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LIETUVIU.TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

DEMOKRATINĖS TAUTINĖS 
PARTIJOS 

NAUJUOSE VANDENYSE
Jonas Daugėla 

(Atsiliepiant į Dr.Leono Milčiaus straipsnį 
'Subrendusi partija vadovus pasirenka pati", "Dirva

Pirmiausia Kovo 11- 
osios Akto signatarą norėtųsi 
patikinti, kad "nė vienas dau
giau ar mažiau besidomintis 
politika ir partijų veikla" mū
sų viengentis visai nesivar
gino, bandydamas nuspėti 
tikrąsias priežastis, dėl kurių 
Lietuvos tautininkai nušalino 
savo vadovą. Politika ir parti
jų veikla besidominančius 
daugiau vilioja noras drauge 
su L.Milčiumi pasvarstyti, 
kodėl mūsų tradicinės ir se
nųjų partijų vardais pasivadi
nusios tautiškos ir demokrati
nės partijos neranda didesnio 
pritarimo tautoje ir rinkimuo
se nepajėgia įveikti net 4 % 
pertvaros. Anot Milčiaus, jos 
dabar tik "kovoja dėl dides
nės įtakos". Prie šių legendi
nių mūsų tautos politinių jun
ginių tenka priskirti manąją - 
demokratų ir L.Milčiaus - 
tautininkų partijas.

Mūsų tautos pasaulė
žiūrinis pasiskirstymas išryš
kėjo jau tautinio atgimimo 
laikmetyje. Visuomeniniame 
gyvenime tiek pačioje Lietu
voje, tiek ir svečiose šalyse 
gyvenantieji lietuviai pasi
skirstė maždaug į tris sroves. 
Šių trijų pasaulėžiūrinių sro
vių pagrindais buvo sukurtos 
ir mūsų politinės partijos. Ir 
toks mūsų tautos pasaulėžiū
rinis ir politinis pasiskirsty
mas išsilaikė visais laikais. 
Jis buvo pastebimas ir po
grindžio veikloje bolševikų 
pavergimo metais. Jį išlaikė 
ir į Vakarų pasaulį pasitraukę 
mūsų viengenčiai, remdami 
jugtinėmis jėgomis mūsų tau
tos išlaisvinimo pastangas.

Visi tikėjome, kad at
gavus laisvę, mūsų tautos 
valstybinis gyvenimas bus 
atstatytas demokratiniais pa
grindais. Bet daugelis mūsų 
netikėjo, kad atgavus nepri
klausomybę vėl atgims mūsų 
tradicinės partijos. O atsirado 
net ir tokių "politikierių", ku
rie bandė mūsų jaunimą įti
kinti, kad demokratinę sant
varką yra įmanoma sukinti ir 
visai be politinių partijų.

Bet vis dėlto, vos tik 
paskelbus Kovo 11-osios Ak
tą, į politinį gyvenimą tuojau 
išėjo mūsų tradicinės seno
sios partijos ir dar net pasiva
dinusios senaisiais vardais. 
Tik dešinįjį sparną vietoje 
Krikščionių demokratų už
ėmė Tėvynės sąjungos vardu 

pasivadinęs politinis jungi
nys. O kairėje įsitvirtino ko
munistai, pasivadinę nauju 
LDDP-jos vardu.

Tik šį kartą mūsų tos 
tradicinės partijos iš karto at
sidūrė visai kitokioje kasdie
ninio gyvenimo aplinkoje. 
Anuo metu visa Europa tie
siog svaigo romantiško pat
riotizmo sūkuryje. Tėvynės 
meilė ir noras visas savo gy
vybines jėgas paaukoti sava
jai tautai pasipuošė gražiau
siais istoriniais pavyzdžiais. 
Tautiškumas ir demokratija 
buvo tos didžiosios dvasinės 
vertybės, kuriomis buvo iš
margintos visų mūsų politi
nių partijų programos.

Visas to meto politi
nes partijas draugėn jungė 
nepalaužiamas siekimas su
telktinėmis jėgomis sukurti, 
ne bet kokią kitokią, bet tau
tinę valstybę. Partijos ir jų 
vadovai tautą priėmė kaip 
visumą ir rūpinosi visų jos 
narių gerovę. Galbūt tik So
cialdemokratų partija vado
vavosi materialistine pasau
lėžiūra ir rūpinosi ne tiek vi
sos tautos, kiek tik vieno jos 
luomo socialine apsauga. Bet 
iš esmės ir ši partija prisidė
jo prie tautinės valstybės su
kūrimo pastangų.

Bet svarbiausia, kad 
to meto politikai visomis 
priemonėmis stengėsi tautoje 
ugdyti tikėjimą, kad tauta tik 
savo jėgomis gali apginti 
laisvę ir išlaikyti demokratiją. 
Tauta taip pat tik savo jėgo
mis gali sukurti ir medžiaginį 
gerbūvį sau ir augančioms 
kartoms. Didieji tautos idea
lai negali būti vien tik tautos 
vadų ar filosofų nuosavybė. 
Jie turi būti nuo pat mažų 
dienų įdiegti kiekvieno tautos 
nario širdyje.

Mūsų savanoriai sa
vo jėgomis išvalė mūsų tėvų 
žemę nuo įvairių priešų. Toje 
žemėje buvo atstatyta nepri
klausoma valstybė. Kaimo 
žmonės savanoriškai būrėsi į 
kooperatyvus kovai su įvai
raus plauko išnaudotojais. 
Kooperatyvų pagalba per 
trumpą laiką buvo sukurtas 
našus žemės ūkis, kuris netik 
pajėgė išmaitinti visus tautos 
žmones, bet dar ir pagamino 
pakankamai gaminių ekspor
tui.

Labai gaila, kad šian
dieninėje mūsų Tėvynėje nie-
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kas nebetiki tautos genijumi. 
Tėvynės, tautos, tėviškės žo
džiai yra išbraukti iš kasdie
ninės kalbos žodyno. Vyriau
sybės nepuoselėja tautoje 
tautinio išdidumo ir pasitikė
jimo savosiomis jėgomis 
nuotaikų. Jų vadovai daugiau 
tiki, kad laisvę ir demokratiją 
apgins NATO, o žmonių kas
dieninio gyvenimo lygį pa
kels... Europos sąjunga. Tad 
kuriam galui mums patiems 
stengtis, kovoti ir aukotis?

Tėvynės sąjunga pa
sirinko patrauklų, romantišką 
vardą. Tik labai gaila, kad tas 
žodis beveik neminimas tos 
partijos programose ir atsi
šaukimuose. Jie prie savo 
gražaus vardo dar prisegė 
žmonėms nieko nesakantį ir 
nesuprantamą "konservato
rių" terminą. Netenka abejo
ti, kad šią atstumiančią sveti
mybę jie prisijungė ne tam, 
kad patrauktų daugiau narių. 
Tikriausia jie tiki, kad šis 
vardas padės jiems išplaukti į 
svetimus tarptautinius vande
nis.

Nenuostabu, kad mū
sų tradicinės tautiškai demo
kratinės Demokratų ir Tauti
ninkų partijos negali pritapti 
prie šios naujos Lietuvos po
litinio gyvenimo aplinkos. 
Jos lyg tos auksinės žuvytės, 
kurios neršė ir užaugo srau
nių upelio ir tyrų ežerų ra
miuose vandenyse, šiandien 
staiga liko įmestos į sūria 
druska užnuodytus audringų 
vandenynų vandenis. Gal ka
da nors jos ir pajėgs išplūdu- 
riuoti iš tų vandenynų gelmių 
į paviršių, bet gal ir dings jų 
gelmėse.

Be to, netik mūsų 
tautinėms demokratinėms 
partijoms, bet ir visiems ki
tiems politiniams junginiams 
turėtų rūpėti politikų ir parti
jų vadovų prieauglio klausi
mas. Politikų ir politikos va
dovų neįmanoma užsisakyti 
fabrikuose ir jų nusipirkti. 
Taip pat neįmanoma jų įsigy
ti importo keliu. Jie išauga 
pačioje tautoje. O politiniam 
darbui jie gali pasiruošti tik 
savose aukštosiose mokyklo
se.

