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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Netrukus po Lietuvos 
nepriklausomybės pripaži
nimo man teko dalyvauti, 
kartu su keliais kitais Los 
Angeles konsulinio korpuso 
bendradarbiais, diskusijose 
su magistro laipsniui besi
ruošiančiais biznio admi
nistracijos studentais. Jiems 
buvo įdomu sužinoti mūsų 
nuomonę, per kiek laiko Rytų 
Europos krašai, ypač tie, ku
rie buvo sovietinės imperijos 
dalimi (kaip Baltijos valsty
bė) integruosis į Vakarų pa
saulio ekonomiką. Po visos 
dienos pašnekesių buvo pri
eita vieningos nuomonės, 
kad Čekoslovakijai, Vengri
jai ir Lenkijai gal užteks penk
mečio, visiems kitiems kraš
tams - dešimtmečio. Išimtis 
- Rytų Vokietija. Šiandien, 
jau beveik įpusėjus tam de
šimtmečiui, atrodo, kad per
daug nesuklydome, nors tuo 
metu ir nesupratome visų ga
limų niuansų, o ypač tų,' ku
rie ištiko bankininkystę. Ti
kėkime, kad karti patirtis 
grąžins atsakomybės visuo
menei ir Tėvynei jausmą 
tiems, kurių rankose yra ga
lia taisyti tai, kas negera.

Tačiau nepaisydama visų 
sunkumų, Lietuva veržiasi į 
Vakarų pasaulį visais jai ga
limais būdais. Lietuvos na
rystė Europos Taryboje ryš
kiai parodė, kaip greitai jai 
pavyko sukurti demokratinę 
politinę santvarką, nes Tary
bos keliami reikalavimai yra 
laikomi tam tikru kokybės 
ženklu visiems norintiems į 
ją įstoti. Lietuvos asocijuota 
narystė Europos Sąjungoje, 
asocijuota partnerystė Vaka
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Warm greetings to everyone celebrating Lithuanian 
Independence Day.

At this special time each year, Lithuanian Americans 
honor their ancestors' heroic struggle for liberty through 
long years of tyranny and suppression. Today, despite 
difficult conditions, Lithuania continues down a path of 
political and economic reform that will strengthen its 
national sovereignty and economic independence. Ame
ricans look forward to expanding our cooperation in 
support of Lithuanian democracy, security, and prospe- 
rity. This is a truly meaningful objective, and the fruits of 
this cooperation can already be seen in our growing 
economic ties.

On this occasion of victory and pride, let us rededicate 
ourselves to strengthening the bonds of friendship 
between the peoples of Lithuania and the United Statės. I 
join in rejoicing at Lithuania's independence and in 
recognition of Lithuanians the world over who have given 
so much for the cause of freedom and democracy.

Best wishes to all for a vvonderful celebration.

Bill Clinton

rų Europos sąjungoje bei da
lyvavimas programoje "Part
nerystė Taikos Vardan" tiesia 
kelią pilnai narystei tose są
jungose ir yra rimtas žingsnis 
link pagrindinio Lietuvos 
tikslo - įstojimo į NATO. 
Ėjimas į tas sąjungas - Lietu
vos garantas saugesnei atei
čiai. Nereikia pamiršti, kad 
mūsų rytinis kaimynas vis 
dar nenori sutikti su mintimi, 
kad jo vienintelis priėjimas 
prie Baltijos jūros yra tik per 
St. Peterburg ir kol kas dar 
per Karaliaučių. Todėl jis 
nepraleidžia nė vienos pro
gos priminti Vakarams, jog 
NATO plėtimasis į rytus jam 
yra nepriimtinas, ir kad jis 
darys viską, kad tą plėtimąsi 
sustabdytų.

Iš kitos pusės, mūsų su
sirūpinimas, kad Karaliau
čiaus (Kaliningrado) sritis 
yra didžiulė karinė stovykla 
ir turėtų būti bent nuginkluo
ta, atsimuša į kurčias ausis 
ne tik Maskvoje, bet ir kitose 
didžiųjų valstybių sostinėse. 
Sena politinė doktrina neju
dinti miegančios meškos, 
kad ji pabudus nesupyktų, 
galioja lig šiol. Tokius pa
reiškimus girdėjome iš be
veik visų Europos kraštų va
dovaujančių politikų lūpų, 
kai vyko diskusijos dėl Rusi
jos Federacijos priėmimo į 
Europos Tarybą. Kaip Mask
va vykdys pažadus, duotus 
reikalaujant Baltijos valsty
bių delegacijoms, parodys, 
kaip nuoširdžiai ji yra pasi

VASARIO 16-OSIOS DVASIA
Vytautas Čekanauskas 

Garbės generalinis konsulas
(tęsinys iš "Dirvos" 7-ojo numerio)

ruošusi bendradarbiauti su 
kaimyninėmis, o ypač Balti
jos valstybėmis. Atsižvel
giant į tai, kad ligi šiol dar 
nesusitarėme ir dėl valstybi
nės sienos nustatymo su Ka
liningrado sritimi net tik jū
roje, bet ir sausumoje, nenu
stebintų, kad ir minėtų paža
dų vykdymas sulauktų pana
šaus likimo - tolimesnio ne
sutarimo.

Priklausymas Vakarų 
Europos organizacijoms rei
kalauja gerų santykių su kai
myninėmis valstybėmis. De
ja, taip jau yra, kad esame 
apsupti kaimynų, su kuriais 
ne visuomet galima rasti 
bendrą kalbą. Tai kartais 
jaučiame net santykiuose su 
bendro likimo draugais - 
latviais ir estais. Štai kad ir 
mūsų visų ėjimas į Vakarus 
tapo savotiškomis lenktynė

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 
vasario 23 d. Vilniuje 

po ilgos ir sunkios ligos mirė 
buvęs "Dirvos" redaktorius

DR. ANICETAS BUNDONIS
"Vilties" draugija, "Dirvos" redakcijos 

bendradarbiai ir skaitytojai 
nuoširdžiai užjaučia velionio 

šeimą ir artimuosius.

mis. Vietoj to, kad dirbtume 
bendrai, šiandien vieni giria
si esą geresni už kitus, aiški
na, kad vieni bus priimti į 
kurią nors organizaciją anks
čiau už kitus. Kur dingo tas 
darnus trijų tautų bendravi
mas, parodytas kovoje prieš 
Maskvą ir jos atneštą komu
nizmą? Ar toks pasiskarde- 
nimas yra tik didybės manija, 
ar kieno nors noras skaldyti 
ir taip valdyti? Kur yra ta 
baltų vienybė? Nejaugi ji pa
sibaigė su paskutiniu rankų 
paspaudimu, grįžtant namo iš 
Baltijos kelio demonstraci
jos? Kol kas jos nematyti jo
kioje srityje. Tad visiškai 
nenuostabu, jeigu Lietuva 
rimtai pažiūrės į gana naują 
pasiūlymą atėjusį iš Suvalkų 
vaivadijos valdytojo - kurti 
Nemuno baseino kraštų eko
nominę zoną. Gal kam šis 

pasiūlymas ir atrodytų keis
tokas vien dėl būsimų part
nerių, bet jei tai būtų naudin
ga krašto ekonominiam ger
būviui pakelti, kodėl gi ne.

Lietuva - vidurio Euro
pos šalis. Per amžius jai teko 
kentėti dėl užsienio šalių no
ro kištis į jos reikalus. Kaip 
nedidelė šalis ji neturi pa
miršti, kad niekada negalės 
būti rami dėl savo suvereni
teto be kitų demokratinių 
kraštų politinės paramos. 
Todėl užsienyje gyvenančių 
lietuvių pareiga yra nuolat 
stovėti valstybės sargyboje, 
stebėti to krašto nuotaikas 
Lietuvos atžvilgiu ir, reikalui 
esant, jas pakreipti Lietuvai 
naudinga linkme. Geriausias 
tokio darbo pavyzdys - Ame
rikos lietuvių akcija sovie
tams pirmą kartą okupavus 
Lietuvą. Prezidento Roose- 
velt pasakymas, kad Lietuva 
nėra žlugusi, tik jos valsty
bingumo siūlas laikinai nu
trauktas, sudarė tą moralinę 
bazę, kuri daugelyje Vakarų 
pasaulio šalių buvo priimta 
kaip neteisėtos krašto oku
pacijos nepripažinimas bei 
tolimesnis jos kaip valsty
bės teisinis egzistavimas.

Tačiau užsienio lietuviai 
turi dar ir kitą galimybę dirb
ti Lietuvos naudai. Jie gali 
aktyviai įsitraukti įjos gyve
nimą, priimdami pilietybę, į 
kurią jie turi niekuomet ne
prarandamą teisę. Tapdami 
Lietuvos piliečiais jie galės 
balsuoti ir tokiu būdu pozity
viai prisidėti prie demokrati
nių institucijų sutvirtinimo 
bei valstybės gerbūvio kėli
mo. Gaila, bet iki šiol šia 
teise nebuvo tinkamai pasi
naudota. Prezidento rinki
mų, įvykusių 1993 m. vasa
rio 14 d., statistiniai duome
nys rodo, kad balsavo tik 
6,595 užsienyje gyvenantys 
lietuviai. Tai sudarė tik apie 
0.3% visų balsavusių asme
nų. Panašūs skaičiai kalba ir 
apie Seimo rinkimus 1992 
metų rudenį. Iš tiesų, tai la
bai nedaug ir jokios įtakos į 
Prezidento rinkimus neturė
jo. Tačiau, žymiai padidinus 
balsuoti teisę turinčių regis
truotų asmenų skaičių, Sei
mo rinkimuose užsienio lie
tuvių balsas būtų tikrai sva
resnis. Padrąsinimu gali būti 
latvių pavyzdys, kurie pasku
tiniuose rinkimuose tikrai 
nulėmė vieno seimo nario iš
rinkimą. Tad paskubėkite, 
kad neliktumėte už vartų, nes 
Seimo rinkimai jau ne už kal
nų. Jūsų dalyvavimas Lietu
vos politiniame gyvenime 
galimas dalykas paskatins ir

(Nukelta į 2 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
L.M.STANKEVIČIUS: 

VYRIAUSYBĖ 
DIRBS LIETUVAI

Seimas patvirtino Pre
zidento suteiktus įgalioji
mus Laurynui Mindaugui 
Stankevičiui sudaryti Vy
riausybę. Kaip savo pa
reiškime ta proga rašo 
L.M.Stankevičius, arti
miausiomis dienomis bus 
parinkti kandidatai į mi
nisterijų vadovų pastus ir 
rengiama Vyriausybės 
programa.

"Tai nebus lengva, 
kadangi visi suprantame, 
kokiam trumpam laikui 
tenka kurti planus. Tačiau 
kartu man kelia nerimą ta 
keista įtarumo banga, kuri 
sutinka naująją Vyriausy
bę. Kai kur ji pasiekia net 
absurdo ribą. Štai kad ir 
įtarinėjimai, esą kandi
datus į Ministrų kabineto 
narius parenka abejotinos 
kilmės finansinės ir eko
nominės grupuotės. Prezi
dento paskirtas Ministru 
Pirmininku, kategoriškai 
paneigiu kokių nors šešė
linių grupuočių įtaką man. 
Vyriausybė bus formuoja
ma pagal visas demokrati
nės valstybės taisykles, 
siekiant gauti kuo didesnę 
paramą Seime ir visuome
nėje.

Naujoji Vyriausybė 
privalo tarnauti Lietuvai, 
kurioj e‘mafijai neturi likti 
vietos." - rašoma Premje
ro L.M.Stankevičiaus pa
reiškime.

PREZIDENTAS 
NEPRITARIA

A.Brazausko manymu, 
pirmalaikius Seimo rinki
mus rengti būtų netikslin
ga. Duodamas interviu 
Lietuvos radijui valstybės 
vadovas pabrėžė, kad 
"Prezidentas neturi teisės 
be niekur nieko paleisti . nocidą ir represijas, perse- 
Seimą". 'Konstitucijoje nu
matyta, kad pirmalaikiai 
Seimo rinkimai gali būti 
rengiami parlamento nuta
rimu, priimtu ne mažiau 
kaip 3/5 visų Seimo narių 
balsų dauguma.

Pirmalaikius Seimo 
rinkimus gali paskelbti ir 
Respublikos Prezidentas, 
jeigu parlamentas per 30 
dienų nuo pateikimo ne
priimtų sprendimo dėl 
naujos Vyriausybės prog
ramos arba nuo Ministrų 
kabineto programos pir
mojo pateikimo per 60 
dienų du kartus iš eilės jai 
nepritartų. Seimui pareiš
kus tiesioginį nepasitikė
jimą Vyriausybe, Prezi
dentas, remdamasis Mini
strų kabineto siūlymu, taip 
pat gali paskelbti pirmalai
kius Seimo rinkimus.

D ANŲ A REMIA 
LIETUVOS SIEKIUS 

TAPTI ES NARE
"Danija remia Lietu

vos priėmimą į Europos 
Sąjungą ir yra pasirengusi

suteikti jai bet kokią pa
galbą, kuri padėtų Lietuvai g 
kuo greičiau pasiekti savo | 
tikslą", pasakė į Lietuvą | 
dviejų dienų vizito atvykęs | 
Danijos Folketingo pirmi- | 
ninkas Erling Olsen. Lie- | 
tuva, jo numone, pirmauja 2 
tarp Baltijos valstybių Į 
kelyje į integraciją su Eu- “ 
ropos Sąjunga. Danijos 
parlamento vadovas pa
reiškė viltį, kad mūsų vals
tybė ras tinkamą sprendi
mą, kaip įveikti bankų 
krizę.

Danijos Folketingo de
legaciją priėmė Preziden
tas A.Brazauskas. Buvo 
kalbama apie Lietuvos ka
rių dalyvavimą Danijos 
taikos palaikymo batalio
ne, nelegalių migrantų bei 
ekologijos problemas. 
Anot E.Olseno, Lietuvos 
kareiviams labai gerai 
sekasi Danijos batalione.

BUS ĮVERTINTA 
OKUPACINĖS 

KARIUOMENĖS 
PADARYTA ŽALA 

LIETUVAI

|
£

=
I

S

Lietuvos Vyriausybė; 
patvirtino žalos, kurią! 
Lietuvai 1940-1992 metais! 
padarė buvusios SSSR ir: 
1991-1993 metais Rusijos i 
kariuomenė, nustatymo; 
darbų programą. Atitin-i 
karnos institucijos įvertins į 
žalą, padarytą tremtiniams 
bei jų šeimoms, asmenims, 
išvengusiems trėmimo, 
karo repatriantams, pri
verstinai įdarbintiems 
NKVD-KGB filtravimo 
lageriuose, SSSR anglia- 
kasybos ir naftos pramo
nėje bei NKVD-KGB 
kombinatuose, o taip pat 
žalą, padarytą politiniais 
motyvais įkalintiems 
asmenims bei jų šeimų na
riams. Bus apskaičiuojama 
žala, padaryta vykdant ge- |

kiojant rezistenciją, vyk
dant priverstinę emigraci
ją, verčiant tarnauti sovie
tinėje kariuomenėje ir su
karintuose daliniuose, 
persekiojant Katalikų baž
nyčią bei kitų konfesijų 
maldos namus ir kt. Atski
rai bus skaičiuojama žala, 
padaryta miesto ir kaimo 
gyventojams, juridiniams 
asmenims, visuomeninėms 
organizacijoms, žala vals
tybės turtui, Lietuvos 
gamtai, ūkiui bei kultūrai.

Visos įgaliotosios in
stancijos skaičiavimus turi 
atlikti iki liepos 1 d. ir juos 
pateikti vyriausybinei ko
misijai. Ji iki rugsėjo 1 d. 
skaičiavimus apibendrins 
ir pateiks Lietuvos Vyriau
sybei.

APIE "DRAUGIŠKA” 
POLITIKĄ

"Klaidingą įspūdį apie 
ligšiolinę Lietuvos užsienio 
politiką gali sudaryti agentū
ros DPA išplatinta Preziden
to Algirdo Brazausko mintis 

(Nukelta į 3 psl.)

Rašo Algirdas Pužauskas
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• JAV respublikonų par
tijos kandidatų į prezidentus 
varžybos aštrėja. Daug kai
nuojančioje kampanijoje ge
riausiai laikosi senatorius 
Bob Dole. Vasario mėnesio 
pradžioje trys organizacijos: 
Kaiser šeimos Fondas, Har
vardo universitetas ir "Wash- 
ington Post" patyrinėjo, kaip 
amerikiečiams svarbi ši rin
kiminė kampanija ir ką jie 
žino apie vidaus politiką. 
Tyrinėtojai skelbia, kad vi
dutinis amerikietis žino labai 
mažai. Du iš penkių klausi
nėtų nežino, kad respubli
konų partija kontroliuoja 
Kongresą, du iš penkių neži
no savo valstybės viceprezi
dento pavardės, beveik pusė 
nežino, kas yra Atstovų Rū
mų pirmininkas ir du iš trijų 
nežino Senato daugumos 
vadovo pavardės.

• Vokietijos valstybės 
prokuroras Alfred Streim pa
skelbė Frankfurte, kad Vo
kietijoje teks užbaigti nacių - 
karo nusikaltėlių teismus. 
Šiuo metu teismo dar laukia 
keturi apkaltinti vyrai. Ta
čiau jau kuris laikas teismai 
atidedami, nes įtariamieji yra 
per silpni, per seni dalyvauti. 
Vietinės žydų organizacijos 
vadovas pareiškė, kad parei
gūnai nebenori teismų, vilki
na laiką ir tuo pačiu kenkia 
teisingumui.

• Vietnamo komunistinė 
vyriausybė paskelbė kovą 
"kultūrinei taršai". Su eko
nominėmis reformomis į Viet
namą pradėjo plaukti visoks 
šlamštas: keista muzika, por
nografiniai filmai, atsidarė 
azartinių lošimų barai, parda
vinėjamos pornografinės vi-

VASARIO 16-OSIOS DVASIA
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| vietinius aktyviau įsitraukti į 
| šį jiems dar naują procesą. 
| Jeigu visuomenės apklausos 
2 žinovai yra bent kiek arti tei- 
| sybės, tai negalvojančių da- 
| lyvauti busimuosiuose balsa- 
| vimuose skaičius turėtų bau- 
| ginti visus. Demokratija kles- 
| tės tik tada, kai bus išgirstas 
| daugumos balsas, tikrai at- 
f stovaujantis daugumai.

