas teisingumą 
vykdantis teismas, ar Sovietų 
Rusijos pavyzdžio "ypatin

kraščiui pareiškė, kad V. Čepaitis jį labai apvylė, nepasisa
kęs apie savo bendradarbiavimą su KGB. Nors vos prieš me
tus sakė žinojęs šį faktą!

Kai 1993 m. rudenį J. Maskvyčio savanoriai išėjo į miš
ką, konservatorių simpatijos aiškiai buvo jų pusėje. Netgi 
sklido gandai, kad SKATo sukilimą užkulisiuose kontroliuo
ja "Opozicijos lyderis". Tačiau valdančioji partija sugebėjo 
užglaistyti konfliktą ir mūsų komjaunuolis jį paprasčiausiai 
užmiršo.

Sveikindamas naują "Kauno laiko" redakciją, V. Lands
bergis palinkėjo, kad jis būtų toks, koks dabar, o ne toks, 
kaip "Požėros laikais". Sensacija! Juk būtent K. Požėros 
redaguojamas "Kauno laikas" (1990-1994) uoliai gynė V. 
Landsbergio - G. Vagnoriaus grupuotės AT interesus. Ir 
būtent "Kauno laikas" buvo tapęs J. Maskvyčio "miškinių" 
tribūna. Galbūt todėl atsižadukų atsižadukas vėl išsižadėjo 
savo vakarykščių draugų.

J. Stalino aplinkoje išsižadėjimai buvo įprastas reiški
nys. Lageriuose sėdėjo V. Molotovo ir M. Kalinino žmonos.
L. Kaganovičius išsižadėjo savo tikrojo brolio. Taip jie elgė
si, norėdami išsaugoti savo kailį ir laižyti trupinius nuo tiro
no stalo. Valdžios troškimas - stipriausias išdavystės, kailių 
išvertimo motyvas. Išsižadėjimo sindromas, matyt, būdin
gas ir Stalino epochos komjaunuoliams.

("EUROPA", 1995 lapkričio 10-16)

TREMTINYJE atspausdintas
V. Landsbergio atsakymas:

Patikrintas metodas
Redakcija gavo Seimo nario prof. Vytauto Landsbergio 

laišką, kuriuo prašoma išspausdinti "porą pastabų dėl doku
mento, kurį platinantys LKP-LDDP pakalikai nori pasėti ne
pasitikėjimo sėklą dešiniųjų tarpe".

Laiške nurodoma, kad tas dokumentas - tai autobiogra
fija, kurią rašęs komjaunimui 1952 m., būdamas antro kurso 
studentas. Šią autobiografiją prieš porą metų išspausdinęs 
kagėbistų žurnaliukas, Seime apie ją šūkavęs drg. Alberty- 
nas. Toliau prof. V. Landsbergis pastebi... "Kad aš buvau 
kadaise įstojęs į komjaunimą, tai jokia paslaptis. Dabar gir
džiu, kad platina Kauno įstaigose, net gatvėse. Nieko kita 
neradę, vargsta kaip už pinigus. O kurstymui naudojamas 
vienui vienas žodis, mat parašiau tada, Stalino laikais, paaiš
kindamas, kodėl mūsų šeima suskilo: Raudonoji armija "iš
vadavo" mus du likusius Lietuvoje, kai kiti buvo atsidūrę 
Vakaruose, ir žinių apie juos neturime. Iš to žodžio "išvada
vo" vėl pučiami visokie raudoni burbulai. Matyt, 1952 m. 
reikėjo rašyti pareiškime "okupavo". Tikri politiniai kaliniai 
(ne tas, kas dabar apsimetęs kursto) gerai žino, kokį "sroką" 
toks žodis būtų reiškęs".

Bent kiek mąstančiam žmogui visiškai aišku, kas paren
gė profesoriaus minimus lapelius ir kas juos platina. Iš tik
rųjų - "pučiami burbulai", nes tai juk ne viešas pareiškimas 
ar straipsnis spaudoje, o kanceliarinis raštas. Bet ieškoma 
krislo, savo aky ir rąsto nepastebint. Suprantami ir tikslai: 
dar gerai prisimename, kokia šmeižto lavina griuvo ant 
Nepriklausomybės lyderių, pradedant tulžingais A. Juozai
čio samprotavimais ir baigiant daugelio rajonų "organų" 
straipsniais, net samdinių šūkiais eilėse ir autobusuose. Me
todas pasiteisino: nemaža rinkėjų dalis balsus atidavė už 
kompetentingus, Kremliaus koridorius žinančius veikėjus. 
Todėl insinuacijų metodas vėl bandomas taikyti, tikintis, kad 
naivi žuvelė užkibs ant bet kokio jauko.

('TREMTINYS", 1995 spalis)

goji komisija", atliekanti ir 
policijos, ir Saugumo depar
tamento ir teismų prieder
mes. Kadangi valstybės tri
bunolą siūloma rinkti tiesio
giniais rinkimais, aišku, kad 
jis turėtų įgyti ir tam tikrą 
politinę galią, bet tada lieka ne
apibrėžtas įtakos pasidalini
mas su Seimu ir Vyriausybe.

Šiuo metu mažai kas tiki, 
kad referendumui siūlomos 
nuostatos būtų patvirtintos. 
Visų pirma, norint, kad re
ferendumas įvyktų, per du 
mėnesius (iki sausio vidurio) 
turi būti surinkta 300 tūkst. 
Lietuvos piliečių parašų. Tai 
sudaro apie 12 nuošimčių vi
sų balso teisę turinčių rinkė
jų. Todėl galvojama, kad re
ferendumo neparėmus nei 
vienai stipriai, partinių kuo
pelių tinklą šalyje turinčiai 
partijai, tai yra nepaprastai

sudėtingas uždavinys. Bet 
rengėjų viltys veikiausiai sie
jamos su pakankamai įtakin
ga ir piniginga Pramonininkų 
asociacija - parašai įmonėse 
gali būti renkami jų vadovų 
nurodymu.

Pagal Lietuvos įstatymus, 
referendume keliami klausi
mai bus patvirtinti tik tuo at
veju, jei už juos balsuos ne 
mažiau kaip 50 nuošimčių 
balso teisę turinčių Lietuvos 
piliečių. Kad tai labai sun
kiai įgyvendinamas reikala
vimas, parodė dar 1994 me
tais nepavykęs konservatorių 
žymiai geriau paruoštas re
ferendumas.

Labiausiai tikėtina, kad 
referendumo kampaniją, ta
rytum tramplyną, šuoliui į val
džią siekia panaudoti iki šiol 
politikoje mažai pasireiškę 
politikai ar naujosios politi-

KAZIMIERO 
GIMŽAUSKO 

PAREIŠKIMAS

Kaune leidžiamas GAR
SAS (anksčiau vadintas 
KAUNO LAIKAS) šiomis 
dienomis patalpino tokį Flo
ridoje gyvenusio ir į Lietuvą 
sugrįžusio pensininko Kazi
miero Gimžausko pareiškimą:

Neseniai Lietuvoje buvo 

perduota informacija dėl ma

no ryšių su nacių nusikalti

mais. Skubu griežtai ir kate

goriškai paneigti šį kaltinimą.

Nuo 1931 metų tarnavau 

Lietuvos valstybės saugumo 

policijoje. 1940 m. liepos 

mėnesį NKVD buvau suim

tas ir beveik metus bolševikų 

kalintas ir kankintas. 1941 

m. liepos mėnesį laikinoji 

Lietuvos vyriausybė mane 

paskyrė Valstybės saugumo 

departamento Kvotų skyriaus 

viršininku Kaune. Naciams 

sustabdžius Laikinosios vy

riausybės veiklą, Lietuvos 

pogrindžio vadovybės para

gintas pasilikau saugumo po

licijoje. Nuo 1941 m. gruo

džio 1 dienos dirbau valsty

bės saugumo policijos apy

gardos viršininko pavaduoto

ju Vilniuje. Antinacinėje re

zistencijoje buvau "Lietuvos 

Fronto" karinio štabo narys, 

visomis galimomis priemo

nėmis pagelbėdamas Lietu

vos gyventojams. Kategoriš

kai pareiškiu, kad, dirbdamas 

lietuvių saugumo policijoje, 

neturėjau jokio ryšio su žydų 

genocidu.

Kazimieras Gimžauskas
Galima spėlioti, kad šiuo 

metu K. Gimžauskui keliami 
kaltinimai turi kokius nors 
ryšius su prieš maždaug de
šimtmetį JAV-ių Office of 
Special Investigations (OSI) 
persekiotu ir teismų teistu, 
Floridoje gyvenusiu Kazi
mieru Palčiausku. Čia yra 
dar vienas pavyzdys, kad da
bartinė Lietuvos valdžia rū
pinasi vien vokiečių okupaci
jos meto Lietuvos pareigūnų 
tariamais "nusikaltimais"; 
bolševikinės okupacijos lai
kų kolaborantai, buvę stribai 
bei kitoki lietuvių tautai nu
sikaltėliai yra nejudinami, 
gauna pensijas arba net dabar 
užima aukštas vietas.

Antanas Dundzila
♦ ♦ • ♦ ♦

Vlado Vijeikio
linksmi pasakojimai
GERIAU JUOKTIS

NEGU VERKTI
$8.00.Persiuntimas $2.50

Tėviškė. 4346 S. VVestern 
Chicago, IL 60609

Taip pat gaunama Dirvoje

nės partijos. Kuriami miestų 
ir rajonų referendumo rengi
mo štabai, kuriuos vėliau bus 
galima paversti kurios nors 
naujos partijos atramomis 
visoje Lietuvoje.J 1995.XI.30



PROGA DIRBTI SU LIETUVOS 
KARIUOMENE 

Edmundas Čapas
Lietuvoje - be dviračio, be barzdos, su uniforma
Clevelandietis JAV ka

riuomenės majoras Edmundas 
Čapas 13 mėnesių tarnavo ry
šių karininku Lietuvoje.

šiam JAV kariuomenės at
sargos karininkui, kuris dažnai 
pašaukiamas tarnybon, šjn. rug
pjūčio 24 d. buvo suteiktas 
pulkininko leitenanto laipsnis.

1992 m. rudenį, grįžęs 
namo iš karinės tarnybos 
Olandijoje, sužinojau, kad 
JAV kariuomenės vadovybė 
siunčia karininkus užmegzti 
ir vystyti santykius su naująja 
Lietuvos krašto apsauga. Ne
žinojau, kokia tai buvo veik
la, tik supratau, kad abi pusės 
siekia glaudžių ryšių. Tai bu
vo bendras troškimas šiuos 
ryšius plėsti toliau, už diplo
matinių santykių ribos. Paaiš
kėjo ir tai, kad jei norėčiau 
dalyvauti šioje veikloje, turė
čiau pranešti JAV kariuome
nės vadovybei, kad kalbu lie
tuviškai ir kad labai norėčiau 
savanoriškai dirbti Lietuvoje. 
Ieškojau rekomendacijų ir 
per įtakingus žmones. Padėti 
paprašiau pik. Al. Garlauską 

> JAV ir Lietuvos kariškių susitikimas Žeimenos žygyje. Iš 
dešinės ketvirtas - Lietuvos kariuomenės vadas generolas 
J. Andriškevičius, penktas - autorius. 1994 m. liepos mėn.