Anuo metu Vytauto 
Didžiojo universitete, Žemės 
Ūkio akademijoje ir Ko
merciniame institute tiesiog 
virte virė akademinis gyveni-

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis balandžio 7 d. susitiko su Baltimore, MD 
lietuviais J. Jasaičio nuotr.

mas. Šalia savo profesinių 
studijų studentai labai gyvai 
dalyvavo ir įvairiausių korpo
racijų veikloje. Tačiau ryš
kiausiai visuomeninę veiklą 
organizavo maždaug 3-4 
ideologinės studentų korpora
cijos. Šių korporacijų veikla 
vadovavosi demokratiniais 
principais. Tad ir jų pasi
skirstymas pilnai atitiko mū
sų visuomenės politinį pasi
skirstymą. Veikė ateitininkai, 
neo-lithuanai, varpininkai, 
aušrininkai. Tos korporacijos 
ir buvo pagrindinė priemonė, 
ruošiant tautos politinei veik
lai naujus tinkamus vadovus. 
Ir šiandien reikia pripažinti, 
kad tos korporacijos šį užda
vinį pasigėrėtinai įvykdė.

Šiandien Lietuvoje 
yra jau net keliolika universi
tetinio lygio aukštųjų mokyk
lų. Jose mokosi ir daug dau
giau studentų. Tik labai gaila, 
kad visas šis jaunimas sudaro 
blankią bespalvę masę. Uni
versitetų sienose tylu ir ramu. 
Nebegirdėti triukšmingų dis
kusijų visuomeniniais klausi
mais. Niekas neberuošia se
minarų, niekas nebeklauso 
mūsų politikų įdomių paskai
tų.

Anuo metu mūsų vi
suomeniniame gyvenime bu

Stasys Santvaras 
PADĖKA

Atbėga briedžiai pievosna su padėka už saulę, 
Atkyla sakalai su padėka už girių šiltą gūžtą, - 
Ir alda erdvės, ir gilių daubų vargonai groja, 
Ir amžina melodija Visatos kalnuose nedūžta!

Ir tu, mana širdie, dėkok už liūdesį ir kančią, 
Dėkok už laimės ilgesį, už meilės šilumą ir gėrį, 
Dėkok už atleidimą ir už rūsčią bausmę - 
Tik spustelk pentinus, paragink saulėn bėrį! 
Žinau, kad aš tik lašas vandenio, krintąs nuo stogo, 
Tik žaibo žiežirba, nutviskusi pro Dievo langą, 
Tiktai akimirka, pagundų kupino buvimo —

Tegu su padėka ir mano meilės žodžiai žvanga, 
Te sieloj gęsta sopuliai nedalios ir žuvimo, 
Te laikas mano giesmę neša į bekraštį dangų!

Mylimo poeto^iasio Santvaro netekome prieš šešerius metus
- 1991 m. balandžio 12 d.

vo iškilę žymūs politikai - 
visuomenės veikėjai. Mūsų 
studentai norėjo sekti jų pa
vyzdžiu. Jie buvo renkami 
korporacijų šefais, garbės na
riais ir mecenatais. Šių dienų 
politikos vadovai nepalaiko 
jokių ryšių su akademiniu 
jaunimu.

Tokioje gyvenamoje 
aplinkoje ir stebint tokias 
šiandieninių politikų nuotai
kas, sunku tikėtis, kad mūsų 
tradicinės demokratinės tau
tinės partijos galėtų plačiau 
įsitvirtinti tautoje ir jų idealai 
rastų platesnį atgarsį šių die
nų visuomenėje. O stebint iš 
tolo šią aplinką ir tautos nuo
taikas bei dabartinių politikos 
vadovų veiklą, sunku tikėtis, 
kad šios nuotaikos galėtų ar
timoje ateityje pasikeisti. Tad 
ir Demokratų, ir Tautininkų 
ateitis yra gerokai miglota.

Tenka širdingai pri
tarti dr. L. Milčiui: "Taigi, ne 
kaltindami, bet ieškodami 
naujų kelių, idėjų ir darbų 
ateičiai, suprantome, kad turi 
ateiti ir nauji žmonės." Bet, 
keisdami vien tik partijų va
dus, vargu ar pakeisime gy
venamosios aplinkos nuotai
kas. Jas gali pakeisti tik nau
joje dvasioje užaugusios nau
josios mūsų tautos kartos.
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Girdėta iš Vilniaus
• V.LANDSBERGIS APIE RUSIJOS ĮTAKĄ NATO 

PLĖTIMUISI. JAV viešėjęs Lietuvos Seimo Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis mano, kad Rusija neabejotinai daro 
įtaką NATO plėtimuisi. Tai jis pareiškė susitikęs su "Wash- 
ington Post" žurnalistais. "Nuolatinis Rusijos nepasitenkini
mas verčia daryti įvairias nuolaidas. Aptariant Lietuvos 
narystės galimybes, buvo keliamas Karaliaučiaus (Kalinin
grado) klausimas. "Jei šis kaimynas tampa viena kliūčių 
Lietuvai kelyje į NATO, tai kodėl Lenkija, turinti tą patį kai
myną, traktuojama kaip realiausia pretendentė į Šiaurės Atlan
to sąjungą?", - klausė Seimo Pirmininkas. Jis sakė esąs įsitiki
nęs, jog tiek Lietuva, tiek Lenkija tenkina tas pačias sąlygas: 
abiejose šiose valstybėse nėra tautinių mažumų problemos, 
išspręstas sienų su kaimyninėmis valstybėmis klausimas.

• PRISIEKĖ NAUJAS SEIMO NARYS. Juo tapo Ja
nas Senkevičius, atstovaujantis Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijai. Jis išrinktas kovo 23 dieną vykusiuose pakartotiniuose 
Seimo rinkimuose Vilniaus-Šalčininkų rinkimų apygardoje. 
Šioje apygardoje jis gavo 83,88 procento rinkėjų balsų.

• SEIMAS PRADĖJO SVARSTYTI KONSTITUCI
JOS PATAISOS PROJEKTĄ. Balandžio 10 d. Seimas 
pradėjo Konstitucijos 78 straipsnio pakeitimo projekto svars
tymą. Juo siekiama suteikti galimybę išeivijai dalyvauti Prezi
dento rinkimuose. Konstitucijos pataisos projektui po pateiki
mo pritarė 42 Seimo nariai, 18 buvo prieš, 7 parlamentarai su
silaikė. Centro frakcijos pirmininkas E.Bičkauskas teigė, kad 
ši konstitucinė pataisa netaikoma konkrečiam asmeniui. Cent
ro sąjunga kol kas nenurodė kas savo kandidato į prezidento 
postą.

• SEIMAS SUGRIEŽTINO ATSAKOMYBĘ UŽ 
ALKOHOLIO KONTRABANDĄ. Lietuvos Seimas pakeitė 
kai kuriuos Alkoholio kontrolės įstatymo straipsnius, sugriež
tinęs sankcijas už alkoholio produktų kontrabandą ir sudaręs 
sąlygas sąžiningiems alkoholio verslu užsiimantiems versli
ninkams savo veiklą planuoti ilgesniam laikui. Ūkio vicemi
nistras Antanas Bartulis Eltai sakė tikįs, kad naujasis doku
mentas leis sustabdyti kontrabandinio alkoholio plitimą.

• ŠIAULIAI TURĖS UNIVERSITETĄ. Lietuvos 
Seimas nutarė nuo šių metų rugsėjo 1 dienos įsteigti Šiaulių 
universitetą. Jis bus įkurtas vietoj Šiaulių pedagoginio insti
tuto ir Kauno technologijos universiteto Šiaulių politechnikos 
fakulteto. Šiuo metu Lietuvoje veikia penkiolika atskirų 
aukštųjų mokyklų.

• VALSTYBĖS KONTROLIERIUS TEIGIA: UŽ
SIENIO PASKOLOS NAUDOJAMOS BLOGAI. Lietu
vos valstybės kontrolieriaus Vido Kundroto vertinimu, įvairių 
Lietuvos įmonių užsienyje gautos paskolos naudojamos blo
gai arba vos patenkinamai. Jis teigia prie tokios išvados pri
ėjęs po patikrinimo, kurio metu buvo tiriama valstybės užsie
nio skolos būklė. Jau suteikiant valstybės garantuotas pasko
las, kai kurių įmonių finansinė būklė buvo labai prasta, todėl 
valstybės kontrolieriai įtaria, kad jas skirstant būta korupcijos.

• TRISDEŠIMTASIS MOKSLO INSTITUTAS 
LIETUVOJE. Balandžio 9 d. įvyko Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos instituto tarybos rinkimai. Jos nariais tapo 13 žinomų 
respublikos mokslininkų, dirbančių sostinės aukštosiose 
mokyklose ir mokslo institutuose. Šis institutas yra trisdešim
tasis valstybinis mokslo institutas Lietuvoje. Jis įkurtas, per
tvarkius Mokslo ir enciklopedijų leidyklą. Pagrindiniai 
instituto uždaviniai yra mokslo ir kultūros svarbiausių leidinių 
rengimas ir leidyba, mokslinės informacijos kaupimas ir siste
minimas.