Lietuviai yra maža tauta. 
| Daug kas stebisi jos sugebė- 
| jimu išgyventi tiek daug sun- 
= kių dienų savo istorijoje ir 

išlikti gyva. Per tą laiką ji ne 
tik nežuvo, bet išsaugojo 
kalbą, dainas ir papročius, 
savitą liaudies meną. Visa 
tai padėjo puoselėti tautos 
dvasinę kultūrą, iš kurios iš
kilę dvasios milžinai paruošė 
dirvą Vasario 16-ajai.

Nepriklausomybės kaina 
- kraujo kaina, kurios kiek- 

_ vienas lašas yra brangus ir 

I

=

deo kasetės. Partijos genera
linis sekretorius, 78 metų 
amžiaus Do Muoi, parašė 
straipsnį komunistinio jauni
mo žurnale, kur ragina ginti 
tradicinę Vietnamo kultūrą 
nuo užsienietiško purvo. Sa
koma, kad pusė Vietnamo 
gyventojų yra gimę per du 
paskutinius dešimtmečius, o 
jaunimas lengvai pasiduoda 
užsienio įtakai.

• Popiežius Jonas Pau
lius II savo vizito Gvatema
loje, Nikaragvoje, Salvadore 
ir Venecueloj metu ragino 
maldininkus laikytis taikos ir 
gerbti savo krikščionišką kul
tūrą, ragino vengti nežaboto 
kapitalizmo arba marksizmo.

• Pernai pasaulyje padi
dėjo turistų skaičius. Su
mušti visi rekordai. Dau
giausia užsienio svečių turėjo 
Prancūzija, kurią aplankė ir 
nemažai pinigų paliko 60 mi
lijonų žmonių. Ispanija buvo 
antroje vietoje, o Amerika - 
trečioje su 44 min. Pagerėjo 
Viduriniųjų Rytų turizmo rei
kalai, daugiau svečių lankėsi 
svečių Egipte ir Izraelyje. 
Turizmas 1995 metais davė 
372 milijardų dolerių pelno.

• Vienoje vargingiausių 
pasaulio demokratinių vals
tybių - Bengalijoje vasario 15 
d. buvo parlamento rinkimai. 
Iki šiol dar ne visai aišku, 
kokia persvara laimėjo Mi
nistrės Pirmininkės Khaleda 
Zia partija. Prieš ją kovojo 
kelios darbininkų unijos, 
kurstomos politinių prieši
ninkų. Demonstracijose žu
vo apie 100 žmonių. Apie 
70% gyventojų yra beraščiai, 
nedarbas siekia apie 50%.

• Vasario 18 d. Romoje

Atkelta iš 1 pusi.

šventas tartum relikvija. Lie
tuva savo sūnų ir dukrų, gy- 
nusių ir gyvybes paaukojusių 
ant Tėvynės aukuro, niekuo
met neužmiršo ir neužmirš. 
Apie tai liudija Nežinomo 
kareivio kapas Kauno Karo 
muziejaus sodelyje, apie tai 
liudija ir Vilniuje dar nese
niai supilti kapai Antakalnio 
kapinėse. Vieni jų žuvo, gin
dami Tėvynę su ginklu ran
koje, kiti - beginkliai dainuo
jančios revoliucijos gretose. 
Jie visi mums yra vienodai 
brangūs ir liks amžiais ger
biami. Jie - mūsų didvyriai, 
jie - Lietuvos žemės vaikai.

Bet Lietuva nėra vien tik 
didvyrių žemė. Ji yra ir se
nųjų didžiųjų girių karalių - 
ąžuolų žemė. Ąžuolo lapų 
vainikais ji puošiasi ypatingų 
švenčių proga. Ąžuolo lapo 
šakelė puošia ir Vyčio Kry
žiaus ordiną. Dainose mes 

suvažiavę Kroatijos, Serbijos 
ir Bosnijos vadai, Amerikai 
tarpininkaujant, susitarė lai
kytis taikos. Nauja įtampa 
kilo, kai Bosnijoje buvo su
imti aštuoni serbai karinin
kai, o du iš jų perduoti Hagos 
Tarptautiniam teismui, įta
riant juos civilių žudymu. 
Serbai paskelbė, kad du 
išduoti kariai yra jų tautos 
didvyriai, o su jais elgiamasi, 
kaip su kriminalistais.

• Garsi Amerikos tabako 
gaminių bendrovė Philip Mor- 
ris nupirko Lenkijos ZPT 
bendrovę Krokuvoje už 372 
min. dolerių.

• Šiaurinė Korėja pripa
žino, kad blogas oras ir po
tvyniai pakenkė žemės ūkiui. 
Teko prašyti Jungtinių Tau
tų organizuojamos maisto 
paramos. JAV vyriausybė 
prisidėjo su dviem milijonais 
dolerių.

• Haiti valstybėje pirmą- 
per 192 nepriklausomybės 
metus taikingai pasikeitė 
prezidentai. Išrinktas prezi
dentas Rene Preval perėmė 
pareigas iš buvusio prezi
dento Aristido.

• Izraelio namų statybos 
ministras sukėlė palestiniečių 
protestus, pasiūlęs užbaigti 
Vakarų kranto žemėse žydų 
naujakurių pastatų statybą ir 
pradėti dar vieno naujo mies
telio statymo darbus. Pales
tiniečiai tvirtina, kad tokie 
planai laužo Izraelio-PLO 
taikos susitarimą.

• Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba apkaltino Sudaną 
teroristų globojimu ir parei
kalavo išduoti tris vyrus, ban
džiusius pernai nužudyti 
Egipto prezidentą.

sulyginome lietuvį su stip
riausiu medžiu - ąžuolu, tvir
tindami, jog "kaip ąžuols 
drūts prie Nemunėlio, lietu
vis nieko neatbos". Tad pa
buskite šiandien, Lietuvos 
ąžuolai. Pabuskite šią Vasa
rio 16-ąją, kad su rytojaus 
diena pradėtų skaidrėti Lie
tuvos padangė, kad himno 
žodžiai "Tegul saulė Lietu
voj tamsumus prašalina" ir 
kad "Šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi!" neliktų tik 
linkėjimas, o būtų vykdomi.

Tik viena yra Lietuva. Ji 
- mūsų didžiausias turtas. 
Jos rūpesčiai - mūsų visų rū
pesčiai. Jos džiaugsmas - 
mūsų džiaugsmas. Ji - mūsų 
Tėvynė. Jai tad ir skirkime 
visas savo jėgas 
(Kalba, pasakyta Vasario 16- 
osios minėjime Chicagoje)

• •• •
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apie tai, kad Lietuvai reikia 
atsisakyti "amžinojo priešo" 
principo", - sakė pirmadienį 
spaudos konferencijoje Tė
vynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Ko- 
mentuodamos savo pareiški
mą "apie draugišką Lietuvos 
užsienio politiką", jis teigė, 
jog toks klaidinimas būtų 
Lietuvos nenaudai.

V. Landsbergis priminė, 
jog po 1990 metų kovo 11- 
osios atkuriamos nepriklau
somos Lietuvos užsienio po
litika buvo nukreipta į tarp
tautinių santykių atkūrimą ir 
normalizavimą ypač su kai
mynais - Latvija, Estija, Ru
sija, Baltarusija, Lenkija. 
LDDP, grįžusi į valdžią, taip 
pat tęsė "Lietuvos pasirinktą 
europinės bei transatlantinės 
integracijos kryptį".

"Ta kryptis negali būti 
laikoma kam nors "priešiš
ka", nes išreiškia tik natūralų 
stabilumo ir saugumo siekį. 
Todėl ir Lietuvos Prezidento 
pasisakymas neturėtų būti 
laikomas kvietimu keisti ša
lies užsienio politiką, - tei
giama išplatintame V. Lands
bergio pareiškime. Europi
nės krypties nesiruošia keisti 
nė opozicinės politinės jėgos, 
kurios pirmosios išreiškė tokį 
apsisprendimą, o kartu pir
mosios ištiesė partnerio ran
ką Rusijai ir Lenkijai".

POLITINĖS PROGNOZĖS 
— MINĖJIME

Seimo Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) 
frakcijos seniūnas Andrius 
Kubilius prognozuoja, kad 
pavasaris į Lietuvą ateis tik 
... rudenį, kai bus surengti 
rinkimai į parlamentą. Kal
bėdamas penktadienį - Vasa
rio 16-ąją - sostinėje sureng
tame minėjime, parlamenta
ras sakė, jog "komunistų val
dymas eina į pabaigą, tačiau 
kyla klausimas, kiek per tą 
laikotarpį dar bus išvogta". 
"Akivaizdu, kad po nakties 
išaušta rytas, o po žiemos 
ateina pavasaris", - prie Va
sario 16-osios Nepriklauso
mybės akto signatarų namo 
Vilniaus Pilies gatvėje su
rengtame mitinge teigė Sei
mo narys, pabrėžęs, kad "Pa
vasario žolė - veržli".

■

E

Prie 26-uoju numeriu pa
žymėto namo, kurio viename 
iš trečiojo aukšto kambarių 
1918 metų vasario 16 dieną 
buvo pasirašytas Nepriklau
somybės Aktas, penktadienį 
- Lietuvos valstybės atkūri
mo dieną- susirinko daugiau 
kaip tūkstantis vilniečių ir 
miesto svečių. Mitinge gie
dojo Vilniaus tremtinių cho
ras. Po to buvo pagerbti du 
Nepriklausomybės Akto sig
natarai - į Rasų kapines nu
neštos gėlių puokštės, kurios 
buvo padėtos ant lietuvių 
tautos patriarcho daktaro Jo
no Basanavičiaus kapo ir Jo
no Vileišio šeimos koplytė
lėje.

I

S
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LIETUVOS 
BALERINAI - 
JAPONUOS 

TARPTAUTINIO 
KONKURSO LAURAI

I
i

Lietuvos baleto žvai
gždė Eglė Šapokaitė pelnė 
pagrindinį Japonijoje vy
kusio antrojo tarptautinio 
baleto ir modernaus šokio 
konkurso apdovanojimą. 
Lietuvos operos ir baleto 
teatro solistė laimėjo auk
so medalį baleto konkurso 
senjorių grupėje.Jai taip 
pat atiteko milijono Japo
nijos jenų piniginė premi
ja.

Japonijoje surengtą 
konkursą sudarė dvi dalys 
- baleto ir modernaus šo
kio. Jų dalyvius vertino 
atskiros komisijos. Baleto 
grupėje dalyvavo 153 šo
kėjai iš 23 pasaulio vals
tybių. Artistai varžėsi 
juniorų (13-18 metų) ir 
senjorų (19-28 metų) 
kategorijose. Modernaus 
šokio konkurse dalyvavo 
36 šokėjai iš 11 šalių.

Lietuvos operos ir ba
leto teatre Vilniaus baleto 
mokyklos auklėtinė E.Ša- 
pokaitė šoka nuo 1989 
metų.
TRUMPI PRANEŠIMAI

Lietuvos delegacijos 
vadovas Europos Tarybos 
parlamente Algirdas Gri
cius išrinktas šio parla
mento viceprezidentu 
1996 metams.

Užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys 
pranešė, kad Lietuva turi 
užsienyje 38 atstovybes su 
323 tarnautojais.
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IŠEIVIJA NETURĖTŲ LIKTI UŽ TVOROS
Juozas Žygas

Manau, kad daugelis yra 
mūsų spaudoje jau pastebėję 
Lietuvos partijų atsišaukimus 
į išeiviją. Juose buvo prašo
ma išeivių pasistengti gauti 
Lietuvos pilietybę, kad atei
nančiuose rinkimuose galėtu
me balsuoti. Esu mūsų spau
doje skaitęs, kad yra tokių 
laimingųjų, kuriems tereikia 
tik paprašyti ir tuojau pasas 
yra rankose. Iš mano pažįs
tamų nė vienam taip nepasi
sekė. Pats iš savo patirties 
žinau, kad kol per biurokratų 
rankas pereina - tai užsitęsia 
3-5 mėn. Tad pilietybės ga
vimo reikalu bent šį kartą 
nerašysiu.

Praėjusį rudenį buvo ra
šyta, kad JAV yra apie 2200 
Lietuvos piliečių, manyčiau, 
dabar tas skaičius yra keletu 
šimtų padidėjęs. Bet vis tiek 
tai yra tik lašas kibire. Ta
čiau bent Amerikoje yra sa
koma, kad yra buvę atvejų, 
kuomet keletas balsų rinkimų 
rezultatus nulėmė. Kai Vyt. 
Landsbergis lankėsi Chica
goje, į klausimą apie balsavi
mą atsakė, kad išeivijos bal
sai gali būti labai reikšmingi, 
nes praėjusiuose rinkimuose 
buvo rajonų, kur 100 balsų ar 
net mažiau buvo lemtingi.

Mūsų balsai gal vežimo 
neapvers. Bet visi, kurie su sa- 
vo giminėmis, giminaičiais

S

Tai buvo prieš 77 metus: manifestacija Kaune sužinojus, kad Anglija pripažino 
Lietuvos valstybe de facto. Tik milžiniškų pastangų dėka buvo pasiekta, kad užsienio 

_ valstybės pripažintų Lietuvą. 
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Maždaug šimtas Lietu
vos intelektualų Seimo 
rūmuose pasirašė tris 
kreipimusis į tarptautines 
organizacijas, raginančias 
įteisinti čečėnų ir kitų pa
saulio tautų apsisprendimo 
teisę.

Perveždama keleivius, 
Lietuvos geležinkelių ak
cinė bendrovė sakosi paty
rusi daugiau kaip 104 mi
lijonus litų nuostolių. 

ar pažįstamais susirašinėja
me, turime juos paskatinti, 
kad visi eitų balsuoti. Reikia 
iš juodųjų Amerikos gyven
tojų mokytis. Galima sakyti, 
mūsų akyse, jie pasidarė po
litine jėga. Dėl to, kad visi • 
jų ministeriai (dvasiškiai) vi
sur ragina balsuoti. Jų mal
dos namai yra paverčiami po
litinių susirinkimų salėmis.

Dar mano atmintyje yra 
išlikę prisiminimai iš pietinių 
valstijų, kur pakelėse įvairūs 
patarnavimai ir patogumai 
juodiesiems buvo atskiri. 
Dabar laikai pasikeitę ir visa 
tai tik filmuose tegalima pa
matyti. Jiems buvo pasaky
ta, kad jų balsai yra jėga, su 
kuria visi turės pradėti skai
tytis. Ir dabar visi, kurie nori 
būti išrenkami, privalo su jų 
balsais ir reikalavimais skai
tytis. Jeigu jie būtų tik deja
vę ir ašaras lieję, tai ir dabar 
jas tebelietų. Tad ir Lietuvos 
žmonės turėtų nustoti dejavę, 
ir rengtis ateinantiems rinki
mams. Nereikia vien tik iš
eivija remtis, bet daugiau sa
vimi pasitikėti. Jeigu atėjus 
rinkimams, žmonės namuose 
sėdės ir televizorių žiūrės, tai 
tegul po to nedejuoja. Nes 
yra sakoma, kad kiekviena 
tauta turi tokią valdžią, ko
kios ji yra verta! Klysti yra 
žmogiška, tačiau negalima

NELEGALŪS 
IMIGRANRAI 
LIETUVOJE

Oficialiais duomeni
mis Lietuvoje per praėju
sius metus buvo sulaikyta 
apie 2000 nelegalių imi
grantų. 400 iš jų yra likę 
Lietuvoje ir sudaro daug 
finansinių sunkumų.

Lietuvių tautininkų są
jungos Jaunųjų tautininkų 
santalka kreipėsi į Seimą, 

visą laiką klaidas kartoti.
Tai liečia ne tik eilinius 

žmones, bet, svarbiausia, vi
sų partijų vadus. Vienos 
krypties partijos ir partijėlės 
turėtų rasti bendrą kalbą ir 
sudaryti vieningą bloką. Bet, 
atrodo, kad jiems iki to yra 
dar toli, nes jų koalicijos su
pratimas yra dar labai primi
tyvus. Yra tekę girdėti A. 
Saudargo, buvusio užsienio 
reikalų ministerio, praneši
mą. Jis kalbėjo apie Lietu
vos politines partijas ir jų su
siskaldymą. Nors tas prane
šimas buvo daugiau kaip 
prieš metus laiko, tačiau jau 
buvo kalbama apie busimuo
sius rinkimus. Tuomet jam 
buvo pasakyta, kad yra rei
kalinga koalicija. Į tai jis at
sakė: "Teisingai - mes ir 
esame ta koalicija". Jeigu 
yra taip galvojama - tai aiš
ku, kad iki koalicijos dar yra 
toli. Panaši gaida buvo jau
čiama ir Vyt. Landsbergio 
pranešime Chicagoje, kuo
met jis į paklausimą atsaki
nėjo. Savo ilgame atsakyme 
liberalus vis minėjo. Gau
siame žodžių sraute taip ir 
nesupratau, kuo tie liberalai 
yra kalti. Tik buvo aišku, 
kad iki koalicijos dar labai 
toli. Išeivija tegalėtų pasaky
ti: "Vieningai laimėti, arba 
atskirai ir toliau dejuoti".

reikalaudama geriau sau
goti mūsų valstybės sienas 
ir išspręsti kitus klausi
mus, kad būtų nutrauktas 
nelegalių imigrantų srautas 
į Lietuvą ir per ją į kitas 
šalis. Nurodoma, kad 
nelegalių atvykėlių srautai 
yra žymiai didesni, negu 
teigia oficialieji šaltiniai.

Kreipimąsi pasirašė 
Jaunųjų tautininkų santal
kos pirmininkas Gintaras 
Binkauskas.
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ELTA PRANEŠA
METINIS PREZIDENTO PRANEŠIMAS

tucijos ir Vyriausybė, 
"nuo kurių veiklos tiesio
giai arba netiesiogiai pri
klauso bankininkystės pa
dėtis, yra linkusios ginti 
savo žinybinius interesus, 
užuot visas jėgas skyrusios 
esamai padėčiai ištaisyti".

Neseniai atstatydintas 
Vyriausybės vadovas. "Ži
noma, tai svarbus įvykis, 
tačiau nereikia jo drama
tizuoti", pabrėžė A.Bra
zauskas, taip pat pridūręs, 
kad "valstybės politika 
nepriklauso nuo vieno 
žmogaus, kad ir kokias 
pareigas jis beužimtų".

