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TAUTINES minties lietuviu laikrastįs

Kuomet laikrodžio ro
dyklė artės prie 12-tos valan
dos, tuomet skambės varpai, 
padangę nušvies raketos ir 
pokšės šampano bonkų kamš
čiai. Vieni kitus sveikins, 
glamonės ir laimės linkės. 
Taip tęsiasi metai iš metų, 
bet ar nuo to mes esame bent 
kiek laimingesni - tai būtų 
sunku atsakyti. Jeigu galėtu
me iš visatos tolimų distan
cijų į Žemę pažiūrėti, nega
lėtume suprasti, kas Žemėje 
atsitiko. Kadangi astrono
miniai jokio pasikeitimo ne
įvyko. Tai tik sutarta data, 
kuomet Žemė apkeliauja apie 
Saulės rutulį. Nors niekas 
nežino, nuo kurio taško Žemė 
tą kelionę pradėjo. Taip pat 
ne visai žmonijai, ateinantieji 
metai bus 1996-tieji. Nors 
oficialiai beveik visame pa
saulyje yra naudojamas vie
nodas kalendorius. Tačiau 
žydai, ortodoksai, mahome
tonai, kiniečiai ir daugelis ki
tų, turi savus ir visai skirtin
gus kalendorius.

Artėjant Naujiesiems 
metams, įvairūs aiškiaregiai 
ir tie, kurie neva stebi plane
tų ir žvaigždžių judėjimą, 
pranašauja ateitį. Tik tos jų 
pranašystės yra pasakomos 
bendrais žodžiais, kad būtų 
galima įvairiai jas aiškinti. 
Kas ateityje bus, yra sunku 
numatyti. Nebent pradėsime 
apie Lietuvą kalbėti, tai pa
dėtis yra aiškesnė. Tereikia 
tik premjero Adolfo Šleževi

NAUJŲJŲ METŲ ANGOJE
Juozas Žygas

čiaus pasiklausyti, tai sužino
sime, kad gyvenimas pasto
viai gerėja. Tik nepasakyta 
ar tiems, kurie yra apsivogę, 
ar ir tiems, kurie yra apvog
ti? O gaunami laiškai visai 
ką kita sako! Bet nereikia 
nusiminti ir su viltimi į ateitį 
žiūrėti. Nes valdžios ateina 
ir praeina, o tauta, nors ir nu
skurdusi, bet vis tiek išlieka!

Kadangi aiškiaregystės 
nepraktikuoju, tad ir ateities 
nepradėsiu spėlioti. Geriau 
peržvelkime tai, kas praėju
siais metais įvyko. Žinoda
mi, kuria linkme gyvenimas 
ėjo, galbūt galėsime geriau 
suprasti, kuria linkme jis eis. 
1995 m. jau galime vadinti 
praėjusiais metais. Dabar į 
juos galime jau maždaug iš 
laiko perspektyvos pažvelgti. 
Dabar Lietuvoje yra dvi di
džiausios problemos: tai ma
fijos valdoma ekonomija ir 
nusikaltimai. Faktų į vilną 
nevyniojant, yra daugiau ne
gu aišku, kad valdžios žmo
nės yra tiek į mafiją, tiek ir į 
organizuotą nusikalstamumą 
giliai įsivėlę. Visa tai, kas 
yra dėl akių daroma, tai tik 
žodžių srautas.

Kol bus dabartinė padė
tis, tai užsienio investicijos 
irgi tebus tik žodžiai. Dėl 
įstatymų nepalankumo ir di
delės biurokratijos Lietuva 
yra ekonominiam išvystymui 
nepalankių valstybių sąraše. 
Tad žymesnių investicijų 
bent ateinančiais metais ne

reikėtų tikėtis. Reikėtų ma
nyti, kad geriausia proga pri
traukti užsienio kapitalą, jau 
yra pražiopsota. Tuojaus po 
Lietuvos "De facto" pripaži
nimo buvo gana didelis už
sieniečių susidomėjimas, ir 
Lietuvoje buvo manoma, kad 
bus galimybė tapti - Europos 
Hong Kongu. Bet dabar tos 
svajonės - lyg dūmai išnyko. 
Išsprogdinus "Lietuvos ryto" 
redakcijos pastatą ir Švento
joje žuvų perdirbimo įmonę, 
apie kokias nors investicijas, 
nebetektų nė svajoti. Tie 
sprogdinimai įrodė, kad val
džia padėties nekontroliuoja. 
Naujų Metų linkėjimas ir vi
zija būtų, kad prie vairo atsi
rastų žmonės, kurie paimtų 
jautį už ragų. Nes dabarti
niai įrodė, kad jie to nesuge
ba. Kuomet žmonės pradės 
suprasti, kad kepti karveliai 
iš dangaus nekrenta ir nustos 
laukę išmaldų, bet patys pra
dės daugiau ir geriau gamin
ti, tuomet prasidės ir iš duo
bės lipimas. Baigdamas no
riu visiems "Dirvos" skaity
tojams palinkėti sveikų metų. 
O Lietuvoje esantiems - ma
tyti žydinčios Lietuvos viziją 
ir savo darbu jos siekti.

PRAŠYMAS PRIIMTI | 
EUROPOS SĄJUNGĄ 

Eivydas Radvila

Praėjusiu savaitę Lietuva 
oficialiai įteikė prašymą pri
imti ją į Europos sąjungą. 
Šis žingsnis laikomas labai 
reikšmingu tolimesnei šalies 
raidai, todėl Lietuvoje ne
stinga įvairiausių vertinimų. 
Vieni mano, kad savo svarba 
jis prilygsta kovo 11-osios 
aktui, o kitų nuomone, tai sa
vanoriškas Lietuvos nepri
klausomybės atsisakymas, 
panašus į 1569 metais Liubli
ne pasirašytu sąjungos sutartį 
su lenkais.

Prašymą Lietuva įteikė 
prieš pat prasidedant ES va
dovų susitikimui Madride. 
Jau antrą kartą jame dalyva
vo tos Vidurio Europos ir 
Baltijos valstybės, kurios yra 
pareiškę norą prisijungti prie 
ES. Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas pareiškė tikįs, 
kad pilnąja ES nare Lietuva 
taps iki 2000 metų.

Madride priimti sprendi
mai Lietuvai ir kitoms Balti
jos valstybėms vertinami 
kaip gan palankūs. Prieš pra

Šiuo "Dirvos" numeriu užbaigiame 1995 metus. 
Kitas "Dirvos" numeris išeis sausio 11 dieną.

H Linkime visiems mūsų skaitytojams, rėmėjams ir $ 
W talkininkams laimingų, dosnių ir kūrybingų & 
M Naujųjų 1996-ųjų metų.

'Dirvos" redakcija

sidedant viršūnių susitikimui, 
narystės ES siekiančios val
stybės buvo pareiškę pagei
davimą, kad jame būtų pri
imtas sprendimas pradėti de
rybas dėl įsijungimo ne vė
liau,kaip praėjus pusmečiui 
po ES tarpvyriausybinės kon
ferencijos. Ji prasidės kitų 
metų kovo pabaigoje Turine 
(Italija).

Kaip vėliau paaiškėjo, 
tokia įvykių raida nebuvo pa
tenkinta Vokietija. Ji norėjo, 
kad būtų priimtas sprendimas 
derybas dėl narystės ES pir
miausia pradėti su jos kaimy
nėmis - Čekija, Lenkija, Ven
grija. Vokietijos nuomone, 
Baltijos šalys yra arti Rusi
jos, todėl gali ki lti sunkumų, 
kai tapę ES narėmis, jos ims 
reikalauti ir saugumo garan
tijų. Slovakija dabar esanti 
perdėm nedemokratiška, Ru
munijoje ir Bulgarijoje prasta 
ekonominė padėtis, o Slovė
nija nesutaria su Italija.

Tačiau Prancūzijos ir 
(Nukelta į 7 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
• LIETUVA DAR ŠIAME ŠIMTMETYJE TIKISI TAPTI ES 

NARE. Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas tikisi, 
kad iki 2000-ųjų metų Lietuva bus priimta į Europos Sąjun
gą. Tokią išvadą jis padarė po Madride įvykusio Europos 
sąjungos šalių bei vyriausybių vadovų susitikimo.

• PAKEITUS KONSTITUCIJĄ, LIETUVOS ŽEMĘ IŠ- 
GRAIBSTYS UŽSIENIEČIAI. Kai Lietuvos Seimas pakeis 
Konstitucijos 47 straipsnį ir leis užsieniečiams mūsų šalyje 
įsigyti žemės sklypų, šiuo valstybės turtu bus spekuliuojama, 
o nemaža Lietuvos teritorijos dalis priklausys ne Respubli
kos gyventojams, - buvo teigiama Vilniaus universitete vy
kusioje tarptautinėje konferencijoje "Lietuvos integracijos į 
Europos Sąjungą strategija*.

Kalbėdamas forume, Lietuvos mokslų akademijos narys 
Antanas Buračas pabrėžė žinąs, kad jau dabar Vilniaus ir 
Kauno priemiesčiuose išpirkti dideli žemės plotai, kurių savi
ninkai laukia leidimo parduoti šiuos sklypus užsieniečiams.

Jo teigimu, "Lietuvos stojimo į Europą greitis ribojamas 
ne tiek teisinių standartų, kiek natūralių verslo problemų". 
Mat Europos Sąjungos reikalavimus atitinkanti teisinė valsty
bės sistema gins tik stambių ir turtingų firmų interesus, o tai 
gali sukelti socialinį konfliktą. Akademikas mano, kad ES 
priklausančios didelės valstybės kovoja už rinkas, o "mums 
svarbiausia išgyventi, sukurti socialinę piliečių gerovę".

• "KAS YRA KAS LIETUVOJE": 10.000 BIOGRAFIJŲ- 
Savaitę prieš Kalėdas Lietuvos didžiųjų miestų knygynuose 
bus pradedamas pardavinėti biografijų žinynas "Kas yra kas 
Lietuvoje", kurj parengė Kauno firma "Neolitas". Leidinyje, 
kaip teigia jo rengėjai, surinkti duomenis apie maždaug de
šimt tūkstančių žymiausių, įtakingiausių bei nusipelniusių Lie
tuvos žmonių. Pateiktos trumpos jų biografijos, žinios apie kū
rybą ar veiklą, nurodyti reikšmingiausi darbai. Pirmoji tokio po
būdžio lietuviška enciklopedinė knyga spausdinta Suomijoje.

• VIDAUS REIKALU MINISTRAS PRIPAŽINO, KAD ŠA
LYJE NESAUGU. Vidaus reikalų ministras Romasis Vaite
kūnas kolegijos posėdyje konstatavo, kad blogas teisėsaugi
ninkų darbas neigiamai atsiliepė Lietuvos žmonių saugumui 
ir tvarkai šalyje. Kriminogeninė situacija Lietuvoje yra sudėtin
ga, o pareigūnų veikla daugeliu atvejų verta kritikos, - sakė jis.

Ministras išskyrė šiemet ypač pagausėjusius finansinius 
nusikaltimus, pasyvumą taikant prevencinio sulaikymo įsta
tymą, nepakankamą kovą su organizuotu nusikalstamumu. 
Romasis Vaitekūnas kritikavo savo pavaldinius už tai, kad 
pernelyg daug nusikaltimų lieka neišaiškinti, tarp jų 106 tyči
niai nužudymai.

• LIETUVOS VYRIAUSYBĖ TURĖTU DOMĖTIS, KAIP 
UŽTIKRINAMOS LIETUVIU TAUTINIU MAŽUMU TEISĖS 
KITOSE VALSTYBĖSE. Tėvynės sąjungos - Lietuvos kon
servatorių pirmininkas Vytautas Landsbergis gruodžio 15 d. 
pareiškime "Dėl Lietuvos Vyriausybės nenuoseklios politikos 
lietuvių tautinių mažumų atžvilgiu" primena, jog Lietuvoje vei
kiantys tautinių mažumų įstatymai yra aukštai įvertinti tarp
tautinėse institucijose, tačiau kaimyninėse šalyse - Rusijoje, 
Baltarusijoje ir Lenkijoje tokie įstatymai neveikia. Todėl ten, 
pasak V. Landsbergio, gyvenančių lietuvių teisės pažeidžia
mos, o Lietuvos Vyriausybė nesirūpina paraginti kaimynų, 
kad jų šalyse atsirastų tokie kaip Lietuvoje įstatymai ir parite
tinis jų įgyvendinimas. Matant kaimyninės Baltarusijos lietu
vių reikmes, anot Vytauto Landsbergio, darosi itin gaila, kad 
Baltarusijos valdžia pasuko į nedraugiškos Lietuvai politikos 
kelią, sustabdydama kultūros centro Rimdžiūnuose statybą".

"Nesiskaitymo su lietuvių tautinėmis mažumomis faktai, 
jeigu kaimyninės valstybės jų nešalina, turėtų būti iškeliami 
tarptautinėse organizacijose. Vyriausybė, kuri nepasiekia 
vieno ir nedaro kito, neatlieka savo pareigų", - sakoma V. 
Landsbergio pareiškime.

• ROLANDAS PAVILIONIS VĖL IŠRINKTAS VILNIAUS 
UNIVERSITETO REKTORIUMI. 53 metų profesorius Ro
landas Pavilionis, filosofijos mokslų daktaras, vėl išrinktas 
Vilniaus universiteto rektoriumi, Universiteto tarybos posė
dyje 84 jo dalyviams balsavus už šį kandidatą ir dešimčiai 
prieštaravus. Per visą šį laikotarpį buvo pasiūlytas vieninte
lis kandidatas - R. Pavilionis. Pagal universiteto statutą rek
torius gali būti renkamas dviems kadencijoms.

• SULAIKYTAS "LITIMPEKS" BANKO VALDYBOS PIR
MININKAS. "Gavus pirminę medžiagą iš Centrinio banko 
dėl "Litimpeks" ir Akcinio inovacinio bankų veiklos, iškeltos 
dvi baudžiamosios bylos, sudarytos dvi tardymo operatyvinės 
grupės. Nuo praėjusios nakties taikomos priemonės, kurių 
tikslas - užbėgti įvykiams už akių, pirmiausia - neutralizuoti 
tą turtą, kuris neteisėtai sukauptas išduodant kreditus", - in
formavo ketvirtadienį Seimo plenariniame posėdyje Vidaus 
reikalų ministras R. Vaitekūnas. Pasak jo, sulaikytas "Litim
peks" banko valdybos pirmininkas G. Preidys. Šiuo metu tar
domi kai kurie aukšti komercinių bankų pareigūnai. Nuo 
gruodžio 20 d. vakaro apsuptas Akcinis inovacinis bankas, 
bet jo vadovai, nepaisydami reikalavimų, policijos pareigūnų 
į vidų neįleidžia. Nuo gruodžio 20 d. atšauktas leidimas Lie
tuvos akciniam bankui vykdyti visas operacijas. EL TA

Trumpas žvilgsnis į 
praėjusius metus

SAUSIS
Sausio 4 d. po 1994 m. lap- 

kričio balsavimų susirinko 
104-sis JAV Kongresas šį 
kartą su respublikonų parti
jos dauguma abiejuose rūmuo
se. Senate respublikonų dau
guma 53-47; Atstovų rūmuo
se: 30-204, su vienu neparti
niu. Senate pirmąsyk astuo
nios moterys, Atstovų rūmuo
se - 47. Senatorius Bob Dole 
(resp. iš Kansas valst.) tapo 
Senato daugumos vadu. 
Newt Gingrich išrinktas At
stovų rūmų pirmininku (Spea- 
kerof the House). Sausio 10 
Senatas patvirtino vienbalsiai 
naują Iždo sekretorių Robert 
Rubin.

Po skaudaus pralaimė
jimo JAV demokratų par
tijos tautinis komitetas išsi
rinko naują vadovybę. Pir
mininku tapo buvęs Pietinės 
Karolinos demokratų vadas 
Donald Fowler. Generaliniu 
partijos pirmininku išrinktas 
senatorius Christopher Dodd 
iš Connecticut.

Sausio pradžioje rusų ka
riuomenė apsupo Čečėnijos 
sostinę Grozny. Bombone
šiai ir artilerija padarė čečė
nams sunkių nuostolių. Pre
zidentas Jelcinas įsakė bom
bardavimą sustabdyti, atsi
liepdamas į Vokietijos kanc
lerio Kohl įspėjimą, kad toks 
brutalus čečėnų puolimas 
pakenks rusų santykiams su 
Vakarais. Rusijos puolimas tę
sėsi, prezidentas Jelcinas at
leido iš pareigų tris rusų gy
nybos reikalų viceministrus.