Mokslo ir enciklopedijų leidykla pastaruoju metu kas-
met išleisdavo apie 60 leidinių. Institutas rengs bei leis 
visuotines ir šakines enciklopedijas, lietuvių kalbos, dvikal
bius bei terminų žodynus, Lietuvos ir pasaulio kultūros, 
mokslo ir technikos paveldo veikalus. Sudaryta lituanistinių 
leidinių programa. Vienas iš svarbiausių ateities darbų - 
Visuotinės lietuvių enciklopedijos leidimą. Instituto darbo 
planuose yra dar du ypatingos svarbos leidiniai - Lietuvių 
kalbos enciklopedija ir 120-ties spaudos lankų knyga "Lietu
vos Respublika".

• DU TOMAI - APIE JAV LIETUVIUS. Baigtas 
rengti dvitomio žinyno apie JAV lietuvius pirmasis tomas. 
Netrukus jis bus atiduotas spausdinti, o šių metų antroje pusė
je pasirodys knygynuose. Enciklopedinio pobūdžio žinyne 
bus pateikti duomenys apie maždaug 4000 lietuvių, kurių vi
suomeninė, kultūrinė, profesinė bei kitokia veikla užfiksuota 
nuo 1945 metų iki šių dienų. Jame taip pat bus žinios ir apie 
tuos lietuvius, kurie emigravo į JAV prieš Antrąjį pasaulinį 
karą, tačiau tęsė veiklą pokario laikotarpiu.

Iš visur apie, visįjį
CENTRINĖJE AMERIKOJE

Algirdas Pužauskas

Kovo 16 d. Salvado
re, mažoje Centrinės Ameri
kos valstybėlėje vyko 84 vie
tų parlamento ir miestų savi
valdybių rinkimai. Didžiau
sio San Salvadoro miesto, 
turinčio 1.4 min. gyventojų, 
meru išrinktas praeityje ge
rokai pagarsėjęs marksistas 
Hectos Silva, dabar besivadi
nantis demokratu ir socia
listu, susidėjus su buvusiais 
revoliucionieriais - Farabun- 
do Marti Tautinio Išsivadavi
mo frontu, kuris šiuo metu 
taip pat pasivadino socialde
mokratine partija. Ši grupuo
tė 12 metų vedė Salvadore 
kruviną pilietinį karą, ku
riame žuvo 75,000 žmonių. 
Taika su dešiniųjų partijomis 
buvo pasirašyta 1992 m. 
gruodyje po didelių JAV 
pastangų.

Salvadoro rinkimuo
se dalyvavo 13 politinių par
tijų. Parlamente daugumą iš
laikė dešiniųjų valdančioji 
partija "Arena", tačiau ir jai 
teks sudaryti koalicinius susi
tarimus su mažesnėmis gru
pėmis. Kairieji laimėjo Santa 
Ana ir dar kelis didesnius 
miestus, iš viso 50 vietų sa
vivaldybėse. 100 teko "Are
nos" iškeltiems kandidatams, 
o dar 112 narių - nepartiniai.

Stebėtojai pabrėžia, 
kad dešiniųjų vyriausybės su
gebėjo pakelti Salvadore pra
gyvenimo lygį, nors dar sto
kojama darbo vietų. Daug 
lėšų investavo Pietų Korėjos

• Daugelyje pasaulio 
valstybių užsieniečiai turistai 
sudaro didelį pajamų šaltinį. 
Pernai labai pakilo Azijos ša
lių pajamos. Turizmas kiek
vienam Singapūro gyventojui 
davė po 3,137 dol. pajamų. Iš 
turistų gerai uždirbo Izraelis, 
Lenkija, Graikija. Svečiai iš 
užsienio šalių buvusioje So
vietų Sąjungoje pernai paliko
5.6 milijardus dolerių. Di
džioji šių pinigų dalis atiteko 
Rusijai.

* Prezidentas Bill 
Clinton spaudos konferenci
joje pripažino, kad padėtis 
Viduriniuose Rytuose pablo

ir Taivanio pramonės bendro
vės. Lėšas lengvai skolino 
tarptautinės finansų organi
zacijos. Palyginimui nurodo
ma, kad Salvadoras gerokai 
pralenkė Nikaragvą, kurią 
valdo sandinistai-marksistai, 
irgi pasivadinę socialdemo
kratais.

Nors laisvosios rin
kos sistema Salvadore rodo 
daug žadančių ženklų, neži
nia kodėl išplito smurtas. 
Gatvėse dabar žūva daugiau 
žmonių, negu per pilietinį ka
rą. Miestuose siaučia nusikal
tėlių gaujos. Iš karo dienų li
ko dar daug ginklų ir šaud
menų. Per Centrinės Ameri
kos šalis pradėjo vis dides
niais kiekiais keliauti į Šiau
rės Ameriką įvairūs narkoti
kai. Ilga Atlanto pakrantė 
nuo Kolumbijos pro Panamą, 
Kosta Riką, Nikaragvą, Hon
dūrą, Belizę ir Meksiką yra 
pilna įvairiausių narkotikų. Ši 
nelegali prekyba palieka cen
tus ir vietiniams valdinin
kams, "mulams", pasiunti
niams, muitininkams ir mili
cininkams.

Centrinė Amerika - 
gana svarbi geografinė zona 
JAV vyriausybei. Šiuo metu 
vyksta sunkios derybos. Ko
vo pabaigoje Kongrese į 
klausimus atsakinėjo prezi
dento B.Clinton paskirtas Pa
namos kanalo komisijos pir
mininkas Joe Reeder. Jis nu
rodė Kongresui, kad kartu su 
kanalo ateitimi labai glau
džiai siejama ir JAV karinių 
bazių ateitis Panamos terito
rijoje. Kartu su kanalu, pagal 
1977 m. sutartį, Panamai iki 
1999 gruodžio 31d. turi per
eiti ir karinės JAV bazės. To
se bazėse gali pasilikti ir 
amerikiečiai kareiviai, tačiau 
tik pagal tuo reikalu numa
tomą pasirašyti sutartį. Pana
ma yra pernai pareiškusi, kad 
Amerika galės laikyti savo

Keliais sakiniais
gėjo ir sudaro jam daug rū
pesčių. Pernai spalio mėnesį 
jam pavyko suvesti Vašingto
ne Palestinos vadą J.Arafatą 
ir Izraelio premjerą B.Netan- 
jahu. Tuomet pagrindinis 
klausimas buvo Izraelio ka
riuomenės išvedimas iš Heb
rono miesto. Šiuo metu taika 
Viduriniuose Rytuose nutolo, 
padažnėjo teroro veiksmų ir 
susirėmimų. Arabai linkę 
boikotuoti ankstyvesnius su
sitarimus.

• Zaire sukilusieji 
prieš prezidentą S.Mobutu 
atsisakė įeiti į naujas "vy
riausybes", kurios dabar vos 

kariuomenės bazes Panamo
je, tačiau turės už jas mokėti. 
Daug kongresmenų priešinasi 
bazių nuomojimui. Siūloma 
vienoje karo aviacijos bazėje 
įsteigti daugelio valstybių iš
laikomą, civilinį kovos prieš 
narkotikus centrą, į kurį būtų 
įjungtos muitų, pakrančių 
sargybos, aviacijos patrulių, 
kovos prieš narkotikus įstai
gos. Kiti tokiam sumanymui 
priešinasi. Kai kurios Pietų 
Amerikos šalys, kaip Brazili
ja, Argentina ir Čilė nenorė
tų, kad jų kariškiai patektų į 
rizikingą, nešvarios narkotikų 
korupcijos įtaką.

Ši Panamoje esanti 
aviacijos bazė paruoštų tarp
tautinius kovos prieš narkoti
kus specialistus, ypač oro 
patruliavimui. Panama tvirti
na, kad tokia įstaiga ar toks 
centras vis vien būtų Ameri
kos karinė bazė, tik pridengta 
geromis intencijomis.

įdomu, kad pagal an
ketos, kurią paskelbė laikraš
tis "La Prensa", duomenis, 
net 72 % Panamos gyventojų 
nenori, kad amerikiečiai už
darytų ar iškeltų savo karines 
bazes. Bazių draugai aiškina, 
kad kareivių buvimas naudin
gas Panamos ekonomikai. 
Kita, bet garsiau šaukianti 
panamiečių dalis reikalauja 
bazes panaikinti ir amerikie
čius išvaryti, nes Panama nie
kad nebūsianti tikrai nepri
klausoma, kol jos teritorijoje 
bus svetimi kareiviai.