Valstybės vadovas pa
žadėjo, kad "ir toliau bus 
įgyvendinamos numatytos 
priemonės bankų veiklai 
atkurti ir žmonių indė
liams grąžinti, finansinės 
sistemos stabilumui išlai
kyti, socialiniams įsipa
reigojimams vykdyti.

Į Seimo plenarinių po-

sėdžių salę susirinkusiems 
parlamentarams, Vyriau
sybės nariams, užsienio 
valstybių diplomatams, 
Nepriklausomybės akto 
signatarams perskaitytame 
pranešime Prezidentas pa
reiškė pretenzijas Vyriau
sybei bei Krašto apsaugos 
ministerijos ir kariuome
nės vadovybei, nesugebė
jusioms pateikti Seimui 
svarstyti krašto apsaugos 
sistemos plėtros progra
mos. "Matau Lietuvą vie
ningoje Europoje, vykdan
čioje suderintą ekonominę, 
užsienio ir saugumo poli
tiką", sakė Prezidentas. Jo 
žodžiais, ” be Lietuvos ir 
kitų Vidurio bei Rytų Eu
ropos valstybių tokia Eu
ropa būtų neįmanoma, 
kaip negali būti ir 
vientisos, nedalomos Eu
ropos, kuri integruotųsi tik 
politiškai ir ekonomiškai, 
ignoruodama saugumo as-

pektą".
Anot Prezidento, 

"praėjusiais metais pasiro
dė pirmieji pramonės veik
los intensyvėjimo požy
miai". Vis dar negali atsi
gauti mašinų ir įrengimų 
pramonė, elektros įrengi
mų ir prietaisų, elektroni
kos, medicinos reikmenų 
pramonės šakos. Visų 
įmonių darbą trukdo 
apyvartinių lėšų stoka, 
bankinių atsiskai-tymų 
sistemos krizė bei 
mokesčių sistema, neska
tinanti diegti naujas tech
nologijas ir aktyvti investi
cinius procesus.

Pereinamasis laikotar
pis, kuris apima beveik tris 
dešimtis Vidurio bei Rytų 
Europos valstybių, išryš
kino visoms joms bendras 
makroekonomikos proble
mas, iš kurių aštriausia - 
infliacija. Pernai infliacija 
beveik dešimčia punktų

viršijo prognozuotąją ir 
siekė apytiksliai 38 pro
centus. Pagal šį rodiklį 
Lietuva atsilieka nuo 
Latvijos ir Estijos, kur 
infliacija siekia atitin
kamai 23 ir 29 procentus.

Rašytinis Prezidento 
A.Brazausko pranešimas 
400 egzempliorių tiražu iš
leistas atskira šimto 
puslapių knygele ir įteiktas 
visiems Seimo bei Vyriau
sybės nariams. Sutrum
pintame variante, kurį Pre
zidentas skaitė Seime, 
buvo ir "dalykų, įgavusių 
naujų bruožų po to, kai 
rašytinis pranešimas buvo 
atiduotas į leidyklą". Dėl 
laiko stokos Prezidentas 
beveik nekalbėjo apie kul
tūrą, mokslą, švietimą, 
sveikatos apsaugą, sociali
nę padėtį ir daugelį kitų 
labai svarbių visuomenės 
gyvenimo sričių, kurios 
analizuojamos pranešime.

"Naivu būtų manyti", 
kad kelių komercinių ban
kų krizė nepakenks užsie
nio verslininkų interesams 
investuoti kapitalą mūsų 
šalyje. "Tokios spragos 
nepaslėpsi po standar
tinėmis propagandinėmis 
klišėmis", sakė Lietuvos 
Respublikos Prezidentas, 
Seime beveik valandą 
skaitydamas savo ketvir
tąjį metinį pranešimą. Jo 
teigimu, "jeigu sugebėsi
me įveikti sunkumus, tai 
iš krizės išeisime stipresni, 
negu buvome iki jos, ir 
mūsų autoritetas pasaulyje 
išaugs."

Nuo gruodyje mus iš
tikusios bankų krizės pra
ėjo jau beveik du mėne
siai, tačiau objektyvios ir 
nuodugnios įvykių anali
zės nėra iki šiol, pažymėjo 
Prezidentas. Valstybės va
dovo manymu, Lietuvos 
bankas, teisėsaugos insti- 
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Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo 78-asis minė
jimas buvo pradėtas sekma
dienį, vasario 18 dienos rytą 
iškilmingomis pamaldomis 
Dievo Motinos parapijos 
šventovėje. Mišias atnašavo 
parapijos klebonas kun. Ge
diminas Kijauskas. Jis pasa
kė turiningą, jautrų pa
mokslą. Pamaldų metu gie
dojo muzikės Ritos Kliorie
nės vadovaujamas parapijos 
choras ir solistė Virginija 
Bruožytė-Muliolienė. Or
ganizacijų atstovai dalyvavo 
su vėliavomis.

Ketvirtą valandą po pietų 
į parapijos salę susirinko 
gausus Clevelando ir apy
linkių lietuvių būiys bei kvies
ti įvairių tautybių atstovai ir 
svečiai. Tarp jų buvo ir ne
seniai savo 90-jį gimtadienį 
atšventęs, guvus, metų naštos 
tarsi nepaliestas prelatas Alek
sandras Goldikovskis, Šv. 
Jurgio parapijos klebonas 
kun. Juozas Bacevičius. Mi
nėjimą bendromis jėgomis 
surengė Clevelando LB Apy
linkės ir ALTA Skyriaus val
dybos, kurioms vadovauja 
Algimantas Pautienis, Dr. 
Viktoras Stankus ir Ada Stun
gienė. ALT-os valdybos pir
mininkas Algimantas Pautie
nis anglų ir lietuvių kalbomis 
pasveikino susirinkusius, 
trumpai nušviesdamas užsie
nio lietuvių vaidmenį Lietu
vos atstatyme. Publikai su
stojus, buvo įneštos vėliavos. 
Solistė Aldona Stempužienė 
sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus, kun. G. Kijaus
kas sukalbėjo invokaciją, pa
gerbdamas žuvusius kovoje 
už laisvę ir prašydamas Aukš
čiausiojo palaimos iš vergi
jos pančių išsilaisvinusiai 
Tėvynei.

Algimantas Pautienis pa
kvietė Aidą Bublytę vado
vauti programai. Ji perskaitė

ORUS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS CLEVELANDE 

Aurelija M. Balašaitienė

prezidento Bill Clinton, Ohio 
gubernatoriaus, buvusio Cle
velando miesto mero ir dide
lio lietuvių bičiulio George 
Voinovich bei Clevelando 
miesto mero Michael White 
sveikinimus, kuriuos publika 
palydėjo plojimais. Po to žo
dį tarė August Pust, guberna
toriaus atstovas - lietuviams 
gerai pažįstamas valstijos pa
tarėjas tautybių rekalams. Jis 
perdavė gubernatoriaus ir jo 
žmonos linkėjimus ir pakar
totinai pabrėžė lietuvių soli
darumą, lietuviškų institucijų 
išlaikymą, jaunimo mokymą 
tėvų kalbos. Jis su pasigėrė
jimu iškėlė pozityvų pokari
nės lietuvių imigrantų ban
gos įnašą į valstijos kultūrinį 
bei ekonominį gyvenimą ir 
pranešė, kad šventės proga 
Ohio sostinėje virš kapitolio 
plevėsuoja lietuviška trispal
vė. Michael Polensek Cleve
lando miesto tarybos vardu 
pasveikino suririnkusius ir 
perskaitė oficialią tarybos 
proklamaciją, parengtą šios 
iškilmingos šventės proga. 
Amerikos lenkų tarybos at
stovas pasveikino lietuvius, 
sentimentaliai primindamas 
Lietuvos-Lenkijos istorinius 
saitus. Aida Bublytė perskai
tė rezoliuciją, kurią sureda
gavo ir pasirašė Algimantas 
Pautienis, Ada Stungienė ir 
dr. Viktoras Stankus. Rezo
liucija bus pasiųsta Amerikos 
prezidentui o jos nuorašai - 
kongreso atstovams bei Lie
tuvos ambasadoriui Ameri
koje. Rezoliucijos tekste, pa
dėkojus Amerikai už Lietu
vai suteiktą moralinę ir finan
sinę paramą prašoma, kad 
Amerikos vyriausybė remtų 
Baltijos valstybių priėmimą į

NATO. Kad Europoje būtų 
sušaukta taikos konferencija, 
kurios tikslas - nustatyti Ka
raliaučiaus krašto statusą ir 
išryškinti Kaliningrado kari
nių bazių grėsmę. Reika
laujama pasmerkti Rusijos 
imperialistinius siekius Če
čėnijoje ir nutraukti bet kokią 
paramą Rusijos imperinei 
politikai. Rezoliucija buvo 
vienbalsiai priimta.

Pagrindinė šventės kal
bėtoja - detroitiškė Liuda 
Rugienienė yra mūsų visuo
menei gerai žinoma dėl savo 
plačios veiklos lituanistinia
me švietime, skautuose, spau
doje, LB valdybose, seimuose. 
Jos kalba skyrėsi iš kitų to
kiomis progomis skaitytų pa
skaitų, kai būdavo pasakoja
ma senoji Lietuvos istorija 
nuo pat Mindaugo ar Gedimino 
laikų. Prelegentė, surinkusi 
daug reikšmingų statistinių 
duomenų, blaiviu žvilgsniu 
nušvietė laisvę atgavusios 
Lietuvos padėtį, žvelgdama 
iš tarptautinės politikos per
spektyvos. Ji išnagrinėjo 
Karaliaučiaus-Kaliningrado 
grėsmę ne tik Lietuvai, bet ir 
visai Europai, karinio tranzi
to per Lietuvą žalą, nuolati
nius oro erdvės pažeidimus ir 
gyventojų terorizavimą že
mai skraidančiais rusų malūn
sparniais, įvairiais būdais pa
sikartojantį Rusijos šantažą ir 
Amerikos "draugystę” su ja. 
Ji aštriai kritikavo Amerikos 
vyriausybę, nes dabartinis 
prezidentas neturi aiškios už
sienio politikos, todėl iš jo 
Baltijos valstybės negali ti
kėtis užtarimo. Prelegentė 
tvirtino, kad tikra demokra
tija Lietuvoje dar negreitai 
įsigalės, nes juk ir Amerika

po dviejų šimtmečių dar ne
turi tobulos demokratijos. 
Lietuvos žmonėms stinga at
sakomybės jausmo. Daug 
laiko praeis, kol jie pasijus 
atsakingi patys už save ir su
pras, kad ne valstybė privalo 
jais rūpintis, o jie - valstybės 
išsaugojimu. Ji taip pat iš
dėstė užsienio lietuvių atsa
komybę ir pareigas, pade
dant Lietuvai persiorientuoti 
į laisvos rinkos, demokratiš
kos, sąžiningos tautos valsty
bę. Baigdama savo kalbą, ji 
su giliu sentimentalumu pa
pasakojo savo viešnagės Lie
tuvoje nuotrupas. Gaila, kad 
tokia įdomi ir turininga pa
skaita negali būti išspausdin
ta "Dirvoje", nes tam reikėtų 
bent dešimties puslapių.

Po pertraukos publika 
audringais plojimais sutiko 
solistę Audronę Gaižiūnienę 
ir akompaniatorę Romą Ban- 
dzienę. Clevelando lietuviai 
solistę pažįsta iš jos vaidme
nų "Čičinsko", "Vilniaus pi
lies legendos" ir kitų muziki
nių dramų pastatymų. Tai pui
kiai išlavintas, plačios skalės 
lyrinis sopranas, daug prisi
dėjęs prie "Dainavos" an
samblio repertuarų išpopu
liarinimo. Audronė į Ameri
ką atvyko 1965 metais, ga
vusi vizą aplankyti savo tėvą 
Alfonsą Simonaitį, nuo kurio 
naujagimė dukrelė buvo ka
ro audrų atskirta. Atvykusi 
ji pasiprašė politinio prie
globsčio. Tai buvo jai suteik
ta. Pramokusi anglų kalbą, ji 
pradėjo muzikos studijas Ro- 
osevelto universitete, laimėjo 
daug stipendijų ir premijų. 
1974 metais baigusi univer
sitetą, ji pradėjo sėkmingą 
solistės karjerą. 1975 metais

ji ištekėjo už daktaro And
riaus Gaižiūno. Jiedu užau
gino dukrą Audrą ir sūnų 
Andrių. Tačiau šeima nesu
trukdė jos muzikinės karje
ros iki šios dienos. Gegužės 
11 dieną ji dainuos su Rock- 
fordo simfonijos orkestru, o 
balandžio 21 dieną atliks 
Rūtelės vaidmenį "Jūratės ir 
Kastyčio" operoje. Ateinantį 
rudenį ji kartu su soliste Al
dona Stempužiene planuoja 
bendrą koncertą Clevelande, 
skirtą išeivijos kompozitorių 
kūriniams ir operų arijoms.

Meninę programą sudarė 
harmonizuotos liaudies ir 
originalios dainos, operų ari
jos ir Hendelio kompozici
jos. Solistė ypatingai jautriai 
atliko Toskos ariją ir iš to 
paties pavadinimo Puccini 
operos. Pasibaigus progra
mai, publika plojimais kvietė 
atlikėjas grįžti į sceną. So
listės ir akompaniatorė buvo 
apdovanotos gėlėmis. Bai
giamuosius žodžius tarė dr. 
Viktoras Stankus ir Ada 
Stungienė.

Orus, iškilmingas ir turi
ningas 78-asis Vasario 16-osios 
minėjimas praskaidrino pa
skutiniuoju metu atsiradusią 
visuomenės apatiją.

PRIĖMIMAS
LIETUVOS 

RESPUBLIKOS 
AMBASADOJE 
VAŠINGTONE

Vasario 16 d. Lietuvos 
Respublikos Ambasadoje 
Vašingtone Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
proga buvo surengtas 
diplomatinis priėmimas.

Nepaisant smarkios 
pūgos, jame dalyvavo per 
šimtą svečių. Tarp jų buvo 
Latvijos, Lenkijos, Veng
rijos, Bulgarijos ambasa
doriai, kitų valstybių 
ambasadų atstovai.
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A. ŠLEŽEVIČIUS 
PASITRAUKĖ IŠ LDDP 

VADOVO POSTO
Ekspremjeras Adolfas 

Šleževičius nutarė pasitraukti 
iš valdančiosios Lietuvos de
mokratinės darbo partijos va
dovo posto. "Kad nebūtų 
eskaluojamas partijos skal
dymas į kokias nors frakcijas 
tokiu atsakingu metu, kai ar
tėja rinkimai, kai netikėtai 
atsiradusios bankininkystės 
problemos gresia LDDP pra
dėtų ekonominių ir socialinių 
reformų eigai, aš nuspren
džiau pasitraukti iš partijos 
vadovo posto. Tuo pačiu aš 
sustabdau savo, kaip partijos 
Tarybos nario, įgaliojimus", 
- rašoma pirmadienį išplatin
tame A. Šleževičiaus pareiš
kime.

Savo apsisprendimą jis 
motyvavo tuo, kad pastaruo
ju metu "labai spekuliuojama 
LDDP galimo skilimo tema". 
Kalbama apie tai, kad "Šle
ževičiaus LDDP" neva kon
frontuoja su "Brazausko 
LDDP". Kaip rašoma A. Šle
ževičiaus pareiškime, realiai 
to nėra.

A. ŠLEŽEVIČIUS 
NEKETINA VYKTI Į 

DIDŽIĄJĄ BRITANIJĄ

Po įvykusio išplėstinio 
LDDP tarybos posėdžio, par
tijos vadovo posto atsisakąs

TĖVYNĖS PADANGĖJE

LDDP: GRIŪTIS AR EILINIS MANEVRAS?

ekspremjeras Adolfas Šleže
vičius pareiškė, kad yra apsi
sprendęs atsisakyti Preziden
to siūlymo užimti Lietuvos 
ambasadoriaus Didžiojoje 
Britanijoje pareigas.

Diplomatinis postas A. 
Šleževičiui buvo pasiūlytas 
prieš porą savaičių, po to, kai 
Seimas pritarė Prezidento de
kretui atleisti jį iš premjero 
pareigų. Tokį Algirdo Bra
zausko pasiūlymą aštriai kri
tikavo opozicinės partijos.

DAR VIENA GRUPĖ 
LDDP FRAKCUOJE
18 LDDP frakcijos narių, 

vadovaudamiesi frakcijos 
statutu, sudarė "LDDP grupę 
LDDP frakcijoje". Apie tai 
trečiadienį spaudos konfe
rencijoje Seime pareiškė 
LDDP frakcijos seniūno pa
vaduotojas Justinas Karosas. 
Jis išrinktas naujosios grupės 
vadovu. Atstatydinant Sei
me Adolfą Šleževičių, kaip 
priminė J. Karosas, į partijos 
nuomonę nebuvo atsižvelgta. 
LDDP frakcijos nariai, "nesi
laikantys partijos sprendimų, 
principiniais klausimais Sei
me balsuojantys kitaip, griau
na, naujos grupės narių nuo
mone, partijos kaip politinės 
organizacijos pagrindus". 
Todėl "LDDP grupė LDDP 
frakcijoje" žada, pasak J. Ka

roso, vadovautis nuostata, 
kad frakcija, atstovaujanti 
partijai, turi atsižvelgti į par
tijos nuomonę.

Tai - antroji LDDP frak
cijoje susidariusi grupė. Šių 
metų sausio 26 dieną valdan
čiojoje frakcijoje įsikūrė 19 
Seimo narių "Socialinio ak
tyvumo" grupė, kuriai vado
vauja Algimantas Salamaki
nas. LDDP frakcijos seniū
nas Gediminas Kirkilas įver
tino tokių grupių atsiradimą 
valdančioje frakcijoje "kaip 
normalią praktiką", reko
menduodamas perimti ją ir 
kitoms politinėms jėgoms.

RAGINIMAI
23 Seimo LDDP frakci

jos nariai ketvirtadienį krei
pėsi į savo atstovaujamos 
partijos narius, tarybą ir frak
ciją Seime, kviesdanū kole
gas "atsisakyti dalijimosi į 
teisiuosius ir neteisiuosius, 
partijos vienybės vardan ne
formalizuoti nuomonių skir
tumų frakcijoje, sustabdyti 
pastaruoju metu susiforma
vusių grupių veiklą".