Italijoje premjeru pakvies
tas nepartinis finansininkas 
Lamberto Din. Jis sudarė iš 
nepartinių specialistų vyriau
sybę sausio 18 d. Bosnijoje 
sausio 2 d. prasidėjo karo pa
liaubos, tačiau susišaudymai 
nenurimo.

Amerika ir Vietnamas 
sausio 28 d. apsikeitė laiki
nomis diplomatinėmis atsto
vybėmis, susitarta atnaujinti 
diplomatinius ryšius ir baigti 
Amerikos taikytas Vietnamui 
sankcijas. Vietnamas sutiko 
grąžinti amerikiečiams 208 
mil. dol. už nusavintas po ka
ro nuosavybes. JAV grąžino 
Vietnamui bankuose užšal
dytą sumą - 130 mil. dol.

Alžiro mieste religinių 
fanatikų bomba užmušė sau
sio 30 d. 42 žmones. Japo
nijos žemės drebėjimas ap
griovė Kobe miestą, žuvo 
5,000 žmonių.

VASARIS
Čečėnijos prezidentas 

gen. Dudajev po šešių savai
čių aršių kovų pasitraukė iš 
sostinės Grozny. Vasario 2 d. 
Kaire susitiko Izraelio 
premjeras Rabin, PLO vado
vas Arafat, Egipto prez. Mu- 
barak ir Jordano karalius 
Hussein. Jie pasmerkė smur
to veiksmus, kurie trukdo tai
kos deryboms. Pabrėžta, kad 
taikai nenaudingas ir Izraelio

Iš visur apie visĄj
Utofo Afyirrfas tPušausfys

nutarimas plėsti žydų nauja
kurių statybas aplink Jeruza
lės miestą.

Prez. Clintonas įteikė 
Kongresui savo 1996 m. val
stybės biudžeto planą. Jame 
numatoma sumažinti valdžios 
išlaidas 144 bil. dol. per 5 me
tus. Jungtinių Tautų Saugu
mo taryba nutarė pasiųsti į 
Angolą tarptautinę 7,000 ka
riuomenę prižiūrėti taikos su
sitarimo tarp vyriausybės ir 
sukilėlių. Tikima, kad pa
vyks užbaigti civilinį karą 
per dvejus metus. Kaliforni
jos teisme prokurorai vasario 
mėn. pradėjo savo kaltinimus 
O.J. Simpsonui, kuris kalti
namas savo žmonos Nicole 
Brown Simpson ir jos pažįs
tamo balto vyro nužudymu. 
Teismas sukėlė visame pa
saulyje didelį susidomėjimą.

KOVAS
Kovo 3 d. iš Somalijos 

pasitraukė paskutinieji tarp
tautinės Jungtinių Tautų ka
riuomenės kariai. Pasitrauki
mą prižiūrėjo 1,800 JAV jū
ros pėstininkų ir 400 Italijos 
kareivių. Čečėnijoje, rusų 
spaudos žiniomis, Rusijos 
kariuomenė baigė užimti sos
tinę Grozny kovo 6 d. o kiti 
du didesni čečėnų miestai 
Gudermes ir Shali užimti ko
vo 30. Čečėnijos kovotojai 
pasitraukė į kalnus.

Bosnijos kareiviai sulau
žė paliaubas. Kovo 13 Dani
joje susitiko JAV viceprez. 
Gore ir Kroatijos prezidentas 
Tudjman. Prie Sarajevo pa
šautas nukrito Jungt. Tautų 
malūnsparnis, žuvo 9 pran
cūzai kareiviai ir keturi sužeis
ti. Į bosniečių puolimą atsa
kydami, Bosnijos serbai puo
lė Sarajevą, Gorazdę ir Tuz- 
lą, kurie buvo paskelbti JT 
saugiais miestais. Preziden
tas Clintonas suerzino britų 
vyriausybę kovo 17 d. sve
tingai priimdamas airių suki
lėlių prieš Belfasto vyriausy
bę vadą Gerry Adams. Ja
ponijoje kovo 20 požeminia
me traukinėlyje padėtos nuo
dingos dujos nužudė 12, su
sirgo apie 5,000 žmonių. Įta
riama religinių teroristų kulto 
grupė, vadovaujama "prana
šo" Asahara.

Kovo 31 d. prezidentas 
Clintonas ir JT gen. sekr. 
Boutros Boutros Ghali daly
vavo Haiti sostinės ceremo
nijose, kuriose taikos palai
kymą toje šalyje perėmė 
Jungtinės Tautos. Šeši tūks
tančiai kareivių ir 900 polici
ninkų iš 29 šalių prižiūrės 
tvarką. JAV kareivių bus 
2,400. Popiežius Jonas Pau
lius II paskelbė savo 11-tąją 
encikliką, kurioje pasmerkia 
mirties "kultūrą". Pareiš
kime "Evangelium Vitae" 
popiežius pasisako prieš euta
naziją, pasmerkia abortus ir 
mirties bausmę.

BALANDIS
Buvęs Vietnamo karo me

tu gynybos sekr. McNamara 
išleido knygą, kurioje prisi
pažįsta, kad jis ir kiti JAV 
vadai "baisiai klydo", tęsda
mi Vietnamo karą, kurį rei
kėjo baigti 1963 m. Knygos 
kritikai teigia, kad autorius 
per vėlai prabilo. Balandžio 
10 šen. Bob Dole, 71 metų 
amžiaus, paskelbė, kad jis 
kandidatas į prezidento vietą. 
Balandžio 19 savo kandida
tūrą paskelbė ir šen. Richard 
Lugar iš Indianos. Balandžio 
19 d. Oklahoma City, prie fe
deralinio pastato sprogo ga
linga bomba, žuvo 169 žmo
nės, šimtai sužeistų, pastatą 
vėliau teko nugriauti. Izrae
lio okupuotose arabų žemėse 
balandžio 2 Hamas teroristų 
būstinėje sprogo bomba, žu
vo 8 arabai, 30 sužeistų. Ba
landžio 9 du jauni arabai su
sisprogdino patys, kartu su
sprogdindami 7 Izraelio ka
reivius ir 45 sužeisdami. Pre
zidentas Clintonas balandžio 
30 paskelbė, kad nutraukia
ma prekyba su Iranu, kuris 
lėšomis palaiko terorizmą 
pasaulyje ir bando pasiga
minti branduolinius ginklus. 
Prezidentas pabrėžė savo opo
ziciją Rusijos vyriausybei, 
kuri pardavinėja Iranui įren
gimus, galinčius padėti ira
niečiams atominių ginklų ga
myboje.

GEGUŽĖ
Gegužės 9 Senatas patvir

tino naują JAV žvalgybos 
agentūros direktorių John 
Deutch, kurio uždavinys per
organizuoti slaptų operacijų 
skyrių, kurį labai pažeidė 
veikla aukšto agentūros val
dininko Aldrich Ames, kuris 
šnipinėjo Rusijai, o prieš tai 
- Sovietų Sąjungai. Bosnijos 
serbai pradėjo imti į nelaisvę 
Jungtinių Tautų taikos pri
žiūrėtojus. Iki gegužės 28 
buvo suimti 325 kareiviai, du 
prancūzai žuvo. Serbų nu
muštame malūnsparnyje žu
vo tarp kitų šešių ir Bosnijos 
užsienio reikalų ministras 
Ljubilankic. NATO karo 
lėktuvai pradėjo bombarduo
ti Bosnijos serbų taikinius, 
ginklų sandėlius. JAV vy
riausybė atsiuntė 7 karo lai
vus į Adrijos jūrą. Laivyne 
laikoma ir 12,000 jūros pės
tininkų (marinų). Gegužės 
10 prezidentas Clintonas lan
kėsi Maskvoje, tarėsi su rusų 
prez. Jelcinu. Tuo metu Eu
ropa minėjo 50 metų sukaktį 
nuo II Pasaulinio karo pabai
gos. Daug kas Clintoną kri
tikavo už jo vizitą Maskvoje, 
kuri tuo pačiu metu žudė če
čėnus, siekiančius nepriklau
somybės. JAV prezidentas 
tarėsi ir su Ukrainos preziden
tu Leonid Kuchma. Dau
giausia pabrėžta žinia, kad

(Nukelta į 8 psl.)
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KANČIŲ ARCHYVAI
Juozas Žygas

Nadiai, kurie vadovavosi 
rasistinėmis idėjomis, tautas, 
kurios, jų manymu, neturėtų 
vietos "Naujojoje Europoje", 
buvo numatę visai išnaikinti. 
Tuo tikslu buvo įsteigtas kon
centracijos - naikinimo sto
vyklų tinklas. Dabar tos sto
vyklos su krematorijais, su
degintųjų pelenais ir krūvo
mis vaikiškų batukų ir žaislų 
yra saugomos ateinančioms 
kartoms parodyti, kad toks 
košmaras daugiau nebepasi
kartotų. Ir Lietuvoje, Kaune, 
devintame forte yra "Genoci
do memorialas", kuris yra 
gausiai lankomas įvairių eks
kursijų. Visa tai daroma pa
rodyti nacių vykdytus žiauru
mus.

Tačiau visai kitaip yra 
elgiamasi su komunistiniu 
genocidu, jų paliktomis kan
kinimų ir žudymų kamero
mis ir KGB archyvais.

Norėčiau pradėti A. Bra
zausko viešu pareiškimu: 
"Lietuvoje genocido nebu
vo". Gal jis negirdėjo arba 
patogiai užmiršo Michailo 
Suslovo pareiškimą: "Bus 
Lietuva - tačiau be lietuvių". 
Kaip tokius planus kitaip pa
vadinti, jeigu ne "genocidu"? 
Kad tas A. Brazausko pareiš
kimas būtų svaresnis, reikia 
visą inkriminuojančią me
džiagą sunaikinti. Ir tai yra 
planingai vykdoma. Teisy
bės dėlei reikėtų pasakyti, 
kad po Kovo 11 d. dar ilgą lai
ką Lietuvos pareigūnai prie 
KGB archyvų prieiti negalė
jo. Per tą laiką KGB darbuo
tojai visus svarbesnius ir jų 
veiklą parodančius doku
mentus išsivežė. O paliko 
tai, pagal kuriuos ateityje tu
rėjo būti rašoma "Lietuvos 
kovų ir kančių istorija". Be 
to, KGB personalui pasitrau
kus, apie mėnesį laiko tuose 
rūmuose kas norėjo, tas ir 
šeimininkavo. Tie, kuriems 
padai svilo, tuo pasinaudojo 
ir visą medžiagą su jais surištą 
išsinešė, i

Buvusiems valdžioje 
įsigalėjus, prasidėjo sistema-
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MŪSŲ BENDRADARBIAI

VLADAS BACEVIČIUS

tingas buvusių KGB rūmų vi
daus įrangos naikinimas. 
Kad neliktų jų kruvinų pėd
sakų. Kuomet valdžios po
tvarkiais toks naikinimas 
vyksta, sunku jį sustabdyti. 
Prie to prisidėjo ir tariamas 
"rezistentas " Vyt. Skuodis, 
kurį išeivija be reikalo gerbė 
ir aukomis rėmė. Buvusieji 
politiniai kaliniai galbūt 
geriau jo praeitį žino ir jo į 
buvusius KGB rūmus, kur 
yra archyvai, tardymų ir 
kankinimų kameros, nenori 
įsileisti. Tad buvę kaliniai 
pasikeisdami eina sargybą. 
Bet, kaip sakant, "prieš vėją 
nepapūsi". Valdžia vietoje 
to, kad viską išlaikytų taip, 
kaip buvo, pradėjo tariamą 
"remontą". Kankinimų ka
meras, kurių sienos buvo 
kraujais nutaškytos ir kame
ras, kur dar buvo kulkų žy- 
mės;užtinkavo ir nudažė. 
Taip pat kameras, kur kali
niai buvo suspausti, kaip sar
dinės dėžutėje, įrengė taip, 
kaip Holiday Inn. Kameros 
su tvarkingai paklotomis 
lovomis ir spintelėmis šalia 
jų. Taip pat tokiame viešbu
čio tipo kalėjime yra skaityk
la ir biblioteka. Turbūt tik 
"saunos" nėra, bet ir ji gal at
siras.

Ar tai yra buvęs KGB 
kalėjimas? Tai yra nusikalti
mas ne tik prieš tuos, kurie 
ten kentėjo, bet ir prieš visą 
tautą. Toks nusikaltimas yra 
lygintinas su išdavyste ir baus
tinas kalėjimo bausme! Ką 
mes paliksime ateičiai, tik 
sudarkytą istoriją! Užsienie
čiai arba dabar užaugančioji 
karta, kuri to košmaro ne
matė ir jo nepergyveno, ap
lankę tokį tariamą KGB ka
lėjimą ir pasiskaitę tariamo 
"filosofo" Arvydo Juozaičio 
svaičiojimus apie lietuviškos 
kultūros "Aukso erą", nega
lės surasti, kodėl tie lietuviai 
demonstravo, kažkokiame 
ten "Baltijos kelyje" stovėjo 
ir nuo "gero gyvenimo" bė- 
go!

Šiandien mūsų skaitytojams pristato
me Vladą Bacevičių, ilgiausiai besidarbuo
janti "Dirvos" fotografą korespondentą. Jau 
46-erius metus "Dirva" jo nuotraukomis at
spindi Clevelando Lietuvių bendruomenės 
gyvenimą ir veiklą. Kadangi jis linkės dau
giau tik fotoaparatu spraksėti, o ne rašyti, tai 
pakalbinome jj, ir štai kas iš to išėjo.

Fotografuoti pradėjo 1937 m. su foto
aparatu "dėžute", kurj nusipirko pats. Pirmo
joje nuotraukoje - jo skautų skiltis. I skau
tus įstoti jį, Kauno keturiolikmetį, pakvietė 
Giedrė Žmuidzinavičiūtė, žymaus dailininko 
duktė, įkvėpusi šiai veiklai daug vaikų. "Neš
ti žmonijai gėrį - taip supratome gyvenimo 
prasme mano draugai Stasys Ilgūnas, Kazys 
Kaukoris, Antanas Viknius ir aš", - pasakoja 
V. Bacevičius. Jam šie metai kaip ir "Dirvai" 
- jubiliejiniai - skautas esąs jau 65-erius metus!

Taip jau atsitiko, kad fotografavimas, iš pradžių buvęs tik mėgstamiausias užsiė
mimas, tapo jo profesija. O skautiška veikla, išugdžiusi ir užgrūdinusi V. Bacevičiaus 
asmenybe, tapo jo gyvenimo būdu. Aistra fotografijai ir skautybės idėjoms bei jų plati
nimui labai tiko "Skautų aidui", su kuriuo bendradarbiavimas prasidėjo nuo 1938 m. 
Tokia buvo V. Bacevičiaus kelio į spaudą pradžia.

1949 m. jis atsidūrė Clevelando lietuvių bendruomenės veiklos sūkury. "Džiau
giausi, kad galėjau skaityti "Dirvą", nes ji lietuviška, - prisimena V. Bacevičius. - Prie 
redaktoriaus Kazio S. Karpiaus atnešiau nuotraukas į "Dirvą". Jose buvo Clevelando 
skautų organizacijos, persikėlusios iš Vokietijos ir atgaivintos čia, veikla. 1950 m. 
pradėjau fotografuoti susitvarkąs fotoaparatą ir didintuvą. Lengviausia dirbti buvo su 
redaktoriumi Baliu Gaidžiūnu. Padorus, geras žmogus".

Sunkiai dirbdamas tekintoju metalo apdirbimo fabrike, vėliau "Picker" rentgeno 
aparatų fabrike, rasdavo laiko ir fotografijai. Kaip gerai, kad visi renginiai, minėjimai, 
koncertai ir mūsų žmonės buvo įamžinami jo fotoaparatu! Tūkstančiai tūkstančių ne
gatyvų, kuriuose atsispindi Clevelando, Chicagos, Los Angeles, Kanados, Europos, 
Australijos lietuvių bendruomenių gyvenimas - tai metraštis būsimoms kartoms. 
Šiandien tai neįkainojamos vertės kultūros istorijos archyvas. "Ant negatyvų dar 
nemiegu, - juokauja V. Bacevičius. - Daug esu išsiuntęs į Chicagą, į Lietuvių skautų 
sąjungos kuriamą muziejų."