E. čapo nuotr.

(OhioNationalGuaid). Jis nu
kreipė mane pas pik. (Ret) Joną 
Kronkaitį, vieną iš Baltijos 
instituto vadovų, kuris tokias 
rekomendacijas padarė.

Daug mėnesių negirdė
jau jokių žinių. 1993 m. lie
pos mėn., kai buvo likusios 
10 dienų iki mano išvykimo 
antrą kartą tarnauti į Olandi
ją, man paskambino iš Penta
gono ir paklausė, ar norė
čiau vykti tarnybon prie Bal
tijos krantų. Paklausiau: "Ar 
turite galvoje Lietuvą?" At
sakymas buvo: "Taip". Pir
mą kartą per savo 18 metų 
karinę karjerą paprašiau, kad 
būtų pakeistas tarnybinis pa
skyrimas - vietoj siuntimo 
Olandijon - į Lietuvą!

Programa vadinosi "Mil- 
to-Mil" ("Military to Military 
Information Exchange Pro- 
gram) ir suteikė ypatingą pro
gą oficialiai atstovauti visoms 
JAV karinių pajėgų rūšims 
Lietuvoje. Už šią programą, 
kuri apima 13 buvusių ko
munistinių kraštų nuo Estijos 

iki Bulgarijos, atsakinga 
JAV Europos karinė koman
da, įsikūrusi Stuttgarte. Koks 
šios programos tikslas? Pra
dėti tiesioginius ryšius su vi
somis šių šalių karinėmis or
ganizacijomis ir keistis infor
macija įvairiais kariniais 
reikalais.

Nuo 1993 m. rugpjūčio 
21 d. iki 1994 m. rugsėjo 19 d. 
buvau JAV karinių ryšių gru
pės narys Lietuvoje. Dirbau 
ryšių karininku, kurio pa
grindinis uždavinys - padėti, 
kad vyktų "Mil-to-Mil" pro
grama. Turėjau ir kitų parei
gų, nes iš pradžių aš vienin
telis iš karininkų kalbėjau lie
tuviškai: vadovavau įstaigai, 
mokėjau atlyginimus, buvau 
operacijų vadas ir daugiau 
negu dvidešimties lietuvių 
darbuotojų (vertėjų, vairuo
tojų ir tarnautojų) viršininkas.

Šios tarnybos metu pla
nuodavau būsimų įvykių 
tvarkaraštį ir palydėjau dau
giau negu 100 JAV karinių 
ekspertų į susitikimus su vi
somis Lietuvos krašto ap
saugos tarnybomis. Turė
davau pastoviai koordinuoti 
šiuos susitikimus su lietuvių 
atstovais ir daug kartų su 
pačiais Savanoriškos krašto 
apsaugos tarnybos (SKAT), 
Geležinio vilko brigados ir 
batalionų, oro pajėgų, laivy
no, civilinės apsaugos, pasie
nio apsaugos ir jungtinės me
dikų komandos vadais. Ko
ordinavau daug ir amerikie
čių dalykinių susitikimų su 
Kauno puskarininkių ir Vil
niaus karo mokyklomis. 
Daug kartų lankydamasis 
įvairiose Lietuvos karinėse 
bazėse iš viso sukoriau apie 
50 tūkst. kilometrų.
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L. Linkevičiumi (antras iš kairės) ministerijoje, Vilniuje. Iš dešinės 
pirmas - autorius. 1994 m. pavasaris. E. čapo nuotr.

Geležinio vilko brigados kariai Kariuomenės ir visuomenės 
šventėje Kaune. 1994 m. gegužės 15 d. E. Čapo nuotr.

Laikui bėgant, vis dau
giau teko dirbti su Generali
niu štabu, Seimo nariais ir 
Užsienio reikalų ministerijos 
atstovais. Žinoma, visą laiką 
aš buvau įpareigotas palaiky
ti glaudžius ryšius su aukš
čiausiais Krašto apsaugos ry
šių grupės kariškiais. Teko 
smarkiai darbuotis ir su visai 
nekarine tarnyba - Aplinkos 
apsaugos departamentu, ka

dangi ir amerikiečiai, ir lietu
viai skyrė nemažai dėmesio 
pavojingoms medžiagoms, 
likusioms buvusiose sovietų 
bazėse.

Daug lietuvių tada klau
sinėdavo, ir dabar dažnai gir
džiu: "Kam reikalinga Lietu
vos kariuomenė? Kodėl tu
rėtume išleisti tiek pinigų ka
riuomenei, kuri niekados ne

sukelta į 6 psi.)

AUKA KARO DIEVAIČIUI
Andrius R. Mironas

(Tęsinys)

- Ogi, vaikeliai mano... 
Visai taip, Keistuk, visai 
taip! Juk ir aš karsčiausi po 
tas sienas, kai da jaunas 
buvau!..

Kęstutis tęsė toliau de
klamuoti nostalginius poeto 
žodžius, o dėdė Jonas vis dar 
ašarodamas pritariančiai link
čiojo galvą.

-Laikai brangiausi! Ar 
mums dar sugrįšte?

- Aha... Kaip savo jau- 
nystį...

Senukas linkčiojo sunkią 
galvą, o jo skruostais slinko 
ašaros ir mirkė žilą barzdą. 
Kęstutis toliau nebenorėjo 
deklamuoti, nes eilėraštis jau
dino senuką, o ne mažiau ir 
patį deklamuotoją.

Gal dėdės ašarojimo, o 
gal jautraus vyro deklamavi
mo paveikta, Teresė skarele 
nusišluostė akis. Senukas gi 
labai susijaudino ir vis tebe
verkė. Pro ašaras tariami jo 
žodžiai buvo ne visai supran
tami.

- Mano jaunyscė ten pra
bėgo... Mylėjau mergelę, ale 
už kito išėjo, tai iškeliavau in 
Vilnių... Paskiau čionai pas 
dukterį atsikėliau...

Nutraukė pasakojimą, 
lyg per daug prasitaręs.

- Keistuk, o kas gi tasai 
Maironis? Ar jis da tebėra 
gyvas?

- Dar prieš karą miręs, 
dėde Jonai. Gal prieš kokius 
dešimtį metų. Buvo jis kuni
gas, pralotas, ir gyveno dau
giausia Kaune.

- O aš mislijau, kad jis 
da tada, prie Vytauto ir prie 
Jogailos gyveno...

Lyg liūdnus senuko pri
siminimus išsklaidyti norė
dama Teresė užtraukė kitą, ir 
vėl liūdną, partizanų dainą.

- Atėjo vakaras į girią, 
Atėjo ilgesys pas mus, 
Berželių šakos prasiskyrė 
Ir pūtė vėjas nuo namų.

Prie laužo sėdi laisvės broliai, 
Akis įsmeigę į liepsnas;
Tai vėl prasmego girių toliuos 
Kovų ir nerimo daina.

Pašoka kibirkštys, žėruoja 
Ir dingsta tamsoje aukštai, 
Liūdnai, lyg miškas, uždainuoja 
Pavargę nuo kovų draugai. 
Plevenk, plevenk, miela liepsnele, 
Ir su mumis drauge dainuok: 
Į laisvę veda mūsų kelias, 
Į saulės kupinas dienas.

- Sakyk, Teresėle, iš kur 
tu žinai tiek dainų? Ir visos 
iš miško brolių?

- Iš mano broliuko - jis 
miškuose slapstosi. Ale da
bar jau seniai apie jį girdė
jau... Gal jo jau nebėra... Jis 
man pasakojo - miško bro
liai yra daugiausia buvę Lie
tuvos kariuomenės kariai - 
karininkai ir kareiviai. Yra ir 
buvusių šaulių, yra studentų 
ir net visai jaunų mokinukų. 
Yra darbininkų, tarnautojų ir 
ūkininkų, net kunigų! Dabar 
jie labai drausmingi, susitvar
kę į broliškus vienetus, turi 
štabus, raštines ir net spaus
tuves, leidžia savo laikraš
čius... Jie tik laukia nesu
laukia, kas jiems padėtų prieš 
okupantus kovoti. Prieš bol
ševikus jie dar nebuvo susi
tvarkę, bet slapstėsi miškuo
se ir organizavosi. O dabar, 
prie nacių, jie tik kai kur... 
Bet vengia susikauti, nes 

naciai už kiekvieną nukautą 
jųjų kareivį suima nekaltus 
gyventojus ir dar daugiau su
šaudo už kokį nors jų nagala- 
bintą žymūną... Jie tuoj pat 
atsikeršyja.

- Vaje, vaje, vaikeliai 
mano!.. Per visą mano amže
lį lietuviai visada kovojo - 
tai prieš paliokus, tai prieš 
bolšavikus... O darties vėlgi 
prieš germancus... Kada gi 
galėsim ramiai gy venc?

Niekas dėdei Jonui į jo 
klausimą negalėjo atsakyti, 
todėl visi vėl ilgai tylėjo, kiek
vienas užimtas savo minti
mis. Kažkur toli grėsmingai 
dundėjo patrankų ar bombų 
šūviai. Tik tie garsai primi
nė, kad dar kariaujama, dar 
žudoma. Tai sovietų su vo
kiečiais kautynių atgarsiai, 
gal kur nors rytinėse Vilniaus 
apylinkėse.

- Ar pas mus šitas karas 
praeis laimingai?

- Duok Dieve, Kęstuti... 
Duok Dieve...

- Kai mes čia šnekėjo
mės, aš girdėjau tolumoj šau
tuvų šūvius.

- Ar miško pusėje?
- Nežinau, sunku pasa

kyti. Bet dabar, atrodo, aptilo.

Po trumpos tylos Kęstu
tis išsiėmė iš liemenės brolio 
dovanotą tėvo laikrodį, pri
segtą prie kilpelės sidabrine 
grandinėle. Rodyklės rodė 
kelias minutes po devintos 
valandos ryto. Senukas paki
lo, sunkiai atsidusdamas.

- Tai dėkui, Teresėle, už 
gražias daineles! Jau eisiu 
namo... Tuom laiku mano 
Agotėlė duoda vaikam pieno 
su bulbom, tai gal ir aš gau
siu...

- Pieno ir pas mus gali 
atsigerti kiek nori, dėde Jo
nai! Ir šviežios duonelės iš
kepiau.

- Dėkui, ale aš papratęs 
namie... Keistuk! Tu man 
.dar kada pasakysi tuos pos
mus apie Trakus, gerai?

- Jeigu nori, dėde Jonai, 
tai galiu tau nurašyti.

- Klausycis man geriau, 
ba rašto jau nebeprimatau...

- Gerai, dėde... Galėsiu 
kitą kartą vėl tau padekla
muoti.

Dėdė Jonas tripnojo smul
kiais žingsniais, vis pasilai
kydamas už sienų ar už kros
nies, išėjo pro duris.