Paskelbti tokį pareiškimą 
juos paskatino trečiadienį 
LDDP frakcijos seniūno pa
vaduotojo Justino Karoso iš
platinta žinia apie LDDP frak
cijoje įsikūrusią LDDP gru
pę, susidedančia iš 18 valdan

čiosios frakcijos narių. Sau
sio 26 diena LDDP frakci
joje iš 19 jos narių buvo su
kurta "Socialinio aktyvumo" 
grupė, kuriai vadovauja 
Algimantas Salamakinas.

LDDP NORI IŠLIKTI 
POLITINĖJE ARENOJE

LDDP frakcijos seniūno 
Gedimino Kirkilo nuomone, 
"labai svarbu, kad LDDP, 
kuri yra daugiau kaip trejus 
metus valdžioje, išliktų poli
tinėje arenoje, visų pirma, 
kaip atsvara besiformuojan
čioms populistinėms parti
joms, dešiniųjų radikaliz- 
mui". Jis atmetė kai kurių 
reiškiamas nuomones, kad 
valdančioji partija galinti iš
nykti. Trečiadinį spaudos 
konferencijoje jis sakė, kad 
dabar atsirado galimybės ap
mąstyti savo klaidas, pako
reguoti veiksmus, ypač socia
linėje politikoje. Komentuo
damas ministrų kandidatūras,
G. Kirkilas sakė, jog Vidaus 
reikalų ministru mieliau ma
tytų Seimo narį Virgilijų Bu
lovą, o ne Seimo pirmininko 
pavaduotoją Egidijų Bičkaus
ką, "savo laiku atsisakiusį 
būti generaliniu prokuroru".

KALTINIMAI
LDDP elgesys rodo, kad 

šios politinės organizacijos 
nariai nenori sudaryti komi

sijos, kuri ištirtų dienraštyje 
"Lietuvos aidas" pateiktus 
teiginius, esą ekspremjeras 
Adolfas Šleževičius ir buvęs 
Lietuvos banko valdybos pir
mininkas Kazys Ratkevičius 
bei Prezidento kenceliarijos 
vadovas Andrius Meškaus
kas suteikė komerciniam 
"Tauro" bankui garantiją 10 
milijardų JAV dolerių kredi
tinei linijai, - ketvirtadienį 
spaudos konferencijoje sakė 
Seimo narys, konservatorius 
Vidmantas Žiemelis.

Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių) frakcijos 
vardu vasario 20 dieną jis pa
siūlė Seimui sudaryti tokią 
komisiją iš devynių parla
mentarų. Seimas tam pritarė 
ir su visomis politinėmis jė
gomis buvo suderinta perso
nalinė komisijos sudėtis, ta
čiau paskutiniame šios sesi
jos posėdyje parlamentas ne
patvirtino komisijos sudėties. 
Seimo pirmininkas, kuris rū
pinasi parlamento darbu, V. 
Žiemelio nuomone, nėra su
sijęs su ta istorija, nes "daž
niausiai tai darė Vyriausybė 
drauge su centriniu banku ir 
Prezidentūra". "Tačiau Č. 
Juršėnas, kaip realus kandi
datas į LDDP pirmininko 
postą, nenori, kad buvę 
LDDP vadovai ir kiti LDDP 
Vyriausybės nariai būtų vėl 
patekę į kokią nors skanda
lingą istoriją, kuri pakenktų 
šiai partijai", - sakė V. Žie
melis.

VALSTYBĖS ATKŪRIMO 
DIENA

Iškilmės prasidėjo Vy
tauto Didžiojo ir Vyčio 
kryžiaus vėliavų pakėlimu 
Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelyje. Buvo 
padėtos gėlės prie Nežino
mojo kareivio kapo ir 
Laisvės paminklo. Įvyko 
karinis paradas. Po to 
iškilmių dalyvių eisena 
patraukė link buvusios 
Prezidentūros. Pakeliui 
buvo dedamos gėlės prie 
Vytauto Didžiojo pamink
lo Laisvės alėjoje bei 
Romo Kalantos susidegi
nimo vietoje. Prezidentū
ros sodelyje iškilmingai 
atidengti paminklai Lietu
vos Prezidentams: A.Stul- 
ginskiui, K.Griniui ir 
A.Smetonai. Arkikatedroje 
Bazilikoje buvo aukoja
mos Šv. Mišios už Lietuvą 
ir už buvusius jos Pre
zidentus. Vytauto Didžiojo 
karo muziejuje įvyko jo 
įkūrimo 75-ųjų metų su
kakties minėjimas.

Vilniuje, Nepriklau
SEIMAS IŠĖJO ATOSTOGŲ
Vasario 21 d., sugiedoję 

valstybinį himną, parlamen
tarai užbaigė septintąją Sei
mo sesiją. Eilinė pavasario 
sesija prasidės kovo 10 die
ną. Tačiau, kaip sakė Seimo 

somybės aikštėje, Vasario 
16-osios vidudienį iškil
mingai pakeltos trijų Bal
tijos valstybių - Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos - 
valstybinės vėliavos. Vil
niaus Arkikatedroje Ba
zilikoje buvo aukojamos 
iškilmingos Šv. Mišios. 
Vakare Operos ir baleto 
teatre įvyko iškilmingas 
Lietuvos valstybės atkū
rimo 78-ųjų metinių minė
jimas. Jame kalbą pasakė 
Prezidentas A.Brazauskas.

"Draugystės" 
viešbutyje Jo Ekscelenci
jos Respublikos Preziden
to vardu surengtas priėmi
mas.

Lietuvos valstybės at
kūrimo dienai skirtą minė
jimą sostinės Pilies gat
vėje, prie Nepriklausomy
bės akto signatarų namo 
surengė Vilniaus savival
dybė. Minėjimai vyko vi
suose Lietuvos miestuose 
ir rajonuose.• • •
Pirmininkas Česlovas Juršė
nas, kovo 6 dieną gali būti 
sušaukta neeilinė Seimo sesi
ja, kurioje bus pristatyta nau
josios Vyriausybės programa.

Lietuvos Respublikos 
Seime vasario 12 d. įvyko 
Lietuvių tautininkų sąjun
gos, Lietuvos demokratų 
partijos, Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos "Lai
svės" frakcijos susitiki
mas su Lietuvių etninės 
kultūros draugijos atsto
vais. Susitikime dalyvavo 
prof. R.Apanavičius, prof.
R. Merkienė, Lietuvos is
torijos instituto vyr. moks
linis bendradarbis P.Kal- 
nius, dr. I.Čepienė, dr.
L. Klimka, E.Plioplienė, 
A.Gudelis, V„Kondrotie- 
nė ir nemaža grupė Seimo 
narių: dr.L.Milčius, prof.
M. Treinys, doc.dr. A.Ba- 
ležentis, dr. J.Tartilas,
S. Pečeliūnas, A.Patackas 
ir kiti.

Susitikimo pradžioje 
kalbėjęs Lietuvių etninės 
draugijos pirmininkas Ri
mantas Klimas išreiškė 
didžiulį susirūpinimą dėl 
Lietuvoje vis labiau jau
čiamo ryškaus tautinės 
kultūros nuosmukio. Mūsų 
valstybė nuo karaliaus 
Mindaugo laikų buvo ku
riama etniniu pagrindu.

KO SIEKIAMA VADINAMUOJU
"TAUTINIŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMU”?

Vilija Grincevičienė 
"DIRVOS" 
prierašas:

Didžiausia brangenybe bu
vo laikoma gimtoji kalba. 
1992 metais priimtoje 
Konstitucijoje yra pakan
kamai daug nuostatų, pa
tvirtinančių valstybės et
niškumo ir tautinės kultū
ros išsaugojimo principus. 
Tačiau labai skaudu, kad 
atgavus nepriklausomybę, 
jų imta nebepaisyti. Ci
nizmo viršūne galima va
dinti Seimui pateiktą Tau
tinių bendrijų įstatymo 
projektą.

Susitikimo dalyviai 
vieningai nutarė, kad būti
na visuomenei išaiškinti, 
kokie nešvarūs kėslai gali 
būti maskuojami vadina
muoju Tautinių bendrijų 
įstatymu. Būtina parengti 
Etninės kultūros apsaugos 
įstatymą. Šio darbo imsis 
Lietuvių etninės kultūros 
draugijos specialistai. 
Pirmąjį projektą minėtoms 
Seimo frakcijoms darbo 
grupė pateiks jau kovo 
mėnesį.

Vilija GRINCEVIČIENĖ
••••••••••

Šis projektas prak
tiškai atvertų "žalią gatvę" 
ne tik lietuvių tautinės 
kultūros niekintojams, bet 
ir įvairiausių "teritorinių 
autonomijų" kūrėjams, 
Lietuvos valstybinio vien
tisumo ardytojams. Kai 
kuriose Lietuvos dalyse 
lietuvis pasijustų visiškai 
svetimas. Beje, daugiau 
negu keista, kad vienas iš 
pagrindinių šio "įstatymo" 
rengėjų yra Seimo konser
vatorių frakcijos narys - 
teisininkas Egidijus Jara
šiūnas.

Spaudoje paskelbtuose 
savo pasisakymuose E.Ja- 
rašiūnas aiškina, kad šis 
projektas esąs dar "žalias", 
t.y. taisytinas. Bet kieno 
gi, jei ne kvalifikuoto, 
patyrusio teisininko akis 
pirmiausia turėjo pastebėti 
Lietuvai itin pavojingas 
projekto nuostatas?

O gal vėl bus žemina
mos ir "mažosiomis", "pa- 
raštinėmis" bei kitokiais 
niekinamais vardais vadi
namos politinės jėgos, 
iškėlusios į viešumą šias 
nešvarias užmačias?
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RINKIMAI IZRAELYJE
Algirdas Pužauskas

SUSITIKIMAS SU PREZIDENTU 
B. CLINTONU

Izraelio vyriausybė pa
skelbė priešlaikinius parla
mento rinkimus. Jie įvyks ne 
spalio pabaigoje, bet gegužės 
29 d. Visuomenės nuomonės 
tyrimai rodo, kad darbiečių 
partija, vadovaujama premje
ro Shimon Pėrės, šiuo metu 
populiari ir turėtų rinkimus 
laimėti 12-20% persvara. 
Stebėtojai mano, kad opozi
cinė Likud partija yra pasi
metusi ir suskilusi į kelias 
frakcijas, nesutariančias dėl 
bendros linijos. Pats likudi- 
ninkų vadas Binyamin Neta- 
nyahu pareiškė valstybinės 
televizijos programoje, kad 
jo partijai teks veikti naujos 
realybės ribose. Jo partija 
buvo griežtoje opozicijoje, 
kai vyko derybos su palesti
niečiais dėl taikos ir dėl Pales
tinos Laisvinimo Organizaci
jos savivaldos Vakarų Kran
to ir Gazos Pakraščio žemė
se. Dabar tenka derinti Izra
elio politiką su įvykusiu fak
tu, pareiškė Likudo partijos 
vadas, pridėjęs, kad jis asme
niškai niekad su Palestinos 
prezidentu Yasser Arafat ne
susitiks ir nesiderės. Dar de
šinesnis Likudo veikėjas yra 
Benny Begin, buvusio Izrae
lio premjero Menachem Be- 
gino, kraštutinio dešiniųjų 
sparno vado sūnus. Beginąs 
pasakė, kad Arafatas, nors 
vaidina taikingą palestinietį, 
vis dar liko ištikimas savo 
planams sunaikinti Izraelio 
valstybę.

Likudo partija dar nenu

JAV lietuvių organizacijų atstovai, dalyvavę susitikime su B.Clin 
ton, iš kairės: Asta Banionytė - LB VRT Įstaigos vedėja, Graž
vydas Lazauskas - ALT-o pirmininkas, Regina Narušienė - LB 
Krašto valdybos pirmininkė, dr. Jonas Genys - JBANC p-kas

Mintis apie tokio centro 
reikalingumą kilo dar prieš 
Lietuvos- valstybės atsistaty
mą. Bet tuomet tokie "sese- 
rystės" ryšiai tarnavo sovieti
nei propagandai, tad lietuvių 
tarpe jie nebuvo pageidauja
mi. Dar atsimenu tuos gin
čus, kurie vyko dėl Madiso- 
no "seserystės" ryšių. Tad 
tokia įtampa ir trukdė Vil- 
nius-Chicaga ryšių užmez
gimui. Pirmieji žingsniai 
buvo padaryti prieš penketą 
metų, kuomet atvyko gausi 
Vilniaus miesto delegacija, 
vadovaujama mero pavaduo
tojo. Tuomet su Chicagos 
meru Richard M. Daley buvo 
pasirašytas miestų giminys
tės aktas. Atsimenu, ir man 
teko dalyvauti organizacinio 
komiteto posėdyje, bet, kaip 
jau buvo minėta, dar nebuvo 
tinkamos atmosferos. Tad 
tas pasirašymas didesnių re
zultatų nedavė.

Tačiau tas reikalas nebu
vo užmirštas Stanley Balze- 
ko, kuris jį visą laiką judino. 
Pagaliau tas jo lauktas lai
kas atėjo. Ir mūsų visų nuo

sprendė, ar bendradarbiauti 
rinkimuose su dar dešinesne 
Izraelio partija Tsomet, ku
rios vadas yra buvęs Izraelio 
kariuomenės štabo viršinin
kas generolas Rafael Eitan. 
Nors kelios Izraelio religinės 
partijos remia Likudo partiją, 
jos tą paramą nutrauktų, jei 
saraše būtu generolas Eitan, 
nes jis esąs "bedievis".

Dešinieji Izraelio politi
kai suskilę į dvi pagrindines 
dalis. Viena mano, kad visus 
taikos su palestiniečiais 
susitarimus reikėtų anuliuoti, 
atšaukti ir grįžti į buvusią 
"Didžiojo Izraelio" politiką. 
Kita dalis likudininkų mano, 
kad grįžti atgal per vėlu, to
dėl reikėtų ateityje tik žiūrėti, 
kad palestiniečių autonomija 
ir savivalda nevestų į Izrae
liui pragaištingą Palestinos 
valstybės įsteigimą.

Izraelio žvalgyba sužino
jo, kad palestiniečių teroris
tai planuoja Izraelyje pulti 
mokyklą ir transporto siste
mą, todėl vyriausybė vasario 
11d. vėl uždarė Izraelio sie
ną su Vakarų Krantu ir Gaza. 
Tas sienos uždarymas supyk
dė arabus, kurie Izraelyje 
turėjo darbus. Be to, baigian
tis šventam islamo Ramada
no mėnesiui, daug tikinčiųjų 
nebegalėjo aplankyti Jeruza
lėje esančios Al Aksa meče
tės. Izraelis neskelbia, kada 
siena vėl bus atidaryta.

Palestiniečių savivaldoje 
gyveną arabai kalba, kad dau
gelis kasdieninio gyvenimo 

ATIDARYTAS VILNIUS - CHICAGA 
PREKYBOS RYŠIU CENTRAS 

Juozas Žygas

taikos jau yra pasikeitę. Da
bar draugiškoje atmosferoje, 
jau be jokios įtampos, vasa
rio 9 d. (penktadienio) vakare, 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Gintaro salėje, 
įvyko oficialus "Prekybos ir 
kultūros centro" atidarymas. 
Į šį atidarymą atvyko Vil
niaus meras Alis Vidūnas su 
žmona Gažina.

Vadinamasis atidarymas 
nebuvo tik vaišės ir žodžiai. 
Bet St. Balzekas įrengė gana 
reprezentacinį kambarį, kurio 
baldai tiktų banko ar korpo
racijos prezidentui. Jeigu 
žodžiai taps kūnu, tai jame 
bus galima daryti susitikimus 
ir pasitarimus tarpvalstybinės 
prekybos reikalais.

Kol tą naujai įrengtą kam
barį apžiūrėjau ir su vienu 
kitu pasikalbėjau, durys į 
Gintaro salę buvo atidarytos 
ir kalbos jau girdėjosi. Prie 
baro jau būrelis žmonių sto
viniavo ir šampanu, kurio šei
mininkas nepagailėjo, vaiši
nosi. Oficialiąją dalį atidarė 
Loreta Višomirskytė, pakvies- 
dama Tarptautinių ryšių at

detalių pablogėjo, valdant Ara
fatui ir jo ministrams. Žydų 
okupacijos dienomis buvo 
lengviau pirkliams nuvažiuo
ti į Jordaną ir už kelių valan
dų vėl grįžti atgal su prekė
mis. Dabar biurokratai viso
se sienos pusėse ilgiau su
trukdo dėl vizų ir kitų daly
kų. Vežamos daržovės arba 
vaisiai dažnai supūva sunk
vežimiuose. Skundėsi ir Bet
liejaus miesto meras Elias 
Freij, dabar tapęs Palestinos 
turizmo ministru. Iš mūsų 
savivaldos Izraelis padarė 
getą. Anksčiau turėjome 
daugiau turistų, skundėsi jis. 
Anksčiau Izraelis įsileisdavo 
daugiau palestiniečių darbi
ninku, 1992 m. įų kasdien Iz
raelyje dirbdavo apie 120,000. 
Dabar, nuo pernai metų, jų 
įsileidžia apie 30,000, o dažnai 
ir visai uždaro sieną. Palesti
nos valdžia skundžiasi, kad 
daug valstybių žadėjo pales
tiniečių valdžiai lėšų. Pary
žiuje sausio mėnesį posė
džiavusios valstybės pažadė
jo dar 73.5 mln. dolerių biu
džeto deficitui padengti ir 
800 mln. dolerių ateinan
tiems metams. Tačiau iš tų 
pažadų maža naudos, nes dar 
negauti anksčiau pažadėti 
500 mln. dolerių. Galimas 
daiktas, kad pačių arabų opo
zicija tai Palestinos savival
dai ne mažės, bet augs, kai 
vis daugiau žmonių pamatys, 
jog gyvenimas tapo sunkes
nis.

stovę Julia Drissoll, kuri 
trumpu žodžiu pasveikino ir 
sėkmės palinkėjo. Po to kal
bėjo muziejaus steigėjas ir 
taip pat šio "Prekybos cen
tro" idėjos "spiritus movens" 
St. Balzekas. Jis papasakojo 
tą gana duobėtą kelią, kaip 
buvo iki šio centro steigimo 
prieita. Kalbėtojams labai 
sklandžiai vertėjavo Loreta 
Višomirskytė. Pagaliau atėjo 
eilė ir pačiam svarbiausiam 
dalyviui ,būtent Vilniaus me
rui A. Vidūnui tarti žodį. Su 
visais pasisveikinęs, jis maž
daug taip pradėjo:

'Vakar išvykome iš Vil
niaus, o dabar po tolimos ke
lionės manau, kad vėl esame 
Lietuvoje. Šiandieną apžiū
rinėdamas muziejų mačiau 
tai, ko neteko matyti Lietu
voje. Tai mūsų visų bendras 
tautos turtas. Šiandieną mes 
su Stanley Balzeku Jr., mu
ziejaus prezidentu, pasirašė
me aktą:

"Šis centras stiprins 
Chicagos ir Vilniaus miestų, 
o taip pat Amerikos ir Lietu
vos ryšius, organizuos biz

Vasario 12 d. Jungti
nių Amerikos Valstijų 
Prezidentas Bill Clinton 
Baltuosiuose Rūmuose 
priėmė Centrinės ir Rytų 
Europos Koalicijos (CE- 
EC) atstovus. Šiai koali
cijai priklauso 18 organi
zacijų, kurios atstovauja 
22 milijonus Amerikos 
gyventojų, savo kilme 
susijusių su Vidurio ir 
Rytų Europa - nuo Estijos 
iki Armėnijos. Koalicijoje

nio, administracijos, švieti
mo ir kultūros informacijos 
kaupimą bei perteikimą, tuo 
stiprindamas atviros visuo
menės sukūrimą Lietuvoje 
bei stipresnių kultūrinių ir 
ekonominių ryšių formavimą 
tarp Chicagos ir Vilniaus".