"I spaudą įsivėliau - kito ginklo neturėjau, sau apžadą daviau dirbti, kad 
okupantas žinotų, kad esam gyvi ir veiklūs. Ir dirbau spaudai neatlyginamai. Dariau 
geriausia, ką pajėgiau. Dievui, Tėvynei ir artimui. Netroškau pinigų, o dariau, nes 
mano kraštas kentėjo, - sako V. Bacevičius.

" Fotografavau visą laiką nesustodamas, - prisimena V. Bacevičius. - Buvo daug 
leidinių, visi jie prašydavo nuotraukų, ir viskas už ačiū. Kol nuotraukos būdavo ne
spalvotos, pats 12-14 valandų rūsy per naktis jas ryškindavau ir aprašydavau. Nusiunti 
šešias, o paima tik dvi. Bet tas nieko, Tėvynės labui. Ant Tėvynės aukuro."

Dauguma clevelandienčių yra patyrė V. Bacevičiaus paslaugumą ir rūpestį, ne 
vienas sulaukdavo jo pagalbos siųsdamas siuntinius giminaičiams į Lietuvą. "Aš 
parašydavau pirmesnis, kad ateis siuntinys, įdėdavau nuotraukų, - prisimena V. 
Bacevičius. Tokiu būdu daugybė "Čiurlionio" ansamblio, "Grandinėlės" šokių grupės, 
dainų ir šokių švenčių ir kitų lietuvių renginių vaizdų pasiekė Lietuvą. Gavusieji būdavo 
nustebę- Nusinešdavo į gamyklą ir parodydavo kitiems: "Matai, kas vyksta 
Amerikoje..."Šis užmegztas ryšys buvo savotiškas išeivijos lietuvių gyvavimo ir veikimo 
patvirtinimas ir propaganda tarp tėvynainių. Ir skriejo po 200 - 400 laiškų kasmet į Lietuvą 
nepažįstamiems, bet saviems...

Kas iš mūsų esame tiek paraše - turbūt vargiai atrastumėm tokių.
Šiuo metu V. Bacevičiaus nuotraukas spausdina aštuoni laikraščiai ir žurnalai: 

"Dirva" "Draugas", "Darbininkas", "Tėviškės žiburiai", "Ateitis", "Pasaulio lietuvis", 
"Skautų aidas," Europos, ir Australijos lietuvių spauda.

Per 58-erius metus draugystės su fotoaparatu būta visko." Kartą įlipau į medį, kad 
geriau apdovanojimo švente nufotografuočiau - pasakoja V. Bacevičius, - bet paslydau
- per šakas, per šakas ir pliumt nukritau. Gaila, gerą fotoaparatą sudaužiau. Kitą kartą, 
kai Clevelande besilankantį prezidentą G. Ford norėjau nufotografuoti, nusiritau nuo 
stalo ir susiplėšiau kelnes*

Reikėtų pasakyti, kad čia, Vakaruose, jis ne kartą buvo apdovanotas už veiklą 
lietuvybės labui, o 1993 m. gautas Geležinio vilko ordinas, anot paties V. Bacevičiaus, - 
už gerus darbus. "Darau viską iš paskutiniųjų. Nebeliko energijos po širdies operacijos"
- sako V. Bacevičius. Tačiau clevelandiečiai gerai žino, kad jis ir dabar niekam 
neatsisako padėti. Stebina jo kūrybingumas ir darbštumas, kai žvelgi į jo sukurtus 
proginius atvirukus. Kompozicijos įgūdžiai, kuriuos V. Bacevičius įgijo nepriklausomos 
Lietuvos laikais penkerius metus dirbdamas parduotuvių vitrinų dekoratoriumi, padėjo ir* 
paskatino pačiam imtis atvirukų kūrybos. Pirmas gimė 1947 m. ir atspindėjo skautų 
veiklą ir idėjas, paskui atsirado naujų temų...

Mūsų pokalbį su 80-metės "Dirvos" bendražygiu ir nuolatiniu talkininku, padėjusiu 
kurti savo nuotraukomis jos veidą, norėčiau užbaigti paties fotokorespondento žodžiais: 
"Mano tikslas - palikti pasaulį geresnį, negu buvo...“

Olga Čapienė
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RINKIMINIAI METAI
A. Pužauskas

Po Kalėdų ir Naujųjų Me
tų JAV-se kaip reikiant pra
sidės prezidento rinkimų kam
panija. Demokratų partija 
turi kandidatą, dabartinį pre
zidentą Clintoną, o netrukus 
paaiškės ir kitos didžiosios 
partijos - respublikonų kan
didatas. Komentatoriai spė
lioja, kad ši partija teturi tris 
dar nepabėgusius iš kovos 
lauko kandidatus: Šen. Bob 
Dole, šen. Phil Gramm ir bu
vusį švietimo ministrą, buv. 
Tennessee gubernatorių La- 
mar Alexander. Cinikai dar 
prideda, kad stiprių kandida
tų turime respublikonų tarpe 
keturis, nes šen. Bob Dole 
susidedąs iš dviejų asmeny
bių. Viena jo pusė esanti nuo
saiki, linkusi į kompromisus, 
mokanti nusileisti, o kita - 
kieta, nenuolaidi, užsispyrusi.

Paskutiniuose JAV pre
zidento rinkimuose savo kan
didatus iškėlė net 24 politi
nės partijos. Balsavimuose 
šį tą reiškė tik turtuolio Ross 
Perot įsteigta nepriklausoma 
partija, surinkusi 18.86 % vi
sų balsų. Demokratai lai
mėjo 42.95 % Respublikonai 
liko opozicijoje su 37.4 %. 
Visos kitos įvairių pažiūrų 
atplaišos nė viena negavo 
nors 1 %. Iš jų pavadinimų 
galima sprąsti, kad tai pačios 
kairiausios Amerikos gru
puotės: Darbininkų pasaulis, 
Darbininkų lyga, Darbininkai 
socialistai, Socialistai. Stip

riausia politinė grupė - Li- 
bertarai gavo apie 300,000 
balsų. Kandidatūras buvo 
iškėlę penki "nepartiniai" 
kandidatai, buvo dar gražiais 
pavadinimais: America First, 
Trečioji partija, Naujoji San
tarvė ir kitos. Nevados val
stijoje buvo dar balsuotojų 
įrašyti 2,537 asmenys lape, 
kuris vadinosi "Aukščiau ne
įrašyti". Manoma, kad tiek 
balsuotojų atliko savo de
mokratines pareigas, įrašy
dami patys save. Kitose val
stijose kandidatais į prezi
dentūrą buvo įrašyti 177,207 
asmenys.

Paskutinieji šių metų 
mėnesiai parodė, jog dviejų 
pagrindinių partijų kova jau 
tapo pikta ir negailestinga. 
Atstovų Rūmų pirmininkas 
Newt Gingrich, spaudoje 
persekiotas dėl savo parašy
tos knygos pardavinėjimo, 
dabar vėl pateko į nemalonu
mus dėl finansinių neaišku
mų. Jo bylą svarstys Etikos 
komitetas. Prezidentas Clin
tonas jau vetavo kelis Kon
greso atsiųstus įstatymų pro
jektus, jų tarpe valstybės biu
džetą. Debatai ir ginčai tęsia
si. Prezidentas pabrėžia ne- 
nusileisiąs, kad respublikonų 
dauguma Kongrese skriaustų 
senelius, vargšus, neturtingas 
šeimas, nors biudžetą subalan
suoti norėtų ir jo vyriausybė.

Atstovų Rūmuose labai 
aktyviai reiškiasi 1994 me-

tais išrinktieji kongresmenai. 
Naujokų yra 73 ir jie nebijo 
pasiginčyti ne tik su demo
kratais, bet ir su savo kolego
mis respublikonais. Iš kitos 
pusės, jų pažiūros turi derin
tis su pažiūromis tų ameri
kiečių, kurie juos išrinko ir 
pasiuntė į Washingtoną vyk
dyti jų valios. Balsuotojai 
vis daugiau rūpinasi Ameri
kos moraliniu charakteriu, 
tautinėmis vertybėmis, žmo
niškumu.

Neseniai knygynuose pa
sirodė Ben Wattenberg kny
ga "Values Matter Most". 
Autorius įrodinėja, kad tarp 
socialinių, kultūrinių proble
mų amerikiečiai ne tiek rūpi
nasi ekonomika, kiek nusi
kaltimų gausėjimu, mokyklų 
atsilikimu, vaikų išbėgimu iš 
namų ir per ankstyvu pasi
traukimu iš vidurinių mokyk
lų. Autorius teigia, jog ame
rikiečių, tikrai skurstančių, 
skaičius ne didėja, bet mažė
ja, nes pragyvenimo slenkstis 
nustatytas per aukštas. Kitas 
Amerikos gyvenimo stebėto
jas, buvęs švietimo sekreto
rius William Bennett, paskel
bė gerą pasisekimą turinčią 
knygą: "The Index of Lea- 
ding Cultural Indicators", 
išleistą Simon and Schuster, 
kaina 8.95. Čia Bennett nuro
do, jog nuo 1960 metų nusi
kaltimai Amerikoje padidėjo 
300 %, o smurto nusikaltimai 
pakilo 550 %. Per tuos 35 
metus nelegalių gimimų 
skaičius pakilo 400 %., šei
mų skyrybų skaičius padvi
gubėjo, tris kart daugiau pa

auglių nusižudo, o mokyklų 
egzaminų rezultatai pavojin
gai nukrito ir vis dar krinta.

Kai kurie demokratų po
litikai, nors ir pripažindami, 
kad problemų Amerikoje už
tenka ir jas reikia spręsti, nu
rodo, kad daug Europos kraš
tų pergyvena panašius sun
kumus. Prancūzijos vyriau
sybė sukėlė dideles visuome
nės demonstracijas vien pa
skelbdama, kad teks mažinti 
įvairias valdžios programas 
ir šeimoms skiriamus prie
dus. Amerikiečiai neturi vi
suotinės sveikatos apdrau- 
dos. Dirbantiesiems tenka 
mokėti už dantų taisymą, mo
kėti už gimdymus ligoninėse, 
nėra jokių vaikų priedų, ten
ka mokėti už vaikų skiepyji- 
mą, už akinius, už vaistus. O 
amerikiečiai, kurie nedirba ar 
ir dirbdami sezoninius dar
bus, neturi apdraudos, nau
dojasi Medicaid patarnavi
mais. Dabartinis prezidentas 
bandė įvesti visuotiną svei
katos draudimą, bet kol kas 
jam nepasisekė.

Knygos apie Amerikos 
vertybes autorius Bennett 
tvirtina, kad yra problemų, 
kurias įtvirtinti padėjo vy
riausybė, todėl vyriausybė 
turi jas bandyti pašalinti. Jis 
sako, jog "puvimo jėgos dar 
stiprios". Nelegalių gimimų 
skaičius vis dar auga. Jauni 
žmonės dar neatsisakė įvairių 
narkotikų, bet ėmė jų daugiau 
vartoti. Jis kritikuoja televi
zijos programas, kurios ska
tina smurtą ir pasileidimą. 
Dar per daug jaunų amerikie-

čių įsitikinę, kad galima gy
venti ir nedirbant. Narkotikų 
pareikalavimas esąs labai 
svarbus nusikaltimų skatin
tojas. Narkotikų naudotojai 
vagia, plėšia ir žudo, kad 
galėtų įsigyti kokių miltelių 
ar tablečių. Bennett knygos 
jau parduota apie 3 mil. Res
publikonų partijos politikai 
teigia, kad busimoji jų vy
riausybė sutvarkys šį mora
linį pasileidimą, sumažins 
valdžios šalpą ir perduos šal
pos reikalus valstijų adminis
tracijoms, kurios iš arčiau 
geriau žino, ką ir kiek ilgai 
šelpti, nes dabartinė sistema 
šalpą padarė gyvenimo būdu 
ir daugeliui vieninteliu paja
mų šaltiniu.

Nelauktą paramą Kon
greso demokratai gavo iš 
JAV katalikų vyskupų konfe
rencijos. Los Angeles kardi
nolas Roger Mahony papeikė 
respublikonų bandymą su
mažinti sveikatos, švietimo ir 
socialines programas. Tie 
bandymai padarys iš vienos 
tautos tris tautas, kalbėjo kar
dinolas. Viena bus turtingų
jų tauta, kitą sudarys suspaus
ti ir amžinai nesaugūs žmo
nės, o trečią—beviltiški skur
džiai. Kardinolas sutiko, kad 
galima šalpos sistemą refor
muoti, gerinti, ir valstybės 
biudžetą reikėtų subalansuo
ti, tačiau negalima užkrauti 
šios sunkios naštos ant mūsų 
visuomenės silpniausiųjų na
rių pečių.

Lietuvos Respublikos garbės 
generalinio konsulo 

Vytauto Čekanausko žodis
'Žemėj Lietuvos, ąžuolai žaliuos 
Ąžuolai žaliuos, žemėj Lietuvos'

Šiais dainos žodžiais 
skambėjo visa Lietuva pasku
tiniojo tautinio atgimimo lai
kotarpio metu. 1994 metų 
vasarą šie žodžiai vėl nuošir
džiai veržėsi iš beveik kiek
vieno choro, žygiuojančio 
sostinės Vilniaus gatvėmis į 
pirmąją visuotiną dainų šven
tę vėl laisvoje ir nepriklauso
moje Lietuvoje. Ten žygiavo 
ąžuolų žemės vaikai.

Šiandien, prisiminimuo
se grįždami į 1918 metus, kai 
kūrėsi nepriklausomos Lietu
vos valstybės kariuomenė, 
žaliuojančiais Lietuvos ąžuo
lais turime vadinti visus tuos, 
kurie savanoriškai stojo į jos 
gretas Tėvynę pavojuje ginti. 
Jie savo darbą atliko, ir už tai 
mes jiems amžinai liksime 
dėkingi. Jeigu ne jų pasiau
kojimas, tai šiandien vargu ar 
mes galėtume džiaugtis bū
dami lietuviais. Jų pastango
mis apginta ir išsaugota Lie
tuvos valstybė ir sudarė tuos 
pamatus, ant kurių, žlugus 
Sovietų Sąjungai, bandome

atstatyti sugriautą Lietuvos 
valstybės rūmą.

Deja, šiandien naujai at
sikuriančioje Lietuvos kariuo
menėje mes jau pasigendame 
ne tik ąžuolų, bet ir ąžuoliu
kų. Ankstyvesnis entuziaz
mas išblėso, kasdieniniai rū
pesčiai sunkia našta užgulė 
lietuvį. Tėvynės saugumas 
tapo beveik užmirštas, jam 
dėmesio kreipiama tik tiek, 
kiek lieka trupinių ir nuo taip 
jau vargingo stalo.

Lietuvos jaunimas, suža
lotas ilgos okupacijos ir nau
jai atrastos demokratijos, anks
čiau pasididžiavimą reiškian- 
tiems dainos žodžiams šian
dien suteikia naują reikšmę - 
tik viltį, kad Lietuvoj kada 
nors ir vėl ąžuolai žaliuos. 
Pažiūrėkime vien tik į statis
tiką - kiek kas metai šaukia
ma naujokų į kariuomenę ir 
kiek jų randama tinkamais 
(fiziniai) atlikti karinę prie
volę. Ar sekdami tokiu pa
vyzdžiu mes galėsime bet 
kada prilygti turėtam lietuvio

kareivio vardui?
Štai žiupsnelis žinių apie 

Lietuvos kariuomenę iš Vla
do Kazlausko straipsnio "Su
laužyta priesaika", paimto iš 
"Lietuvos Aido" 1995.11.09 
Nr. 226, ir kaip apie ją anais 
laikais atsiliepė svetimtaučiai. 
Prieš pat pirmąją sovietinę 
okupaciją Lietuvoj buvo:

apie 30,079 kareivių bei 
puskarininkių 

1,817 karininkų 
6,Q00 šaulių (turėtų būti 

60,000 -vč)

Specialistų nuomone, pa
skelbus visuotinę mobiliza
ciją,tėvynės ginti galėjo stoti 
apie 180,000 Lietuvos gy
ventojų.

Neutralių stebėtojų aki
mis, Lietuvos kariuomenė 
buvo gerai paruošta. Apie 
tai rašo buvęs Lenkijos kari
nis atstovas Lietuvai, genera
linio štabo pulkininkas Leon 
Mitkleic, savo atsiminimuo
se: Lietuvos kariuomenės 
pėstininkai geri, ištvermingi, 
ambicingi, fiziškai stiprūs, 
drausmingi.