(Bus daugiau)
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Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1996 Metų proga 
nuoširdžiausiai sveikiname atsikėlusią laisvam, 
nepriklausomam ir demokratiniam gyvenimui 
Lietuvos Respubliką. Linkime jos žmonėms 
darnios kloties, siekiant santarvės ir visokeriopos 
dvasinės ir medžiaginės gerovės.

Sveikiname visus Amerikos lietuvius, remian
čius Amerikos lietuvių tarybą, tęsiant Amerikoje 
reikalingą politine ir Lietuvai pagalbos veiklą. Visi 
vieningai dirbkime kartu su Tauta Lietuvos gerovei!

Amerikos lietuvių taryba

.. rT..—

Dievo Žodis buvo tikroji šviesa, 
Ir JI atėjo i šj pasauli, bet pasaulis Jo nepažino. 

Pas savuosius atėjo, o savieji Jo nepriėmė. 
Kurie Jj priėmė

Jis davė galią tapti Dievo vaikais (jn. 1,9-12)

SVEIKINAME SAVO GIMINES, DRAUGUS 
IR VISUS GEROS VALIOS LIETUVIUS 

ČIA IR TĖVYNĖJE.
LINKIME VISOKIARIOPOS 

DIEVO PALAIMOS JŪSŲ GYVENIME.

MONOPOLIS - LAIMĖJIMAS 
AR KLAIDA?

Aurelija M. Balašaitienė

Prieš kurį laiką kompiu
terių tinkle pasirodė mano 
vertimas, padarytas iš š.m. 
spalio 31-os dienos Lietuvos 
Vyriausybės potvarkio, pagal 
kurį bet kuriam Lietuvoje 
veikiančiam siuntų kurjeriui 
griežtai draudžiama rinkti ar 
perduoti bet kokį dokumentą, 
laišką, žurnalą, laikraštį ar 
manuskriptą, viską, kas gali 
būti klasifikuojama kaip 
"spausdinys". Pagal šį potvar
kį ir griežtą įsakymą muiti
nių viršininkams, muitinėse 
jau sulaikyta eilė dokumentų.

Pasirodžius potvarkio 
tekstui, kompiuterių tinkle 
pasipylė komentarai. Vieni, 
primindami, kad Didžiojoje 
Britanijoje jau senokai veikia 
pašto monopolis, bandė tą 
potvarkį ginti, bet dauguma 
su dideliu pasipiktinimu tvir
tino, kad tuo potvarkiu dar 
labiau suvaržomos investici
jų galimybės, kurių Lietuvai 
taip reikia. Pavyzdžiui, po
tvarkyje sakoma, kad įvairias 
prekes, kompiuterius ir jų da
lis galima siųsti per Federal 
Express ir kitus tarptautinius 
kurjerius, bet juos lydintys 
dokumentai ir bet kokie "spaus- 
diniai" ar bankiniai dokumen
tai privalo būti siunčiami ti 
per Lietuvos vyriausybės 
įstaigą - Lietuvos paštą.

Dauguma prisimename 
Lietuvos pašto nesąžiningu
mą, kai buvo atplėšiami vo
kai, ieškant dolerių, neprista- 

tomi siuntiniai, juos išplė
šiant ir pasisavinant, ypatin
gai prieškalėdiniame laiko
tarpyje. Apie tą buvo rašo
ma ir Lietuvos spaudoje, kai 
Panevėžyje buvo suimtos ke
lios nesąžiningos pašto tar
nautojos. Atrodo, kad tai tik 
lašas jūroje. Be to, Lietuvos 
pašto patarnavimas yra nepa
prastai brangus ir labai nepa
tikimas. Man iš Lietuvos 
vienas asmuo per Lietuvos 
paštą atsiuntė siutinėlį kny
gų. Net nutirpau pamačiusi, 
kad nedidelis siuntinys buvo 
beveik ištisai padengtas paš
to ženklais, kurių suma virši
jo 40 litų... O knygas gavau 
už septynių savaičių nuo iš
siuntimo datos...

Matomai Lietuvos vyriau
sybė stengiasi bet kokiomis 
priemonėmis surinkti kaip 
galima daugiau pinigų, o paš
tas yra kasdieninio gyvenimo 
būtinybė, asmeniškų ryšių 
palaikytojas, linkėjimų ar 
sveikinimų bei žinių perda
vėjas. Nežinia, kaip į tą po
tvarkį reaguos tarptautiniai 
Lietuvoje teisėtai veikiantys 
kurjeriai, tačiau pašto mono
polio įvedimas gali būti tik 
kitų monopolių pradžia. Vis 
dar veikia ir net kuriasi pri
vatūs bankai, bet ar ir jiems 
vieną dieną neteks "suvalsty
binto monopolio" smūgis, 
nes bankai yra geriausi "pini
gų gamintojai". Gal neliks ir 
pelningų, kaip "Pas Juoza

pą", parduotuvių, kai pinigų 
ištroškusiai vyriausybei rei
kės naujų rezidencijų, spraus- 
minių lėktuvų, reprezentaci
nių priėmimų ir pokylių. 
Tuo tarpu vargsta pensinin
kai, "rubliniai" indėlininkai 
neatgauna savo santaupų, in
fliacija pakanda kuklias paja
mas. Be to, tas pašto mono
polio potvarkis yra labai gud
riai išleistas, parinkus tobulą 
laiką, kai artėja Kalėdos ir 
Nauji Metai. Lietuves Paštas 
tikisi didelių pajamų, o nesą
žiningi tarnautojai - "šiena
pjūtės"... Bet užsienyje gyve
nantys lietuviai, patyrę apie 
tą monopolį neberizikuos 
siųsti laiškuose "dovanų"...

Nežinia, ar Lietuvos vy
riausybė išeis laimėtoja - tą 
parodys laikas, bet būtų tra
giška, jei iš Lietuvos pasitrauk
tų tarptautiniai kurjeriai, ku
rie, abejonės nėra, turės pasi
duoti įvairiems tikrinimams 
ir gal net kratoms, o jų pa-. 
slaugomis naudojasi visos 
tarptautinės eksporto-impor
to bendrovės. Brangus ir la
bai lėtas Lietuvos pašto patar
navimas neprisidės prie kraš
to bendros gerovės kėlimo... 
Graudu...

BALYS AUGINĄS
Poezijos knyga 

METAFORŲ SMUIKAS 
KNYGA GAUNAMA DIRVOJE 

Kaina 12 dol. Siunčiant 
paštu - 14 dol.
• ••••

Gera proga įsigyti me
niško grožio albumą "Einu 
per Lietuvą”, kaina 
po 18 dol. Užsakant paštu 
reikia pridėti po $3.00'

Dana ir Stasys Čipkai
Loreta A. Čipkutė-Dubray, Raymondas, Oliviįa ir Monika 

Jonas V. Čipkus, Konstancija, Nikolas ir Gintarėlė

Jakubs and Son
Laidojimo Įstaiga

Sveikina visus Clevelando ir apylinkių lietuvius 
KALĖDŲ ŠVENČIU IR NAUJŲJŲ METU 

proga, linkėdami tyro kalėdinio džiaugsmo 
ir laimės ateinančiais metais.

✓j

William J. Jakubs Sr.,
VViIliam J. Jakubs Jr„ 

Keneth Schmidt ir
Barbara Jakubs Schmidt

936 East 185^ Street Cleveland, OH 44119
Tel. 531-7770

PROGA DIRBTI
(Atkelta iš 5 psl.) 

atlaikys visą laiką gresian
čios Rusijos invazijos?"

Visi atvykę JAV kariš
kiai sutiko, kad Lietuvai rei
kia kariuomenės. Jų nuomo
nės skyrėsi dėl taktikos, stra
tegijos, kuri geriau tiktų Lie
tuvos kariuomenei. Daugu
ma sutiko, kad Lietuva turėtų 
priklausyti Tarptautinei kari
nei sąjungai ir kad Lietuvos 
kariuomenė turėtų būti pasi
ruošusi padėti visuomenei di
delių katastrofų atveju. Visi 
amerikiečiai, dirbę "Mil-to- 
Mil" programoje, pabrėžė vie

ną iš svarbiausių tos progra
mos tikslų - padėti Lietuvos 
kariuomenei suprasti savo 
vaidmenį naujos, nepriklau
somos, demokratinės valsty
bės rėmuose.

Visus, besidominčius ir 
turinčius klausimų šiomis te
momis, maloniai kviečiu į 
paskaitą (su skaidrėmis) apie 
mano patyrimus dirbant su 
Lietuvos kariuomene. Pa
skaita įvyks gruodžio 12 d., 
19:30 vai., Dievo Motinos 
parapijos konferencijų kam
baryje.
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Medžio Skulptūros Menininkas

Linksmi saulutės žirgai šviesiakarčiai, skaistūs ir smarkūs, daina apdainuoti, gerbiami 
bėga per aukštąjį dangų". Maironis

SAVAITGALIS, SKIRTAS 
M.K. ČIURLIONIUI

Paskutinis lapkričio sa
vaitgalis nepašykštėjo Bosto
no lietuviškai visuomenei 
kultūrinių renginių - šešta
dienio ir sekmadienio vaka
rai buvo paskirti Lietuvos) 
didžiam menininkui ir kom
pozitoriui M.K. Čiurlioniui. 
Jam šiais metais sukanka 120 
metų, ir ta proga 1995 metus 
Jungtinių Tautų organizacija 
Unesco paskelbė "Čiurlionio 
metais".

Ta proga šeštadienį Bos
tono Lietuvių piliečių klubo 
rūsyje vėl buvo atgaivinti 
Kultūriniai subatvakariai, 
kuriuos ruošia Lietuvos 
tautininkų Bostono skyrius.

Kultūrinį subatvakarį su
darė kelios dalys. Pirmoji - 
dail. Aleksandros Kašūbie- 
nės paskaita "Čiurlionis plas
tinio meno kontekste", paruoš
ta pagal paskaitą "Čiurlionio 
įvaizdžių žodynas", skaitytų 
1977 m. Mokslo simpoziju- 
me Chicagoje.

Po dail. A. Kašubienės 
paskaitos kalbėjo Milda Bak- 

DAINUOJANTYS ANGELAI
Clevelando jaunimo choras

KALĖDINIAM KONCERTE
Dievo Motinos parapijoj

SEKMADIENI, GRUODŽIO 17 DIENĄ 

3:00 vai. popiet

Bilietai po $6.00 suaugusiems ir $3.00 vaikams gaunami sekmadieniais 
po mišių parapijos svetainėje arba šiokiadieniais 

skambinant Richard Marks, tel: 381-7287.
Koncerto dieną prie įėjimo bilietai $7.00

Koncerto pelnas skiriamas Jėzuitų gimnazijai Vilniuje ir 

Dievo Motinos parapijai.

Kviečiame visus paremti gražų tikslą ir dalyvauti džiugioje 
prieškalėdinėje dainos ir muzikos šventėje.