Pabaigęs kalbą, jis Bal
zeko muziejui padovanojo 
Smuglevičiaus senojo Vil
niaus vaizdų rinkinį. St. Bal
zekas savo ruožtu svečiui 
padovanojo dvejetą knygų.

Po oficialiosios dalies 
vyko vakarienė, o po jos - 
pokalbiai ir susipažinimas. 
Teko susipažinti su Ukrainos 
konsulu ir keliais sakiniais 
persimesti. O paskui trumpai 
pasikalbėti su meru. Iš pir
mojo sakinio pamačiau, kad 
tai yra žmogus, kokio Vilniui 
jau seniai reikėjo. Pirmuoju 
sakiniu pasakė, kad "turi pro
blemų su lenkais". Jam tepa
sakiau, kad ne su lenkais, bet 
su sulenkėjusiais. Su tuo jis 
sutiko. Daugiau neteko pasi
kalbėti, kadangi ir kiti prie jo 
brovėsi.

dalyvauja organizacijos, 
vienijančios išeivius iš 
Lietuvos, Latvijos, Lenki
jos, Gudijos, Ukrainos, 
Slovakijos, Čekijos, Veng
rijos, Bulgarijos ir Rumu
nijos. Susitikime su Prezi
dentu lietuviams atstova
vo G.Lazauskas (Ameri
kos Lietuvių taryba),
R.Narušienė ir A.Baniony- 
tė, (Amerikos Lietuvių 
bendruomenė), dr. J.Ge
nys (Jungtinis Amerikos 
Baltų komitetas) ir L.Ko- 
jelis (JAV-Baltijos fon
das).

Prezidentas Koalicijos 
atstovus priėmė Baltųjų 
Rūmų Roosvelto salėje 
žvarbią žiemos dieną prie 
jaukiai liepsnojančio židi
nio. Tai buvo labai atviras, 
nuoširdus, visapusiškai 
naudingas pokalbis, kuria
me itin daug dėmesio buvo 
skirta NATO plėtimo ir 
naujų jo narių priėmimo 
problemoms.

Susitikimo dalyviai 
prezidentui išsakė savo 
tautiečių rūpesčius, lie
čiančius ir JAV saugumą. 
Įžanginius pareiškimus 
šiuo klausimu padarė 
R.Narušienė ir lenkų orga
nizacijos atstovas K.Le- 
nard. R.Narušienė nuro
dė, kad Rusija "įvairiais 
grasinančiais pasisaky
mais, ekonominiu spau
dimu ir net griaunamąja 
pogrindžio veikla stengiasi 
atgauti prarastą savo įtaką 
Rytų Europoje, net bando 
ją pajungti savo kontro- 
lėn".

Prezidentas B.Clinton 
patikino Koalicijos atsto
vus, kad jis neatidėlios ir 
neatsisakys NATO išplėti
mo tvarkaraščio, tačiau 
sutiko su atstovų nuomo
ne, jog Rusijos pareiški
mai apie NATO skamba 
neatsakingai. B.Clinton 
teigė, kad jo nusistatymas 
šiuo klausimu nėra rusus 
erzinantis, bet aiškus ir 
tvirtas. "Mes turime at
sargiai laviruoti, kad 
išlaikytume Centro ir Rytų 
Europos saugumą", - sakė 

(Nukelta į 7 psl.)
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Prezidentas. Jis vėl pakar
tojo, kad NATO, kuri nėra 
nukreipta nė prieš vieną 
valstybę, gali suteikti besi
formuojančioms Rytų ir 
Vidurio Europos demokra
tijoms saugumą bei pasto
vumą, kaip tai buvo 
padaryta Vakarų Europos 
tautoms po Antrojo pa
saulinio karo. Užsiminęs 
apie "Taikos partnerystės" 
programą, B.Clinton pažy
mėjo esąs patenkintas, kad 
pastangos sustiprinti lig 
šiol kai kur neveiklias 
karines pajėgas duoda 
geresnius rezultatus, negu 
buvo galima tikėtis.

Susitikime taip pat bu
vo diskutuojama dėl Ame
rikos pagalbos užsieniui. 
Prezidentas pareiškė, kad 
demokratijos plėtotė Vidu
rio ir Rytų Europoje bei 
reformų, padedančių per
eiti prie laisvosios rinkos, 
sėkmė yra labai svarbus

"PAGALBOS LIETUVAI" 
DARBAI VERTINAMI

Praneša Regina Juškaitė:

Juozas Galdikas, Vilniaus 
miesto savivaldybės Sveika
tos apsaugos, sanitarijos ir 
higienos skyriaus vedėjas, 
rašo:

Nuoširdžiai dėkojame 
Jūsų organizacijai už labda
ros siuntą, kurią gavome ne
pažeistą. Joje esančios medi
cinos priemonės yra labai 
reikalingos mūsų ligoniams. 
Norėčiau informuoti, kad 
mes planuojame atidaryti 
Vilniuje Slaugos ir ilgalaikio 
gydymo ligoninę. Jūsų para
ma, ypač skiriama socialiai 
remtiniems Lietuvos pilie
čiams, yra labai laukiama. 
Linkime Jums sėkmės ir 
tikimės ateityje sėkmingo 
abipusio bendradarbiavimo.

Kun. Petras Adomonis, 
"CARITO" vadovas Utenoje, 
pranešė:

Visuomet prisimename 
Jus ir visus geradarius su mei
le ir pagarba. Esame dėkingi 
Jums ir visiems talkininkams. 
Mes dar turėjome pakovoti 
dėl savarankiškumo, tvarkant 
Šv. Klaros ligoninės reikalus. 
Dabar tokia padėtis: Caritas- 
steigėjas gauna pastatą, savi- 
valdybė-rėmėjas. Savival
dybė apmoka aukštesniojo 
medicinos personalo algas, o 
visą kitą vykdo Caritas. Nuo
širdus ačiū už didžiulę paramą.

Antanas Vinkus, Lietu
vos Respublikos Sveikatos 
Apsaugos Ministras, rašo:

"Dėkojame Aid to Lithu- 
ania organizacijai už paramą 
ir pagalbą, aprūpinant Lietu
vos gydymo įstaigas medika
mentais ir gydymo priemo
nėmis. Esant sunkiai ekono
minei situacijai pagalba, ku
rią mes gauname iš labdarin

Amerikos tikslas. B.Clin- | 
ton išreiškė nusivylimą, | 
sakydamas, kad kai kurie | 
amerikiečiai mano, jog | 
užsieniui skiriami didesni | 
fondai, negu yra iš tikrų- | 
jų. Įvertindamas Koali- | 
ciją, Prezidentas pareiš- B 
kė, kad ji yra ilgos kovos | 
prieš komunizmą ir už | 
tautų laisvę simbolis.

Pokalbyje Baltuosiuo- | 
se Rūmuose buvo palies- | 
tos ir kitos temos: Rusijos = 
užsienio politika, žmogaus | 
teisės, imigracija. Išsames- | 
nės diskusijos šiais klausi- | 
mais vyko su kitais Baltų- | 
jų Rūmų pareigūnais. Tarp | 
jų buvo valstybės saugu- į 
mo patarėjas Anthony La- | 
ke, šios saugumo tarybos | 
direktorius Centrinei ir | 
Rytų Europai Danie Fred B 
ir direktorius Rusijos bei į 
Ukrainos reikalams Chip j 
Blacker.

i
i

gų organizacijų, kaip Aid to | 
Lithuania, yra svarbi ir verti- | 
narna. Nors Lietuvos gydy- | 
tojai yra gerai paruošti ir gali | 
teikti kvalifikuotą medicinos | 
pagalbą mūsų gyventojams, | 
jiems dažnai trūksta mediką- | 
mentų ir gydymo priemonių. | 
Jeigu ne Jūsų pagalba, mes | 
nebūtume padarę tokios pa- B 
žangos, gerinant Lietuvos | 
apsaugos sistemą.

Norėčiau padėkoti už pa- B 
galbą, gaunant Hepatito B B 
vakciną Vilniaus ir Kauno | 
miesto medikams. Pirma B 
vakcinacijos dalis jau baigta. Į 
Ji sukėlė didelį susidomėjimą | 
ne tik gydymo įstaigose, bet B 
ir spaudoje. Ši programa la- Ę 
bai svarbi, nes ji apsaugoja B 
gydytojus nuo sunkių ligų ir Į 
leidžia jiems toliau aptarnau
ti savo ligonius. Mums rei
kėtų vakcinuoti 30,000 as
menų, norint pilnai apsaugoti 
visas Pasaulinės Sveikatos 
Organizacijos nustatytas rizi
kos grupes. Kadangi ši vak
cina yra brangi, prašyčiau 
Jūsų pagalbos, gaunant dau
giau vakcinos dozių. Mes 
norėtume, esant galimybei, 
pasikviesti Amerikos gydy
tojus atvykti į Lietuvą ir pa
sidalinti savo žiniomis bei įgū
džiais su kolegomis iš Lietu
vos. Norėčiau prašyti pagal
bos surasti gydytojus, kurie 
norėtų atvykti pas mus lab
daros tikslu. Jei Jūsų tarpe 
būtų tokių žmonių, norėčiau 
susisiekti su jais. Dar kartą 
dėkoju už didelę pagalbą, ir 
tikiuosi, kad ir toliau bendra
darbiausime, gerinant Lietu
vos sveikatos apsaugos sis
temą."

HEPATITAI: NEMATOMI, BET PAVOJINGI
Danielius Degesys, M.D.

Hepatitas C yra paslap
tinga liga. Daugelis žmonių 
net nežino, kad jie serga he
patitu C. Jo eiga būna nepa
stebima, nes jos simptomai 
išryškėja tik po dešimties ar
ba net dvidešimties metų. 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose naujų hepatito C susir
gimų kas metai užregistruo
jama apie 170,000. Apskai
čiuota, kad Amerikoje užkrės
tų hepatitu C yra apie 3,5 mi
lijono. 1970 metais infekci
nių ligų tyrinėtojai pastebėjo, 
kad žmonės, kuriems praei
tyje buvo perpiltas kraujas, 
susirgdavo hepatitu C. Nusta
tyti ligos sukėlėją užtruko 
gana ilgai. Tik 1989 metais 
buvo pripažinta, kad hepatitą 
C sukelia virusas. 1990 me
tais buvo išplėsti kraujo tyri
mai, kurie ligos atveju paro
do specifinius prieš virusą 
hepatitą C antikūnius. Nuo 
to laiko organų persodinimas 
ir kraujo perpylimai (transfu- 
zijos) pasidarė saugesnės. 
Galimybė užsikrėsti hepatitu 
C kraujo transfuzijos metu 
1970 metais buvo 10%. Šiuo 
metu pavojus žymiai suma
žėjo, bet galimybė užsikrėsti 
yra dar ir dabar: iš 300 krau
jo transfūzijų vienas asmuo 
užsikrečia.

Sergantis hepatitu C gali 
užkrėsti kitą asmenį lytinių 
santykių metu, naudojant 
tuos pačius dantų šepetėlius, 
bei skutimosi įrankius. Var
tojant nevienkartinius švirkš
tus pavojus didėja. Kai kurie 
tyrimai rodo, kad asmenims, 
kurie dažnai keičia seksua
linius partnerius, galimybė 
užsikrėsti padidėja 10 - 15%. 
Nustatyta, kad sergant 
vienam šeimos nariui, pavo
jaus užkrėsti kitus narius be
veik nebūna.

Virusų kiekis užkrėsto 
žmogaus kraujuje svyruoja. 
Todėl vienais atvejais liga 
būna daugiau užkrečianti, ki
tais mažiau. Virusų kiekis 
kraujuje didėja, vartojant to
kius vaistus, kaip kortizonas
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Detroit'o Lietuvos Dukterų 
Draugija surengė popietę 
Kultūros centre apie Lietu
vos sveikatos ir medicinos 
priežiūrą. Draugijos pirmi
ninkė Irena Alantienė prista
tė narę Dr. Violetą Barkaus
kas. Profesorė yra Amerikos 
lietuvių dukra, gimusi Con- 
necticut valstijoje, dabar gy
venanti Ann Arbor, Mich. 
Prof. V. Barkauskas yra gai
lestingųjų seserų mokyklos 
rektorės asistentė (associate 
dean) ir dėsto Michigan Uni

arba cyclosporinas, kurie 
naudojami organizmo reak
cijai mažinti alerginiu susir
gimų arba organų persodini
mo atvejais.

Apie pusė tų žmonių, ku
rių kraujo tyrimai rodo, kad 
jie yra užkrėsti virusu, po ku
rio laiko išsivysto chroniškas 
hepatitas. Chroniško hepati
to simptomai: nuovargis, ma
žėjantis svoris, pykinimas ir 
apetito stoka. Nepaisant to, 
kad dauguma sergančiųjų 
jaučiasi gana gerai, bet apie 
30% suserga kepenų ciroze. 
Reikia paminėti, kad yra už
sikrėtusių žmonių, kurie ne- 
sijausdami ligoniais, aktyviai 
dalyvauja sporte ir gyvena 
normalų gyvenimą.

Šiuo metu hepatito C gy
dymui Maisto ir Vaistų Ad
ministracija (FDA) yra apro
bavusi tik vieną vaistą - in- 
terferon alfa-2b. Pacientui 
šešis mėnesius arba dar il
giau, kiekvieną savaitę da
romos trys injekcijos alfa in- 
terono. Interferonas yra 
brangus vaistas. Jis sukelia 
nemalonų pašalinį veikimą. 
Po injekcijos pacientas jau
čiasi lyg gripu sergantis. 
Apie pusė taip gydytų pacien
tų pasveiksta, bet kitai pusei 
jų liga vėl sugrįžta, vos tik 
nustojus gydyti interferonu. 
Kol kas nėra žinoma, ar in
terferonas apsaugo kepenis 
nuo cirozės. Ligoniai, kurie 
interferonu pradeda gydytis 
ligos pradžioje, pagyja grei
čiau, bet tie, kurie sulaukia, 
kol prasideda kepenų cirozė, 
turi daug mažesnes galimy
bes pasveikti. Todėl, jeigu 
žmonės būtų dažniau tikrina
mi, hepatitą diagnozuoti būtų 
galima daug anksčiau.

Kai kuriais atvejais anti- 
kūniai randami ir sveikų 
žmonių kraujuje. Todėl tik 
pakartotiniai tyrimai nustato, 
ar toks asmuo serga hepatitu 
C ar ne. Hepatito C gydymui 
sunku pritaikyti vaistus, nes 
C virusas panašiai kaip ir 
AIDS virusas, dažnai kinta.
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POPIETĖ SU
DR. VIOLETA BARKAUSKAS

versitete. Gavusi Fullbright 
stipendiją 1995 metais nuke
liavo pusei metų į Lietuvą, 
kur ruošė daug seminarų 
Kauno ir Vilniaus universite
tuose. Kartu lankė Lietuvos 
ligonines ir klinikas.

Dr. Violeta Barkauskas 
pabrėžė, kad dabartine Lie
tuvos medicinos ir sveikatos 
priežiūra pamažu gerėja. 
Šioje paskaitoje kartu daly
vavo viešnia iš Lietuvos Dr. 
Danutė Kalaibatienė, medici
nos sesuo, Vilniaus Univer
siteto Medicinos Fakulteto 

Yra manoma, kad skiepai 
prieš hepatitą C bus išrasti po 
kelių metų. Bandymai gydy
ti daromi su dviejų rūšių vais
tais ribavirin ir thymosin, 
duodant kartu su interferonu, 
bet tokio gydymo rezultatų 
dar neturime.

Hepatito C liga progre
suoja gana lėtai, todėl senes
ni kaip 70 metų amžiaus žmo
nės dažnai miršta dėl kitų 
priežasčių, dar prieš išsivys
iant kepenų cirozei.

Dauguma užsikrėtusių 
netampa sunkiais ligoniais ir 
gali normaliai gyventi nor
maliai, tačiau jie turi prisilai
kyti prie kai kurių suvaržy
mų. Visų pirma reikia ne
gerti alkoholinių gėrimų ir 
ypač nevartoti Tylenol kartu 
su alkoholiu, nes toks jungi
nys kenkia kepenims. Taip 
pat patariama valgyti dau
giau daržovių, vengti rieba
lų, naudoti daugiau baltymų 
ir angliavandenių turintį 
maistą.

Hepatitu B taip pat gali
ma užsikrėsti vartojant ne
vienkartinius švirkštus, krau
jo transfuzijos arba lytinių 
santykių metu. Nepaisant, 
kad hepatito B liga yra leng
va, bet ji sukelia chronišką 
kepenų cirozę.