Praslinkus keleriems me
tams, jų kovingumą aukštas 
Vermachto karininkas taip 
įvertino: "Rytų fronte ma
čiau metant ginklus ir bėgant 
įtalų, ispanų, Balkanų tautų 
karius, bet nemačiau ir negir
dėjau, kad iš mūšio lauko bū

tų bėgę lietuviai. Nežinau 
jokios kitos tautos, kurioje 
šios vertingos žmonių gimi
nės savybės (drąsa, pasiauko
jimas) būtų išsivysčiusios to
kiu aukštu laipsniu kaip lie
tuvių tautoje".

Ar greitai ateis laikas, 
kai svetimieji mumyse ir vėl 
pastebės tas vertingas žmo
nių savybes, kuriomis pasi
žymėjo mūsų pirmtakūnai? į 
tai pirmiausia atsakymo rei
kia jieškoti pačioje tautoje. 
Deja, tik sveikoje tautoje 
gimsta ąžuolai. Šiandien gi 
matome jų stygį, nes tauta 
sirguliuoja.

Aukštai virš Gedimino 
pilies plevėsuoja ta mūsų 
trispalvė. Jai priesaiką duo
da maži ir dideli. Bet ar vien 
garbės kuopos pakaks ją ten 
visiems laikams išsaugoti? 
Mūsų tautos amžini priešai 
jau ir vėl grasinančiai kalba 
apie sugrįžimą į ten, iš kur 
vos tik keli metai išsikraustė. 
O kad taip neįvyktų, ar esa
me pasiruošę jiems kelią pa
stoti?

Lietuvos kariuomenės 
atkūrimas vyksta jau keli 
metai. Jos tobulėjimui reikia 
ne tiek moderniškų ginklų, 
kiek įkvėpimo senų dvasinių 
vertybių. Ne karių skaičiuo
se yra galybė. Tai parodė ir 
mūsų tauta ilgai užsitęsusio-

se partizaninėse kovose prieš 
okupantą. Tik su dvasinių 
vertybių sugrįžimu grįš ir 
laikas, kai tarnyba kariuome
nėje nebus koks bausmės at
likimas, o pareigos tėvynei 
išpildymas.

Kariuomenė yra pagrin
dinė mūsų tautos ir valstybės 
atrama. Jos paskirtis tai ne 
tik mokyti jaunimą karo moks
lo, bet ir visapusiškai jį ruoš
ti tapti tėvynės ąžuolais. To
kius piliečius augino prieška
rinė nepriklausoma Lietuva, 
tokį uždavinį tad turi prisi
imti ir šiandieninė Lietuva.

Tegul tad ši Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo paminė
jimo diena įdiegia daugiau 
ryžto ir pasišventimo krašto 
vadovams kurti aplinką, ku
rioje ąžuolai niekuomet ne
nustotų žaliavę, o trispalvė - 
plevėsavus visoje laisvoje 
Lietuvoje.

• • •
Kariuomenės šventės 

meninę programą išpildė 
solistė Janina Čekanauskienė 
ir akomponiatorė Raimonda 
Apeikytė.
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TALKA LIETUVOS 
BIBLIOTEKOMS

Antanas Dundzila

Išeivijos visuomenė su
randa vis naujų būdų talkinin
kauti sovietinės okupacijos 
nuniokiotai Lietuvai. Kuria
si nauji sambūriai, kurie sa
vo pasirinktoje srityje besi
darbuojančių profesionalų 
pastangomis telkia paramą. 
Visa tai vyksta šalia asmeni
nių pastangų, kuriomis sten
giamasi padėti giminėms, 
pažįstamiems ar net ir nepa
žįstamiems, okupanto nu
skriaustiems asmenims.

Organizuota Amerikos 
lietuvių talka Lietuvai yra 
stebinančiai didelė ir plati. 
Visų čia neišskaičiuosi, bet 
negalima nepaminėti dešimt
mečius varomos BALF-o

veiklos, Katalikų religinės 
šalpos, Tautos Fondo, US 
Baltic Foundation, Lithua
nian Mercy Lift, Saulutės, 
A.P.PL.E., keleto našlaičių bei 
sergančių vaikų globos vie
netų, Partizanų šalpos fondo, 
Kauno technologijos univer
sitetui Amerikoje talkinan
čios patarėjų tarybos, gydy
tojų bei dantistų ir dar, tur
būt, daugelio kitų.

Viena iš naujausių, kūry
bingu įžvalgumu tarnaujan
čių junginių yra organizacija, 
šiuo metu pradėjusi kaupti 
talką Lietuvos bibliotekoms. 
Organizacija veikia ASSIST 
Intemational, Ine. vardu, jos 
viena iš pagrindinių steigėjų

NEPRALEISKIME PROGOS
Baltistikos studijų Wash- 

ingtono universitete, Seattle 
WA mieste, organizatorė Ina 
Bertulytė Bray praneša gavus 
šitokią žinią:

Antanas Dundzila Jums 
yra atsiuntęs straipsnį apie 
šitą mūsų programą.

Vakar iš universiteto 
man atsiuntė lankstinuką au
koms rinkti. Tuo pačiu man 
buvo telefonu pasakyta, kad 
jei mes, baltiečiai, nesugebė
sime iki kovo mėnesio su
rinkti $75,000, tai universite
to department of Develop- 
ment iš to projekto pasitrauks. 
Jie buvo užsimoję kreiptis į 
stambius šaltinius, kad iki 
galo 1998 metų surinktų li
kusius 700,000, kad būtų 
"endowed fund". O be tos 
sumos, nebus ir programos.

Ta kuklioji dabartinė pro
grama jau verčia profesorius

redakcijos kolektyvą su pra
šymu padėti surinkti tą dabar 
jau kritišką sumą.

Tarp ko kitko, profesorė 
V. Kelertienė mūsų univer
siteto programą labai remia. 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė (V. Kamantas) paau
kojo $4,000, be kurių nebūtų 
įsiteigęs Baltic Studies Sum- 
mer Institutę (BALSSI). 
1994 metais, kuris ateinančiu 
vasarą bus U. of Illinois, 
Chicago, nebūtu buvę jokios 
pradžios, jokios svajonės. 
(Antanas Dundzila to nepa
minėjo).

Sveikinu jus visus šv. 
Kalėdų proga.
Su pagarba

Ina Bertulytė Bray 
3883 45th Avė. 
NE. Seattle, WA9810 
FAX (206) 524-3134 
Tel. (206) 523-1620

yra bibliotekos mokslų srity
je dirbanti Washingtono apy
linkių gyventoja Dalė Lu- 
kienė. Tai profesionalės bib
liotekininkės pastebėta ir vys
toma talka Lietuvos pagrin
dinėms bibliotekoms. Pasta
rųjų sąrašą sudaro Kauno ir 
Vilniaus mokslinių instituci
jų bibliotekos, o taip pat ir 
keletas viešųjų bibliotekų. 
1995 lapkričio mėn. išsiųsta
me Assist. Intemational laiš
ke jų išvardinta net aštuone
tas. Laiškas pradedamas sa
kiniu, kuris nusako šio darbo 
reikalingumą: "Kaip žinote, 
Lietuva skaudžiai ir sunkiai 
stengiasi persitvarkyti iš ko
munizmo į demokratiją ir 
rinkos ekonomiją".

Pagrindines Lietuvos 
bibliotekas būtina moderni
zuoti, jas įjungiant į ryšių 
tinklą su kitomis pasaulio 
bibliotekomis ir bendrai, jose 
diegiant automatizaciją. Čia 
reikia dviejų dalykų. Lietu
vos institucijoms reikia įsi
jungti į pasaulinio masto bib
liotekų tinklą, kad kitur esan
ti medžiaga būtų prieinama 
Lietuvai. Antra, reikia tinka
mų, personalinių kompiute
riukų, kad mokslininkas ar 
darbuotojas Lietuvoje galėtų 
tuo tinklu naudotis. Assist 
Intemational šiuo metu kaip 
tik ir rūpinasi antruoju reika
lu: iš įmonių ir asmenų nori
ma surinkti apie 100 Ameri
koje šiaip jau metamų lauk, 
"pasenusių" PC 286 ir PC 
386 kompiuteriukų ir juos 
"atšviežinus" lengvai ir pi
giai prieinamais patobulini
mais, pristatyti Lietuvos 
bibliotekoms. Tokie kompiu

teriai Lietuvos bibliotekoms 
bus naudingi net sekančio 
šimtmečio pirmajame de
šimtmetyje.

Šio straipsnio tikslas irgi 
dvejopas. Pirma, privalu vi
suomenę informuoti apie pla
tesnės apimties išeivijai bei 
Lietuvai reikšmingus darbus. 
Šiuo projektu išeivija tikrai 
gali didžiuotis.

Antra - per "DIRVĄ" ei
name į visuomenę, prašome 
talkos. Jei dirbate įmonėje ar 
kitaip žinote apie metamus 
lauk senus kompiuteriukus - 
juos nukreipkite pas Assist 
Intemational žmones. Visų 
pirma, šio projekto pasiseki
mui reikia senų, Amerikoje 
nebenaudojamų kompiuterių! 
Taip pat reikia šiek tiek au
kų, kuriomis surinkti kom
piuteriai bus "atšviežinami", 
pritaikomi Europos elektrai, 
sandėliuojami ir gabenami į 
Lietuvą. D. Lukienė skaičiuo
ja, kad šio projekto pirmajam 
etapui reikės iki $20,000 - 
išeina tik apie $200 vienai 
mašinai. Tai nepaprastai pi
gus, efektingas būdas padėti 
Lietuvos bibliotekoms.

Visas aukas - ir kompiu
terius, ir pinigus - galima nu
sirašyti nuo JAV pajamų mo
kesčių. Assist Intemational 
yra pelno nesiekianti, nuo 
mokesčių atleista įstaiga, jau 
teikianti sudovanotą profe
sinę spaudą bei informaci
nius CD-ROM diskus net še
šioms Lietuvos bibliotekoms. 
Visais reikalais kreiptis į 
Assist Intemational, Ine. 
Būstinę 4141 N. Henderson 
Rd, Suite 1216, Arlington, 
VA 22203.

Projekto inciatorė D. Lu
kienė jau keleri metai gražiai 
reiškiasi talkoje Lietuvos bib
liotekoms. Ji išrūpino kelias 
stažuotės stipendijas, Lietu
voje su vietinėmis talkinin
kėmis suorganizavo biblio
tekininkų konferenciją, glo
boja į Ameriką atvykusius 
bibliotekų pareigūnus bei pa
reigūnes ir t.t. Taigi dirbama 
su atsakomingais, patyrusiais 
žmonėmis.

Prieš daugelį metų, kai 
Lietuva dar buvo okupuota ir 
cenzūros supančiota, viena
me Mokslo ir kūrybos sim
poziume Algirdas Greimas 
taip pasakė: "Tokią Lietuvą 
turėsime, kokia jai bus duo
dama informacija!" Šis A. 
Greimo teigimas galioja ir 
šiandien. Lietuvą reikia at
plėšti nuo sovietinio menta
liteto, nuo to okupacinio ka
mieno ir orientuoti, jungti į 
Vakarų pasaulį. Tai būtiny
bė, kad demokratija Lietuvo
je stiprėtų, kad krašto ekono
minis lygis kiltų. Šiuose už
daviniuose plačioji visuome
nė taip pat turi savo pareigas. 
Štai - kūrybingas, praktiškas 
sumanymas - guli kaip ant 
stalo. Jam tereikia visuome
nės pritarimo bei paramos.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

REZOLIUCIJA
kreipti dėmesį į baltiečius; 
istorijos, tautosakos, ekolog
ijos ir t.t. kursuose ar semina
ruose jau įtraukiamos baltie- 
čių temos. Biblioteka prade
da plėsti savo knygų kolek
ciją, simpoziumai svarsto 
mūsų problemas - pav.,gegu
žės mėnesį, kai buvo simpo
ziumas "Ecological Problems 
of the Baltic Sea", kuris 
sutraukė žymius specialistus, 
Valdas Adamkus kalbėjo ir 
apie Baltijos kraštams paliktą 
žalą. Viskas vėl dings jei ne
bus "endowed fund".

Ar tikrai jau yra taip ne
įmanoma tarp lietuvių, latvių 
ir estų surinkti $75,000? 
Tiek metų skundėmės, kad 
amerikiečiai nieko apie Lie
tuvą nežino. Atsirado puiki 
proga amžiams įgyvendinti 
mums taip palankią Baltis
tikos Mokslų programą, kuri 
mokytų ir lietuvius, ir sve
timtaučius viename iš stam
biausių JAV universitetų. Ar 
mes dėl kelių grašių pralei- 
sim tą progą? Kreipiuos į

Čikagos lietuvių vi
suomenės susirinkimas, įvy
kęs 1995 m. lapkričio 26 d., 
Jaunimo centre, pritardamas 
buvusių Genocido tyrimo 
centro darbuotojų kreipimui
si ir protestuodamas prieš 
Lietuvos genocido tyrimo 
marinimą ir KGB muziejaus 
reliktų naikinimą Lietuvoje, 
priėmė šią rezoliuciją:

I
Susirinkimas prašo 

JAV Lietuvių bendruomenę, 
Amerikos lietuvių tarybą ir 
kitas lietuviškas organizaci
jas atkreipti dėmesį į Lietu
vos genocido tyrimo marini
mą :

1. Išaiškinti, kas at
sakingas už KGB rūmų re
montą, kuris naikina LKP ir 
KGB žiaurumų įrodymus, o 
taip pat komunistinio Mask
vos teroro liudijimus.

2. Sustabdyti tokį 
"remontą" ir atstatyti Lietu
vių kančių įrodymus, buvu
siose kalinių kamerose.

3. įvertinti Tuskulė
nų dvaro tyrinėjimus.

n
Susirinkimas reiškia 

didelę pagarbą budintiems 
prie buvusių KGB rūmų ir 
prašo visų užsienio lietuvių 
juos paremti materialiai, au
kas siunčiant per BALFą, at
skirai pažymint KGB rūmuo
se budintiems.
III

Susirinkimas prašo 
viso pasaulio lietuvišką spau
dą ir visas informacijos prie
mones išgirsti ir skelbti susi
rinkimo nutarimus ir buvusio 
Genocido tyrimo centro 
darbuotojų kreipimąsi.

Susirinkimo organi
zatoriai : Lietuvių politinių 
kalinių sąjunga ir Lituanis
tikos tyrimo ir studijų cen
tras.
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LENKIJA TURISTO AKIMIS
Henrikas Stasas

Keliauti-reiškia pa
žinti svetimus kraštus, žmo
nes ir kultūrą. Tad šią vasarą 
viešėję Lietuvoje, nutarėm su 
žmona iš arčiau pažinti kai
myninį kraštą - Lenkiją.

Saulėtą rugsėjo rytą 
iš Vilniaus aerouosto Lietu
vos avialinija (Lithuanian 
Airlines) pakilome į Varšu
vą. Malonių lėktuvo tarnau
tojų buvome įspėti, kad skry
dis į Varšuvą truks tik 50 mi
nučių. Todėl lėktuvui paki
lus, jos mums tuoj pasiūlė 
vyno ir gardžių sumuštinių. 
Toks besišypsančių merginų 
patarnavimas kėlė ryto nuo
taiką ir džiugino širdį, kad 
Lietuva laisvės sparnais gali 
raižyti erdves ir trispalvę net 
virš debesų. Tik gaila, kad 
tokio gražaus saulėto ryto ke
lione toks mažas keleivių 
skaičius pasinaudojo. Lėktu
ve buvome tik 5 keleiviai ir 
katinas, kurį viena amerikietė 
vežėsi net iš Ukrainos.

Taip besigėrint skry
džiu virš saulės nušviestų de
besų, laikas bematant prabė
go ir lėktuvas nusileido Var
šuvos aerouoste. Pirmą kartą 
nusileidus lenkų žemėje, din
gtelėjo mintis, jog su lenkų 
tauta, laimei ar nelaimei, is
torija buvo mus surišusi gana 
artimais ir net giminingais 
ryšiais. Tačiau apie tai galvo
ti nebuvo laiko, nes reikėjo 
skubėti atlikt pasų kontrolę ir 
aerouoste surasti Orbis kelio
nių įstaigos tarnautoją. Net
rukus atsirado ir minėtos įs
taigos tarnautoja, kuri tuoj 
mažu autobusiuku mus nu
vežė į miesto centre esantį 
Foram viešbutį. Čia buvo nu
matyta 6val. vakaro susitikti 
su kita kelionių įstaigos tar
nautoja, kuri mus lydės 10 

Vartai j Wilanow rūmus. H. Staso nuotr. Lazienki rūmai Varšuvoje. H. Staso nuotr.

dienų kelionėje po Lenkiją. 
Tad turėdami iki vakaro daug 
laiko, nutarėm pasidairyti po 
miestą ir šiek tiek susipažinti 
su aplinka.