šytė-Richardson, pristatyda
ma dr. St. Goštauto redaguo
tą (red. asist. B. Vaičjurgytė- 
Šležienė) straipsnį apie 
Čiurlionio knygą anglų kalba 
"Čiurlionis: Painter and Com- 
poser": "Lietuvoje knyga bu
vo pripažinta geriausia iš 
visų 1994 m. išleistų knygų. 
"Vagos" leidykla ją išleido 
2,000 tiražu, pusė tiražo jau 
išpirkta japonų. Ši knyga 
laikoma antruoju moksliniu 
leidiniu, skirtu angliškai kal
bančio pasaulio meno aka
demijų studentams. St. Goš
tauto leidinį sudaro 29 gar
siausių Lietuvos ir užsienio 
šalių autorių, 1906-1989 m.m. 
rašiusių apie M.K. Čiurlionį, 
straipsniai.

Po pristatymo apie savo 
darbą ir sunkumus (arba 
malonumus) dirbant, kalbėjo 
Dr. St. Goštautas, red. asist. 
B. Vaičjurgytė-Šležienė, ru
siškos knygos "Čiurlionio 
menas", 1993 m. išleistos 
Maskvoje, autorius, taip pat 
bostonietis, F. Roziner.

Vakaro metu buvo kal
bėta, kaip galima būtų išsau
goti Čiurlionio palikimą atei
nančioms kartoms. Nors tam, 
atrodo, buvo įdėta ne mažai 
pastangų (prieš kurį laiką tuo 
tikslu bandė bendradarbiauti 
Dr. St. Goštautas, prof. V. 
Landsbergis ir A. t A. amb. 
St. Lozoraitis), šiuo metu, 
kaip atrodo, padėtis ne itin 
gerėja.

Tikėsimės, kad Kultūri
niai subatvakariai vėl atgims 
Bostono visuomenėje. Jie 
turi aiškų potencialą gyvuoti, 
ir Bostono lietuviškos kultū
ros gurmanai buvo labai dė
kingi šį vakarą suruošusiai 
Subatvakarių valdybai.

O sekmadienį buvo gali
ma pasiklausyti puikiai Roko 
ir Sonatos Zubovų atlieka
mo Čiurlionio ir Šopeno, 
vaizdžiai iliustruotų Čiurlio
nio paveikslais ir paskaitos 
apie jo muzikinę kūrybą. 
Koncertą organizavo Naujo
sios Anglijos Baltų draugiją, 
gyvuojanti jau 37 metai.

Rima Marija Girnius 
(Krištaponytė), žurnalistė 

Bostonas

Viktoras Liaukus, šių 
lietuviško meno darbų auto
rius, šitaip apie save rašo:

"Ką gi 1995 m. lapkričio . 
12 d. atšvenčiau savo 91 me
tų gimtadienį. Gyvenimo 
Saulutė jau leidžiasi. Siun
čiu "Dirvai" savo paskutinių 
metų darbų nuotraukas.

Pragyvenimo darbui pa
siruošti išėjau mokslus ir dir
bau 22 metus Lietuvos finan
sų ministerijoj ir 30 metų gy

Medžio skulptūra "Lietuvos Madona" su nuometu ir tautiniais lietuvės 
rūbais.

PAMĄSTYMAS APIE BODĄ 
LIETUVIU IR ŽEMAIČIŲ

"Turėja vienas tėvas tris 
sūnus ir juos visus laide 
makytųs: vienas išmaka un 
kunigą, kitas un daktara, e 
trečias palika vagim. Tas 
vienąkart išėjo vagtų..."

Tai pradžia Jono Basana
vičiaus užrašytos pasakos 
apie išradingą vagį kuris pa
vogė marškinius pono pačios, 
vien tais marškiniais tęvi Beė
jusios, už savo sumanumą 
buvo gausiai apdovanotas, 
susirado gerą žmoną ir lai
mingai gyveno...

Pasirodo, gudraus vagies 
įvaizdis mūsų pasakose daž
nas. Pasakų vagys patrauk
lūs ir žmonėms nekenksmin
gi, nes apgauna vien tik po
nus, čigonus ir žydus. Įdo
mu, kad Basanavičiaus vagis 
minimas greta visuotinai ger
biamų, prestižinių profesijų 
personažų.

Kodėl mūsų pasakose 
vagys gerbiami, nebaudžia
mi? Kodėl jiems visada se
kasi, yra apdovanojami ir 
ramiai užbaigia savo dienas? 
Ar tai mūsų "tautinio charak

venau ir dirbau Vakarų Euro
poje ir Amerikoje.

Meno mokslai ir patys 
meno darbai nuo jaunystės 
dienų man sudarė mėgiamą 
laisvalaikio užsiėmimą. Ir 
taip per savo ilgą gyvenimą 
padariau daugiau kaip 300 
lietuviško meno darbų.

Savo meno nepardavinė- 
ju: jis pasiliks mūsų sūnų, 
vaikaičių ir provaikaičių šei
mose".

terio" išraiška, pastovi etni
nės kultūros dalis? O gal tai 
tik baudžiavos laikų nuotai
kos, kai lietuviai iš visų pu
sių buvo skriaudžiami ir ga
lėjo gintis tik vagystėmis?

Lengva įsivaizduoti, kad 
pasakos atspindi mūsų senų 
laikų kaimo filosofų sampro
tavimus - vogti yra gera, nes 
ponai taip daro ir vis vien 
jiems reikia lankstytis. Poną 
apgavęs - savųjų nenuskriau- 
di. Žmonėms dėl to nebus 
nei geriau, nei blogiau. O 
pats vagis taps ponu ir lai
mingai gyvens. (...)

Didelio skurdo ir skriau
dų metais atsiradusios nuo
taikos gali būti perduodamos 
iš kartos į kartą ir žmonių el
gesį įtakoti, kai tas nuotaikas 
išugdžiusios sąlygos jau se
niai pradingę.

...Pasaką perskaitę prisi
minėme, jog sąžiningumas 
dažnai vertinamas kaip apsu
krumo stoka. Ir kilo klausi
mas: ar baudžiavos dvasia 
nėra tarp mūsų gyva.

.Garsas', #4. a.s. ir les.
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Labai nudžiugau pama
tęs "Dirvoje" dr. Jono Stankai
čio straipsnį apie alkoholį. 
Antgalvė: "Sustokime prie al
koholio". Kaip gali sustoti. 
Mano draugas Florijonas sako:

- Kai aš išgeriu stikliuką, 
pasidarau kitas žmogus, o tas 
kitas žmogus irgi nori išgerti.

Toliau jis aiškina, kaip 
alkoholis garuoja iš brogos. 
Kaip mielės skaldo anglia
vandenius, cukrų ir gamina 
alkoholį. Mano senelis nieko 
neišmanė apie angliavande
nius, bet pagamindavo degti
nėlę, kad iš kelių valsčių at
važiuodavo jos gauti. Dabar, 
kada visokia degtinė taip 
brangi, ar ne geriau būtų ger
biamas daktaras patarnavęs 
visuomenei, parodydamas 
braižiniais, kaip galima pasi
gaminti vamzdžius, per ku
riuos galima būtų tekinti al
koholį.

Linksmesnę žinią patei
kia apie Curtis Ellison, kuris 
patarė išgerti po 2 oz alkoho
lio per dieną. Tai esą sveika. 
Bet kas iš to. Nuo tokio kie

EILINIS NEW, JTO IR ŽINYBA
Vilius Bražėnas

Politika besidomintiems 
pravartu įsidėmėti JAV Ar
mijos specialisto (mediko) 
Michael New pavardę. Šis 
22 metų amžiaus jaunuolis 
gali įeiti į JAV, ir net į pa
saulinę, istoriją, kaip asmuo 
sustabdęs, ar bent pristabdęs, 
"Naująją Pasaulio Santvar
ką", kurią daugelis mano 
esant planuojama pasauline 
tironija. Ši byla gali turėti 
įtakos ir Lietuvai. Todėl jos 
politikai (opozicijos ir pozi
cijos) turėtų ja susidomėti.

Ką tokio baisaus padarė 
eilinis New, kad didžioji glo- 
baliberalinė JAV žinyba nu
tarė veik du mėnesius tai nu
tylėti? Kai amerikiečiai ka
riai išprievartavo japoniukę 
gimnazistę, JAV žinyba apie 
tai kalbėjo nuo pat pirmos 
dienos. Deja, šiuo atveju 
esama didelio skirtumo: JAV 
karys Michael New bando 
"išprievartauti" JAV globa- 

kio linksmesnis nebūsi. O 
alkoholis juk linksmybei su
tvertas. Pamini Winston 
Churchill, kuris gėrė ribotą 
kiekį alkoholio 3 kartus per 
dieną. Nenurodyta kokia bu
vo riba. Vienam čierkelė, o 
kitam kibirėlis.

Toliau sako, kad atsargūs 
gėrikai geria sušildytą alko
holį. Kur tokie veisiasi? Ame
rikoje be ledo nėra gėrimo.

Daktaro neblogai išstu
dijuota įvairių tautų pareiški
mai pilant į gerklę. Lietuviai 
sako: "į sveikatą". Taigi lie
tuviams alkoholis sveikata. 
Net ir Rygiškių Jono gra
matikoje buvo įrašyta "alus 
gerti sveika". Slavai sako: 
"iki dugno". Labai geras po
sakis. Nes nežinotum kam įpil
ti, o kam ne. O kai stiklinė 
tuščia, tai labai aišku.

Toliau paaiškina tai, ką 
mes seniai žinome. Kad alko
holis susikrauna vyro pilve, o 
moters sėdynėje. Abiems nei 
kiek nekenkia. Vyras su ge
ru pilvu priskaitomas prie 
turtingų, o moteris su sėdyne 
turi taip pat patrauklumo.

Toliau teigiama, kad gė
rikas tampa gyvesnis, links
mesnis, draugiškesnis. Ar 
nereikėtų visoms partijoms 
Lietuvoje susirinkti ir gerai 
išgerti.

Liūdnai pateikia žinią, 
kad Lietuvoje dabar išgeria 
14 kartų daugiau, negu nepri
klausomybės laikais. Tai tik
rai stebėtina. Mano draugas 
Florijonas sako, kad jam už
tekdavo tik vienuolikos čier- 
kų. Po to filmą nutrūkdavo. 
Ir tos trys čierkos likdavo 
neišgertos. Nebent pagirio
mis pribaigdavo.

Dr. Jonas Stankaitis bai

listinę politiką, paneigdamas 
Jungtinių Tautų Organizaci
jai (JTO) teisę į jo karinę tar
nybą. Vokietijoje prie Wuerz- 
burgo stovįs New dalinys 
gavo įsakymą apsirengti JTO 
uniformomis ir vykti į 
Makedoniją "taikos palaiky
mui" JTO vadovybėje. Eili
nis New savo viršininkams 
pranešė, jog vyks į Makedo
niją, bet JAV kario, o ne JTO 
kario uniformoje. Esą jis 
davęs priesaiką Amerikai. Jo 
supratimu užsivilkti svetimą 
uniformą bei paklusti kitos 
institucijos komandai būtų 
laužymas JAV duotos prie
saikos. "Aš nesu JTO ka
rys", - pareiškė jis.