Iki šių metų pabaigos 
Miami mieste bus baigta sta
tyti karinė JAV Pietinės Ko
mandos įstaiga. Prie įėjimo į 
Panamos kanalą iš Ramiojo 
vandenyno pusės esantis šta
bo pastatas bus ištuštintas iki 
rugsėjo. Visoje Panamoje liks 
tik 4,000 amerikiečių karei
vių. Derybose iki to laiko bus 
aptarti ateities ryšiai tarp 
JAV ir Centrinės Amerikos,

ne kasdien sudarinėjamos. 
Derėtis dėl taikos į užsienį 
siunčiamos vis naujos dele
gacijos. Tačiau sukilėliai rei
kalauja visai naujos valdžios, 
be 32 metus valdžiusio prezi
dento.

• Lenkijos parlamen
tas pagaliau priėmė naujosios 
Konstitucijos projektą. Gegu
žės 25 d. jį turės patvirtinti 
gyventojų referendumas. Pro
jekte pasmerkiamas buvęs 
komunistinis režimas, numa
tomas nemokamas jaunimo

(Nukelta į 3 psl.)
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KŪRYBOS ŠVIESA

Neseniai gavau gimi
naitės - nedidukės mergytės 
laiškutį. Menų gimnazijos 
auklėtinė pasakojo, kad per 
savo gimtadienį laikys svarbų 
egzaminą. "Žinoma; kad bi
jau, bet juk turėtų pasisekti?" 
- klausė ir tuo pat metu išsa
kė viltį busimoji smuikinin
kė. Jai pasisekė.

Tame laiškelyje ra
dau ir klausimą: "O jūs, dėde, 
ar kada nors laikėte egzaminą 
per gimtadienį?" Laikiau. Ir 
ne vieną kartą. Berods visus, 
iki šiol tekusius egzaminus 
pavykdavo išlaikyti. Tačiau 
tais kartais, kai lyg ir joks 
privalomas egzaminas nety- 
kodavo, neretai pats jį sau su
galvodavau. Dažniausia tai 
būdavo koks nors darbas, ku
rį užsibrėždavau iki gimta
dienio užbaigti. Ne visada to
kia sėkme galėdavau save nu
džiuginti, tačiau jeigu pavyk
davo, užbaigtas darbas būda
vo pati vertingiausia dovana.

Ant redaktoriaus sta
lo greitai auga naujų knygų 
krūvelė, gula lakštai su naujų 
eilėraščių posmais, įvairių 
svarbių dokumentų kopijos. 
Iš daugelio jų gražiai švyti 
užbaigtų darbų spinduliai. 
Neseniai vėl užėjo garbingas, 
daug gyvenime pasiekęs 
žmogus. Jis atnešė paskutinę 
savo rašinių ciklo dalį. Padė
jo ant stalo ir pats sau atsidu
so: padaryta. Parašyta tiek 
jau seniai į Amžinybę išėju
sių Klivlendo lietuvių, tiek ir 
jo paties kartu su bendražy
giais atliktų gražių darbų is
torija. Tegu negailestingo lai
ko pūgos neužpusto švytinčių 
darbų pėdsako. Tegu lieka 
vaikams ir vaikaičiams tarsi 
atsakymas, ką gražaus palie
kame šioje žemėje.

Neseniai "Dirvoje" 
išspausdintame straipsnyje 
buvo aprašytas atsitikimas, 
kaip žmogus, atvykęs į Lietu
vą iš tolimosios Kalifornijos, 
naujos technikos parodoje 
nusipirko kažkokį mechaniz
mą, tikėdamasis, kad parodo
je būna tik geri daiktai. Deja, 
nusivylė: mechanizmas ne
veikė. O ir veikti negalėjo,

TEL.(216)531-8150
FAX. 216 531-8428 

nes "tik parodai" buvo skir
tas. Tačiau šio įvykio aprašy
me skaudžiausiai žeidė toks 
sakinys: "Nepagalvojo žmo
gus, kad čia viso labo - tik 
Lietuva".

Taigi... O mes di
džiuotis ja norime. Ne iš gė
dos dėl nevykusio atgrubna
gių elgesio raudonuoti, o pel
nytai pasigirti, kad moka lie
tuviai nuostabius dalykus ge
rai padaryti...

Jau senokai, bet gai
la, kad nedideliu tiražu išleis
ta knyga nuostabiu pavadini
mu "Lietuva - Europos nuga
lėtoja". Tai 80 iliustracijų su 
trumpais aprašymais, paimtų 
iš tokio pat pavadinimo fil
mo. Knygos ir filmo autorius 
Algirdas Gustaitis užrašė: 
"Mano didingos Tautos ko
votojams už naują Lietuvą - 
Europos nugalėtoją". Leidi
nyje vaizdžiai pasakojama ne 
tik apie žymųjį krepšininką 
Praną Lubiną ir Europos 
krepšinio olimpiadą, bet ir 
apie Žalgirio kautynes, Lie
tuvos karalystę penkiolikta
jame amžiuje, o taip pat apie 
išlaisvinimo laukiančią mūsų 
protėvių žemę.

Štai kita to paties au
toriaus knygelė "200,000,000 
and Lithuania". Joje randame 
glaustai išdėstytus faktus apie 
įvairių užkariautojų kėsini
mąsi grobti baltų žemes, nuo
latinę tautos kovą už laisvę, 
apie šių dienų galingųjų abe
jingumą pavergtų tautų liki
mui.

Prie paminėtų seniai 
išleistų knygų gražiai tinka ir 
tik prieš kelis mėnesius mus 
pasiekusi lietuviškosios pub
licistikos rinktinė "Žygio 
draugams''. Jos sudarytojas - 
Vidmantas Valiušaitis. Ši 
knyga - tarsi puikus Atgimi
mo dienų metraštis. Tie, ku
rie beginkliai stojo prieš ga
lingiausią sovietinę imperiją 
ir atkūrė valstybę, nebūtų lei
dę sau apie ją pasakyti: "A, 
čia viso labo - tik Lietuva."

Tegu skaisti kūrybos 
šviesa lydi mus tiek dideliuo
se, tiek ir mažuose darbuose 
per visą gyvenimą.
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LIETUVOS LAIVININKYSTE
SĖKMINGAI DIRBA

Juozas Žygas

Sugriuvus sovietinei 
imperijai, laivai, kurie buvo 
įregistruoti Klaipėdoje, teko 
Lietuvai. Tuo būdu buvo pa
veldėti milžiniški prekybos ir 
žvejybos laivynai. Tik Lietu
va neturėjo specialistų, ypač 
žvejybos laivynui tvarkyti.

Nei Lietuvos tarybi
nė enciklopedija, nei kiti 
šaltiniai aiškiai nenurodo lai
vų tonažo. Keltai "Klaipėda - 
Mukranas" yra dideli laivai, 
kurie vežiojo po 120 geležin
kelio vagonų, bet koks jų to
nažas? Yra nurodoma, kad 
buvo 11 laivų po 10,000 brt. 
Iš įvairių šaltinių surankiojus 
medžiagą, 1990 m. Klaipėdo
je registruotų prekinių laivų 
tonažas buvo apie 250,000 
brt. Jeigu palyginsime su 
1938 metais turėtu 11,500 
brt., tai gauname milžinišką 
skirtumą. Taip pat nereikėtų 
užmiršti, kad 1918 m. Lietu
va net sukiužusio laivuko ne- 
paveldėjo. Atsikūrusi Lietuva 
1992 metų pasaulio jūrų re
gistre jau buvo rodoma, kaip 
jūrų valstybė.

Gal dar didesnis pa
sikeitimas įvyko žvejybos 
laivyne. 1938 m. Kuršių ma
riose buvo pagauta 90% ir 

švietimas ir piliečių sveikatos 
priežiūra. Daug piktų de
monstracijų sukėlė Gdansko 
(Gdynės) laivų statyklų, ku
riose aštuntajame dešimtme
tyje gimė "Solidarumas", už
darymas, darbininkų atleidi
mas ir bankroto paskelbimas.

• Naujasis Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
Kofi Annan paskelbė suma
žintą organizacijos biudžetą 
ir administracijos reformas. 
Sekretorius ieško naujo žmo
gaus teisių įstaigos komisa
ro, šias pareigas tikėdamasis 
pavesti moterai. JT sekreto
riui pritaria ir naujasis JAV 
ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Bill Richardson, jau 
kalbėjęs apie JT lėšas Kong
reso lėšų komitetų posė
džiuose.