Stebint šio miesto 
centrą iš pirmo žvilgsnio at
rodė, kad Varšuva niekuo ne
siskiria nuo kitų Europos 
miestų. Čia kaip kituose did
miesčiuose dominuoja dau
giaaukščiai plieno ir stiklo 
pastatai, kurie dabar tapo 
kiekvieno miesto simboliu. 
Diena buvo nepaprastai graži 
ir saulėta, o pastatų stiklinės 
sienos švitėjo ir atrodė lyg 
saulės spinduliai šokinėtų 
nuo vieno pastato prie kito, 
suteikdami visai aplinkai 
jaukios šviesos ir šilumos.

Tačiau Varšuvos 
miesto centre išsiskyrė vie
nas didingas tamsus pastatas, 
nuo kurio joks saulės spindu
lys ncatšoko. Tai sovietinės 
architektūros šedevras - mo
kslo ir kultūros rūmai. Šis 
pastatas savo gramozdiška 
architektūra išsiskyrė iš vi
sos aplinkos. Vietiniai gy
ventojai sako, kad tai Stalino 
dovana Lenkijai. Iš didelės 
centro aikštės šakojasi gatvės 
visom kryptim ir platūs me
džiais apsodinti bulva- 
rai.Karo metu visi čia egzis
tavę pastatai buvo sugriauti, 
tad reikia stebėtis, kaip len
kai puikiai atstatė miestą, net 
su visom stilių detalėm ir 
spalvom. Žiūrint į šiuos nau
jai atstatytus pastatus mato
si, kad kiekviena Europoje 
klestėjusi architektūrinė sro
vė ir čia palikusi savo pėdsa
kus. Čia tiek gotikos, rene
sanso, baroko žymu kiekvie
name pastate. Ypač čia mato
mi buvusių didikų rūmai, ku
rie tiesiog klasiškai atstovau-

Varšuvos pilies kiemas su Zigmanto kolona. H. Staso nuotr.

Varšuvos sienos ir barbikonas. H. Staso nuotr.

ja minėtus architektūrinius 
stilius. Šie miestui suteikia 
daug elegancijos ir grožio. 
Tad visą popietę vaikščiojom 
ir gėrėjomės Varšuvos stilin
gais pastatais bei gražiais 
parkais. Sekančią dieną žy
mesnius Varšuvos pastatus ir 
kitas turistines atrakcijas jau 
lankėme su vadove Marija , 
kuri mus plačiau su Varšuva 

supažindino.
Pirmiausia vykome į 

senamiestį, nes tai kiekvieno 
miesto širdis. Varšuvos sena
miestis Čia pradėjo kurtis 13 - 
14 amžiuje. Dar matosi jį su
pančios sienos ir barbikonai. 
Įdomus jo šachmatų lentos 
išplanavimas su nemaža, tai
syklinga keturkampe turgaus 
aikšte. Iš kiekvieno aikštės 

kampo išeina dvi gatvės. Vi
duramžiais čia prasidėjusi 
mūrinė statyba buvo dau
giausiai gotinio sitliaus. To
kių pastatų su arkiniais lan
gais, nišomis ir polichromi
niais interjerais ir dabar čia 
dar daug matosi. Tik po šve
dų invazijos, kai daug pasta
tų buvo sugriauta, atstatant 
naujus,jau iškilo renesansas 
ir vėliau barokas. Ypač po 
antrojo pasaulinio karo go
tiką buvo sunkiausia atsta
tyti, nes labai mažai sienų 
fragmentų buvo išlikę. Ta
čiau lenkai,naudodamiesi se
nom nuotraukom ir rastais 
miesto planais, fantastiniai 
atstatė pastatus su mažiau
siom detalėm, ir senamiestis 
turistus sutinka savo roman
tinėj atmosferoj.

Daug stilingų namų 
ir šiandien dar supa senamie
sčio turgaus aikštę. Kiti puo
šia iš aikštės išeinančias gat
ves ir dažnai verčia žiūrovą 
net sustoti prie viduramžių 
architektūros meistriškai iš
baigtų detalių. Šių pastatų rū
siuose dar įrengtos romanti
nės kavinės, geri restoranai 
bei suvenyrų parduotuvės. 
Pačioj aikštėj dabar turgai 
nebevyksta, tačiau gana gyva 
šių laikų prekyba. Čia po 
spalvotais skėčiais turistai 
gaivinasi šaltu alum, gurkš
noja kavą ar užkandžiauja.

(Bus daugiau)
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PRAŠYMAS PRIIMTI | 
EUROPOS SĄJUNGĄ 

Eivydas Radvila

KĄ VEIKIA BALFAS

(Atkelta iš 1 psl.)

Šiaurės valstybių reikalavi
mu, į baigiamąjį pareiškimą 
buvo įtrauktas sakinys, ku
riuo pažymima, kad visos 
šios šalys bus laikomos ly
giomis. Kita vertus, tai ne
reiškia, kad su visomis vals
tybėmis derybos prasidės 
vienu metu.

Europos Sąjungos vado
vai pavedė Europos Komisi
jai paruošti atskirą pranešimą 
apie kiekvieną į ES norinčią 
įsijungti Vidurio Europos 
valstybę, taip pat išnagrinėti, 
kaip plėtimasis apskritai pa
veiks Europos Sąjungą ir jos 
biudžetą.

Šie pranešimai turi būti 
paruošti dar prieš pasibaigiant 
tarpvyriausybinei konferen
cijai, kad Europos Sąjungos 
vyriausybė galėtų kuo grei
čiau nuspręsti, kada pradėti 
derybas dėl narystės su tomis 
šalimis, kurios atitinka de
mokratijos ir rinkos ekono
mikos reikalavimus.

Tokį sprendimą galima 
laikyti tik daliniu Vokietijos 
laimėjimu. Ji gali tikėtis, 
kad geriausiai keliamus rei
kalavimus atitiks kaip tik jos 
remiamos kaimynės. Tačiau 
jį galima vertinti ir kaip pa
lankų Baltijos valstybėms. 
Visų pirma, niekur nekalba
ma, kad narystė ES gali pri
klausyti nuo "blogų kaimynų 
nuotaikos". Kita vertus, toks 
sprendimas vers šias valsty
bes pasitempti, kadangi da
bar viskas priklauso nuo jų 
pačių pastangų.

Jau Madrido susitikime 
A. Brazauskas siūlė Europos 
Komisijai pirmiausia paruoš
ti metodiką, pagal kurią būtų 
patikimai įvertinama valsty
bių pradinė padėtis. Jis ste
bėjosi, kad pasaulyje platina
mos labai prieštaringos ži
nios apie Lietuvą, šalies eko

nominę padėtį nevienodai 
apibūdina net didžiosios pa
saulio finansinės institucijos. 
Lietuvos Prezidento nuomo
ne, negalėjo taip atsitikti, kad 
Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas vienam gyventojui 
šiuo metu būtų dvigubai ma
žesnis nei kitų Baltijos valsty
bių, nors apie 1990 metus jie 
buvo panašaus dydžio.

Lietuvos asociacijos su
tartyje su ES numatyta, kad 
sąjungos narėms bus leidžia
ma įsigyti nekilnojamąjį turtą 
Lietuvoje pagal ES priimtas 
taisykles. Jos reikalauja, kad 
nekilnojamasis turtas būtų 
parduodamas kartu su po jais 
esančia žeme. Tačiau Lietu
vos Konstitucija numato, kad 
žemę šalyje gali įsigyti tik 
Lietuvos piliečiai.

Siekiant pašalinti šį prieš
taravimą, septynios Seime 
atstovaujamos partijos dar 
prieš Lietuvai pareiškiant no
rą tapti ES nare, suderino ir 
pasirašė susitarimo dėl Kon
stitucijos 47-ojo straipsnio 
papildymo ir jo įgyvendini
mo konstitucinio įstatymo 
pagrindinių nuostatų proto
kolą. Iš Seime atstovaujamų 
politinių partijų susitarimo 
nepasirašė tik Tautininkų 
frakcija. Jie priešinasi sku
botam ir neparuoštam Lietu
vos jungimuisi į ES.

Parengtame Konstituci
nio įstatymo nuostatų proto
kole numatoma, kad Žemės 
nuosavybės teisės subjektai, 
pagal kontrolinius akcijų pa
ketus, bus skirstomi į nacio
nalinius (Lietuvos) ir užsie
nio subjektus, dalyvaujančius 
Lietuvos ūkyje.

Tiek nacionaliniams, tiek 
Lietuvos ūkyje dalyvaujan
tiems užsienio subjektams 
bus leidžiama įsigyti nuosa
vybėn tik ne žemės ūkio pa
skirties žemės sklypus, kurie 
būtini jų tiesioginei veiklai 

v Clevelande BALFO sky- 
v riaus valdybos pobūvis įvyko 
/š.m. gruodžio 1 d. 6:00 v.v. 
X Lietuvių namuose.
Z Skyriaus pirmininkas 
Ą Vincas Apanius, š.m. lapkri- 
Ačio 8-11 d.d. su Balfo direk
tore Dana Čipkiene dalyva
uk vęs Balfo direktorių ir centro 
y valdybos suvažiavime St. Pe- 
^tersburge, FL., papasakojo, 
/kad suvažiavimas praėjo la
ibai darbingoje nuotaikoje. 
/Buvo pasidalinta svarbia Bal- 
kfui informacija. Tai centro 
[(valdybos ir kai kurių skyrių 
Ijdarbo būdai. Clevelando 
^skyriaus pirmininkas taip pat 
^padarė pranešimą, kuris su 
^dėmesiu buvo išklausytas.
J Tačiau didžiausio dėme- 
vsio sulaukė Philadelphijos 
/skyriaus pirm. p. Majauskas, 
kkurio vadovaujamas skyrius 
{išvystė stipriausią veiklą. P. 
^Majauskas savo pranešime 
(aiškino, kaip galima ir kaip 
h vertėtų paveikti ir ne lietu-
• vius, net komercines Ameri- 
Okos bendroves, prisidėti prie
• Balfo šalpos darbo.
/ Š.m. Balfo metinio suva- 
? žiavimo rezoliucijoje nutarta 
i kaip galima stipriau suinten- 
Ksyvinti šalpos darbą, turint 

Lietuva siunčia sveikinimus Baltui, 
Baltas siunčia Lietuvai.

Mūsų širdingus sveikinimus lydi įvairiopa pagalba, kad našlaičiai, 
seneliai, ligoniai, buv. partizanai, politiniai kaliniai, tremtiniai nešaltų 
žiemos šaltyje, nebadautų, būtų aprengti. Mūsų šventės bus laimin
gos, gražios ir prasmingos, jei padėsime nelaimingiesiems.

Vytautas Kasniūnas 

IL '...
skirtų pastatų ir įrenginių sta
tybai bei eksploatacijai. Tuo 
tarpu žemės ūkio, miškų ar 
kitokią žemę, kuri reikalinga 
ne tiesioginiam pastatų eksplo
atavimui bei ūkinei veiklai, 
Lietuvos ir užsienio subjektai 
galės tik nuomoti.

Žemės sklypus galės įsi
gyti tos užsienio savininkų

BALFO direktorių ir centro valdybos suvažiavime. Iš kairės 
Juozas Majauskas, Dana čipkienė, Vincas Apanius.

Vyt. Kasniūno nuotr.

omeny, kad šalpa šiuo Lietu
vai sunkiu metu yra labai rei
kalinga. Svarstyti ir teisingo 
šalpos skirstymo procesai. 
Rūpintasi ir visuomenės in
formacija apie Balfo šalpos 
darbus per spaudą.

Clevelando sk. direktorė 
Dana Čipkienė kalbėjo apie 
asmeninių kontaktų svarbą. 
Pati dažnai lankydamasi Lie
tuvoje, yra sudariusi ryšius 
su organizacijomis ir pavie
niais asmenimis ir gauna iš 
jų sugestijų, kas ir kur labiau
siai reikalinga.

Clevelando Balfo skyrius 
ir šiais metais daug nuveikė. 
Politiniams kaliniams, tremti

kontroliuojamos įmonės, ku
rių savininkai yra iš ES val
stybių arba iš valstybių, pri
klausančių 1989 m. Paryžiu
je įsteigtai 24 valstybių gru
pei, teikiančiai pagalbą Vi
durio Europos vystymuisi ir 
prisidedančiai prie jos integra
cijos į Vakarų ekonomiką.

Žemę nurodyti subjektai 

niams, buvusiems partiza
nams, vaikų glob. namams ir 
kt. buvo pasiųsta 3120 sv. rū
bų siuntinių, už siuntos per
siuntimą siuntos sumokėta 
$2.472 dol. Smulkesnę infor
maciją gali suteikti O. Šilė- 
nienė, tel. 531-8207.

Skyriaus v-ba dėkoja vi
siems Balfo nariams ir rėmė
jams už nuolatinę paramą. 
Tikimės, kad ir toliau mus 
remsite. Artėjant šventėms, 
taip pat norime visiems gera
dariams palinkėti malonių ir 
sveikų šv. Kalėdų ir laimingų
N. Metų.

V. A. 
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galės įsigyti tik po to, kai bus 
atstatytos Lietuvos piliečio 
teisės į šią žemę ir kai nuosa
vybė bus įregistruota.

Pagrindinių Lietuvos par
tijų sutarimas Konstitucijos 
papildymo klausimais būti
nas, kadangi ji gali būti kei
čiama tik 2/3 Seimo narių 
balsų dauguma.

AUKA KARO DIEVAIČIUI
Andrius R. Mironas

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Suprato didelį, neišma
tuojamą jo pasipiktinimą ne
žmonišku nekaltų žmonių 
tokiu žiauriu žudymu. Nusi
vedė toliau nuo nepastebėju
sio Kęstučio užsimojimo na
cio. O šis mostelėjo ranka ir 
vėl į ratą įžengė budelių bū
relis. Automato vamzdis pa
stūmė Kęstučio petį ir jis pa
sijuto atskirtas nuo Teresės. 
Bet kažkoks ramumas jo vei
de. Be žodžių, tik akimis pa
žvelgė į Teresės akis. Ji pa
matė jose jo didelę jai meilę 
ir gailestį, kad jį atskiria nuo 
jos. Jam nueinant nebeišlai
kė.

- Neini.. Dieve mano! 
Nein, neini..

Teresė šaukė lyg beprotė 
ir veržėsi prie Kęstučio, bet 
kiti gyventojai ją sulaikė ir 
bandė raminti. Viena mote
ris jai kalbėjo:

- Taip jau Viešpats Die
vas leido, Terese... Jeigu Jis 
taip nori... Geriau melski
mės, nes jau nebėra mūsų 
brangių vyrų... Manąjį jie 
jau sudegino...

Teresė nustojo šaukti, ty
liai verkė, žvelgdama kas de
dasi. Antrasis būrys, kuria
me aukštu ūgiu išsiskyrė ir 
Kęstutis, buvo nuvestas į kitą 

klojimą ir visus jame uždarė. 
Vos užsklendus duris kartimi 
naciai padegė iš anksto prie 
lauko sienų sudėtus šieno ir 
šiaudų kūlius. Iš visų šalių 
klojimą stebėjo ratu sustoję, 
automatais ginkluoti nacių 
kariai. Jeigu kam ir pavyktų 
iš degančio klojimo prasikas- 
ti ar kitaip ištrūkti, tai tuoj 
būtų nušautas.

Tuo metu staiga iš apsup
tojo gyventojų rato pro karei
vius ėmė veržtis moterys, no
rėdamos ištrūkti, gal verčiau 
žūti nuo šūvių. Žinoma, visi 
išgirdo šūvius, ir jos viena po 
kitos krito žemėn. Greta jų 
krito ir keli vaikai. Sužeis
tosios vaitojo, bet neilgai, 
nes šūviai jas nuramino. Pa
gal švilpuką naciai ėmė ran
kioti likusias moteris ir vedė 

po kelias į gyvenamuosius 
namus ir trobas. Visos kai
mo trobos buvo apdėliotos 
šiaudų kuokštais, žabais ir 
apšlakstyti benzinu. Užtverę 
duris ir langus, naciai pade
ginėjo pirkias. Liepsnoms 
pradėjus veržtis iš trobų, skli
do širdį draskantieji klyks
mai ir maldavimai. Retkar
čiais pasigirsdavo šūviai. 
Tai naciai pribaiginėjo pro 
langus iššokti mėginančias 
moteris. Jų tarpe buvo nu
šauta ir Teresė.