Kai jo dalinys buvo ri
kiuojamas patikrinimui JTO 
uniformose, eilinis New sto
jo rikiuotėn atitinkamoje 
amerikiečio kario uniformo
je. Iš rikiuotės jį išvedu- 
siems viršininkams jis pasa

gia: "Alkoholis yra legalus 
vaistas, tik jį reikia pridera
mai vartoti". Gerai pasakyta. 
Alkoholį tikrai prideramai 
vartojame. Per vestuves, per 
krikštynas, per pakasynas, 
kai labai labai linksma arba 
kai labai liūdna, iškilmingo
se vakarienėse, kai žmona 
įkyri, kai meilužė pameta, kai 
biznis nueina velniop, kai pa
siseka ką nors parduoti ir daug 
kitų prideramų atsitikimų.

Pabaigai turiu pasakyti. 
O vis dėlto reikėjo nurodyti, 
kaip galima būtų lengvu bū
du garaže pasigaminti gero 
alkoholio. Krupniko recep
tus rastume arba išprašytume 
iš žinovų.

Ir dar. O kodėl nieko ne
pasakyta apie pagirias. Si 
sritis labai apleista. Jeigu 
daktaras imtų rimtai studi
juoti tą reikalą ir išrastų vais
tus pagirioms sergantiems, jo 
vardas būtų įamžintas. 
Gautų Nobelio premiją ir vi
sų girtuoklių didžiulę pa
dėką.

Mano draugas Florijonas 
sako:

- Į sveikatą gero vyro dr. 
Stankaičio. Tik iki keturio
likos, kažin ar dasikasiu. O 
mes juk tėvynę mylime. Bet 
kita vertus, jie mūsų nemyli. 
Paso nenori duoti, nei žemės, 
nei namų negrąžina. Bet gali 
ar negali, o stengtis susily
ginti reikia.

Tad mudu pradėjome ly
gintis, bet sutrukdė Florijo- 
nienė.

- Eik nukask sniegą. Pri
snigo, negali perbristi.

Florijonas skubėjo ieškoti 
kastuvo, o aš skubėjau namo.

kė, jog laikąs jų įsakymą 
paneigti jo priesaiką JAV, 
nelegaliu. (Karys turi teisę ir 
pagal Niurnbergo Teismą net 
pareigą nevykdyti neteisėto 
įsakymo.)

JAV karinių pajėgų vir
šūnėse prasidėjo polit-lega- 
listiniai manevrai. Kad šis 
pasaulinę politiką liečiąs 
klausimas neiškiltų viešumon, 
matomai Armijai buvo pasa
kyta tą reikalą skubiai loka
lizuoti. Visa viršininkų gran
dinė pradėjo New gąsdinti 
karo lauko teismu. Tai tvar
koje, sakė eilinis New. Tada 
bandė jį bausti "administra
cine" (lengva, drausmine) 
tvarka. New pareikalavo ka
ro lauko teismo, kur galėsiąs 
išgirsti formalų kaltinimą ir 
formaliai į tai atsakyti.

Jeigu kas iš skaitytojų iki 
šiolei nėra girdėjęs apie Mi
chael New bylą, visai neste
bėtina. JTO iš seno garbinu
si didžioji JAV žinyba aiškiai 
bandė tą JTO nepalankią eili
nio su viršininkais bylą kiek 
galima ilgiau nutylėti. Tik

r
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PATRIA

794 East 185 St. Cleveland, OH. 44119

Tel. 531-6720

Gero maisto ir gražių dovanų prekyba 
sveikina visus savo klijentus ir linki

gerų

Kalėdų švenčių 
ir laimingų 1996 metų.

lapkričio 17 dienos vakarinė
se žiniose ABC-TV trumpai 
parodė eilinį New einantį į 
karo lauko teismą, kur jis bū
siąs kaltinamas neklausymu 
"legalaus" įsakymo apsireng
ti JTO uniforma. Iki tol ne
teko nieko apie tai pastebėti 
ir kitur didžiojoje žinyboje. 
Net trumpame ABC praneši
me sugebėta patiekti klaidingą 
įspūdį, jog eilinis New ne
klausė įsakymo vykti į Make
doniją. Kiek žinia, jis pakar
totinai pabrėžė neatsisakąs 
vykti, bet vyksiąs Amerikos 
kario uniformoje. Lyg žiny
bos dirigento lazdelei pamo
savus, sekančią dieną (lapkri
čio 18 d.) spaudoje pasirodė 
Associated Press pranešimai 
apie tą bylą. Kaimyninis 
NAPLES DAILY NEWS 
dienraštis įsidėjo ilgoką AP 
straipsnį su antrašte - "Ka
reivis: J.T. mėlyna ir Armi
jos žalia spalvos nesutinka". 
Antrinė antraštė tiksliai nusa
ko reikalą: "Armijos medikas 
Spc. Michael G. New, ku
riam gręsia karo lauko teis
mas, sako, jog dėvėjimas JT 
spalvų taikos palaikymo mi
sijoje yra nelegalus." Straips
nyje daroma išvada, jog New 
laimėjimas teisme sustiprintų 
JAV Kongreso narių augantį 
pasipriešinimą Amerikos įsi
painiojimui JTO operacijose.

Vienok skaitytojai, kurie 
nepasitenkina vien tik "libera
line" žinyba, jau seniai, prieš 
šešetą savaičių, visa tai ži
nojo. Pavyzdžiui, krašte pla
čiai skaitomoje The Washing- 
ton Times savaitinėje laidoje 
jau rugsėjo 2 d. tilpo Samuel 
Francis kolumna - "Michael 
New atsistoja prieš naują 

pasaulio santvarką." Tos pa
čios dienos savaitinis žurna
las THE NEW AMERICAN 
įsidėjo net pagrindinį straips
nį apie eilinį New su jo nuo
trauka žurnalo viršelyje. Mi
nėtasis NAPLES DAILY 
NEWS jau spalio 11 d. įsidė
jo tuo klausimu mano laišką, 
pavadinęs jį "Kai patriotizmas 
tampa išdavyste." Laišką net 
įrėmino, kaip "Letter of the 
day" - "išskirtinas dienos 
laiškas". Radijo pokalbių 
programose seniai skambėjo 
Michael New vardas, lygiai 
kaip ir kompiuterių tinkluose.

Tad nenuostabu, kad ei
linį New į teismą lydėjo net 
4 advokatai. Tarp jų - JAV 
Marinų atsargos pulkininkas 
Ronald D. Ray, buvęs Gyny
bos sekretoriaus asistentas.

Tai tik pradžia daug reikš
mingesnės bylos, negu gali 
atrodyti iš vieno kareiviuko 
atsisakymo dėvėti "kitokią" 
uniformą. Mums ji svarbi 
todėl, kad ir Lietuvos jaunuo
liai, (tuo tarpu, atrodo, sava
noriškai) dalyvauja "taikos 
palaikytojų" misijose JTO 
uniformoje. Dabar vėl skai
tome, jog ruošiamasi Lietu
vos karius - "taikos palai
kytojus" paversti "taikos įve- 
dėjais" NATO organizacijo
je, kuriai Lietuva dar nepri
klauso. Tai kelia ne vien le- 
galistinius ir konstitucinius 
klausimus, kurie iškyla JAV 
kariams. Lietuvoje turėtų 
kilti klausimas - nejaugi mes 
turime per daug karių savo 
krašto sienoms apsaugoti, 
kad siuntinėjame juos "pasau
lio šeimininkų" interesams 
gint,? 1995.XI.20



DIRVA* 1995 m. gruodžio 7 d. 9 psl.

!ž-9 l STR-9 l I GffZs I CfcO ęjsttfc l SltLae. Jsflfc I 10K-» eJsfffc l

Vet. gydytojo dr. Vlado Bložės 
netekus

1995 metais rugpjūčio 
mėnesio 7-tą dieną, iškankin
tas sunkios ligos, mirė vete
rinarijos gydytojas, daktaras 
Vladas Bložė.

Vladas gimė 1914 metais 
ūkininko šeimoje. Baigęs 
pradžios mokyklą Baisoga
loje, vėliau įstojo į mokytojų 
seminariją Šiauliuose ir ją 
baigęs stojo karo mokyklon 
aspirantu. Po metų laiko iš 
aspirantų perėjo į kadro ka
riūnus. Karo mokyklą baigė 
1939 metais jaunesnio leite
nanto laipsniu. Vladui bai
gus trečiuoju tų metų kariūnų 
laidą, buvo leista pasirinkti 
pulką tarnybai. Norėdamas 
tęsti studijas, jis pasirinko 5- 
tą pėstininkų pulką, esantį 
Panemunėje. 1940 metais, 
rusams užėmus Lietuvą, jis 
buvo atleistas iš tarnybos, bet 
netrukus jis vėl buvo pašauk
tas karinėn tarnybon ir paskir
tas į Vilniaus karo mokyklą 
kariūnų apmokymui. Tuo 
metu Lietuvos karo mokykla 
buvo sujungta su rusų karo 
mokykla. Vladui, nemokan
čiam rusų kalbos, reikėjo sku
biai ją mokytis. 1941 metais, 
prasidėjus vokiečių ir rusų 
karui, Vladas pasitraukė iš 
kariuomenės ir 1942 metais 
pradėjo studijas Kauno vete

rinarijos akademijoje. 1944 
metais pasitraukė į Vokietiją 
ir 1945 metais įstojo t Hano
verio veterinarijos mokyklą, 
kurią baigė 1947 metais. Po 
dvejų metų daktaro laipsniui 
gauti apgynė disertaciją "Jo
do įtaka į thyroid liauką". 
1949 metais atvykęs į Jungti
nes Amerikos Valstijas dir
bo savo specialybėje Detroi
te, Chicagoje ir Ohio valsti
joje, prie Clevelando. Vla
das buvo sumanus ir sėkmin
gas savo specialybėje. 1960 
metais pasistatė smulkių gy
vulių ligoninę Strongsvilėje 
netoli Clevelando ir ten dirbo 
iki išėjimo į pensiją. 1985 
metais, išėjęs į pensiją, žie
mas praleisdavo Floridoje, 
St. Petersburge, o vasaras 
Clevelande.

Vladas, gyvendamas ne
toli Clevelando, buvo akty
vus visuomenininkas ir Cle
velando kultūrinių įvykių rė
mėjas. Jis dosniai rėmė "Dir
vą", 'Tėvynės garsų" radijo pro
gramas ir kitas kultūrines ap
raiškas. 1975 metais, sude
gus "Dirvai", Vladas sėkmin
gai vadovavo "Dirvos" atsta
tymo talkos komitetui Cleve
lande. 1978 metais buvo tuo 
metu "Dirvos" leidžiamos "Pet
ras Klimas" knygos mecena

tas. Vėliau jis įsijungė į‘Vil
ties’draugijos veiklą ir keletą 
metų buvo "Vilties" draugi
jos nariu, o 1989 metais jos 
vicepirmininku.

Vladas buvo maloni ir 
draugiška asmenybė, todėl 
buvo populiarus ir mėgiamas 
tiek draugų, tiek pažįstamų 
tarpe. Jo mirtis kelia didelį 
liūdesį draugams ir giminėms. 
Liūdesyje lieka jo žmona Lili 
ir dukros veterinarijos gydy
toja dr. Dalia ir medicinos 
gydytoja dr. Asta.