• Balandžio 2 d. Ru
sijos prezidentas Borisas Jel
cinas ir Gudijos prezidentas 

Baltijos jūroje 10 % visų pa
gautų žuvų. 1988 m. Kuršių 
mariose pagauta 1%, Baltijos 
jūroje - 5%, o likusieji 94% 
- Šiaurės jūroje ir visuose pa
saulio vandenynuose. Klaipė
doje registruoti laivai žvejojo 
Arktiniuose vandenyse, prie 
Amerikos krantų, Indijos ir 
Ramiajame vandenyne. To
kiam laivynui aprūpinti buvo 
laivai-bazės ir tanklaiviai 
degalų ir gėlo vandens pri
statymui. Taip pat buvo dide
li laivai - žuvies apdirbimui, 
sūdymui ir šaldymui. Tokie 
laivai buvo 10,000 -18,000 
brt. Visi šie laivai atiteko 
Lietuvai. Visam prekybiniam 
laivynui vadovauti buvo su
organizuota bendrovė "Lietu
vos jūrų laivininkystė", o 
žvejybos laivyną perėmė 
"Jūra". Toliau pažiūrėsime, 
kas su tais laivais atsitiko.

Prekybinis laivynas 
atiteko į sąžiningų vadovų 
rankas ir dabar gana sėkmin
gai veikia. Didieji perkėlos 
laivai - "Vilnius", "Kaunas", 
"Palanga" ir "Klaipėda" arba 
yra jau kapitališkai pertvar
kyti, arba laukia eilės. Dabar 
"Vilnius" jau gali vežti ne tik 
vagonus, bet ir talpintuvus, 
sunkvežimius, automobilius 
ir 128 keleivius (kajutėse). 
Dabar "Lietuvos jūrų laivi
ninkystė" turi apie 50 laivų, 
kurie vienu metu galėtų per
vežti 400,000 tonų krovinių. 
Palyginus su Vakarų Europos 
laivynais, Lietuvos jūrų lai
vynas nėra per senas ir, svar
biausia, neturi jokių skolų.

(Atkelta iš 2 psl.)

Aleksandras Lukašenko pasi
rašė glaudesnio abiejų res
publikų bendradarbiavimo 
susitarimą. Steigiama dviejų 
narių "suverenių respublikų 
bendruomenė". Rusų spauda 
skelbia, kad specialistai ren
gia Rusijos-Gudijos konstitu
cinio susivienijimo dokumen
tus. Daug rusų priešinasi to
kiam "susivienijimui", nes jis 
Rusijai daug kainuos. Tūks
tančiai gudų demonstravo 
prieš šią sąjungą, nes ji reiš
kia Gudijos nepriklausomy
bės praradimą ir gudų ištirpi
mą didelėje rusų jūroje. De
monstracijas išvaikė "riaušių" 
milicija. Buvęs parašiutinin
kų generolas ir Saugumo tar
nybos viršininkas Aleksand
ras Lebedis pareiškė, kad B. 
Jelcinas su A.Lukašenka pa
siryžo statyti naują pastatą, 
pradėdami statybą nuo stogo, 
nors dar nėra pamatų. Tokie 

Senesnius laivus parduoda ir 
stato naujus. Yra ir Klaipė
doje pastatytų laivų. O šiuo 
metu keturi laivai yra statomi 
Ispanijoje.

"Lietuvos jūrų laivi
ninkystė" savo noru mirti ne
siruošia", - sakė A. Anilio- 
nis, "Lietuvos jūrų laivinin
kystės" prezidentas. - Ją gali 
sunaikinti tik vyriausybės nu
tarimai". Yra numatoma įsi
gyti didesnius moderniškus 
laivus ir veržtis į Tolimųjų 
Rytų rinką.

Didelis stabdys yra 
tinkamų hipotekos įstatymų 
stoka. Vakarų laivininkystės 
bendrovės įkeičia laivus ir 
gauna bankų paskolas. Lietu
voje dar to nesant, visokius 
pagerinimus ar naujų laivų 
pirkimus bendrovė tegali 
vykdyti tik iš savo pelno. O į 
pelną ir valdžia taikosi.

Lietuva jūroje dar 
yra naujokė, tad norint iš uos
to ir jūros pinigus semtis, pir
miausia reikia daug pinigų 
įdėti. Praėjusiais metais "Lie
tuvos jūrų laivininkystė" tu
rėjo 52 milijonus litų pelno. 
Vadovybė norėtų didžiąją da
lį to pelno skirti naujiems lai
vams taip, kad už 7-8 metų 
beveik visi laivai būtų apy- 
nauji. Naujuose laivuose rei
kia mažesnių įgulų. Ir draudi
mo įstaigos juos palankiau 
vertina. Tai ir vėl gali susi
taupyti vienas kitas milijonas. 
O vyriausybė turi kontrolinį 
paketą. Jeigu į laivyną nebus 
pinigai įdedami, tai už metų 
kitų ir to pelno nebebus!

namai ilgai nestovi, sakė A. 
Lebedis.

• Po neramumų Al
banijoje, šios valstybės fut
bolo komanda, atvykusi į Is- 
paniją žaisti tarptautinių 
futbolo rungtynių, nutarė ne
begrįžti namo. Ispanijoje po
litinio prieglobsčio pasiprašė 
septyni žaidėjai ir treneris, o 
kiti sugrįžo į Albaniją.

• Rumunijos vyriau
sybė paskelbė, jog buvusios 
komunistų valdžios konfis
kuotas Rumunijos žydų turtas 
bus sugrąžintas buvusiems 
savininkams ar jų įpėdiniams. 
Rumunijoje prieš II Pasaulinį 
karą gyveno apie 850,000 žy
dų, kurių pusė buvo nacių iš
žudyta. Jų turtą konfiskavo 
1945 m. valdžią paėmusi ko
munistų partija. Rumunijos 
senatas nutarė, kad konfiska
vimas buvo neteisėtas ir todėl 
turtas bus grąžinamas.
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LIETUVOS GYVENIMO ATSPINDŽIAI

Nei darganos, nei 
pikti vėjai nesukliudė Kauno 
apskrities viešosios bibliote
kos gyvojo žodžio almanacho 
"Ąžuolynas" (atšventusio 
100-ąjį renginį, kuriame 28- 
ju numeriu pažymėtas P. 
Orintaitės kūrybos vakaras) 
rengėjams, dumiantiems į Sū
duvos kraštą, į rašytojos "vai
kiškų trepenimų pradžią". Jau 
tradicija tapo paminėti Petro
nėlės Orintaitės gimtadienį 
jos gimtinėje - Keturnaujie- 
nose (Šakių raj.), nors pati ra
šytoja apie gimtadienį užsi
mena, kaip apie biurokratinės 
civilizacijos liekanas, o lietu
viškų laikų papročiu pripažįs
ta vardadienį.

Perpildytoje mokyk
los salėje vasario 21 d. vaka
rą pradėjo mokytojai ir moki
niai parengę programėlę, 
skirtą lietuviškos knygos 
450-čiui paminėti. Iš Mikalo
jaus Daukšos "Postilės" tarsi 
vario gausmas nuaidėjo žo

Rašo Vytautas Nezgada:
LIETUVOS 

BENDRADARBIAVIMAS 
SU LENKIJA 

TURĖTŲ BŪTI 
LYGIATEISIS

Baltijos šalių įstoji
mas į Europos Sąjungą bei 
NATO bendru bloku labiau 
priimtinas tiek Vakarams, 
tiek ir mūsų šalims, nes pa
lengvina pasiruošimo proce
są, kurį sąlygoja minėtų insti
tucijų reikalavimai. Galėtų 
vykti glaudesnis bendradar
biavimas ir su Lenkija. Ta
čiau tam yra nemažai kliūčių, 
kurių nepašalinus Lietuva vėl 
gali atsidurti vasalo arba ne
lygiaverčio partnerio rolėje.

Primename, jog san
tykiuose su Lenkija Lietuva 
turėjo pernelyg daug skau
džių istorijos pamokų bei pa
žeminimų, kad šiuo metu bū
tų galima visa tai pamiršti ir 
pradėti naują diplomatijos 
puslapį. Ar gali būti pamirš
tos 1918 metais Lenkijos 
regztos karinės ir diplomati

Lietuvos Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius 
kelionėje iš Vilniaus į Frankfurtą H. Janužio nuotr.