Dažniausiai pasitaikanti 
hepatito forma yra hepatitas
A. Apie vienas trečdalis 
Amerikos gyventojų yra sirgę 
arba serga hepatitu A. Juo 
užsikrečiama, geriant A viru
su užkrėstą vandenį arba val
gant užkrėstą valgį, ypač val
gant moliuskus ir austres. 
Hepatitas A palyginti nėra 
pavojingas ir nepalieka jokių 
neigiamų pasekmių. Kartą 
juo persirgęs žmogus, įgyja 
visą gyvenimą besitęsiantį 
imunitetą. Pernai FDA apro
bavo skiepus prieš hepatitą
A. Skiepai prieš hepatitą B 
yra vartojami nuo 1982 me
tų. Kaip minėta, skiepų prieš 
hepatitą C dar nėra.

prodekanė slaugos reika
lams. Ji paminėjo, kad ge
riausi ir naujausi medicinos 
reikmenys bei įrankiai, įskai
tant mašinas ir elektronius 
įrengimus, atkeliauja iš Va
karų Europos kraštų: Dani
jos, Švedijos, Suomijos, Pran
cūzijos, Vokietijos. Kartu su 
medicinos technologija atva
žiuoja ir technikai, kurie rū
pinasi ne vien medicinos 
aparatūros įrengimu, bet ir 
vietinių tarnautojų mokymu.

• ••
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PONIA IŠ LIETUVOS
Pasakoja Erika Jeschkeit - Irenai Smetonienė iš Kauno

(Pabaiga)
Ilgėjausi savųjų, todėl 

nusprendžiau jų ieškoti. Vy
ras parašė į Bonos Raudonąjį 
Kryžių, ir po dviejų savaičių 
gavau tėvų bei giminių adre
sus. Koks buvo džiaugsmas! 
Sužinojau, kad brolio Guste- 
lio nėra Vokietijoje. Vadina
si, jis čia, Lietuvoje. Prasi
dėjo jo paieškos.

Atsiradus tikriesiems tė
vams gyvenimas pasidaro 
įdomesnis. Nekantriai lauk
davau artimųjų laiškų. O 
1975 metų rudenį atvyko į 
Vilnių sesuo su vyru. Lau
kiau geležinkelio stotyje ir 
jaudinausi: ar pažinsime vie
na kitą? Tačiau vos išvydau 
moterį, einančia link manęs, 
iš karto pažinau. Tos pen
kios dienos buvo tokios trum
pos ir skaudžios. Į Jurbarką 
tuo metu buvo draudžiama 
užsieniečiams važiuoti, tad 
vaikščiojome po Vilnių. Su
sitiko seserys beveik po tris
dešimties metų. Viena kal
bėjo tik vokiškai, kita tik lie
tuviškai, bet ašaros pasakė 
viską.

Po dviejų metų atvažiavo 
mano tikroji mama. Taip pat 
tik penkioms dienoms ir taip 
pat tik į Vilnių. Mamą paži
nau iš karto. Ji labai sunkiai 
pergyveno šį susitikimą ir 
antrąjį išsiskyrimą. Tada ji 
jau sunkiai sirgo, buvo po 
dviejų infarktu. Kartu atvy
kusios sesuo ir brolienė pri
laikė mamą už parankės.

Mama papasakojo, kaip 
1946 metais išgyveno savo 
dviejų vaikų netektį. Mums 
negrįžus, pasiėmė sesutę su 
broliuku ir taip pat patraukė į 
Lietuvą. Jurbarke ėjo iš na
mo į namą, ieškodama savo 
vaikų. Taip pėstute pasiekė 
Raseinius. Ten susirgo in
farktu,- buvo paguldyta į ligo
ninę ir gydėsi pusę metų. 
Broliuką ir sesutę priglaudė 
ten dirbusi slaugutė Maloto- 
kienė. Ji turėjo daug vaikų, 
bet nepabūgo naujų rūpesčių: 
1952 metais Malotokų šeima 
padėjo mamai su vaikais iš
važiuoti į Vokietiją. Cucha- 
veno mieste jie susitiko su 
tėvu ir giminėmis.

Įtėviai negalėjo nuva
žiuoti į Vilnių ir susitikti su 
tikrąja mano mama, nes įtė
vis sunkiai sirgo. Tada su
galvojome klastą. Anksti ry
tą, niekam nieko nesakę, 
mes, mano vyras, sesuo, ma
ma ir aš, išvažiavome į Jur
barką. Į mano namus neuž
sukome, tik parodžiau juos iš 
tolo. Bijojome saugumo. 
Mat gyvenome daugiaukš- 
čiame, todėl rodytis buvo pa
vojinga. Nusivežėme arti
muosius pas įtėvius. Jie gy
veno atokiau nuo pašalinių 
akių, ir ten buvo saugu.

Tai buvo skaudus susiti
kimas: mama lietuvė pro aša

ras sakė mamai vokietei, kad 
gerą dukrą pagimdė, o mama 
vokietė, apsikabinusi mamą 
lietuvę, dėkojo, kad gerą už
augino. Labiausiai nustebino 
įtėvis. Jis jau senokai nesi
kėlė iš lovos, bet tądien stai
ga nuleido kojas, atsistojo ir 
pradėjo vaikščioti. Su sese
rimi Ute apėjo visą sodą, pa
rodė, ką tik galėjo. Pabuvo
me visi kartu tik porą valan
dų, nes vėl reikėjo važiuoti į 
Vilnių. Įtėviai labai laukė 
šio susitikimo, vaišino kuo 
galėjo. Tėvas neturėjo ką 
įduoti lauktuvių, tai įdavė 
savo mėgstamiausią Eglės 
Žalčių karalienės drožiniu 
papuoštą lazdą, kurią buvo 
gavęs 70-mečio proga.

Kitais metais man pačiai 
pavyko nuvažiuoti į Vokieti
ją. Sunkiai, bet vis dėlto iš
važiavau. Įtėviai labai per
gyveno, kad nepasilikčiau, 
bet tada apie tai nė negalvo
jau. Daugiau kaip po trisde
šimties metų pamačiau savo 
tėvelį. Netrukus po mano 
apsilankymo jis mirė. Vo
kietija man labai patiko. Ha
noveryje mane pasitiko visi: 
mama su rožėmis, tėvas, bro
lis Dieteris, sesuo Utė ir jos 
vyras Peteris. Pas artimuo
sius išbuvau mėnesį. Mama 
ir tėvas prašė ieškoti Guste-
lio. Mama man vis kartojo 
jaučianti, kad jis tikrai gyvas. 
Aš jaučiau tą patį, todėl pri
žadėjau surasti.

Grįžusi vis ieškojau gim
tinės. Kartą važiavome į Ka
liningradą. Pusiaukelėje nu
tarėme pakeisti maršrutą ir 
pasukome Polesko (Labiau) 
link. Vaikščiojau po miestą 
ir atrodė, kad tik vakar čia 
esu buvus. Aiškiai prisimi
niau parduotuvę netoli kana
lo, kurioje man pirkdavo lė
les. Ji tebėra ir dabar, tik du
rys kitoje vietoje. Toliau va
žiavome mano kaimo link. 
Privažiavus kapinaites, atsi
vėrė baisus vaizdas. Kapai 
išdraskyti, išardyti, visur mė
tosi žmonių kaulai, kaukolės. 
Kapinėse ganosi karvės. Ko
plytėlė nugriauta, nors po ka
ro ji dar stovėjo.

Už savaitės nuvažiavome 
į mano gimtąjį kaimą Haff- 
werderį. Šį kartą kelią paži
nau. Radau dar sveiką išli
kusį vaikų darželį, kurį ka
daise lankiau. Dabar ten įsi
kūrusi Kaliningrado energe
tikų poilsio stovykla. Rau
donų plytų mokykla nugriau
ta. Teliko plytų krūva, apau
gusi krūmais. Visas kaimas 
sunaikintas, išliko tik vaikų 
darželis. Laukai apaugę pikt
žolėmis, dilgėlėmis. Perėjusi 
tiltelį per mažą upeliuką, pa
sukau į tą vietą, kur stovėta 
mūsų seno namo. Jo nebe
buvo, tik tarp žolių suradau 
pamatus. Kiek pasikrapščiu- 
si aptikau indų šukių. Vėliau

Stovėdamas 3 paminklų 
papėdėje, žvelgiu į kelis tų 
lietuvių nueito gyvenimo ke
lio keliastulpius. Visi trys 
gimė praeito šimtmečio ant
rojoje pusėje kukliose kaimo 
šeimose. Visi trys, kad ir per 
didelius sunkumus, veržėsi į 
mokslus. Aleksandras Stul
ginskis - jauniausias tampa 
agronomu, Antanas Smetona 
įsigyja teisininko ir Kazys 
Grinius - vyriausias iš jų, 
medicinos gydytojo diplo
mus. Visų ta pati mintis - 
likti ir dirbti tarp savų Lietu
voje.

Dar labai jauni būdami 
atpažino savo lietuvišką kil

mama jas atpažino - tai buvo 
jos servizo šukės.

Tėvas ir mama mirė tais 
pačiais metais. Kai vėl nuva
žiavau į Vokietiją, jau buvo 
nebe tas. Juk mes su seserim 
visai svetimos. Ko norėti-ji 
turi savo gyvenimą, savo rū
pesčių. Bet sesuo rašė laiš
kus, rūpinosi manimi.

Vieną 1989 metų gruo
džio vakarą paskambino se
suo iš Vokietijos ir pasakė, 
kad mūsų brolis Gustelis gy
vena Tauragės rajono Lauk
sargių apylinkės Šakių kaime 
svetimu vardu ir pavarde. 
Kitą dieną abu su vyru išva
žiavome jo ieškoti. Pirmiau
sia žmonių pasiklausėme, ar 
gyvena čia toks Augustinas 
Juškaitis. Gavę teigiamą at
sakymą pasukome nurodytu 
keliu. Privažiavę Šakių ko
lūkio dirbtuves, sustojome. 
Aš labai jaudinausi, tad vyras 
nuėjo į dirbtuves vienas. Su
radęs Augustiną, jis pradėjo 
klausinėti jį apie šeimą. Juš
kaitis pasakė nežinąs, kur yra 
jo tėvai, bet turėjęs brolį ir 
dvi seseris, kurių likimo taip 
pat nežinąs. Ilgai ieškojęs 
artimųjų, bet nesėkmingai. 
Neseniai pas kaimynus buvo 
atvažiavę svečių iš Vokieti

Iš kairės: Dieteris. Erika, Utė ir Gustelis Jescheitai.
1990 metai

VARDAN TOS LIETUVOS
Inž. Eugenijus Bartkus 

(Kalba pasakyta Kaune per Lietuvos 
Prezidentams skirtų paminklų atidengimą)

mę ir įsijungė į lietuvišką ju
dėjimą mokykloje ir už jos 
ribų. Už tai jų mokymąsi ap
sunkino kratos, žandarų tar
dymai, kalinimai, trėmimai ir 
šalinimai iš mokyklos. Dar 
mokyklos suole jie ryžtasi 
padėti lietuviui, kuris per 100 
metų nešęs rusų jungą, pasi
darė viskam abejingas, ne
veržtos, letargiškas.

Busimieji Prezidentai 
skyrėsi savo politinėm pažiū
rom. Stulginskis tapo jau tuo 
metu Europoje susiformavusi 
krikščioniškosios politikos 
filosofijos šalininku. Grinius 
kartu su V. Kudirka kuria 
lietuvišką socialdemokratų 

jos, kurių jis paprašęs paieš
koti artimųjų, tačiau jokio at
sakymo dar negavęs. Augus
tinas įtariai žiūrėjo į jį ka
mantinėjantį vyrą, manyda
mas, kad jis koks saugumie
tis ar tardytojas. Mano vyras 
nebeišlaikė ir apkabino jį, 
nuramindamas ir pasakyda
mas, kad kieme laukianti se
suo. Jis tik paklausė: kuri?

O aš sėdėdama mašinoje 
žiūrėjau, kaip mano vyras at
skuba su nepažįstamu žmo
gumi. Pažinau brolį iš tolo, 
atrodė, kad buvau jį ne kartą 
mačiusi.

Nuo tos 1989 metų gruo
džio 5 dienos dažnai aplan
kome vienas kitą. Sužinojau, 
kad brolis Gustelis yra gyve
nęs Jurbarke už 200 metrų 
nuo manęs, o vienuolika me
tų gyveno už Nemuno (du ki
lometrai už Jurbarko). Daž
nai lankydavosi Jurbarko par
duotuvėse, gulėjo ligoninėje, 
bet susitikti mums nebuvo 
lemta. Vaikystė jo buvo sun
ki, man geriau pasisekė. Jis 
gyveno pas ūkininką, dieno
mis dirbdamas visus darbus, 
o vakarais dar turėdavo eiti į 
mišką padėti virti naminę. 
Nematė jokio mokslo, mokė
si pats kiek sugebėjo. Teko 

srovę - varpininkus, o Sme
tona ieško vidurio kelio ir 
tampa vienu lietuviškos tau
tiškos srovės kūrėju. Tačiau 
juos visus lyg auksinė gija 
jungė meilė Lietuvai ir jos 
žmonėms.

19-to ir 20-to šimtmečių 
sandūroje turbūt nebuvo ne 
vieno politinio ar kultūrinio 
įvykio, kuriame mūsų mini
mieji nebūtų dalyvavę. Jie 
vadovauja daugeliui patrio
tiškų pasireiškimų ar bent 
juose dalyvauja. Jie kuria 
spaudą, organizuoja jai fi
nansinę paramą. Patys rašo, 

redaguoja ir platina. Steigia 
lietuviška švietimą. Gelbsti 

(Bus daugiau) 

tarnauti sovietų armijoje.
Kai po metų iš Vokieti

jos atvažiavo sesuo Utė su 
vyru ir brolis Dieteris, visi 
nuvykome į tėviškę. Paaiš
kėjo, kad kartą čia su broliu 
prasilenkėme. Tada aš su 
mergaitėmis kursčiau laužą, 
kai iš privažiavusios mašinos 
išlipo vyras ir moteris. Pa
matę mus, jie buvo nepaten
kinti. Ir aš tada apsidžiau
giau, kad tie svetimieji apsi
sukę nuvažiavo. O, pasiro
do, tai buvo brolis Gustelis 
su žmona. Jiedu dažnai at
važiuodavo į tėviškę.

Prieš mirtį brolis Guste
lis dar spėjo padaryti geležinį 
kryžių ir pastatyti jį tėviškės 
kapinaitėse. Nežinojome, 
kur palaidoti mūsų protėviai, 
tad kryžių jis pastatė kapinai
čių viduryje.

Brolis Gustelis dažnai 
lankydavo mane. Aš ir dabar 
matau, kaip jis atvažiuoja 
mašina, sustoja prieš langą ir 
šviečia į jį, kol nepažiūriu, 
paskui šypsosi laimingas, 
sveikinasi. Netrukus brolis 
pradėjo sirgti, jį operavo, o 
po metų mirė. Po mirties bu
vo gauti ir vokiečių piliety
bės dokumentai. O, kaip jis 
svajojo išvažiuoti į Vokietiją 
ir ten pagyventi tarp artimų
jų! Deja, svajonė neišsipildė.

Pragyvenau svetimoje 
žemėje, tapusioje man antrą
ja tėvyne, didžiąją gyvenimo 
dalį. Džiaugiuosi atliktais 
darbais, savo šeima, užaugin
tomis ir į mokslus išleistomis 
dukromis, augančiais laimin
gais anūkais. Ir duok Dieve, 
kad jie niekada nepatirtų to, 
ką patyriau aš, maža, gelton
kasė mėlynakė mergaitė, ka
daise turėjusi išeiti iš gimtųjų 
namų ir viena ieškoti duonos 
ir pastogės Lietuvoje. Tegu 
politikai, kurdami didžiuo
sius planus, atsigręžia į isto
riją ir pamato mažo vaikelio, 
perkąrą likusio benamiu, akis.

Vaikai turi augti globo
jami tėvo ir motinos rankų, 
tėvynei jų nevalia pamiršti.
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Nei rimtai, nei juokais

ir p© ju©

Į mano straipsnį, "Kaip 
surasti gerą vyrą" atsiliepė 
vyrai. Sako: "duok ir mums 
gerų patarimų. Nepalik mū
sų, klaidžiojančių tamsybė
se". Kadangi likimo man 
lemta būti vyru, šį straipsnį 
skiriu vyrams.

Kaip žinia, gera žmona 
nesimėto pakampiais. Ją su
rasti reikia daug įmantrumo. 
Kai kurie vyrai, pamatę mer
giną, nebegali be jos gyventi, 
o paskui nebenori su ja gyven
ti. Reiškia, reikalas rimtas. 
Yra tokių, kurie pereina ke
letą žmonų ir šiaip sau paša
linių draugių ir iki gyvenimo 
pabaigos nesugeba rasti tin
kamos. Tiems jokie patari
mai nepadės. Bet vis dėlto 
reikia stengtis.

Jeigu nužiūrėjai tinkamą 
savo likusio gyvenimo drau
gę, nesakyk jai savo užmojų, 
o padaryk keletą pusiau 
moksliškų tyrinėjimų.

Išvežk pasivažinėjimui ir 
tyčiomis paklysk. Jeigu tavo 
draugė ims vadinti tave dur
nium, blogai. Jeigu ims nu
rodinėti kelią, kad ir klaidin
gai, neblogai: jos visos mėgs
ta kelius nurodinėti.

Nupirk dovanų perdidelę 
suknią. Jeigu mes tau į akis, 
blogai. Jeigu sakys, kad ga
lima sumažinti, gal ir neblo
gai. Nupirk permažą suknią. 
Jeigu sakys, kad gali suliesė
ti, kad prisitaikytų, neblogai. 
Jeigu surauks nosį ir numes, 
ieškok kitos.

Pasakyk, kad darbovietė 
tave išsiunčia į Šiaurės ašiga
lį tyrinėjimams. Jeigu pano
rės kartu važiuoti, neblogai. 
Jeigu sakys, kad tavęs lauks 
sugrįžtant, netikėk.

Pamesk sagą ir vaikščiok 
atlapais marškiniais. Jeigu 
pastebės, neblogai, jeigu pri

sius, dar geriau. Jeigu nema
tys, saugokis. Nebent tau 
patiktų vaikščioti be sagų.

Jeigu kai kurios kūno 
dalys atrodo perdidelės, o kai 
kurios - per mažos, nesitikėk, 
kad išaugs ar sumažės.