Ilsėkis ramybėje!
Danielius Degėsys

"Dirvos" bičiuliai. Iš kairės Vytautas Gedgaudas, Balys Gaidžiūnas, 
Vladas Bložė ir Juozas Stempužis.

ALFONSAS RIDIKAS
sulaukęs 87 m. mirė, š.m. lapkričio 11 d. 1995 m.

Paliko žmoną MARIĄ,sūnų GEDIMINĄ su 
žmona, tris anūkus, LINĄ, ANDRIU ir AUDRĄ, 
ir vieną proanūkę ALEXĄ.

Taip pat broli BERNARDĄ su šeima ir 
seserį TERESĘ ROZEVlClENĘ su šeima.

Ilgus metus gyveno Brooklyn, New York. 
Išėjęs j pensiją apsigyveno Afton NY., kur 
išgyveno 23 metus.

Iš visur apie viską
(Atkelta iš 2 psl.)

švenčiant 80-ties metų garbingą 
sukakti sveikiname "Dirvą“ jos redaktorius 
bendradarbius leidėjus ir rėmėjus.

Žinios iš Colorado
Tegul “Dirva“ skleidžia tautiną mintį 

lietuvių tarpe dar ilgus metus.

JAV LB Colorado apy
linkė ruošia savo metinę Ka
lėdų eglutę. Tai gera proga 
pasivaišinti lietuvišku mais
tu, susitikti draugus bei susi
pažinti su naujais žmonėmis. 
Dalyviai kviečiami atnešti 
paruoštas vaikams dovanė
les, kad lietuviškas Kalėdų 
senis galėtų juos apdovanoti.

Paskutiniai bendruome
nės įvykiai: rugpjūčio mėn. 
buvo grybavimo iškyla, ku
rios metu buvo rasta net ba
ravykų ir daug raudonikių.

• Daugiau negu 50 žmo
nių dalyvavo metinėje gegu
žinėje Dekoevend parke ir 
vaišinosi jau pagarsėjusios 
"Rūtos" virtuvės lietuvišku 
maistu.

• Rugsėjo mėn. popietė 
buvo skirta dainoms, kurias 
pravedė Irena Urbonienė ir

Romas Zableckas.
• Didžkukulių (cepelinų) 

virimo meną spalio mėn. de
monstravo Juozas ir Valerija 
Kalėdos. Taip pat spalio 
mėn Vytautas Kernagis atli
ko savo klasikinėmis tapusių 
dainų koncertą, pasibaigusį 
šokiais.

• Lapkričio mėn. Aleksas 
Špokas pamokė apie 15 susi
rinkusių, kaip virti krupniką. 
Jį ragavę nusprendė, kad 
Alekso krupnikui priklauso 
penkių žvaigždžių medalis.

JAV LB Colorado apy
linkės žiniaraštis "Žynys" ei
na jau 25-ti metai. Jame skel
biamos bendruomenės, o taip 
pat ir žinios iš Washingtono, 
gaunamos per JBANC (Joint 
Baltic American National 
Committee).

*****

Korp! Neolituania 
vyriausia valdyba

• JAV gynybos departa
mentas išgelbėjo tūkstančius 
darbininkų nuo atleidimo, už
sakydamas McDonnell Doug- 
las bendrovėje dar 80 karinio 
transporto lėktuvų, kurie kai
nuos 18 bil. dol. Kariuomenė 
jau turi 22 tokius lėktuvus.

• Gruzijoje prezidento 
vietą net 70 nuoš. persvara 
laimėjo buvęs sovietų užsie
nio reikalų ministras Ševard
nadze. Jam daug padėjo "už
uojautos" balsai po prieš jį 
vykdyto atentato. Kaip žino
ma, Ševardnadze, padedamas 
rusų kariuomenės, pašalino 
teisėtą Gruzijos prezidentą 
Gamsachurdiją, dabar per
ėmė jo vietą.

LINKSMU ŠVENČIŲ!
Visiems mūsų kepyklos klijentams, perkantiems mūsų skanią duoną ir 

pyragus, restorano lankytojams, o taip pat visiems Clevelando ir apylinkių 
lietuviams, geriausius šv. Kalėdų sveikinimus ir 1996 metų linkėjimus
siunčia

REINECKER'S
BAKERY

RICHARD ir MAGDALENA REINECKER, savininkai 
PARTY'S CENTER AND CATERING

8575 Free Way Drive Macedonia, Ohio 44056 Tel. 467-2221
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AMERIKOS LIETUVIU TAUTINE SĄJUNGA 
ST. PETERSBURGE

ALT S-gos St. Petersbur- 
go skyriaus, metinis narių su
sirinkimas įvyko 1995 m. spa
lio mėn. 30 d. Lietuvių klube.

Buvo prisiminti mirę sky
riaus nariai: J. Valauskas, V. 
Vaičaitienė, K. Juigėla, J. Pur- 
tulis ir J. Švedas.

Skyriaus pirmininkas J. Marijos Tūbelytės-Kuhlma-

Susirinkimo pirmininkas St. Vaškys ir sekretorė Br. Miklienė. 
J. šulaičio nuotr.

Šulaitis, pranešė kad 16 mėn. 
laikotarpyje, skyrius turėjo 
du susirinkimus ir septynis 
valdybos posėdžius. Suruošė 
du didesnius renginius, vieną 
- 1994 m. lapkričio mėn. 30 
d. Literatūros, Poezijos ir 
Muzikos popietę, kartu su 

nienės naujos knygos prista
tymu. Antrą - 1995 m. vasa
rio mėn. 24 d. Prezidento An
tano Smetonos 120 m. gimi
mo ir 50 m. mirties sukakčių 
minėjimą. Minėjime turinin
gą kalbą pasakė inž. J. Jurkū
nas. Ta proga, specialiai at
vykęs Sąjungos pirm. dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, pateikė 
daug žinių apie Lietuvos tau
tininkus bei Sąjungos skyrių 
veiklą Amerikoje.

Romo Kalantos šaulių 
kuopos vado A. Gudonio pra
šomi, prisidėjome 200 dol. 
auka paminklo "Žuvusiems 
ginant Lietuvos laisvę" staty
bos Lietuvoje. Paminklas 
jau pastatytas ir šią vasarą iš
kilmingai pašventintas.

Nuolatiniam apsigyveni
mui Lietuvon išvyko V. Vai
tiekūnas ir A. Augustinas.

Prašant Korp! Neo Lithu
ania AfA S. Kašelionio fon
do vadovui V. Mažeikai, bu
vo sudalyta 33 Dirvos nove
lės konkurso vertinimo ko
misija. Komisijon sutiko įei
ti Roma Degesienė, Stasys 
Vaškys ir Dalila Mackialie
nė. Jie perskaitė 28 noveles, 
įvertino dvi. Premijuotos no
velės kartu su laimėtojais bus 
paskelbtos Dirvoje.

Skyriaus iždininkė Aldo-

“ Dirvos’ 33-čios novelės Jury komisija: iš k. pirm. R. Degėsienė, 
sekr. S. Vaškys ir narė D. Mackialienė. J. šulaičio nuotr.

na Čėsnaitė pateikė iždo apy
skaitą, o kontrolės komisijos 
pirm. Sofija Vaškienė patvir
tino tvarkingai vedamą at
skaitomybę.

Dabartinė valdyba: Juo
zas Šulaitis, Leokadija Žvy- 
nienė, Dalila Mackialienė, 
Antanas Jonaitis, Aldona Čes
nake ir revizijos komisija: 
Antanas Kašūba, Sofija Vaš
kienė ir Eugenijus Slavins
kas sutiko eiti turėtas parei
gas dar vienus metus.

Alto vardu, A. Shukis 
paprašęs balso, kalbėjo apie 
Alto nuveiktus darbus praei
tyje, minėjo Alto 55-jį suva
žiavimą 1995 m. lapkričio 
mėn. 4-5 d. Chicagoje. Su
sirinkusiųjų prašė auka prisi

dėti Alto prie veiklos stip
rinimo.

Skyriaus pirmininkas pri
minė Dirvos 80 m. jubiliejų. 
Minėjo, kad galima visą lie
tuvių spaudą remti, bet mūsų 
Dirvą privalome. Kvietė vi
sus susirinkimo dalyvius pri
sidėti savo auka. Tuoj buvo 
sudėta 300 dol. o valdybai 
pridėjus dar 100 dol., buvo 
pasiųsta 400 dol., kartu su 
sveikinimu ir geriausiais lin
kėjimais Dirvai.

Susirinkimo metu į s-gos 
skyrių įstojo du nauji nariai: 
J. Balbata ir G. Treinienė.

Juozas Šulaitis
St. Pete. Tautinės s-gos 

skyriaus pirmininkas

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖ SĄJUNGA 
LOS ANGELĖJE

Amerikos lietuvių tau
tinės sąjungos Los Angeles 
skyriaus metinis susirinki
mas, įvykęs š.m. spalio mėn. 
29 d., buvo gausus, įdomus ir 
darbingas.

Savo pranešime pirmi
ninkas dr. Povilas Švarcas 
supažindino su skyriaus veik
la metų bėgyje: gruodžio 
mėn. surengtas prieššventinis 
narių pabendravimas, vasa
rio mėn. paminėta prez. Sme
tonos 50 m. mirties sukaktis, 
rugpjūčio mėn. įvyko gegu
žinė po stogu ir rugsėjo mėn. 
surengtas Tautos šventės mi
nėjimas. Be to, pirmininkas 
papasakojo savo įspūdžius 
Lietuvoje, pabendravimą su 
Lietuvos tautininkais, kurio 
metu Lietuvių tautininkų s-gos 
pirmininkas Rimantas Sme
tona padėkojo skyriui už nuo
latinę finansinę paramą. Iž
dininkas Ramūnas Bužėnas 
painformavo, kad skyrius 
metų bėgyje turėjo $ 1.826 pa
jamų. Stambesnėmis sumo
mis paremta ALTA, Lietu
vos našlaičiai ir Lietuvos tau
tininkai. Apmokėjus visas iš
laidas, kasoje dar liko $1056.

Revizijos komisija rado 
skyriaus iždą gerai ižd. Ra
mūno Bužėno tvarkomą, kny
gas pavyzdingai vedamas.

Skyriaus nauja valdyba 

lapkričio 11-tą dieną vyku
siame posėdyje pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:

Pirmininkė Rūta Šakie
nė, vicepirmininkai Irena Bu- 
žėnienė ir Juozas Raibys, sek
retorė Gražina Raibienė ir 
iždininkas Ramūnas Bužė
nas. Revizijos komisija liko 
ta pati: Janina Čekanauskie- 
nė, Pranas Dovydaitis ir Vin
cas Juodvalkis.

Antanas Mažeika, suži
nojęs, kad Lietuvių tautinin
kų s-gai Lietuvoje reikalin
gas kompiuteris, patyrė, kad 
Lietuvoje jį galima nupirkti 
už $1,700. Jis pažadėjo tuos 
pinigus surinkti. Rinkliava 
buvo sėkminga. Tam tikslui 

Gražiausių švenčių linkime 
visiems savo klijentams!