PAVASARIO AIDAI 
LIEPALOTUOSE

džiai: "Kurgi, sakau, pasauly
je yra tauta, tokia prasta ir 
niekinga, kad neturėtų šių 
trijų savų tarsi įgimtų dalykų: 
tėvų žemės, papročių ir kal
bos..." Šie žodžiai tarsi su
siliejo su P. Orintaitės kūry
ba, kuri širdies kamputyje yra 
išsaugojusi žodžių perliukų ir 
kiekviename jos knygos pus
lapyje gali jų sočiai prisižve- 
joti.

Jaunimas godžiai 
gaudė pasisakančiųjų žo
džius, audringomis katučių 
bangomis pritardami Marijai 
Macijauskienei, paskaičiu- 
siais apie P.Orintaitę iš savo 
išleistos prisiminimų knygos 
"Lyg anglys pelenuos...". 
Dėkojo išvykų ir "Ąžuolyno" 
renginių organizatorei Dainai 
Kazlauskienei, paskatinusiai 
įsigyti rašytojos knygų ir 
pasidžiaugusiai jaunąja atžala 
- Petronėlės sesers anūke 
Irma, besimokančia J. Nauja
lio muzikos gimnazijoje, kuri 

nės intrigos prieš Lietuvą? 
Kas atstatys tą moralinę ir 
fizinę žalą Lietuvai, kai 1920 
m., sulaužius Suvalkų sutartį, 
Lietuva buvo klastingai už
pulta ir nuo jos jėga atplėštas 
Vilnius su rytine Lietuvos 
dalimi? Dėl to įtampa tarp 
abiejų valstybių tvyrojo iki
II-jo Pasaulinio karo pra
džios. Dar neišblėso iš gy
vųjų liudininkų atminties ir 
1938 m. ultimatumas. Nega
lima pamiršti ir priešiškų 
lenkų diplomatų veiksmų, kai 
sukilus vietiniams gyvento
jams buvo išvaduotas ir pri
jungtas prie Lietuvos Klaipė
dos kraštas, o juo labiau - 
kruvinų Armijos Krajovos 
veiksmų prieš taikius Lietu
vos gyventojus.

Manome, kad norint 
pradėti naują geros kaimy
nystės santykių etapą tarp 
Lenkijos ir Lietuvos, Lenkija 
turėtų už praeityje buvusius 
savo veiksmus bent atsipra
šyti. Manome, kad atsiprašyti 
turėtų ir Prancūzija, kuri ypač 

paskambino F. Šopeno (F.F. 
Chopin) noktiurną Nr.2.

Susidomėjimą sukėlė 
"Varpo" leidyklos redakto
riaus pristatyta Balės Vaivo- 
rytės (P.O. slapyvardis) no
velių knygą "Nardžio pul
kas". Pranešėjas vaizdžiai ap
žvelgė knygelės turinį, pa
auglių psichologiją, pabrėžė 
jos ugdomąją reikšmę, jaut
riai atsiliepė apie autorės 
vaizdingą šnekamąją kalbą. 
Jau vien tai, kad šimtas kny
gelių tirpte ištirpo per pusva
landį, byloja apie vis didesnį 
rašytojos populiarumą Lietu
voje.

Šventišką nuotaika 
skaidrino pianisto Dariaus 
Kudirkos ir altisto Tomo Stri
maičio atliekami F. Šopeno ir 
Adamo kūriniai, o baigia
muoju akordu iškilmingai nu
skambėjo "Lietuva brangi".

Dr. Vytautas Čepliauskas 

po I-ojo Pasaulinio karo, va
dovaudamasi savanaudiškais 
tikslais, visokiariopai rėmė 
Lenkijos avantūristinius 
veiksmus, priešiškus Lietu
vos valstybei.

Kol to nepadaryta, 
kelia nerimą Lietuvos Seimo 
ir Vyriausybės pernelyg sku
boti bandymai suartėti su 
Lenkija. Bet toks bendradar
biavimas su šia šalimi turėtų 
būti grindžiamos lygiateisiš
kumu ir pagarba, atsiprašius 
už praeities skriaudas ir klai
das.

DĖL BŪTINGĖS 
TERMINALO

Būtingės terminalas 
Lietuvai - svarbus strateginis 
objektas. Jo privatizavimas 
silpnina valstybingumo pa
matus.

Maskva, negalėdama 
toliau stabdyti Būtingės ter
minalo statybos, ieško būdų, 
kaip šį objektą paimti į savo 
rankas ir juo disponuoti. Mū
sų valstybė, praradusi kontro
linį akcijų paketą, pati sudaro 
tam sąlygas. Manome, kad tai 
kelia pavojų ne tik Lietuvos 
nepriklausomybei, bet ir stip
rina Rusijos pozicijas visame 
Baltijos regione. Todėl nepri
tariame Seimo daugumos pri
imtai nuostatai sumažinti 
valstybės akcijų paketą iki 
34%, nes tuo prarandama ga
limybė užtikrinti stabilų Ma
žeikių "Naftos" įmonės, tu
rinčios svarbią reikšmę Lie

tuvos ekonomikai, darbą.
Manome, kad atei

tyje strateginių objektų priva
tizavimo klausimai turėtų bū
ti sprendžiami plebiscito

ILGAPIRŠČIAI
LIETUVOS PAŠTE

(Iš B. Juodelio laiško)

Sovietinės okupaci
jos metu turbūt visi laiškai iš 
JAV į Lietuvą buvo saugumo 
tikrinami. Iš Lietuvos atei
nantys laiškai irgi buvo tikri
nami, ką rodė perklijuoti laiš
kų vokai. Tačiau tik retais at
vejais laiškai dingdavo, jei 
juose nebuvo minimas oku
pantas, išlaisvinimo darbai 
arba sunki Lietuvos žmonių 
buitis.

Šiandien apie tai jau 
nepriklausomoje Lietuvoje 
rašoma laiškuose gana deta
liai, pateikiant savo ir kaimy
nų nuomones, išvadas ir 
skundus. Turbūt niekas tų 
laiškų nebetikrina, spaudos 
nebecenzūruoja. Tad apie gy
venimą, politiką, ekonomiją, 
meną, kultūrą ir sportą Lietu
voje sužinome ne tik iš spau
dos, bet ir iš laiškų, kurie ne
trukdomai mus pasiekia dė
dės Šamo žemėje.

Viskas būtų gerai, jei 
ir mūsų laiškai pasiektų adre
satus Lietuvoje taip, kaip jų 
laiškai pasiekia mus. Deja, 
taip nėra. Jei parašai vieno 
puslapio laiškelį ir jį siunti 
prieš šviesą permatomam vo
ke, adresatas laišką gauna. Jei 
į voką įdedi neperšviečiamus 
dalykus, kaip nuotraukas, 
Kalėdų, Velykų ar gimtadie
nio švenčių sveikinimų kor
teles, adresatas laiško daž
niausiai negauna. Kodėl nuo
traukos, sveikinimų kortelės, 
siunčiamos į Amerikos vieto
ves, į kitus kraštus Europoje, 
Australijoje ar kitur, adresa
tus pasiekia, o Lietuvoje - 
ne?

Šią mįslę daug kas 
bando atspėti, kaltindami 
JAV laiškų siuntėjus, kad jie 
įdeda keletos dolerių bank
notą į tą laišką su švenčių 
sveikinimais ar nuotrauko
mis. Kaltina ir ir tuos ilga
pirščius Lietuvos pašto įstai
gose, kurie nuolat ieško dole
rių laiškuose iš Amerikos ar 
kitos šalies. Kaip man buvo 
apmaudu, kai 1996 m. vasarą 
grįžęs iš viešnagės Lietuvoje, 
giminėms ir draugams pa
siunčiau 12 laiškų su nuo
traukomis ir tik 2 buvo gauti. 
O kur dingo kiti dešimt?

Ši mįslė reikalauja 
aiškaus ir griežto Lietuvos 
pašto valdybos sprendimo. 
Mums lieka tik paprasta prie
laida: ilgapirščiai Lietuvos 
pašte, beieškodami dolerių 
neperšviečiamuose laiškuose 

tvarka.
Lietuvos vienybės (Baltic 

Unity) organizacijos 
valdybos pirmininkas 

Vytautas Nezgada

ir ten jų neradę, tuos laiškus 
su sveikinimais ar nuotrau
komis lengva ranka išmeta į 
šiukšlių dėžę, visiškai negal
vodami, koks brangus tas 
laiškas siuntėjui ir gavėjui, 
kokią baisią moralinę ir ma
terialinę žalą daro valstybei, 
kurioje ir patys gyvena. Toks 
ilgapirštis, laiške neradęs do
lerių, voko nebeužlipina ir jo 
nebepristato gavėjui, bijoda
mas galimų kaltės įrodymų.