Šitaip naciai naikino 
Pirčiupio kaimo gyventojus, 
nepasigailėdami nei senukų, 
nei mažų kūdikių... Trečioji 
vyrų grupė uždaryta į tvartą, 
iš kurio galvijai buvo išvesti, 
ir naciai varėsi bandą prie 
sunkvežimių. Tik žmogie

nos naciai nenorėjo valgyti. 
Jos kvapas troškino kaimą ir 
pačius budelius.

Visos trobos jau liepsno
jo, kai miestelio viduryje pa
siliko tiktai ginkluotų nacių 
būrelis. Bet ir jie greit pasi
šalino, padegę paskutines 
tuščias trobas. Tik įsitikinę, 
kad nė vienas pasmerktųjų 
nebegali ištrūkti iš gaisravie
čių, dvidešimtojo amžiaus 
žmogėdrų budeliai susėdo į 
sunkvežimius ir nuriedėjo 
vieškeliu Eišiškių link.

-o-

Sekančiame numeryje 
pradėsime "Dirvos" 33-io 
novelės konkurso antrą pre
miją laimėjusią Vlado Viš- 
niūno novelę "Mindaugas".
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Iš visur apie viską

Mano draugo Florijono 
nebuvo namie. Florijonienė 
pakvietė atsisėsti ir palaukti. 
Florijonas greit grįš namo. 
Susėdome mudu su Florijo- 
niene, pakalbėjome apie orą, 
apie kylančias kainas, pakri- 
tikavom prezidentus ir temos 
išsisėmė. Norėdamas užpildy
ti nuobodžią tuštumą, sakau:

- Ar galiu paklausti as
meninį klausimą?

- Drožk. Tu vistiek ži
nomas nachalas.

- Kaip čia įvyksta, kad 
kada mudu su Florijonu per
einame į intymius klausimus, 
jūs tuojau pat pasirodote?

- Moteriška intuicija. 
Vyrai, kaip vaikai. Juos rei
kia nuolat saugoti. Pirmiau
sia motinos saugo, o paskui 
žmonos.

----- - ------------------------------

Metų bėgyje buvo 
sukviesti trys akivazdiniai 
posėdžiai ir keturi telefoni
niai. Buvo surengtas apylin
kių suvažiavimas Washing- 
tonc, kuriame buvo pristatyta 
preliminarinė LB Apylinkių 
vadovo laida. Buvo susitikta 
su PLB Valdyba aptarti san
tykius, problemas, veiklos 
plėtotę ir uždavinius.

Krašto valdybos pir-. 
mininkė dalyvavo Floridos 
apygardos suvažiavime ir Vi
durio apygardos susirinkime 
ir Lietuvių dienose. Taip pat 
ji aplankė ir susipažino su 
devyniomis apylinkėmis nuo 
New Yorko iki Los Angeles. 
Su paruoštais pareiškimais ir 
sveikinimais ji atstovavo 
krašto valdybai dešimtyje 
įvairių lietuvybės išlaikymui 
ir bendrai lietuviškam gyve
nimui reikšmingų organiza
cijų funkcijų.

Lietuvoje pirminin
kė lankėsi du kartus, daly
vaudama posėdžiuose ir lan
kydama frakcijų atstovus, 
rūpindamasi LR Seimo ir 
JAV LB bendradarbiavimo 
komisijos steigimu. Šiam rei

Tokie žodžiai šiek tiek 
trinktelėjo į mano vyrišką 
prigimtį. Florijonienė tuojau 
pastebėjo mano rūkštelėjusį 
veidą.

- Nesiraukyk. Visi vyrai 
tokie. Pradedant Adomu.

Nors nebuvau labai pa
žengęs bibliniuose moksluo
se, bet gerai žinojau, kad Ie
va sugundė Adomą. Tą faktą 
aš jai ir išdėsčiau. O ji man 
sako:

- O kas rašė Bibliją? 
Vyrai. Parašė, kaip jiems 
patiko. Kad ir toks pasaky
mas: Abraomas pagimdė 
Izaoką. Na, kur čia teisybė? 
Abraomienė gimdė, bet ne 
Abraomas. Taigi, matai, 
kaip vyrai iškreipė.

Ir vėl sukirto. Mintyse 
pasigailėjau, kad mažai dė
mesio kreipiau į Biblijos stu
dijas.

- Obuolį juk Ieva nu
skynė ir Adomui davė.

- Vyrų sugalvota. Galė
jo būti visai kitaip. Tie isto
rikai visi melagiai, o ypatin
gai vyrai. Štai kaip galėjo 
būti. Pradėsiu nuo pradžios. 
Paleido Dievas Adomą su 
Ieva į rojų ir Ievai šnibštelė- 
jo į ausį: "Tu prižiūrėk Ado
mą. Jis nepatikimiausias iš 
visų mano gyvulių" Bet kur 
čia viską apeisi. Adomas nu
siskynė obuolį, pasidėjo ant 
akmens ir su kitu akmeniu 

JAV LB KRAŠTO V-bos PIRMININKĖS 
REGINOS NARUŠIENĖS DARBO 

METINĖ APYSKAITA

kalui ji skyrė didelę dalį sa
vo laiko, pildydama savo 
įpareigojimą realizuoti šios 
komisijos projektą. Tam rei
kėjo daug kantrumo, pasiti
kėjimo ir ištvermės.

Kartu su dr. Žygu, 
Algiu Rimu ir Asta Baniony
te buvo aplankytos bent de
šimt įvairių JAV valdžios 
įstaigų, diskutuojant einamas 
problemas ir kuriant palankią 
atmosferą ateities kontak
tams. Taip pat buvo oficialiai 
prisistatyta Lietuvos ambasa
doje Ambasadoriui Eidintui 
ir jo štabui.

Valdyba pravedė še
šis seminarus ir apygardų 
pirmininkų posėdį.

NATO narystė (H.R.7) 
buvo vienas iš svarbiausių 
projektų. Jam daug pastangų 
skyrė Visuomeninių reikalų 
taryba, dr. Žygas, Asta Ba
nionytė, p. Urbonas ir kiti 
Bendruomenės aktyvistai.

New Yorko susikū
rusi naujoji ateivių apylinkė 
"Versmė" priėmė LB įstatus 
ir taisykles ir buvo pripa
žinta LB nare. Pasiūlyta KV 
patvirtinti naują narį, vice

sutraiškė. Sunką supylė į 
ožio ragą ir padėjo, kad Ieva 
nematytų. Po kiek laiko sun
ka išrūgo ir pasidarė skysti
mas, kurį šiandien vadina vy
nu, o Lietuvoje tiesiai nami
ne. Taigi išgėrė Adomas tą 
ožio rago skystimą ir pasigė
rė. Atsisėdo į Dievo kėdę ir 
visokius niekus kalba. Grįžo 
Dievas iš rytinio pasivaikš
čiojimo. Neturi, kur atsisės
ti. Baisiai supyko. Būtų 
ėmęs už apykaklės, bet tuo 
laiku Adomas buvo nuogas. 
Tad spyrė, kur reikia spirti ir 
liepė tuojau pat kraustytis iš 
rojaus. Eina Adomas, nosį 
nukabinęs. Gal pagiriom 
pradėjo sirgti. Pagailo Ievai. 
Vis dėlto tikras vyras, nedi- 
vorsuotas. Tai ir ji paskui iš 
rojaus. Atsiminė, kad Die
vas liepė prižiūrėti. Tai taip 
ir prižiūri. Per amžių am
žius. Sunkus tai darbas, bet 
jeigu liepta, tai liepta. Tai 
štai kaip būtų parašyta, jeigu 
moterys Bibliją būtų rašiu
sios.

Čia grįžo Florijonas.
- Apie ką čia taip gražiai 

kalbatės?
- Apie Bibliją, - sakau.
- O! Mano Brangutė ži

no Bibliją nuo pradžios iki 
galo.

- Ir dar daugiau, - prita
riau.

★

pirmininką naujų ateivių rei
kalams.

Dešimtosios šokių 
šventės, įvyksiančios 1996m. 
liepos 6d. Rosemonte, IL, 
ruoša jau įsibėgėjusi, vado
vaujant tarybos narei Jūratei 
Budrienei.

Washingtono būsti
nė, aprūpinta visa reikiama 
techniška aparatūra, yra ofi
ciali Krašto valdybos būsti
nė. Ją aptarnauja Asta Banio
nytė su padėjėju.

Krašto valdyba pasi
rūpino, kad prof. V. Lands
bergis atstovautų Lietuvą 
prie "Victims of Commu- 
nism Memorial Foundation, 
Ine.", sutvarkė mecenatės 
Slabokienės paminklo įrašą, 
pasirūpino Clevelando lietu
vių sodybos reikalais ir pri
statė reikalą peržiūrėti ir su
stiprinti finansinę LB struk
tūrą.

(Atkelta iš 2 psl.)

JAV prezidentas gegužės 12 
dalyvavo minėjime Babi 
Yar, kur naciai karo metu su
šaudė 100,000 Sovietų Sąjun
gos žydų ir kitų sovietų pi
liečių. Daug JAV laikraščių 
kritikavo prezidentą, rašyda
mi, kad jam geriau tiko pa
minėti II Pasaulinio karo per
galę Londone ar Paryžiuje.

BIRŽELIS
Birželio 7 d. prez. Clin

tonas vetavo pirmąsyk savo 
kadencijoje Kongreso atsiųs
tą įstatymo projektą, kuris 
ketino sumažinti lėšas (16.4 
bil. dol.) švietimui, gamtos 
nelaimių paliestų vietovių 
paramai. Kongresas nebandė 
panaikinti prezidento veto. 
Amerikoje iš pareigų pasi
traukė ilgametis darbininkų 
unijų federacijos prezidentas 
Lane Kirkland, 73 m. Kon
gresas abiejų rūmų konferen
cijoje birželio 29 d. patvirti
no planą sumažinti federali
nės valdžios išlaidas, sutau
pant per 7 metus 894 bil. dol. 
Tuo pačiu plane numatyta 
sumažinti mokesčius korpo
racijoms ir pavieniams asme
nims 245 bil. dol. Daug kas 
kritikavo respublikonų planą 
sumažinti išlaidas sveikatos 
programoms ir šalpai.

Birželio 2 d. serbų prieš
lėktuvinė artilerija numušė 
virš Bosnijos teritorijos JAV 
naikintuvą. Lakūnas kapito
nas Scott O'Grady po šešių 
dienų buvo rastas kalnuose ir 
išgelbėtas. Jis liko gyvas,

KAS SURAŠYS 
OKUPACIJOS AUKAS?

Vytautas Bukauskas

1944 -1954 metais 
Lietuvoje daug tūkstančių 
ūkininkų savo sodybose slė
pė bunkeriuose ir maitino 
partizanus, gydė sužeistus ir 
sergančius. Dabar dauguma 
žmonių net įsivaizduoti nega
li, koks tai buvo rizikingas 
žygdarbis, kai NKVD divi
zijos ir stribai kasdien siautė 
po kaimus, ieškodami rezis
tentų. Išdavikų dėka tokių 
bunkerių ir slėptuvių jiems 
pavykdavo rasti - kartais tuš
čius, kartais pavykdavo rasti 
ten partizanų. Įvykdavo susi
rėmimai, ir dėl nepalygina
mos jėgų persvaros okupan
tai dažnai švęsdavo "perga
lę". Po tokių operacijų sody
bų trobesius dažniausiai su
degindavo, šeimininkus ne
retai sušaudydavo, beveik 
visais atvejais šeimos narius 
kankino ir teisė, o neteistąją 
šeimos dalį trėmė į Sibirą.

Pokario rezistentų 
slėpimas ir globojimas buvo 

valgydamas žolių šaknis, va
balus, kaip skruzdės, ir ger
damas lietaus vandenį. Bir
želio 12 jis buvo pagerbtas 
prezidento, pakviestas į Bal
tuosius rūmus priešpiečių. 
Kolumbijoje policija suėmė 
birželio 9 d. narkotikų pirklių 
vadeivą Gilberto Rodriguez. 
Birželio 14 d. grupė gerai 
ginkluotų čečėnų okupavo 
Rusijoje Budyonnovsk mies
te ligoninės pastatą, kur laikė 
apie 2,000 įkaitų. Rusų ka
reiviai bandė ligoninę atsi
imti, bet nepavyko. Rusijos 
premjeras pažadėjo su čečė
nais derėtis ir sustabdė karo 
veiksmus Čečėnijoje. Visoj 
Rusijoj ir pasaulyje pagarsė
jo šio žygio vadas Shamil 
Basajev. Rusijos prezidentas 
vėl pašalino iš pareigų tris 
ministrus. Birželio 15 Kana
doje įvyko septynių svarbiau
sių pramonės galybių vadų 
suvažiavimas. Dalyvavo Ha- 
lifaxo mieste: JAV, Britani
jos, Prancūzijos, Vokietijos, 
Kanados, Italijos, Japonijos 
vadai ir svečio teisėmis atvy
ko Rusijos prez. Jelcinas. 
Buvo kalbėta, kaip užbaigti 
Balkanų konfliktą. Birželio 
26 Etiopijoje, kur vyko Afri
kos šalių vadų suvažiavimas, 
ginkluoti užpuolikai bandė 
nužudyti Egipto prezidentą 
Mubaraką. Žuvo keturi as
menys, tačiau prezidentas li
ko gyvas ir skubiai grįžo na
mo, atsisakydamas konferen
cijos.

♦ ♦ ♦

pavojingesnis negu žydų 
globojimas vokiečių okupa
cijos metais, kurių niekas 
taip nemedžiojo kaip pokario 
partizanų. Nemažai žydų iš
silaikė net ir miestuose. Kiek 
Lietuvoje nukentėjo žmonių 
už žydų šelpimą? Neabejoti
nai buvo rizikinga, tačiau jo
kiu būdu negalima lyginti su 
tuo, kam ryžosi ūkininkai ir 
kili žmonės, globodami lais- 
svės kovotojus.

Dabar Prezidentas 
"Žūvančiųjų gelbėjimo kry
žius" įteikia už žydų globoji
mą. Tiems žmonėms reiškia
ma pagarba, vyksta priėmi
mai Prezidentūroje ir Seime. 
Žydai tokiems žmonėms su
teikia pasaulio teisuolio var
dus, įteikia medalius. Gražu. 
Tik neteko girdėti, kad 
Prezidentas būtų įteikęs kokį 
nors apdovanojimą nors vie
nam nukentėjusiam ūkinin
kui už sodybos bunkeryje ar 
slėptuvėje globotus partiza-

(Nukclta į 9 psl.)



•DIRVA* 1995 m. gruodžio 28 d. • 9 psl.

Žinias surenka 
Jonas Kazlauskas

• ••
Šeimos, kurių pajamos 

įskaitant pensijas, yra iki 
11,205.00 (vieno asmens) ir 
iki 15,045.00 (dviejų asme
nų) gali gauti apšildymo iš
laidų sumažinimą. Dėl smul
kesnių informacijų prašom 
skambinti telefonu 420-6844.

• • •
Pensininkų klubo narių 

susirinkimas - pietūs bus sau
sio mėn. 11 dieną, Lietuvių 
Namų viršutinėje salėje. Pra
džia 2:00 v.p.p. Kviečiami 
visi nariai ir taip pat busimie
ji pensininkai.

Klubo valdyba baigia sa
vo kadenciją ir šiame susirin
kime bus apžvelgta praeitų 
metų veikla, iždininko ir re
vizijos komisijos pranešimai. 
Nominacijų komisija prista
tys kandidatus į sekančių 
metų valdybą, ir nariai turės 
progos rinkti naują valdybą. 
Nario mokestį už 1996 metus 
bus galima susimokėti sausio 
mėnesio suėjime.

Clevelando pensininkų 
klubui priklauso 213 narių.

• • •
Gruodžio mėn. mirė Ma

rijona Bissell.

Pensininkų klubo valdyba. Sėdi iš kairės: O. Žygienė, N. Ceičienė, S. Mačienė. Stovi: V. Staškus, 
J. Balbatas, J. Malskis, S. Butrimas, J. Kazlauskas. V. Bacevičiaus nuotr.