DRY CLEANING 
- COMPLETE FABRIC CARE

719 East 185th St. • Cleveland OH 44119 
•tel. 481-35531

aukojo kaliforniečiai: po 
$1,000 Los Angeles lietuvių 
tautiniai namai ir X, $500 - 
Antanas Mikalajūnas, $300 - 
Julija ir Jonas Petroniai, po 
$ 200 - Madė ir Aleksandras 
Kiršoniai, Jadvyga ir Simas 
Kvečai, Liucija ir Antanas 
Mažeikos ir Rūta Šakienė. Iš 
lllinois po $200 - Irena ir dr. 
Leonas Kriaučeliūnai ir 
Valentina ir dr. Pranas Ma
žeikos. Viso surinkta $4000. 
Vienas kompiuteris nupirk
tas, kitą padovanojo pats An
tanas Mažeika. Pareikšta pa
dėka visiems aukotojams, o 
ypatingai Antanui Mažeikai 
už jo triūsą ir gražius rezul
tatus.

Feliksas Masaitis

f

Los Angeles Lietuvių 
fronto bičiuliai š.m. gruodžio 
3 d. ruošia 29-tąją Literatū
ros popietę su Ale Rūta. Po
pietę atidarys Vyt. Vidugiris, 
autorę pristatys Juozas Koje
lis, jos kūrinius skaitys pati 
Alė Rūta ir aktoriai Vincas

NAUJI VIENUOLIŲ RŪBAI
Kai sovietai okupavo Lie

tuvą Eucharistinio Jėzaus se
serų kongregacija rizikavo 
savo gyvybe, skelbdamos pa
sauliui apie katalikų bažny
čios persekiojimą savo kraš
te. Jos slapta ruošė "Katali
kų bažnyčios kronikas Lietu
voje." Dabar kai jau Lietuva 
laisva, Lietuvos Vyčių Fon
das ir jo nariai nori apdova
noti vienuoles seseles, pasiųs
damas joms medžiagos nau
jiems rūbams, batų, reikalin
gų vaistų. Lietuvos okupaci
jos metu Seserų kongrega
cija prarado ryšius ir negauna 
šalpos iš kitų kongregacijų iš 
Lietuvos ar iš kitų kraštų. 
Lietuvos vyčiai tiki, kad ši 
dovana bus pradžia gražaus 
santykio tarp L.V. ir Seserų 
kongregacijos.

Dabartinei kongregacijai 
priklauso 113 seserų vienuo
lių. Dauguma jų jaunesnės 
negu 40 metų, 30 baigusios 
aukštąjį mokią, 8 studentės. 
Jos negyvena bendrabučiuo
se, o išsisklaidžiusios po visą 
Vilniaus miestą butuose, po 
3 viename kambary.

Dovydaitis, Sigutė Mikutai- 
tytė ir Juozas Pupius. Muzi
kinę programos dalį atliks 
pianistė Raimonda Apeikytė 
ir solistas Ant. Polikaitis.

Autorė šią programą de
dikuoja savo A.t A. sūnui 
Arimantui.

Trisdešimt iš šių seselių 
neturi vienuoliškų rūbų. 
Šventėms jos skolinasi apran
gą viena iš kitos. Vienuoly
nas neturi lėšų jai pirkti.

Lietuvos vyčių fondo 
direktorių pastangomis Jay ir 
Gertrude Heyman, Fabric 
Land medžiagų krautuvės sa
vininkai, padovanojo 180 
jardų medžiagos. 82-ojo sei
mo metu suvažiavimo daly
viai suaukojo daugiau negu 
$2000 dolerių tai aprangai 
siūti, pirkti batus ir seselėms 
vaistus.

Medžiaga buvo išsiųsta 
Philadelphijos Balfo talpin- 
tuve. Dr. Rožė Šomkaitė nu
vežė paaukotus pinigus. Se
selės Gerardą-Elena Šuliaus- 
kaitė ir Pija Vargelevičiūtė 
jautriai laiške padėkojo.

Šį projektą koordinavo 
Lietuvių katalikų religinė 
šalpa, kuri dar teberenka au
kas. Jas galima siųsti adresu: 
LCRA "Sisters Fund" c/o 
Mrs. Loretta Stukas. 234 
Sunlit Dr. Watchung, NY 
07060.

Loretta Stukas 
vertė Regina Juškaitė
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Štai, kurie padeda išlaikyti 
lietuvišką laikraštį

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo: 
Matulevičius E, Worchester. 20.00

SUSIKAUPIMO DIENA

Šeštadieni, gruodžio 16 d. 
Clevelando ateitininkai ruo
šia susikaupimo dieną - re
kolekcijas. Jas vesti pa
kviestas kun. Julius Sasnaus
kas. Visi kviečiami susikau
pimo dienoje dalyvauti ir pra
šomi registruotis pas D. Sta- 
niškienę tel. 531-8496 arba 
dr. E. Silgalį tel. 481-0332

KŪČIOS

Tradicinės Kūčios Cleve
lando Šv. Jurgio parapijos 
salėje bus sekmadienį, gruo
džio 24 d., pradedant 9:30 
vai. vakaro. Bilieto kaina 
$10 asmeniui. Žadantieji 
š.m. Kūčiose dalyvauti, pra
šomi iš anksto registruotis 
klebonijoje arba sekmadienį 
po Sumos parapijos salėje.

★★★

Kun. Hermanas Šulcas lie
tuvis misijonierius, dirbąs Ruan
doje Afrikoje baisiųjų skerdynių 
metu ir laimingai iš jos ištrukęs, 
rodo skaidres ir pasakoja apie 
savo sunaikintą 6 metų darbą ir 
apie dabartinę padėtį Ruandoje.

• Gruodžio 10 d. Šviesų 
šventė. Shaker Lakęs Regio
nai Nature Center, 2600 
South Park Blvd., Cleveland. 
Nuostabios šviesos ir pasa
kojimai žygiuojant Steam's 
trail. (ėjimas: $1 arba viena 
skardinė negendančio maisto 
Clevelando Maisto Bankui. 
Rezervacijoms skambinti tel. 
216-321-5935.

• Gruodžio 17 d. The 
Euclid Civic Orchestra kalė
dinis koncertas. Shore Cul- 
tural Centre, 291 East 222 
Str., Euclid. 3 vai. p.p. Tra
dicinė sekmadienio popiečio 
Kalėdų muzika.

• Gruodžio 31 d. Cle
velando trimitai, Public 
Square, Clevelando miesto 
centre. Clevelando 200 metų 
sukakties pradžia. Tel. 216- 
961-1996, Ext. 4203. Ger.J.

Pranešimas apie vėliavas
The Western Reserve 

Historical Society prašo etni
nių grupių paskolinti vėlia
vas, kurios bus išstatytos mu
ziejuje Clevelando dviejų 
šimtų metų jubiliejaus šven
tėje 1996 metais. Vėliavos 
turi būti fraterninės, religi
nės, darbo organizacijų, kari
nių veteranų, mokslo ir kitų 
organizacijų. Jie nepagei
dauja tautinių vėliavų. Wes- 
tem Reserve Historical So
ciety direktorius Dr. John 
Grabowski rūpinasi šiuo pro
jektu. Dėl informacijų skam
binkit Leslie Graham tel. 
721-5722, ext. 291.

Ulpienė J., Dorchcster ....... 10.00
Januška A., Milton ............ 30.00
Dabrega J., Brockton ......... 10.00
Izbickas L., Cotuit ............. 20.00
Daniliauskas J., Stamford .. 10.00
Vaškys V., Crownsville ... 5.00
Karalis K., Jacksonville . 10.00
Augūnas A., Jupiter ........... 10.00
Reivitis A., Jupiter ............. 10.00
Čipkus S., Willoughby .....  20.00
Drabišius V., Cleveland ... 5.00
Nainys E., Cleveland ......... 10.00
Paulionis B., Wlby H... 20.00
Stankus I., Cleveland ......... 10.00
Maželis Br., Cleveland ...... 20.00
Kaunas V., Cleveland ........ 10.00
Vasis A., Cleveland ............. 5.00
Mažonas E., Parma ............ 10.00
Selenis R., Livonia .............. 5.00
Briedis J., W. Bloomfield .... 20.00
Mečkauskas T., Lansing .... 15.00
Paukštys J., Oak Lawn .....  20.00
Jasas A.P., Chicago ........... 15.00
Dubinskas V., Chicago ......  20.00
Juodka V„ Chicago ..........  20.00
Endzelis P., Riverton ......... 20.00
Bužėnas R., Los Angeles ... 20.00
Milaknis H., Santa Monica. 20,00
Skirmantas P.K., Glendale ... 20.00
Šiaurys H., Canada ............ 20.00
Pacevičius A., Canada ......  20.00
Mackevičius S., Omaha ....... 5.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

• • •
Šiaulių miesto "Aušros" 

muziejus ieško pilno Lietu
vių enciklopedijos rinkinio. 
Kas galėtų tokį paaukoti, pra
šomas skambinti "Dirvai", 
tel. 531-8150 Onutei.

DIRVA • 1995 m. gruodžio 7 d.

JAV VYSKUPŲ

PIRMININKAS ninkas. Iš dešimties kandi-
Clevelando diecezijos 

vyskupas Anthony M. Pilla 
lapkričio 12 d. sekmadienį 
atšventė savo 63-jį gimtadie
nį. Aną savaitę buvo JAV 
Katalikų vyskupų konferen
cijos suvažiavimas Washing- 
ton, D.C. Antradienį, lapkri
čio 14 d., buvo renkamas 
trims metams naujas pirmi-

datų vysk. Ant. Pilla buvo 
išrinktas pirmu balsavimu 
(170 balsų už jį iš 238) tos kon
ferencijos pirmininku.

Vysk. Ant. Pilla buvo 
mielas svečias Clevelando 
Šv. Jurgio parapijoje š.m. 
birželio 4 d., atvykęs kartu su 
lietuviais užbaigti parapijos 
šimtmečio šventę. Ger.J.

DOVANA KALĖDOMS IR 
VISIEMS METAMS

Tik 15 dolerių 
atpiginta prenumerata naujiems skaitytojams 
Čekį 15 dol. siųsti: DIRVA,

P.O BOX 19191 
Cleveland, OH 44119-0191

Vardas, pavardė........................................................
Adresas........................................................................

Pusė kainos iki Naujųjų Metų

r

TRANSPAK
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

RENGINIAI
1995 M.

• 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 3 vai. po pietų 
Dievo Motinos parapijoje.

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

• GRUODŽIO 31 d. Naujųjų Metų 
Sutikimas Lietuvių namų salėje.
1996 M

• VASARIO 24 d., ŠALFO 
"Kėgliavimo turnyras", Seaway 
lanes, Wickliffe. Registracija 2:30 
v.v., turnyras 3:00 v.v.

• BALANDŽIO 14 d. Madų 
parodą "Pavasariai sugrįžta". Rengia 
vyr. skaučių Židinys.

• BALANDŽIO 21 d. Skautininkių 
draugovės kultūrinė popietė - Aurelijos 
Balašaitienės knygų pristatymas.