Per praeitas Kalėdas 
sveikinimai (be jokių dolerių) 
mano seserims ir puseserėms 
į Vilnių nuėjo, o į provinciją 
- ne. Du ir Vilniuje dingo. 
Vėliau giminės man priekaiš
tavo: kodėl užmiršau? Ar gal 
supykau? Gal susirašinėti 
nebenoriu?

Išeivijos mėnraštyje 
"Akiračiai" šią biaurią prob
lemą nagrinėja Pr. Visvydas 
plačiame straipsnyje "ilga
pirščių cenzūra" (1997 m. 
sausis). Gaila, kad jo straips
nis - ne Lietuvos spaudoje. 
Jie cituoja ir iš Vokietijos 
"Respublikoje" išspausdintą 
Reginos von den Birken 
skundą (jų laiškai juk markė
mis "kvepia"): "Man labai 
skaudu, kad mano giminių, 
tėvų, brolių, seserų ir draugų 
nepasiekia mano laiškai. 
Savo nesąžiningu darbu Lie
tuvos pašto darbuotojai iš se
nelių atima vienintelį 
džiaugsmą - skaityti anūkės 
laiškus, sužinoti, kaip mes 
gyvename, kaip sekasi moks
las, darbai".

Redakcijos prierašas:
Pasirodžius šiam 

straipsniui "Lietuvos aide", į 
jį atsakė net keletas asmenų. 
Tačiau tuos atsakymus gali
me vertinti tik kaip įžūlų norą 
paneigti akivaizdžius faktus. 
Ir kokių tik pasiteisinimų ne
prirašyta! Esą laiškų siuntas 
suplėšo netvarkingi krovikai 
oro uostuose, kai kurios siun
tos, užuot keliavusios į Vil
nių, atsiduria Rygoje, o ten 
plėšikai labai profesionaliai 
perpjauna maišus ir vėl ne
pastebimai juos užtaiso... 
Vienas rašeiva aiškino, esą ir 
Amerikoje "visko pasitaiko".

Kam reikalingi šie 
atsikalbinėjimai? Mums rei
kia žinoti ne apie tai, kas ir 
ant ko bėdą verčia, bet kas 
konkrečiai padaryta, kad ilga
pirščiai arba atgrubnagiai bū
tų iš pašto tarnybų išvyti. Ne
tiesa, kad negalima nustatyti 
tikrųjų kaltininkų: kas kažkur 
kitur tas siuntas nugabeno.



DIRVA *1997 m. balandžio 15 d. *5 psl.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO 
VYTAUTO LANDSBERGIO VIZITAS JAV-ose

SUSITIKIMAS SU SEIMO PIRMININKU

Vytauto Landsbergio 
kelionės tikslas buvo ne Či
kaga, bet Vašingtonas. Jis yra 
numatęs susitikti su JAV pa
reigūnais ir tartis su jais dėl 
Lietuvos priėmimo į NATO. 
Čikagoje jis apsilankė Regi
nos Narušienės, JAV LB 
Krašto Valdybos pirmininkės 
kvietimu. Susitikimas įvyko 
balandžio 6 d. Jaunimo cent
re. Susirinkusieji pakilo ir 
pradėjo ploti, kai į salę įdėjo 
prof. Vytautas Landsbergis, 
lydimas R. Narušienės, am
basadoriaus dr. Alfonso Ei
dinto bei kitų asmenų.

Lietuvos Respubli
kos Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pradėjo 
savo pranešimą šiais žo
džiais: "Politinė padėtis yra 
gerokai pasikeitusi. Dabar po 
dviejų praėjusių rinkimų, ku
riuose laimėtoja tapo Tėvy
nės Sąjunga, jau galime ma
tyti, kad žmonės parodė savo 
politinę orientaciją. Seniau, 
anais laikais, rinkimų, kaip 
tokių, nebuvo. Partijos biuro
kratai savo posėdžiuose nu
tardavo, kas bus išrinktas. 
Dabar žmonės pratinasi patys 
balsuoti."

Dabar, valdžioms pa
sikeitus, mūsų pagrindiniai 
rūpesčiai yra ūkio reikalai ir 
teisingumo atkūrimas. No
rint vykdyti savo politiką, 
reikia turėti valdymo mecha
nizmą. Valdymo srityje teko 
imtis gana didelių pakeitimų. 
Reikėjo pakeisti žmones, ku
rie buvo apsaugoti tam tikrais 
įstatymais. Todėl Seimas tu
rėjo priimti valdininkų įstaty
mą. Dėl to kilo ir pasiprieši
nimas. Atleistieji pradėjo 
skųstis, kad atleidžiami dėl 
politinių įsitikinimų. Tačiau 
dėl politinių įsitikinimų da
bar Lietuvoje niekas nėra 
persekiojamas. Atleidžiami

Pokalbis po trumpos vakarienės Baltimorės Lietuvių namuose. Iš kairės: LR amba
sadorius Dr. A. Eidintas, Seimo Pirmininkas prof. V. Landsbergis, LB Baltimorės 
apylinkės pirmininkas Vytautas Einorius J.Jasaičio nuotr.

ČIKAGOJE
tokie, kurie piktnaudžiavo 
tarnybine padėtimi ir tinka
mai savo pareigų neatliko. 
Pavyzdžiui, muitinės buvo 
"valstybė valstybėje" ir su 
niekuo nesiskaitė. Surinktus 
pinigus patys dalijosi, o vals
tybė tegaudavo trupinius. Ži
noma, ne taip lengva rasti 
drąsių ir sąžiningų žmonių, 
bet randame. Ir muitinėse pa
dėtis gerėja.

Buvo daug įmonių, 
kurios nesugebėjo tinkamai 
dirbti, tačiau buvo iš biudžeto 
finansuojamos. Tokiu būdu 
buvo užmaskuojama bedar
bystė. Dabar to nebebus. Bus 
remiamos tos įmonės, kurios 
sugeba dirbti. Kol kas Lietu
va daugiau iš užsienio perka, 
negu parduoda. Lengvoji pra
monė plečiasi ir savo gami
nius eksportuoja. Kol Lietuva 
dar nėra Europos Sąjungos 
narė, turime laikytis nustaty
tų kvotų.

Lietuviai įėjo į Eu
ropos rinką su prekių perve
žimo bizniu. Klaipėdos uos
tas galėtų daug uždirbti, jeigu 
būtų pagilintas iki 14 m. (Jei
gu nebūtų gaištamas laikas ir 
pinigai švaistomi Būtingei, 
tai Klaipėda galėtų su kitais 
uostais konkuruoti. - J.Ž.) 
Žvejybos laivynas, kuris turė
jo 150 didžiųjų laivų ir buvo 
vienas iš didžiausių Europoje 
yra sunaikintas. Valstybei 
padaryta milijardas su viršum 
litų nuostolio ir ... nėra kal
tininkų.

Policija buvo tarpi
ninkė tarp nusikaltėlių ir teis
mų. Organizuoti nusikaltėliai 
jau buvo tapę antrąja valdžia. 
Spaudoje buvo karikatūra: 
tvenkinyje visos varlės kur
kia: "Kur Urka, kur Urka?". 
O Urka, išeikvojęs virš 100 
milijono litų, laisvai vaikšti
nėja. Reikia ištirti Kauno hol

dingo, "Luokės" ir kitų pana
šių kompanijų veiklą. Būtina 
patvirtinti (ratifikuoti) Tarp
tautinę konvenciją, kad būtų 
galima ieškoti paslėptų są
skaitų ir pinigų. Buvusioji 
valdžia tuo nesirūpino.

Svečias trumpai ap
žvelgė tarptautinės politikos 
klausimus. Jis sakė: "Mes 
esame aiškiai nusistatę ir pa
rodę, ko mes norime. Supran
tame, kad Pabaltijo saugumas 
priklauso nuo NATO. Dabar 
politiniuose sluoksniuose gir
dimos užuominos, kad pavo
jų sudaro mažieji. Iš Rusijos 
pusės girdisi, kad Estija suda
ro Rusijai pavojų! Vadovau
jamasi Stalino pažiūra: "Nėra 
žmogaus - nėra problemos". 
Valstybių vadovai ir politi
kai, kalbėdami žmonėms, 
mano, kad jie kalba vaikų 
darželiams. Nors "veto" tei
sės vakariečiai duoti nenorė
tų, bet būtų gerai, kad Rusija 
liktų patenkinta. Rusija norė
tų ir Pabaltijį "finliandizuoti". 
Vakariečiai tebebendrauja su 
"vakarykščia" Rusija, lyg bi
jodami, kad ji nepasikeistų."