• • •
Visiems pensininkų klu

bo nariamą, kurių sveikata 
yra sušlubavusi, bet jie gydo
si namuose, linkime geros 
sveikatos ir viltingų Naujų 
1996 metų. Taip pat klubo 
narius, kurie yra globojami 
senelių globos namuose, svei
kiname su Naujais Metais ir 
siunčiame geriausius linkė
jimus.

• • •
V.&L. Apaniai ir V.&A. 

Staškai išvyksta atostogų į 
Cancun, Mexico, o J.&M. 
Švarcai jau atostogauja Flori
doje.

• • •

Sveikiname sausio mė
nesio gimtadieninkus: Vladą 
Blinstrubą, Jadvygą Budrie
nę, Joną Citulį, Moniką Da- 
mušienę, Mildą Dulebienę, 
Uršulę Gaižutienę, Stasį Jan
kauską, Feliciją Jasinevičie- 
nę, Agnę Jasiūnienę, Vladę 
Macijauskienę, Andrių Mac
kevičių, Rimą Nasvytienę, 
Gražiną Natkevičienę, Au
gustiną Rastauską, Adelę 
Šiaučiūnienę, Angelę Staš- 
kuvienę, Balį Steponį, Liudą 
Unguraitienę, Vincą Urbaitį 
ir Charles Zemek.

Pagalvokime...

1. Sekantis pavyzdys parodo, 
kiek infliacija yra žalinga ir 
sumažina asmens perkamąją 
galią, kuri yra bazuojama do
lerio verte.
Metinė infliacija yra 3%. 
$100,000.00

po 5 metų yra $85,873.00 
po 10 metų - $73,742.00 
po 20 metų - $54,279.00 
po 30 metų - $48,100.00

2. Vienas doleris 1967 ir 1994 
m. atrodo lygiai toks pat, bet 
jo vertė 1994 m. yra tik 22 
centai, 1987 m. 29 centai, o 
1977 m. 55 centai; didžiau
sias smūgis doleriui buvo 
1967-1977 m. periodas, kada 
infliacija buvo stipriausia.
3. Jeigu $5,000.00 buvo in
vestuota sausio mėnesio ld, 
1983 m. į sekančias penkias 
bendroves po $1,000.00 į jų 
akcijas, į kurios bendrovės 
akcijas investuotas kapitalas 
buvo didžiausias gruodžio 
mėnesio 31 d. 1992 m. - po 
10 metų:
1. Coca-Cola
2. General Electric
3. Merck and Company
4. Philipp Morris
5. Walt Disney Company

••••••••••••••••••••••••••••••

Izabelė Jonaitienė, švenčianti savo gimtadienLir kun. 
G. Kijauskas.

V. Bacevičiaus nuotr.

Mokytoja, skautė ir 
visuomenininke
Izabelė Marija Barniš- 

kaitė-Jonaitienė baigė peda
goginius mokslus ir įsigijo 
mokytojos diplomą Lietuvo
je. Mokytojavo iš pradžių 
kaime, vėliau Kybartuose ir 
ilgą laiką Kaune.

1928 m. ištekėjo už leite
nanto Antano Jonaičio. Kai 
Šančiuose buvo pastatyta 
pati moderniškiausia Pabal- 
tyje mokykla, Izabelė Jonai
tienė buvo išrinkta iš 50 mo
kyklų mokytojų dirbti toje 
mokykloje. Ją lankė atstovai 
iš Estijos ir Latvijos, čia bū
dama ji rengė pasirodymus, 
sceninius veikalus - tai buvo 
reprezentacinė mokykla.

Pasitraukus į Vokietiją, ji 
dėstė gamtą ir rankų darbus 
lietuvių gimnazijoje Schen- 
felde. Ji mokė mergaites siu
vimo, mezgimo ir audimo. 
Pati išaudė 50 tautinių drabu
žių įvairiems chorams. Ame
rikoje dėstė istoriją lituanisti
nėje mokykloje.

Skautybė yra didi idėja, 
graži viliojanti svajonė. Bet 
didžiai idėjai įgyvendinti rei
kalingas žmogus, kuris ja ti
kės ir mokės šį savo tikėjimą 
savo gyvenimu įgyvendinti ir 
kitiems perduoti.

Izabelė nuo 1922 metų 
skautė. Dalyvavo 1933 m. 
tarptautinėje stovykloje Pa

langoje, kurią lankė lordas 
Baden Powell. Vokietijoje 
Seserijos štabe buvo skaučių 
skyriaus vedėja. Atvažiavusi 
į Ameriką, vėl dirbo Sese
rijos vadijoje, kaip skauti- 
ninkių skyriaus vedėja. Su
organizavo pirmąjį skauti- 
ninkių suvažiavimą Ameri
koje. Apdovanota Lelijos 
ordinu.

Nuo 1928 m. iki dabar 
priklauso DLK Birutės drau
gijai. Clevelande ėjo vicepir
mininkės pareigas daugelį 
metų. Suruošė daug tarp
tautinių parodų ir pateko į 
"Plain Dealer" laikraštį tokia 
antrašte: "Lietuva užsitar
navo vietą pasaulio žemė
lapyje".

Ką darė, visada darė ge
rai, ji visur buvo pirmutinė, 
visur sugebėjo vadovauti. 
Už nuopelnus buvo apdova
nota garbės pažymėjimais: iš 
Lietuvių namų, radijo valan
dėlės, skautų tuntų, Vasario 
16 gimnazijos, Čiurlionio 
ansamblio ir DLK Birutės 
draugijos. Jos rankų darbai - 
šiaudinukai, puošė eglutes 
tarptautinėje parodoje, jos 
pintos verbos žydėjo ant sta
lų Kaziuko mugėse, jos siūta 
Lietuvos vėliava ir dabar puo
šia Dievo Motinos šventovę.

Ją sveikiname gražioje 
jos gyvenimo šventėje, dėko
jame jai už praeitį ir linkime 
šviesios ateities.

•••••••••••••••••••••••••••••e•»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'

KAS SURAŠYS 
OKUPACIJOS AUKAS?

Vytautas Bukauskas

(Atkelta iš 8 psl.) 

nūs. Šie žmonės, tiek daug 
nusipelnę Lietuvos neprik
lausomybei, verti ne tik 
"Žūvančiųjų gelbėjimo kry
žiaus", bet Vyčio kryžiaus už 
drąsą ir pasiaukojimą.

1944 - 1954 metais 
Lietuvoje vyko ilgas karas su 
okupantais. Daug mūsų ko
votojų žuvo, buvo sužeisti, 
pateko į nelaisvę. Nukentėjo 
daugelis kovos rėmėjų ir pa
laikytojų. Didelė gėda valsty
bei, kad per 5 nepriklauso

mybės metus ne tik neįvar
dytos laisvės kovų ir okupa
cijos aukos, bet ir iki Šiol tau
ta nežino jų tikslesnio skai
čiaus!

Antra vertus, naivu 
būtų tikėtis, kad kolaboravusi 
su okupantais komunistų par
tija (dabartinė DDP "pirami
dė") imtųsi šio darbo. Tačiau 
ne visos piramidės amžinos. 
Ateis laikas, kai visi bus 
įvertinti už nuopelnus. Tam 
reikia intensyviai ruoštis da
bar. Pirmiausia turėtų būti 
teisiškai ir visapusiškai įver

tinti okupacijos padariniai. 
Reikalingas įstatymas, nus
tatantis, kas okupacijos metu 
buvo aukos, kas genocido 
vykdytojai (DDP genocido 
okupacijos metu neįžiūri). 
Įstatymas turėtų numatyti 
pasipriešinime okupacijai 
žuvusių ir nukentėjusių ope
ratyvią registraciją, taip pat 
jiems padarytos materialinės 
žalos apskaičiavimą ir atly
ginimą. Galima spėti, kad 
DDP valdymo metu tokio 
įstatymo nesulauksime.

Dabar nukentėjusių 
registraciją vykdo represijų 
tyrimo centras. Naudojama 
archyvų medžiaga, išlikusių 
rezistentų, politinių kalinių, 
tremtinių anketos. Vykdomas 
reikalingas, bet nepakanka

mas darbas. Yra daug žuvu
sių partizanų, ryšininkų, be 
priežasties nužudytų žmonių, 
kurių nerasime jokiuose ar
chyvuose, už kuriuos niekas 
anketų neužpildys. Šios au
kos ir liks neįvardytos. Su 
tuo susitaikyti negalima. Rei
kėtų rasti tokį aukų registra
cijos būdą, kad niekas neliktų 
užmirštas. Kiekviename kai
me dar yra vyresnės kartos 
žmonių, kurie prisimena žu
vusius ir nukentėjusius ne tik 
savame, bet ir gretimuose 
kaimuose. Kol jie dar gyvi, 
būtinai reikia juos apklausti. 
Tokią apklausą geriausiai ga
lėtų daryti apylinkių seniū
nai, kurių dauguma dabar yra 
konservatorių atstovai. Labai 
reikėtų, kad TS vadovybė 

imtųsi iniciatyvos, o politi
niai kaliniai, tremtiniai ir visi 
geros valios tautiečiai jiems 
talkintų. Ir kunigai galėtų 
savo parapijos ribose ieškoti 
genocido aukų, taip pat įvar
dintų žmones, nušautus arba 
susisprogdinusius svetimų 
valstybių karo metu,- kaip 
tautos nuostolį.

Tuo tarpu sukurtas 
Genocido tyrimo centras su 
viršininku Skuodžiu vargiai 
pajudės šia kryptimi.

Lietuvos aidas 
1995.11.10
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APIE LIETUVOS 
KREPŠININKUS JAV
Lapkričio 27 d. Port- 

lande įvykusiose rungtynėse 
tarp vietinės komandos ir Chi
cagos "Bulis" penketuko Ar
vydas Sabonis buvo pripa
žintas geriausiuoju to susiti
kimo žaidėju. Jis žaidė 30 
minučių ir pelnė 23 taškus, 
lai jo asmeninis rekordas 
NBA lygoje. Gaila, kad šias 
rungtynes, kurių didelę dalį 
vyravo Portlando komanda, 
laimingu būdu laimėjo chica- 
giečiai. Kuomet iki žaidimo 
pabaigos buvo likusios nepil
nos 8 sekundės, Saboniui be
siruošiant mesti į krepšį, iš jo 
rankų kamuolį išplėšė chica- 
gietis Michael Jordanas ir 
persivarąs kamuolį per visą 
aikštelę, įdėjo kamuolį į 
portlandiečių krepšį, tokiu 
būdu laimėdamas rungtynes 
rezultatu 107 - 104.

Aš manau, jog tūks
tančiai lietuvių, kurie šias 
rungtynes stebėjo per televi
ziją, džiaugėsi geru Arvydo 
pasirodymu, nežiūrint, kad 
per paskutines sekundes jį iš
tiko tokia nesėkmė. Šias 
rungtynes transliavusios ka
belinės televizijos pranešėjai 
rungtynių melu daugiausiai 
komentarų skyrė Saboniui, 
ne vieną kartą pažymėdami, 
kad jis yra Lietuvos tautinis 
herojus, žaidęs Sovietų Są
jungos ir Lietuvos rinktinėse, 
o taip pat paminėdami ir ki
tus jo pasižymėjimus bei ne
sėkmę su koja.

Reikia pažymėti, kad 
įmestų taškų vidurkiu per 
vienerias rungtynes Sabonis 
Portlando komandoje eina 
trečiuoju po Robinsono ir 
Stricklando. Sabonio vidur
kis yra 12.5 taško. Taip pat 
Sabonis NBA lygoje turi ge
rą dvitaškių metimų rekordą. 
Iš maždaug 400 žaidėjų jis 
eina ketvirtuoju: iš 76 
bandymų 46 pataikyti. 

PASIŽYMĖJO IR 
MARČIULIONIS

Lapkričio 26d. Sak
ramento mieste rungtyniavo 
vietinio "Kings" klubo ko
manda su svečiais iš Ncw 
Jcrscy. Pergalę pasiekė "ka
raliai" su Šarūnu Marčiulio- 
niu priekyje, 99 - 92. Mar
čiulionis pelnė 25 taškus, 
daugiausiai iš abiejų koman
dų žaidėjų tarpo. Jis pataikė 
7 metimus iš 14 (jų tarpe tris 
tritaškius iš šešių bandymų). 
Baudas jis metė šimtaprocen
tiniai - 8 iš 8. Šias rungtynes 
stebėjo buvęs Cicero gyven
tojas Vytautas Bikulčius, ku
ris iš San Francisco apylin
kės mums pranešė telefonu, 
kaip publika smarkiai plojo 
mūsiškiui Marčiulioniui, ir 
kaip puikiai apie jį atsiliepė 
Kalifornijoje išeinanti spauda.

Norisi pridėti, kad 
NBA statistikoje, tritaškių 
pataikymu, Marčiulionis eina 
septintuoju: jis iš 34 bandy
mų yra palaikęs 17 kartų.

Ed. Šulaitis

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, Ine.

(TAUTOS FONDAS)
351 Highland Boulevard 

Brookiyn, New York 11207-1910 
Tel. (719) 277-0682 Fax (718) 277-0682

Tautos Fondas remia nepriklausomos Lietuvos atsistatymą ir demokratizaciją.

Tą reikšmingą paramą Tautos Fondas pajėgia suteikti tik Jūsų, mieli tautiečiai, 
j Tautos Fondą plaukiančių aukų dėka. Mes dėkojame už Jūsų dosnumą ir tikime, 
kad Tautos Fondas, Jūsų remiamas, ir ateityje bus pajėgus tokią pagalbą telkti.

Nuoširdžiai linkime savo nariams ir visiems lietuviams 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 1996-ųjų Naujųjų Metų.

TAUTOS FONDAS

ss

LIETUVIU SODYBA
Nuoširdžiai sveikina: Lietuvių sodybos pirmininką Vytenį Čiurlionį ir direktorius: 

dr. Danguole Tamulionyte, Violetą Žilionyte-Leger, Maryte Gruzdyte, Povilą Chalko 
ir Vytą Apanavičių. Linkime jums ir toliau išmintingai ir rūpestingai vadovauti, šia 
proga dėkojame ilgamečiams šios sodybos direktoriams už jūsų pasišventimą ir 
atliktus darbus inž. Broniui Snarskiui, dr;. Antanui Butkui, Alexandrai Sagienei, Irenai 
Kuprevičienei ir Nijolei Maželienei. Visi jūs esate tikrieji Lietuvių sodybos 
rūpintojėliai. Linkime jums gimusio Jėzaus ypatingos palaimos visame jOsų 
gyvenime ir ištvermės jūsų geruose darbuose per visus Naujuosius Metus.

LietuviŲ sodybos gyventojai ir administracija

Oiaurės 
Amerikos 
Lietuvių 
Fizinio 
Auklėjimo ir 
Sporto 
Sąjunga

NAUJOJI ŠALFASS-gos CENTRO 
VALDYBA PRISISTATO

pirmininkas varžybiniams 
reikalams. Arūnas Čygas - 

sekretorius, Algirdas Biels- 

kus - generalinis sekretorius 
(gyvena Clevelande, Ohio), 
Jonas Gustainis - iždininkas, 
Marijus Gudinskas ir Sigitas 

Krašauskas - nariai.

KLAIPĖDOS SPORTININKU 
PASIEKIMAI

Klaipėdietė , daug
kartinė Lietuvos čempionė ir 
Europos prizininkė Laima 
Janutienė (svorio kategorija 
iki 70 kg.) užėmė antrąją 
vietą, o mažiau patyrimo tu
rinti Dalia Medžiaušytė (virš 
80 kg.) buvo ketvirta Pasau
lio rankų lenkimo čempiona
te Brazilijoje. Čia jos rungėsi 
kartu su 24 valstybių atstovė
mis, Lietuvos vardas plačiai 
nuskambėjo tarp sporto ša- 

* kos kultyvuotojų bei spaudo
je. Jos buvo pakviestos į 1996 
metų čempionatus: Europos 
pirmenybes, kurios bus ge
gužės mėnesį Italijoje ir pa
saulio pirmenybes, rengia
mas spalio mėnesį Amerikoje. 
LIETUVAIČIŲ PERGALĖ

STALO TENISE
Klaipėdos "Ping - 

Pong" klubo moterų koman
da viešėjo Austrijoje, kur tu
rėjo Europos taurės rungty
nes su pajėgiausiu Austrijos 
Villach miesto moterų klubu, 
kurį šefuoja visame pasauly
je garsi "Opel" automobilių 
firma. Šias rungtynes, ištisai 
transliuotas Austrijos televi
zijos, laimėjo lietuvaitės 4 - 
2. Klaipėdiečių komandą su
darė: jaunoji Algimante Ra

manauskaitė, Indra Udrienė, 
Eugenija Šyškina ir Bridžita 
Orlicnė. Šiai išvykai vadova
vo "Ping - Pong" klubo pre
zidentas Andrius Drevinskas, 
o išvyką finansiniai parėmė 
Klaipėdos firma "Vakarų du
jos".