Jeigu skaito virimo kny
gą, neblogai. Jeigu skaito 
kriminalinius romanus, sau
gokis: gali išmokti, kaip tave 
nudėti, kad žymės neliktų.

Jeigu restorane renkasi 
pačius brangiausius patieka
lus, saugokis. Jeigu neparo
do noro apmokėti sąskaitą - 
dar blogiau.

Jeigu tavo nupirkto ham- 
burgerio pusę pasideda į ran
kinuką, neblogai. Bet jeigu 
išmeta, saugokis.

Jeigu tavo glėbesčiuoja
ma ima alpti, netikėk: jos vi
sos geros artistės.

Tavo proseneliai mergi
noje ieškodavo nekaltybės. 
Palik tą istorijai.

Nenustumk į šalį, kuri 
daug kalba, nereikės radijo. 
Pavojingesnė, kuri tyli. Lie
tuvių priežodis moko: tyli 
kiaulė gilią šaknį knisa, su- 
knis tave.

Šokdamas užmink ant 
kojos. Jeigu riktels ant visos 
salės, blogai. Jeigu nutylės, 
yra galimybių, kad kantri.

Į pasimatymą ateik 
basas. Jeigu ims plauti tavo 
purvinas kojas, neblogai. 
Jeigu surauks nosį ir niekur 
su tavim neis, saugokis.

Jeigu ilgai sėdi grožio 
salone, neblogai: reiškia, kan
tri ir nepraranda vilties. Jei
gu tu tikiesi iš to gerų rezul
tatų, reiškia gyveni nerealia
me pasaulyje. Grožio salono 
pasiekimai geriausiai matosi 
iš ryto.

Jeigu po poros susitiki
mų perka vestuvinę suknią, 
neblogai. Reiškia, toli nu
matanti. Jeigu užmezga san
tykius su skyrybų advokatu, 
reiškia dar toliau žvelgianti.

Viena akim žiūrėk į gro
žį, kita - į turtą. Netikėk po
sakiu "ne turtuose laimė": tur
tas dar niekam blogo nepa
darė.

Saugokis tokios, kuri kil
noja sunkumus ir dalyvauja 
imtynių sporte: primuš kurią 
dieną ir bus nepatogu skųstis.

Saugokis labai protingos: 
likusį gyvenimą laikys tave 
durnium. O tai labai nepato
gi situacija šeimyniniame gy
venime. Geriau tegul ji bus 
kvailiukė.

Nespėliok blogų ar gerų 
būdo savybių. Po vestuvių 
sužinosi. • • •

Pasakojama, kad tai kar
tą atsitiko pačiam Murkšėnui 
skrendant į namus ar tai iš 
Egipto, ar tai iš Kinijos. Nie
kas šiandien nebegali atskir
ti, kur tikrovė, o kur - tik 
sapnas. Bet sako, jog viskas 
vyko taip.

Kaip visada, po sočių pie
tų stropiai nusišluostęs nuo 
lūpų kavutės likučius, Murk- 
šėnas jau ruošėsi snustelėti, 
tik panorėjo jis dar kartą pa
žvelgti pro iliuminatorių ir 
pasimėgauti žemai žemai be
sidriekiančiais baltutėliais 
debesų patalais.

- Gražu, velnioniškai gra
žu, - mąstė Murkšėnas, - o 
kad taip pasivaikščiojus ten, 
pašokinėjus nuo vieno debe
sėlio ant kito.

Vos spėjo šmėkštelėti ši, 
dabar jau visai nevykusiai at
rodanti mintis, kai vienas 
debesėlis, tarsi išdykęs ėriu
kas atsiskyrė nuo kitų ir ėmė 
greitai kilti, vydamasis lėk
tuvą.

- Įdomu, įdomu, - nuste
bo Murkšėnas, - kas gi tai 
galėtų būti?

O debesiukas jau prie pat 
iliuminatoriaus. Iš jo (o siau
be!) išlindo gerai pažįstamas 
veidas.

- Betgi tai Andrius Bi- 
lius! - net išsižiojo visko ma
tęs ir uostęs Murkšėnas. - 
Kaip jis čia atsirado ir ko 
nori?

- Sveikas, spykeri! - iš
girdo persigandęs Česlovas, 
tarsi nebūtų nei storų lėktuvo 
sienų, nei kurtinančio varik
lių gausmo. O tuo tarpu iš
tiesta konservatyviųjų seniū
no ranka lyg drebučius per
skrodė oro lainerio sieną ir 
atsidūrė visai šalia jo deši
niosios.

- Nagi paspausk manąją. 
Ko taip nustėrai? Juk esi už
kietėjęs ateistas ir netiki jo
kiomis dvasiomis, - aitrino 
Andrius ir taip jau spurdan
čią širdį. Nesulaukęs, kol 
apstulbęs spykeris apsispręs 
ir pasisveikins, Bilius pats 
sučiupęs minkštutėlę, bet jau 
pradėjusią šalti Murkšėno 
ranką, ėmė ją kratyti. Ne 
tiek kratė, kiek į save tempė. 
Česlovas lyg dar bandė šauk
ti ir laisvąja ranka laikytis už 
atlošos. Dar suspėjo pagal
voti, kaip neapdairiai pasiel
gė, atsisegdamas saugos dir
žą, bet buvo per vėlu. Į de
besėlį jau niro dviese.

- Kur tu mane tempi? 
Kur tempi, klausiu? - blaškė
si Murkšėnas. - Atsakysi 
prieš Konstituciją, prieš tau

tą, kad pagrobei jos atstovą.
- Nieko, nieko, - ramino 

Bilius. - Nelabai tos Konsti
tucijos ir pats laikaisi. O tau
tai, kaip toje patarlėje: "Boba 
iš ratų, ratams lengviau." Ma
žumėlę debesimis pasivaikš
čiosime, po medį palaipiosi- 
me, o tada vėl galėsi grįžti į 
sąvojo materializmo plokš
tumą. Juk pats ką tik apie tai 
svajojai.

- Po kokį dar medį, po 
kokį medį? Pirmą kartą gir
džiu, kad debesyse medžiai 
augtų, - dar kaip reikiant ne
atgavęs žado spurdėjo ir 
greitakalbe tratėjo Mukšėnas.

- Ne debesyse, o ant že
mės auga, - aiškino Bilius. - 
Seimomedžiu vadinasi. Tau 
bus labai savas, puikiai pa
žįstamas.

Praskyrę dar keletą debe
sų abu parlamentarai, abu di
dieji politikai iš tiesų ėmė 
leistis ant didelio vešlaus 
medžio, aplipusio geltonais, 
žaliais ir raudonais lapais, 
virpančiais ir skambančiais 
tarsi paukščių balsais, o gal 
kažkur girdėta muzika. Iš 
pirmo žvilgsnio tas medis at
rodė nepaprastai puošnus.

- Žiūrėk, žiūrėk, pačioje 
viršūnėje pingvinai lizduose 
tupi! - jau šiek tiek atsitokė
jęs dairėsi ir stebėjosi Murk
šėnas.

- Tai ne pingvinai. Argi 
nepažįsti? Juk tai mūsų bro
liai krikdemai. - kaip ir de
ra seniūnui, prisiėmęs visada 
viską žinančio ir išmanančio 
vadovo rolę, aiškino Bilius.

- Niekada nemaniau, kad 
jie - tokie gražūs. Sparneliai 
balti, bet labai jau maži. O 
kodėl jie tokie ramūs, nieko 
neveikia? - smalsavo Česlo
vas.

- Kaip tai nieko nevei
kia? Ša, nieko jiems nesa
kyk ir netrukdyk. Ramiai tu
pėdami labai sėkmingai rei
tingą augina. Per mėnesį po 
du kilogramus, atsiprašau, 
balus, prisiaugina. Daugiau
sia iš visų politinių jėgų, - su 
aiškaus pavydo gaidele, ta
čiau neprarasdamas stoiško 
ramumo,dėstė Andrius.

- O kas būna, kai per
daug priaugina ir lizde nebe
telpa? Gal medžio šakelės 
nebeišlaiko, o sparneliai ne
bepakelia? - pirmą kartą to
kias keistenybes matydamas 
teiravosi Mirkšėnas.

- Ogi nieko neatsitinka. 
Kai vieni iškrenta, kiti atsi
randa. Daug yra norinčių 
krikdemų lizdeliuose patupė
ti, ramiai saulute pasidžiaug

ti. Švelniai vėjelyje pasisup
ti. Bet leiskimės žemiau, ten 
bus dar įdomiau.

Ir iš tikro ant pačių stip
riausių šakų suposi ir žėrėjo 
keli tūkstančiai spindinčių 
namelių. Vieni priminė skar
dinėles nuo silkių ar stauri- 
džių, kiti - stiklainius, dar 
kvepiančius marinuotais 
agurkėliais, treti - žvilgan
čias nematytų konservų dė
želes, panašias į smuikų ar 
violončelių futliarus.

- Čia tai bent, tikras ben- 
ski šou! Pirmą kartą matau 
medį su tokiais keistais liz
dais, - skėsčiojo rankomis 
Murkšėnas. - Kodėl jie to
kie skirtingi? Kas juose gy
vena?

-Mes, konservatoriai, kas 
gi daugiau galėtų, - di
džiuodamasis aiškino Bilius. 
- Tie konservatoriai, kurie 
save kildina iš konservų, gy
vena skardinėlėse ir stiklai
niuose. O kilusieji iš konser
vatorijos, apsistoję futliaruo
se. Tiesa, pastarųjų tėra ma
žai, bet jie labai garsūs ir 
duoda pagrindinį toną. Tai 
nuo jų visas seimomedis 
skamba.

- O skardinukių kartais 
ar nepritrūkstate? Juk jūsų 
tiek daug? - pagal seną įprotį 
pašmaikštavo jau visai atsi
gavęs Murkšėnas.

- Ne, dabar nebepri- 
trūkstame, - nieko klastingo 
neįtardamas toliau porino 
seniūnas. - Tiesa, pradžioje 
buvo šiokių tokių nesusipra
timų su tiekėjais iš uostamies
čio, bet mes juos mikliai "pa
tvarkėme". Dabar, kaip sako 
amerikonai, viskas okei. Kad 
tik paukštelių būtų, skardinu
kių ir stiklainių surasime.

Leidžiantis žemyn, sei- 
momedžio šakos retėjo, o jų 
gyventojai rodėsi vis mažiau 
išvaizdūs. Nedidelis būrelis 
spietėsi apie tokį ramų gera
širdiškos išvaizdos paukštį, 
vilkinti dryžuota pižama, pa
našia į kalinio rūbus. Jie vi
są laiką šaukė:

- Laisvės, laisvės!
Kitus du liūdnus paukš

telius visą laiką barė ir kažko 
mokė toks barzdočius. O 
prie pat kamieno striksėjo ir 
smailais snapeliais kaukšėjo 
dar keli sparnuočiai.

- O kas čia per geniai? - 
ne juokais susirūpino spyke
ris. - Ar tik nesiruošia sei- 
momedį kirsti?

- A, tai mūsų tautinin
kai, tautos kamieną gydo, kir
minėlius ir kitokius kenkėjus

(Nukelta į 10 psl.)
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Sveikame kūne - sveika siela
Nei rimtai, nei juokais

(Atkelta iš 9 psl.)

LIETUVIAI SPORTUOJA

1996 METU ŠALFASS-gos 
VARŽYBŲ KALENDORIUS

(tęsinys iš "Dirvos" 7-ojo numerio)
Toronto LSK Jungties 

11-asis 3-Pitch Softbolo 
turnyras įvyks rugpjūčio 
24-25 d.d. Wesaga Beach, 
Ont. Šis turnyras yra 
laikomas ir ŠALFASS-gos 
pirmenybėmis. Kreiptis į 
Brad Stephenson, 558 
Mississauga Valey., Blvd., 
Mississauga Ont. L5A 
lZl.Tel. 905-279-1859.

Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Golfo pirmeny
bes vykdo Detroito LSK 
"Kovas", rugpjūčio 31 - 
rugsėjo 1 d., Detroite. 
Kreiptis į Algį Rugienių, 
3600 Burning Tree Dr., 
Bloomfield Hills, MI 
48302-1511. Telefonas ir 
faksas: 810-642-7049.

Baltiečių Lauko te
niso pirmenybės planuo
jamos rugpjūčio 31- 
rugsėjo 2 d.d., Columbus, 
Ohio. Rengia latviai. Šios 
varžybos dar nepatvirtin
tos. Kreiptis į Algį Ba
rauską, 3018 Patch Dr., 
Boomfield Hills, MI 
48304. Tel. 810-258-6535.

Šiaurės Amerikos Bal
tiečių- ir Lietuvių Lengvo
sios atletikos pirmenybės 
numatomos 1996 m. rug
sėjo 7-8 d.d. Tikriausia jos 
įvyks Kanadoje. Tiksli pir
menybių vieta ir data dar 
nepatvirtinta. Kreiptis į 
Mrs. Ireną Wilkinson, 
2783 Kinnerton Cresc., 
Mississauga, Ont. L5K 
2B3. Tel. 905-822-0302.

Baltiečių ir Lietuvių 
Šaudymo sporto pirme
nybės vyks rugsėjo mėnesį 
tris šeštadienius iš eilės 
Kanadoje šia tvarka:

rugsėjo 7 d. - stendinis 
(Trap) šaudymas, tik Bal
tiečių pirmenybės;

rugsėjo 14 d. - šaudy
mas mažo kalibro (.22). 
Baltiečių ir Lietuvių 
pirmenybės;

rugsėjo 21 d. - šaudy
mas iš pistoleto. Baltiečių 
ir Lietuvių pirmenybės.

Stendinio ir mažo 
kalibro šaudymo varžybas 
rengia lietuviai, pistoletų - 
estai. Kreiptis į Balį Savic
ką (žr. ŠALFASS-gos 
stendinį šaudymą).

Šiaurės Amerikos Bal
tiečių ir Lietuvių Plaukimo 
pirmenybės numatomos 
1996 m. lapkričio pradžio
je, Toronte, Ont. Tiksli da
ta dar nenustatyta. Kreiptis

į Iloną Smalenskienę, 248 
Keele St., Toronto, Ont. 
Tel. 416-769-7040.

Visais varžybų reika
lais galima kreiptis į 
ŠALFASS-gos Centro 
Valdybos gen. sekretorių 
Algirdą BIELSKŲ: 3000 
Haden Rd., Euclid, OH 
44117-2122. Tel. 216- 
486-0889, fax: 216-943- 
4485.

Apie varžybų kalendo
riaus pakeitimus ir patiks
linimus skelbsime papildo
mai.

ŠALFASS-gos 
Centro Valdyba

rankioja, bet nesuspėja, - se
kė Biliaus atsakymas.

- O kodėl jie tokie išba
lę? Tikri geniai turėtų būti 
ryškesnių spalvų, margesni, 
- gamtininko išprusimą pa
demonstravo Murkšėnas.

- Pats matai, kad apačio
je darbuojasi. Mes šviesą

užstojame, savo skardinukių 
tarškesiu jų kaukšėjimą nu
stelbiame. Be to, jie dar kar
tais mūsų neatsiklausdami 
itin sunkių darbų griebiasi. 
Tegu darbuojasi, leiskimės 
žemiau, dar labai daug reikia 
pamatyti.

(Bus daugiau)

• • • •

Skiriama p. Povilui Gyliui - Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministrui

PAREIŠKIMAS SEIME
1996 m. vasario 1 d.

Lietuvos dangus, Povilėli, ne tavo

Ieties metikas Romas PŪKŠTYS - JAV rekordininkas, 
žinomas ir Lietuvoje

GIMTOSIOS KALBOS KRAITELĖ
SKELBIAME KONKURSĄ!

Gerai žinodami, kad "Dir
vos" skaitytojai yra visokiais 
talentais apdovanoti, siūlome 
jiems, savo meninius sugebė
jimus pasitelkus, šias kalbos 
klaidas jumoristiniuose pieši
nėliuose pavaizduoti. Visus 
įdomesnius darbelius iš
spausdinsime, o paskui pačių 
šmaikščiausių piešinių auto
rių išsirinksime. O jei tokį 
konkursą dar kuris nors mū
sų skaitytojas kuklia auka 
paremtų, tai konkurso nuga-

Kai kurios kalbos klaidos jautresnei ausiai gali net gana 
juokingos pasirodyti. Tik gerai įsiklausykite:

1. "Trijų savaičių bėgyje man nuolatos kažkas skambindavo."

2. "Kas liečia šj generolą, tai jis - labai drąsus."

3. "Tame tarpe buvo kalbėta ir apie arklius."

lėtojui net dovaną viešai 
įteiktume. Labai tiktų tai 
padaryti artimiausioje "Dir
vos" vakaronėje, kurią žada
me suruošti, orams atšilus.

Jonas JASAITIS

Buvo valstybė, buvo Lietuva,
Turėjo savo upes ir žemę, 
Turėjo savo dangų ir debesis.

Traukdavo sovietmečiu dainą,
Kad gražus, Martynai, dangus, bet ne tau. 
Skraidė jame okupantų lėktuvai, 
Gąsdindami ir dieną, ir naktį
Mažus ir didelius,
Ūždami, kad Lietuvos dangus ne lietuvių.

Baigėsi sovietmetis, o Lietuvos dangus 
Neliko mums, Povilėli.
Skraido tavo išaiškinti chuliganai
Iš Rusijos
Virš Gedimino miesto bokštų,
Skraido virš Vištyčio ežero,
Skraido aukštai aukštai virš
Trakų ir Kernavės ežerų bei miškų, 
Skraido kada nori ir kiek nori.

Otų tyli, Povilėli, drebulio krečiamas, 
Blauzdeles drebindamas,
Kad kas nors tave nepastumtų,
Galvą į viršų nepakeltų, 
Dangų saugoti nepaprašytų. 
Ne visada tavo akis pastabi, 
Ne visada tavo akys atmerktos 
Nuo raudonos šviesos apakintos, 
Ne visada ir ausys girdi.

1996 metų sausio 11-ą dieną iš Kaliningrado
Skrido 200 motomanevrinės pasienio kariuomenės 
Į Machačkalą utėlių šerti,
Čečėnijoje tvarką daryti, 
Ranką ir akį pamiklinti.
Kuo skubiausiai jie buvo susodinti,
Nes tai buvo Kizliaro ir Pervomajskoje darbas.