• ••

LINAS VYŠNIONIS 
Advokatas

Telefonas (216) 383-0225 
24400 Highland Road, Suite 9 *Richmond Hts, OH 44143 I
EUROPA TRAVEL 692-1700
ILOWEST

available

‘EXfP‘EHCTS 
TO E.

AIR FARES
- worIdwide

Oftt TH&.V'EL

*

passports • visas 
prepaid tickets

* *

SERVING OUR COMMUNITY FOR OVER 
35 YEARS

SĄŽININGAS 

PATARNAVIMAS 

Atstovaudamas Jūsų interesus, 
tarpininkausiu sandėriuose 
su nekilnojamu turtu ir kt. 
Kreiptis: Algimantas Globys, 

Sausio 13-tos g-vė 5-170, 

2050 Vilnius, Lithuania, 

tel. 45-15-47

"LEADERS IN L0W COST TRAVEL"

JAKUBS AND SON

Matas & Associates
RITA MATAS • Broker • G.R.I. • Licensed Real Estate Appraiser

17938 NeffRd. 2412 Cedarwood Rd.
Cleveland, OH. 44119 Pepper Pike, OH 44124

(216) 486-2530 (216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185 th Street Cleveland, Ohio 44110

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



DIRVA
JAUKI ŠEIMOS ŠVENTĖ

Aurelija M. Balašaitienė

bą San Francisco tarptautinė
je reklamų agentūroje, sėk
mingai kopė karjeros laiptais 
ir ten susipažino su savo su
žadėtiniu. Frederic Clerc, gi
męs Paryžiaus priemiestyje 
Sūresnes, verslo ir prekybos 
magnato šeimoje, vaikystės 
ir ankstyvos jaunystės metus 
praleido Fontainebleau. Bai
gęs prekybos mokslus Aix- 
En-Provence, atlikęs karinę 
prievolę ir trumpai dirbęs re
klamų srityje, pradėjo domė
tis dar pradinėje stadijoje 
esančia kompiuterių grafika, 
tapdamas jos specialistu. 
1985 metais jis atvyko įMin- 
neapolį pasitobulinti anglų 
kalboje. 1991 metais atvy
kęs į San Francisco, iš pra
džių ėjo reklamų direktoriaus 
asistento pareigas, o nuo 
1994 metų yra "Landor Asso
ciates" produkcijos vyriau
sias direktorius. Tai pasauly
je didžiausia reklaminė agen
tūra, kurianti firmų ženklus ir 
produktų etiketes, jų tarpe 
"Coca-Cola", "British Air- 
ways", "Olympic Gamės", 
"Federal Express", "Sutter 
Home" vynams, "Smucker's" 
uogienėms ir kt. Frederic 
yra labai patrauklus ir inteli
gentiškas jaunas vyras.

Jis ir Ingrida grįžo į San 
Francisco tęsti savo karjeras. 
Sutuoktuvių data nenustaty
ta, nes Ingridos tėvai laukia 
savo būsimo žento tėvų vi
zito.

Š. m. lapkričio 26 dienos 
vakare Vyto ir Mylitos Nas- 
vyčių namuose susirinko bū
rys jų giminių ir draugų, tarp 
jų ir Dievo Motinos parapi
jos klebonas kun. Gediminas 
Kijauskas. Tai kukli, bet 
reikšminga šeimos šventė, 
kurios tikslas buvo oficialiai 
paskelbti jų dukros Ingridos 
Nasvytytės ir Frederic Clerc 
sužadėtuves. Ingridos dei
mantinis žiedas jos sužadėti
nio šeimoje jau perėjo per 
tris gentkartes, tuo įrodant tą 
reikšmingą faktą, kad Pary
žiuje gyvenantys jo tėvai, se
neliai, broliai ir sesutė Ingri
dą priėmė atvira širdimi ir iš
tiestomis rankomis. Giminių 
vardu sužadėtinius anglų kal
ba pasveikino Vilija Klimie- 
nė, o Ingridos teta Aurelija 
Balašaitienė jiedviem įteikė 
simbolinį pasveikinimą albu
mo lapo formoje, kurį pasira
šė visi vakaro dalyviai. Su
giedojus "Ilgiausių Metų" ir 
pakėlus šampano tostą, sve
čiai vaišinosi puikiai paruoš
tomis vaišėmis.

Ingrida neseniai grįžo iš 
dviejų su puse mėnesių ke
lionės po Europos kraštus ir 
Lietuvą, kurioje ji lankėsi jau 
antrą kartą ir viešėjo pas sa
vo giminaičius, o Paryžiuje 
Frederic tėvai jai padarė iš
kilmingą priėmimą. 1988 
metais baigus John Carrol 
Universitetą su prekybos ad
ministracijos ir komunikaci
jos bakalauru, ji gavo tamy-

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

M.Daukšosg.3, VILNIUS, tel. 220625
ATIDARYTA nuo 11 iki 23 vai.

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

"AMERIKIETIŠKAS VIŠČIUKAS VILNIUJE"

Nepraėjo dar nei pusme
tis nuo to laiko, kai buvo ati
darytas greito maitinimo tipo 
restoranas" Amerikietiškas 
Viščiukas Vilniuje". Lietu
voje tai buvo naujiena, todėl 
įvykis plačiai nuskambėjo 
spaudoje. Tad norėtųsi tru
putį išsamiau papasakoti ir 
mūsų skaitytojui, iš kur ir 
kaip atsirado šis "pirmas 
paukštis", kuris jau dabar 
patraukė daugelio dėmesį ir 
todėl turi dideles galimybes 
plėstis. Daugelis didesnių 
Lietuvos miestų jau laukia, 
kada pas juos bus galima ati
daryti tokį restoraną.

Dabar truiųrpa istorija. 
"Mr. Chicken" kompanija gy
vuoja jau nuo 1958 m. ir sėk
mingai plečia savo biznį 
Ohio valstijoje. Kompanijo
je jau daug metų dirba visa 
eilė Lietuvių, gerai užsireko
mendavusių savo kruopščiu 
darbu.

Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, susidarė gali
mybės laisvam bizniui plės
tis. Norėjosi ko nors naujo, 
kas dar nepaplitę. "Mr. Chi
cken" firmos šeimininkas taip 
pat buvo suinteresuotas pa
garsinti savo vardą Europoje.

Taip ir atsirado bendras 
tikslas. Jau apie 15 metų fir
moje dirba Algis Petkus, tu
rįs gerą vardą ir pasitikėjimą. 
Su naujom idėjom prisidėjo 
ir keletas kitų vėliau atvyku

sių lietuvių, tarp jų ir Algis 
Maščinskas. Sutarties kelias 
nebuvo lengvas, nes visi ta
me reikale buvo naujokai. 
Bet vistik po kurio laiko su
tartis buvo sudaryta.

A. Petkus su A. Maščins- 
ku gavo leidimą laisvai plės
tis visoje Lietuvos teritorijo
je. Įvykių eigoje prie jų pri
sijungė p. G. Kudukis su sū
numi. Reikalus reikėjo per
kelti į Lietuvą. Tai buvo vie
nas iš sudėtingiausių darbų. 
Teko gauti leidimą iš Lietu
vos vyriausybės, surasti tin
kama vietą, prisitaikinti pasta
tą, perdirbti aparatūrą iš ame
rikietiško varianto į europinį 
ir visa eilė kitų darbų. Daug 
kartų teko skristi per Atlantą. 
Pagaliau prieš pat Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes buvo 
atšvęstas atidarymas. Be abe
jo dar nepraėjo gana laiko, 
kad galima būtų kalbėti apie 
rezultatus. Bet tai, kad Lie
tuvoje šis maistas patinka, 
abejonės nėra. Klijentų ne
trūksta. Vis daugiau atsiran
da norinčių tik trumpam už
bėgti ir pasiimti gražiai įpa
kuotus pietus į namus ar į dar
bovietę. Pasirinkimas platus. 
Gali užsisakyti vieno vištie
nos gabalo su priedais patį 
pigiausią paketą arba, priklau
somai nuo noro, apetito, val
gytojų skaičiaus, atitinkamai 
didesnius. Norintiems valgy
ti vietoje yra 10 staliukų.

Nuotaiką pakelia maloni mu
zika, besišypsančios patar
nautojos, vikrus, dėmesingas 
menedžeris. Derinantis prie 
klijentų reikalavimų, buvo 
praplėstas asortimentas. Lie
tuvoje labai mėgstama kava, 
alus. Tad norintieji gali už
bėgti tik kavos puodeliui su 
pyragaičiu. Po pietų galima 
pasivaišinti geru įvairių rūšių 
alumi su pupelėmis, viščiukų 
sparneliais įvairiuose pada
žuose.

Parduotuvės interjeras 
jaukus ir puošnus. Jį padėjo 
įrengti vieni iš garsiausių 
Lietuvos architektų broliai 
A. ir V. Nasvyčiai.

Kas šią vasarą lankėsi Vil
niuje, gal jau turėjo galimybę 
patys su mumis susipažinti, o 
kas dar planuojate būti sosti
nėje, kviečiami užeiti. Reikia 
manyti, nereikės nusivilti.

AVV vadovai

• ••

Naujovė! Pirmas CD vaikams lietu
vių kalboje! Puiki dovana Kalėdų ar bet kokia 
kita proga! šiuo metu galima įsigyti Romual
do Zablecko išleistą lietuvių liaudies dainų 
albumą vaikams "Išėjo tėvelis į mišką". 
Gerai žinomos dainos suskambo visiškai 
naujai, tad smagios klausytis ne tik vaikams, 
bet ir suaugusiems. Irakas darytas Colorado 
valstijoje. Norintiems įsigyti albumą, čekį 
arba money order siųsti adresu:

Romas Home Studio, 1327 SW 
22“- SL Loveland, CO 80537.

1 CD kaina - $10, 1 audio kasetės - $6, arba 
$14 abu. $2.50 pridėti už persiuntimą. Dėl 
užsakymų didesniu tiražu, skambinti 
tel. (970) 663-4684 —geriausiai po 6 PM.

<7Ątlantn
2719 West 71 Street Chicago, IL 60629 
TeL (312) 434-2121 ( 800) 775-SEND

Atstovas Clevelande:

Dainius Zalensas
LITMA I.JE.

639 East 185 th Street 

Cleveland, Ohio 44H9 

Telefonas : (216) 481-0011 

Greitas Siuntimų Pristatymas 
1 LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

RUSIJĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJA
Pasiteiraukit dėl AmerikietiSko maisto komplektų

1.11 MA

<. ^au nebetoli, o ne tai/i ar/i.

/cael nebūtą fier vi/u, /vreulMuyčnJcile Tai/cu/
Licma Import- Export administracija

Litbuaniap Credit Upiop
Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

767 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119 481-6677
DARBO VALANDOS: aptradiepį, trečiadieni

ir ketvirtadienį-----------9:00 v.r. - 4:00 p.p.
penktadieni---------------9:00 v.r. - 6:00 p.p.
šeštadienį----------------- 9:00 v.r. -12:00 p.p.
sekipadiepį parapijoje —11:00 v.r. -12:00 p.p.

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

i > • t..........- • • .... -...... - . . ....
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