PARSIVEŽĖ DAUG
MEDALIŲ

Šį kartą norisi ypač 
paminėti Klaipėdos sporti
ninkus, kurie jau nuo seno 
garsėja pasaulyje. Žinomiau
si iš jų yra dviratininkai, tarp 
kurių yra buvę net olimpinių 
čempionų. Norisi prisiminti 
ir paminėti boksininkų lai
mėjimus. Spalio 21 -23 die
nomis Danijoje įvyko tarp
tautinis bokso turnyras Dani
jos taurei laimėti. Dalyvavo 
160 boksininkų iš 6 valsty
bių. Lietuvos sportininkai, 
klaipėdiečiai ir šiauliečiai, 
iškovojo 4 aukso ir 5 sidabro 
medalius. Sportininkai yra 
dėkingi Šventosios miesto 
parapijos klebonui kun. Gri
ciui, kuris jiems išnuomavo 
autobusą į tolimąją Daniją.

Ed. Šulaitis

Visuotiniame ŠALFASS- 
gos suvažiavime, įvykusiame 
1995 m. lapkričio 18 d. Det
roite, Mich., išrinkta naujoji 
ŠALFASS-gos Centro Val
dyba, susidedanti išimtinai iš 
Toronto ir apylinkių sporto 
darbuotojų, savo pirmame 
posėdyje, 1995 m. gruodžio 
13 d., pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: Audrius Šileika - 
pirmininkas, Mindaugas 
Leknickas - I vicepirminin
kas / pirmininko pavaduoto
jas, Rimas Miečius - II vice

*Oficialus ŠALFASS-gos 
centro valdybos adresas yra: 
ŠALFASS-gos centro valdyba, 
arba Lithuanian Athletic Union 
of N. America c/o Audrius 
Šileika, 150 Colbeck St., 
Toronto, Ont. M6S 1V7,
Canada Tel. (416) 767-6520.
Faksas: 416-760-9843.

*Informacinių administra
cinių bei varžybinių aplink
raščių, įvairių nuostatų ir na
rių registracijos reikalais pra
šome kreiptis į gen. sekre
torių Algirdą Bielskų, 
3000 Hadden Rd., Euclid,

♦ ♦ ♦
Chicagos "Lituani- 

cos" futbolo klubas švenčia 
savo veiklos 45 metų sukak
tį. Ta proga buvo išleistas su
kaktuvinis leidinukas "LFK 
Lituanica - Liths Soccer 
Club".

♦ ♦ ♦
ŽAIDŽIA ŠARŪNAS 

JACIKEVIČIUS
Vienoje iš geriausių 

Amerikos studentų komandų, 
Maryland universiteto rinkti
nės eilėse žaidžia mūsų tau
tietis iš Lietuvos - Šarūnas 
Jacikevičius. Prieš kurį laiką 
jis buvo susižeidęs, bet dabar 
vėl pradėjo rungtyniauti, vis 
dažniau pasirodo aikštelėje. 
Reikia tikėtis, kad jis vėliau 
paklius į šio universiteto pa
jėgios komandos penketuką.

Prl Šnluitic

OH 44117-2122, USA.
Tel. (216)-486-0889.
Faksas: (216)-943-4485.

*Sporto apygardos, paskirų 
sporto šakų bei kitoki pa
galbiniai komitetai yra peror
ganizavimo stadijoje ir bus 
paskelbti vėliau. Iki tai bus 
padaryta, visi ligšioliniai pa
reigūnai prašomi tęsti savo 
pareigas.

* ŠALFASS-gos revizijos 

komisija ir Garbės Teismas

ŠALFASS-gos revizijos 
komisija buvo išrinkta tame 
pačiame suvažiavime ir susi
deda iš Chicagos sporto dar
buotojų: Algimantas Tamo
šiūnas, Aleksas Lauraitis ir 
Rimantas Dirvoms.

ŠALFASS-gos Garbės 

Teismas buvo išrinktas iš Det
roito sporto darbuotojų: Ipo
litas Janušis, Vitas Rugienius 
ir Narimantas Udrys.
*1996 m. ŠALFASS-gos 

varžybinis kalendorius

1996 m. ŠALFASS-gos 
varžybinio kalendoriaus pla
navimas eina prie pabaigos ir 
greitai bus paskelbtas. Iš 
stambesnių varžybų paminė
tina, kad 46-sios Metinės Žai
dynės planuojamos 1996 m. 
gegužės 17-19 d.d. Chica- 
goj. Data dar galutinai nepa
tvirtinta. Programa apimtų
krepšinį, tinklinį, ledo ritulį, 
šachmatus ir, galbūt, lauko ir 
stalo tenisą.

Vis augančio jaunučių 
krepšinio 1996 m. žaidynės 
numatomos 1996 m. balan
džio 27-28 d.d. Toronte, ta
čiau data dar nepatvirtinta.

ŠALFASS-gos centro 
valdyba

Aštuoniasdešimto jubiliejaus ir Kalėdų švenčių 
proga sveikiname’DIRVĄ" jos štabą ir bendradar
bius, linkėdami tolimesnio klestėjimo, sėkmės ir 
ištvermės Naujuose 1996-tuose Metuose

Amerikos LietuviŲ Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius
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Sekmadienį, gruodžio 31 d.,

LIETUVIŲ NAMAI rengia NAUJŲJŲ METŲ 
sutikimą

TAUPA bus uždaryta 
gruodžio mėn. 24 d., 25 d., 
31 d., ir sausio mėn. 1 d. 1996

• • •

Štai, kurie padeda išlaikyti 
lietuvišką laikrašti

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:

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

Užkandžiai ir gėrimai 8 vai., vakarienė 9 vai. 
Sampanas ir baras nemokamai

Groja JOHNNY SINGER orkestras

Bilietus (stalus) galima užsisakyti Lietuviu klube 
skambinant tel. 531-2131 arba

pas Algi Penkauską tel. 944-4556

Įėjimo kaina $35.00 asmeniui

*lg
OHIO ĮVYKIAI

• Sausio 12-14 ir 18-21 d. 
"Vasaros nakties sapnas". 
Ahtabula Arts Center, 2928 
W. 13th Str., Ashtabula, OH. 
tel. 216/964-3396.

• Sausio 13-14 d. šunų 
traukiamų rogučių lenktynės, 
Punderson Statė Park, New- 
bury, Oh. Tel. 216/231-4600 
(Cleveland Museum of Natūrai History).

• Iki sausio 24 d. "Isamu 
Noguchi: Ankstyvoji abstrak
cija" ir "Kintamieji dydžiai: 
Skulptorių darbai popieriuje". 
Clevelando dailės muziejuje, 
11150 East Blvd. Tel. 421-7340.

ŽIEMA ZOOLOGUOS SODE
Taip, Clevelando Metro

parkų zoologijos sodas vei
kia ir žiemą. Sibiro tigrai, bal
tosios meškos ir daugelis ki
tų gyvulių džiaugiasi šaltu 
oru. Zoologijos sodo pasta
tai yra šildomi ir malonūs per 
visį žiemą. Lankymo valan
dos nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. 
p.p. (uždarytas Naujųjų metų 
dieną). Nemokami tramvajai 
veikia ir žiemą, išskyrus blo
go oro dienomis. Ger.J.

Vagelis A., Worchcstcr .... 10.00
Rasys J.A., Cambridgc ..... 80.00
Adomonis A., Osterville .... 20.00 
Zdanys J., Centervillc ....... 20.00
Vėblaitis J., Union ...........  20.00
Kiznis J., Brooklyn ........... 20.00
Vasikauskas V., Seminolc . 10.00 
Venckus J., Coventry ........ 10.00
Miškinis K., Rochester ....... 5.00
Yankus A., Rochester ....... 20.00
Palski B., Sun City Center ... 2.00 
Miller G., Chipley .............  5.00
Misūnas J., Pompano B...... 20.00
Stimburienė V., Willowick . 10.00 
Grindus U., Cleveland ....... 5.00
Janulis E., Cleveland ........ 15.00
Minkūnas R., Seven H........ 10.00
Klimaitis F., Cleveland ..... 20.00
Gilvydis J., Franklin ......... 20.00
Radzvickas L., Canton ...... 10.00
Numgaudas V., Harbert .... 20.00
Varanka T., Claredon H. ... 10.00 
Vaičiūnienė L., Chicago .... 10.00 
Kikutis K., Collinsville ..... 10.00
Kašiuba P., Las Cruces ..... 10.00
Dovydaitis E.. Los Angeles . 15.00 
Jakonis V., Canada ........... 10.00
Baltušis R., Cleveland ...... 10.00
Dlugauskas V., Fort Worth . 20.00 
Heppner G., Mansfield ..... 10.00
Prekerienė S., St. Jose ....... 20.00
Akelaitis V., Cleveland .... 10.00

MiZauvą Atetovaa Clevelande:

Dainius Zalensas
LITMA I.E. 

639 East 185 th Street 
Cleveland, Ohio 44119

Telefonas: (216) 481-0011 
Greitas Siuntinių Pristaty mas 

l LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 
RUSIJĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJA

Pasiteiraukit dėl Amerikietiško maisto komplektu 

jau ndetoži, o ne fatfi
'Č enytnunAi, dnauyai, <jaž <jaž tHuž<u 

/caJ ndtulų fio* faadžtuyt nži/e juoa ėa<ža/
Litma I m po r t- Export adrrunistracūa

UI N LA

EUROPA TRAVEL 692-1700
ra
II

e a

B

CĮAlniaus 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.

ROJAUS KRKfi
M. Daukšos g. 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.

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

•• •

RENGINIAI
1995 M.

• 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 
paroda "Pavasariai sugrįžta". Rengia 
vyr. skaučių Židinys.

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

Matas & Associates [
■———————m——i ■ NORM LS

RITA MATAS • Broker • G.R.I. • Licepsed Real Estate Appraiser
2412 Cedarwood Road 
Pepper Pike, 0h- 44124 
(216) 473-2530

17938 NeffRoad 
Cleveland, OH. 44119 
(216) 486-2530

ADV. VYTAS MATAS teisinis patarėjas

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

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

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

L0WEST AIR FARES
available worldwideEXPERTS 0N TRAVEL TO EAST SUKOPĖ 

passports * visas* prepaid tickets 

serVing our communitY 
FOR OVER 35 YEARS

"LEADERS IN L0W EOST TRAVEL”

Siuntiniai į Lietuvą pristatorpi j parpus. 
Skubieips siuptipiarps - AIR CARGO. 
Korpercipės siuptos pagal susitariipą.

MAISTO SIUNTINIAI nuo $29°° iki $98°° 
Aukštos kokybės maisto produktai 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją

Rūta Degutiepė (216) 943-4662 
28262 Ojardon Road Willougbby Hills, 0H 44092 

TRANSPAK 2638 West 69tb St Ojicago, IL 60629 
(312) 436-7772 Dirbame nuo 1987 m.

LINAS VYŠNIONIS
Advokatas 1.1(216) 303-0225

24400 Highland Road, Saite 9 • Richrpond Hts. 0H 44143

JAKUBS AND SON 
Laidojirpo įstaiga 

visus Clevelande ir apylinkin, lietavins 

KALĖOOŠVE^IO 
in liaujuju^etu

?a, linkėdami tyro kalėdinio džiaugsmo 
ir laimės ateinančiais metais

Willian) j. Jakubs Sr. 
Willian) J. Jakubs Jr. 
Keooetb Scbnjidt ir 
Barbara Jakubs Schmidt

936 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095

Telefonas:
531-7770



DIRVA LIETUVOS VYČIU VEIKLA

Ir su mūsų, clevelandiečių, pagalba Vilniaus Jėzuitų 
gimnazijos pastatai metų bėgyje pakilo iš griuvėsių j mokyklos 
rūmus. Plakatinių "anksčiau" ir "dabar" nuotraukų parodėle džiau
giasi clevelandiečiai. Nuotr. V. Bacevičiaus

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Pulk. lt. Edmundas Čapas ir 
Bridžius.

Š.m. gruodžio 12 d. pulk, 
lt. Edmundas Čapas "Atei
ties" klubo vakaronėje rodė 
skaidres ir kalbėjo apie savo 
13 mėn. trukusį darbą Lietu
voje. Jis ten dalyvavo "Mil- 
to-Mil" (Military to Military 
Information Exchange Pro- 
gram) programoje. Dirbda
mas ryšių karininku, padėjo 
koordinuoti JAV karinių eks
pertų susitikimus su visomis 
Lietuvos krašto apsaugos 
tarnybomis.

^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
A.A.

PRANAS SIDZIKAUSKAS

Pranešame, kad gruodžio 
18 d., sulaukęs 94 metų am
žiaus, Glendale, Kalifornijo
je, mirė diplomatas bei diplo
muotas teisininkas Pranas 
Sidzikauskas.

Velionis gimė 1901 m. 
lapkričio 21 d. Baigęs karinę 
tarnybą 1924 metais įstojo 
tarnauti Lietuvos Respubli
kos užsienio reikalų ministe
rijoje diplomatiniu kurjeriu. 
1931 metais tampa kancelia
rijos viršininku, o nuo 1933 
metų spalio 15 dienos išvyk
sta sekretoriauti į Lietuvos

Poniai BRONEI PUŽAUSKIENEI, jos

SESUTEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Juozas ir Birutė Ališauskai

"Ateities" klubo pirm. Romas 
V. Bacevičiaus nuotr.

Paskaitoje dalyvavo clevelan- 
diečiams pažįstamas Ohio National 
Guard pulk. Al. Garlauskas.

V. Bacevičiaus nuotr.

Respublikos pasiuntinybę 
Prahoje, Čekoslovakijoje. 
Nuo 1938 metų kovo 15 dienos 
iki sovietinės okupacijos Pra
hos pasiuntinybėje eina pir
mojo sekretoriaus pareigas.

Rožinis už mirusį bus 
kalbamas trečiadienį, Los 
Angeles Šv. Kazimiero (lie
tuvių) katalikų bažnyčioje. 
Laidojamas ketvirtadienį, 
gruodžio 21 d. Forest Lawn, 
Glendale kapinėse prie nese
niai palaidotos žmonos Elenos.

Giliame nuliūdime liko 
velionės dukra Aldona su 
šeima.

Lietuvos vyčių 82-ajame metiniame seime už nuopelnus LV organizacijai ir Lietuvai garbės nario 
medaliu apdovanoti Faustas Strolia (prie mikrofono) ir Pranas Petrauskas. R. Juškaitės nuotr.

Dalis LV garbės narių. Iš kairės. Elinor Služienė, Faustas Strolia, Pranciška Petkuvienė, Pranas 
Petrauskas ir Longinas Svelnis. R- Juškaitės nuotr.

Kariuomenės šventės minėjime šauliai, iš kairės: Juozas Kinčius, Alfonsas Rimbą, Vacys 
Slušnys, LšSI vadas Mykolas Abarius, Klemencas Urbšaitis ir Bronius Valiukėnas.

R. Juškaitės nuotr.
NIJOLĖS BOGUTAITĖS 

-DĖDINIENĖS KNYGOS 

PRISTATYMAS 

Gruodžio 17 d. Lietuvos 
Respublikos ambasadoje 
Washingtone buvo surengtas 
Nijolės Bogutaitės-Dėdinie- 
nės knygos "Šaltinėlis" pri
statymas vietos lietuviams. 
Knygą sudaro 95 etiudai for- 
tepionui lietuviškų dainų mo
tyvais.

Knygos autorė aptarė ir 
pademonstravo lietuviškų 
dainų ir jų motyvų pritaiky
mą pianino technikos įgū
džiams bei muzikalumui ug
dyti. Etiudai tinka tiek ma
žiems, tiek dideliems pianis
tams.

Renginiui vadovavo Bi
rutė Eidintienė.

Spaudos skyrius

11! PASKUTINĖ PROGA 11! 
DOVANA KALĖDOMS IR 

VISIEMS METAMS
(po Naujų Metų bus 30 dol)

Tik 15 dolerių 
(pusė kainos) 

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

II! PASKUTINĖ PROGA
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