O vyrai buvo gerai paruošti, 
Šešis mėnesius treniruoti, 
Rankos diržintos, širdys akmenintos.

Ir paaiškino Lietuvos ministerijai, kad lėktuvai 
Skrenda ne į Kaukazą,
Kad lėktuvai veža ne kareivius,
O pūkines pagalves į Rusiją.
Jeigu pasakė, kad neveža į Čečėniją, 
Tai ir neveža,
Tegul sau skrenda laimingai!

O iš Kizliaro grįžo
Sausio 26-ą dieną trisdešimt septyni 
Kaliningrado MVD vyrai
Kartu su pulkininku Leonidu Rogožkinu. 
Kiti grįš vėliau.

Ar negalima, Povilėli, pasiklausti 
Rusijos, per kur jie veža savo kareivius, 
O gal tai netaktiškas klausimas?
Ar negalima, Povilėli, pasiklausti 
Rusijos, per kur jie veža ginkluotę 
O gal tai netaktiškas klausimas?
Ar negalima, Povilėli, paklausti 
Tavęs, kiek kartų per metus skrido 
Rusijos lėktuvai virš Lietuvos erdvės, 
O gal tai netaktiškas klausimas?
Ar negalima, Povilėli, paklausti, 
Kiek kartų buvo protestuota 
Rusijai dėl dangaus grobimo, 
O gal tai netaktiškas klausimas?

Tik mylintiems - dangus.
Tik skraidantiems - erdvė,
Be dangaus nėra kelrodės žvaigždės, 
Lietuva be meilės - Lietuva be dangaus, 
Lietuva be dangaus - Lietuva be ateities.

Algirdas Endriukaitis
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TURININGAS VAKARAS

Šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos ir "Švyturio" 
grupės mokiniai vasario 10 d. 
įprasta tvarka rinkosi į mo
kyklą. Tačiau šis šeštadienis 
buvo skirtingas, nes visi ruo
šėsi Užgavėnių vakarui, kur 
kiekvienas turėjo pasirodyti 
su įdomia individualia kauke.

Tą rytą mokytoja Vilija 
Nasvytytė-Klimienė lankė 
klases ir supažindino moki
nius su įspūdinga Užgavėnių 
iškamša -"More". Mokytoja 
plačiai papasakojo apie Už
gavėnių tradicijas ir kvietė ne 
tik mokinius, bet ir jų tėvelius, 
sesutes ir broliukus šį vakarą 
Dievo Motinos parapijos 
svetainėje 6 valandą vakaro 
dalyvauti su kaukėmis šios 
dienos tradicijų apeigose.

Tad vakare visi rinkosi į 
svetainę, kuri buvo labai sko
ningai išpuošta. Ant stalų 
įvairiom spalvom žybčiojo 
juostelės, kurios supo iš va
zelių iškilusias lazdeles su 
tamsiais veidą maskuojan
čiais akiniais ir kitos vakarui 
pritaikytos dekoracijos.

Vakaro spalvingumą ir 
nuotaiką paryškino ne tik kau
kėti ir spalvingais rūbais pa
sipuošę moksleiviai, bet ir 
daugumą mokytojų bei tėve
lių. Štai įspūdingas ir šiurpą 
keliantis ilgauodegis velnias 
su tridante šake. Toliau laz
da pasiramščiuodamas senos 
lietuvių pagonių religijos at
stovas "Vaidila", o jam prie
šingas - krikščionybės atsto
vas, liepsnojančiai raudonais 
rūbais pasipuošęs "Kardino
las". Taip daugybė kaukių, ku
riomis puošėsi ar slėpė savo 
veidą mokiniai ir suaugę, su
darė labai spalvingą, įdomią 
ir jaukią šio vakaro atmos
ferą.

Vakaro programą pradė
jo tradicijų puoselėtoja, dr. 
Vita Aukštuolienė pasveiki
nusi visus atvykusius ir pa
linkėjusi visiems gerai pra
leisti laiką. Programą toliau 
tęsė Vilija Nasvytytė-Kli-

• KOVO 23 d. 6:30 vai. 
vakaro Lietuvių namuose - 
Clevelando Žaibo metinis 
parengimas - "EVENING AT 
THERACES".

•KOVO 24 d. nuo 11:30 iki 
2 vai. - Skautų KAZIUKO 
MUGĖ

• BALANDŽIO 13 d. šešta
dienį- Kauno choro "Leliūmai" 
koncertas - rengia Ateities 
klubas.

• BALANDŽIO 14 d. 
Ateitininkų Šeimos šventė

• BALANDŽIO 14 d. - 
ATVELYKIO STALAS Šv. 
Jurgio parapijos salėje 11:30 ryto

• BALANDŽIO 21 d. - 
Skautininkių draugovės kul
tūrinė popietė. Aurelijos Bala- 
šaitienės knygų pristatymas.

• BALANDŽIO 27 d. šešta
dienį - Los Angeles teatro 
spektaklis. Rengia vyr. skau
čių Židinys.

•GEGUŽĖS 27 d. -Memo- 
rial Day: apeigos, Mišios, 
pusryčiai. Rengia Katalikų ka
ro veteranų 613-as postas Šv. 
Jurgio parapijoje 8:30 ryto.

-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIUHHHimiHIUHIUliJ

^mport-^Kport ^/nc.
2719 Vest 71 Street Chicago. IL 60629
TeL (312) 434-2121 (800) 775-SEND

DflTa.s'tą Atstovas Clevelande:

Dai tini itus Zai tonusas 
litma i.e.

639 East 185 th Street 
Cleveiand, Ohio 44119

Telefonas : (216) 481-0011
Greitas Siuntinių Pristatymas

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 
RUSIJĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ 

Pasiteiraukit dėl Amerikietiško maisto komplektų

V.Bacevičiaus nuotraukoje: Užgavėnių vakaro 
vadovės - R. Kliorienė ir programos vedėja V.Aukštuolienė | 

Žaidimams ir rateliams!
toliau vadovavo muzikė Rita 
Kliorienė ir Eglė Laniauskie-| 
nė. Dainoms akordeonu pri-į 
tarė Rita Kliorienė. Rateliais 
sukosi ir dainos skambėjoĘ 
taip, kad visi į sūkurį įsįjun-l 
gė, neišskiriant ir parapijos! 
klebono kun. G. Kijausko S.J. | 

Po linksmų ratelių ir dai- į 
nų lašininis kvietė visus prie | 
riebių kopūstų ir dešrų. O| 
pasistiprinus kilo dvikovas 
tarp "Lašininio" ir "Kanapi
nio". Tempdami storą virvę, 
vieni palaikė "Kanapinį", kiti 
- "Lašininį". Kiekvienas 
tempė į savo pusę, visi plojo 
ir vis mėgino tai vienai, tai 
kitai pusei padėti. Žinoma, 
laimėjo "Kanapinis".

Tad "Kanapiniui" laimė
jus, toliau buvo vaišinamasi 
saldumynais ir kava. Visus 
valgius ir saldumynus pa
ruošė mokyklos mokinių tė
veliai. Po šio įspūdingo vaka
ro visi patenkinti, gerai 
nusiteikę išsiskirstė į namus. 
Reikia manyti, kad taip gyvai 
pavaizduotos Užgavėnių tra
dicijos mūsų jaunųjų atmin
tyje išliks ilgam. 

Stefanija STASIENĖ

L0WEST AIR FARES 
available worldwide

mienė. Ji ir pati buvo šio va
karo centrinė figūra, persi- 
juosusi dešrom bei lašiniais 
vaizduojanti garsųjį Užgavė
nių "Lašininį". Ji ragino šį 
vakarą daug ir riebiai val
gyti: dešrų, kugelio, lašinių, 
blynų ir t.t., nes gavėnia bus 
ilga ir sausa. Visus dalyvius 
suskirstė į kaimus, nes Už
gavėnių papročiai kiekvienoj 
Lietuvos vietoje skirtingi. 
Taip kiekvienas kaimas turė
jo atlikti ir tam tikrą užda
vinį.

TO EAST EUROPI 
passports * visas* prepaid tickets 
SERVINS OUR COMMUNITY 

FOR OVER 35 YEARS

II

Parama Clevelando lituanistinei “ 
mokyklai: LF atstovė D. Puško- 
ricnė įteikia čekį tėvų komiteto 
pirmininkui K.Civinskui

*

S 
S
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SKELBIMAI REKLAMOS
• BIRŽELIO 16 d. sekma

dienį - Tragiškų birželio mė
nesio įvykių minėjimas. Rengia 
Clevelando Baltų komitetas.

• LIEPOS 14 d. - Šv. Jurgio 
parapijos gegužinė. Pradžia 
11:30 ryto Sv. Jurgio sodyboje.

• RUGPJŪČIO 17 d. 6:00 
v.v. - Lietuvių Kultūrinių Dar
želių vakaronė Gwinn Estate, 
Bratenahl, OH

• RUGPJŪČIO 28 d. šešta
dienį - Tradicinis Baltų drau
gystės vakaras, Latvių salėje. 
Rengia Clevelando Baltų 
komitetas.

• LAPKRIČIO 9 d.- 
Dievo Motinos parapijos 
choro rudens balius, 7 v.v.

• LAPKRIČIO 17 d. - Šv. 
Jurgio parapijos rudens fes
tivalis nuo 11:30 iki 3:30v.p.p.

VISA LOTTERY 
Our Office is assisting with 

Visa Lottery Applications for 
Green Card from now until

March 10,1996
For more information call:

Jayashree Bidari, J.D., 
Attorney At Law 
(216) 892-3323

EUROPA TRAVEL 692-1700
[oliRjraJrajRjrzJraJiBJraJrgjRJrBJiBJrBJRjRjRJrBJrBjRJreJRjfBJfBJraJraJraJRJRJrgJRJRJrBJRJraJrHJraJRjRJRJRJraJrBUlūl a] a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 
Pinigai pervedami doleriais. 

Sutvarkomi palikimai. 
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

MAISTO SIUNTINIAI nuo $39,- iki $98,- 
Aukštos kokybės maisto produktai. 

Rūta Degutienė, 28262 Chardon Rd. 
Willoughby Hills, OH 44092 

Tel. 216-943-4662 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

i

N0W HIRING

EASISIDEClEANINgCOMBANY
is seeking mole and fentale ind ividuals for I 

DAYANDWEEKENDWORK I 
Residential and commercial

Mušt be bondable, drug free and kove f 
transportation. References required Į 

IMMEDIATE OPENINgS Į 

Call BARBARA 646 8844 |
ŽALIŲJŲ KORTELIŲ 

LOTERIJA
Nationalities services 

center direktorius Algis Ruk
šėnas praneša, kad žaliųjų 
kortelių loterija bus vykdoma 
nuo vasario 12 d. iki kovo 12 d.

Šiais metais įstojimo į 
loteriją anketą reikės pasira
šyti pačiam anketos davėjui 
ir prie jos pridėti savo nuo
trauką.

Daugiau informacijos 
galima gauti, kreipiantis į 
Algį Rukšėną, tel. 781-4560.

s a a a a a a a a a a a a
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DIRVA
Iš Ohio valstijos Gubernatoriaus 1996 m. vasario 16 d. 

rezoliucijos:

I, GEORGE V. VOINOVICH,
Govemor of the Statė of Ohio, do hereby extend 

designate February 16, 1996 as
LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY 

throughout the Statė of Ohio, and it is my privilege and 
honor in observance of this holiday to display proudly 
the flag of the Republic of Lithuania on the Statė Capitol 
grounds. I urge all multicultural communities to join 
Ohio's Lithuanian community in celebration with 
appropriate activities and observances.

On this 16th day of February, 1996; 
George V. Voinovich
Govemor

ATMINTIS

"Dirvos" septintajame (vasario 22 d.) numeryje išspausdinome 
A.Dundzilos straipsnį, skirtą šio iškilaus žmogaus atminimui. 
Nuotraukoje matome prof. B. Kazlą su straipsnio autoriumi.

OHIO VALSTIJOS 
GUBERNATORIAUS 
GEORGE V. VOINOVICH 

REZOLIUCIJA

Vasario 16 d. paskelb
ta Ohio valstijos guberna
toriaus George V. Voino- 
vičiaus rezoliucija. Joje 
pažymima, kad Ohio 
valstija yra pirmoji JAV 
valstija, pripažinusi Lietu
vos Respublikos nepri
klausomybę. Ji ir toliau 
skatina įvairiapusiškus 
verslo ir prekybos ryšius, 
remia asmeninio bendra
darbiavimo programas tarp 
Lietuvos ir Ohio.

Ohio valstija didžiuo
jasi gausios lietuvių bend
ruomenės įnašu į daugia
tautės Amerikos visuome- 
ės gyvenimą. Aukštai ver
tinamas turtingas kultū
rinis palikimas ir šeimos 
vertybės, kurios perduoda
mos jaunajai kartai ir per 
gausias Amerikos lietuvių 
visuomenines, kultūrines 
ir broliškos savitarpio pa
galbos organizacijas, kaip 
Amerikos Lietuvių Taryba 
arba Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė.

Rezoliucijoje skelbia
ma, kad visoje Ohio vals
tijoje Vasario 16-oji šven
čiama kaip LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DIENA. Lietuvos Respub
likos vėliava iškeliama 
prie valstijos sostinės ka- 
pitolio. Daugiatautė Ohio 
visuomenė kviečiama tin
kamai prisidėti prie šios 
Lietuvių bendruomenės 
šventės paminėjimo.

1 Ožisra i (g^ra 6^51 ^xra 6^451 <®jsra 1

SKAITYKITE
IR
PLATINKITE 

"DIRVĄ"

P. VAIČEKAUSKO 
PATVIRTINIMAS

Lituanistikos Tyrimo 
ir Studijų centro taryba pa
tvirtino inžinierių Povilą 
Vaičekauską šio centro 
moksliniu bendradarbiu. 
Apie tai pranešė LTSC 
pirmininkas prof.dr. Jonas 
Račkauskas.

PADĖKIME 
"VALANČIUKUI"

Lietuvoje nuo 1992 m. 
leidžiamas jaunimui skir
tas laikraštėlis "VALAN- 
ČIUKAS", kurio tiražas 
siekia net 80,000 egzemp
liorių. Jis platinamas ne
mokamai.

Laikraštėlis yra tikrai 
naudingas ir reikalingas 
Lietuvos moksleivijai, 
kaip propaguojantis kata
likiškąją dorovę, blaivybę 
ir oponuojantis pomografi- 
nei-erotinei spaudai.

Lietuvių Katalikų Re
liginė Šalpa, įvertindama 
šio laikraštėlio svarbą jau
nimui, paskyrė jam kuklią 
finansinę paramą. "Valan- 
čiukas", kaip ir visa dabar
tinė katalikiškoji spauda, 
pergyvena sunkias dienas. 
Norinčius padėti "Valan- 
čiukui", prašome siųsti 
aukas:

Lietuvių Katalikų Re
liginė Šalpa

351 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Aukoms skirta suma 
nurašoma nuo federalinės 
valdžios mokesčių.

Vida JANKAUSKIENĖ

SKELBIMAI REKLAMOS

LINAS VYŠNIONIS
Advokatas Tei&ič) 383-0225

24400 Higblapd Road, Suite 9 ♦ Ricbmopd Hts. 0H 44143

LAIŠKAS 
JAV PREZIDENTUI 

DĖL KARALIAUČIAUS 
SRITIES

ALTO ir JBANCO 
vardu G.Lazauskas ir dr.
J.Genys per valstybės 
saugumo patarėją A.Lake 
įteikė raštą Prezidentui 
B.Clinton, kuriame pra
šoma remti NATO išplėti
mą ir spręsti Karaliaučiaus 
srities demilitarizavimo 
bei kitas problemas.

išlaikyti lietuvišką laikrašti

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo: 
Račkauskas P., Dorchester. 10.00 
Ambraziejus P.,No. Falmouth . 10.00 
Kubill G., Philadelphia ...... 10.00
Zeikus B., Crownsville ........ 5.00
Mikšys P., Juno B................ 10.00
Garmus V., Waterway Manor. 5.00 
Šulaitis J., St. Pete ............. 20.00
Januškis V., Cleveland ...... 10.00
Apynys V., Clinton ............ 30.00
Gobis P., Dearbom Hts....... 20.00
Varnelis A., Dowagiac ...... 30.00
Mažeika F., Singer Island .. 10.00 
Jokubauskas S., Palos Hills ... 20.00 
Švažas E., Downers Gr.......  20.00
Briedis B., Chicago ........... 20.00
Virpša S., Oak Lawn ......... 15.00
Žemaitis J., Chicago .......... 10.00
Juškevičius Z., Chicago ... 100.00 
Apeikis V., Los Angeles .... 20.00 
Stankūnas A., SantaMonica .. 5.00 
Vyšnioms J., Willowick......15.00
L.A. Dramos sambūris ....... 25.00
Vyt. Oniūnas,
Broniaus Aniūno prisiminimui 60.00 
L.A. Pensininkų klubas CA . 25.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Mūsų mielam bičiuliui

Dim. leitenantui BENEDIKTUI 
GARLAUSKUI 

mirus, sūnums ALGIUI ir VYTAUTUI, taip pat 
visiems jo artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą

L. K. V. S. Ramovės 
Clevelando skyriaus nariai

Matas & Associates |REALTOR ® AfLP 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NORMLS

RITA MATAS • Broker • G.R.I. • Licensed Real Estate Appraiser 
17938 Neff Road
Clevelapd, 0H. 44119 Pepper Pike, 0b- 44124 
(216)486-2530

ADV. VYTAS MATAS teisinis patarėjas

2412 Cedarwood Road

(216) 473-2530

JAKUBS AND SONLaidojimo įstaiga
William J Jakubs Sr. 
William J Jakubs Jr. 
Keppetb Scbnjidt ir 
Barbara Jakubs Scbmidt

Licenzuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastlake, Obio 44095 

Telefonas: 531-7770

Laidotuviujcoptyčia erdvi, vėsinama, 
teikiantijaukiajtmosferadlūdesio valandoje. 
Didele aikšte automobiliams pastatyti

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

ir ketvirtadieni,-----------9:00 v.r. - 4:00 p.p.
penktadienį--------------- 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
šeštadienį----------------- 9:00 v.r. -12:00 p.p.
sekmadienį parapijoje —11:00 v.r. -12:00 p.p.

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