Kaip Amerikos lietu
viai galėtų veikti ir kokia jos 
reikšmė? Lietuviai, būdami 
Amerikos piliečiais, turi di
delį svorį. (Bet už tai mes 
esame kaltinami beveik išda
vimu ir iš mūsų reikalaujama 
pilietybės išsižadėjimo. - J. 
Ž.). Būdami piliečiais, galime 
ne tik kalbėti, bet ir reika
lauti. O Lietuvos ambasada 
to daryti negali, nes ji atsto
vauja kitai valstybei. Piliečiai 
turi didelę reikšmę, veikdami 
viešąją nuomonę, atremdami 
išpuolius ir kaltinimus Lietu
vai. Maždaug tuo svečias ir 
baigė savo pranešimą.

Prasidėjo klausimai 
ir atsakymai. Klausimus buvo 
surinkusi Regina Narušienė ir 

po vieną klausimą perskaity
davo.
Kl. Koks yra Jūsų kelionės 
tikslas?
Ats. Pasimatyti ir pasikalbėti 
sų JAV viceprezidentu, Vals
tybės departmento pareigū
nais ir visuomenės informa
vimo priemonių atstovais. 
Pabrėžti Baltijos regiono sau
gumo ir NATO narystės 
klausimus ir kaip nors pra
laužti esamą blokadą.
Kl. Ar Lietuvai reikalingi 
lietuviai (išeivija)?
Ats. Jūs čia turite tokių gali
mybių, kurių mes neturime, 
Reikia stengtis, kad G.Salo- 
mon rezoliucija būtų patvir
tinta.
Kl. V.Adamkaus kandida
tūra į Prezidentus?
Ats. Kad ji būtų reali, reikėtų 
keisti Konstituciją.
Balsai iš salės: Nereikia!
Kl. Ar Lietuvai naudinga 
LB-nės atstovybė Vašingto
ne?
Ats. Ta atstovybė yra labai 
svarbi ir naudinga. Ji atlieka 
tai, ko ambasada negali at
likti.

Po trumpos pertrau
kos Čiurlionio galerijoje įvy
ko susitikimas su Čikagoje 
veikiančių organizacijų at
stovais ir visuomenės veikė
jais. Čia buvo skoningai pa
rengti užkandžiai. Nebuvo 
oficialumo. Daugelis turėjo 
progos nusifotografuoti su 
garbingu svečiu.

Pasibaigus susitiki
mui Čiurlionio galerijoje, rei
kėjo skubėti į "Seklyčią". Jo
je turėjo vykti spaudos konfe
rencija, dalyvaujant ir kvies
tiniams svečiams.

Kadangi Vyt. Lands
bergis į Čikagą atvyko L B- 
nės kvietimu ir visus rengi
nius organizavo LB-nė, tad ir 
"Seklyčioje" daugiausia bu
vo LB-nės atstovų. Susitiki
mą - spaudos konferenciją 
pradėjo R. Narušienė apgai

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
VAŠINGTONE

(spausdinama sutrumpintai)
Balandžio 8 d. Lietu

vos Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis susitiko 
su JAV viceprezidentu Al 
Gore, kuris susitikimą pra
dėjo žodžiais: "Jūs turite 
daug draugų Amerikoje". 
"JAV - Lietuvos draugas",- 
atsakė Seimo pirmininkas ir 
pakvietė Al Gore apsilankyti 
Lietuvoje. Jis padėkojo JAV 
administracijai už leidimą 
trims pulkininkams vykti į 
Lietuvą dirbti, padedant jai 
kuo greičiau įgyvendinti va
karietiškus karinius standar
tus, reikalingus integracijai ir 
narystei NATO. Seimo pir

lestaudama, kad dėl blogo 
oro (siautė 60 -70 mylių per 
valandą vėjas) negalėjo at
vykti senatorius Diek Durbin. 
Pirmutinis kalbėtojas kong
resmenas Haslert (R) pasi
džiaugė "gražiu" Čikagos 
oru, pasveikino V. Landsber
gį ir palinkėjo, kad Lietuva 
rastų savo vietą Europoje. 
Kalbėjo kongresmenas Bob- 
by Rush (D.IL.), kurio apy
linkėje gyvena daug lietuvių. 
Jis pasakė: "Darysiu viską, 
kad Clinton administracija 
paremtų Lietuvos priėmimą į 
NATO".

V. Landsbergis gana 
gerai kalbėjo angliškai. Jis 
pasakojo apie taikingą išsi
laisvinimo procesą. Nors 
Amerika ir kitos Vakarų vals
tybės nepripažino Lietuvos 
okupacijos, tačiau neskubėjo 
pripažinti ir atkurtos jos ne
priklausomybės, nes nežino
jo, kaip Rusija reaguos.

"Chicago Tribūne" 
atstovas Graeme Zielinski 
paklausė, kokia yra Lietuvos 
padėtis. V.Landsbergis atsa
kė, kad Lietuvos padėtis yra 
tokia pat, kaip Lenkijos.

Konferencijoje be 
"Chicago Tribūne" dalyvavo 
"Chicago Sun-Times" ir 
"Southtovvn Economist" at
stovai. Tačiau klausė tik "Tri
būne" atstovas. Jo išsamus 
rašinys ir nuotrauka, padaryta 
Čiurlionio galerijoje, tilpo 
pirmadienio laidos trečiame 
puslapyje, užimdami daugiau 
kaip pusę lapo. Rašiniai pasi
rodė ir kituose jau minėtuose 
laikraščiuose.

Vytauto Landsbergio 
sutikimui ir priėmimui buvo 
sudarytas komitetas, kuriam 
vadovavo Birutė Jasaitienė, 
LB-nės socialinės tarybos 
pirmininkė. Amerikiečių 
spaudą ir televiziją pakvietė 
Alė Kėželienė, LB Kultūros 
tarybos pirmininkė.

Juozas Žygas

mininkas pabrėžė, jog Lietu
vos išsilaisvinimas dar ne
baigtas, ir nepriklausomybę 
dar reikia įtvirtinti.

Daugiausia dėmesio 
susitikimo metu buvo skirta 
Lietuvos saugumo garanti
joms ir Lietuvos narystei 
NATO. Susitikimas Madride 
ir jo rezultatai - labai svarbus 
momentas, sakė Vytautas 
Landsbergis. Lietuvai reikia 
žinoti, ar ją remia. Lietuvai 
reikia išgirsti: "Jie - mūsų, jie 
- Vakarų demokratijos da
lis."

Susitikimo metu Al

(Nukelta į 6 psl.)
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Gore informavo, jog geriau
siai pasiruošusios valstybės 
liepos mėnesį bus pakviestos 
narystei NATO, tačiau iki 
šiol nenuspręsta, kurias šalis 
pakviesti. Vytautas Lands
bergis, kalbėdamas apie pir
mąją plėtros bangą, atkreipė 
Al Gore dėmesį, jog Len
kija ir Lietuva atitinka tuos 
pačius reikalavimus, kelia
mus narėms - kandidatėms. 
Nėra teritorinių problemų su 
kaimynais, išspręsti tautinių 
mažumų klausimai, tvirta va
liuta ir stiprėjanti ekonomika. 
Netgi Karaliaučiaus (Kalinin
grado) problema yra bendra 
tiek Lenkijai, tiek Lietuvai.

Al Gore reiškė JAV 
pasitenkinimą gilėjančiais 
Lietuvos ir Lenkijos santy
kiais ir pageidavimą stiprinti 
Baltijos šalių bendradarbiavi
mą. Amerikos vicepreziden
tas užtikrino, jog pirmosios 
narės nebus paskutinės, ir są
jungos durys tikrai neužsida
rys. Rusija neturės veto tei
sės ir negalės sutrukdyti 
Baltijos šalių priėmimui į 
Šiaurės Atlanto Sąjungą. 
Amerika pasiruošusi apsau
goti Lietuvą nuo patekimo į 
"pilkąją zoną", ji pasiūlys 
tam tikrus mechanizmus: 
sustiprintą partnerystę vardan 
taikos, dalyvavimą Atlanto

MARTYNO MAŽVYDO KATEKIZMO
450 METU SUKAKTIES MINĖJIMAS

NIUJORKE
Balandžio 2 d. Niu

jorko miesto bibliotekoje bu
vo iškilmingai paminėta pir
mosios lietuvių kalba at
spausdintos knygos - Marty
no Mažvydo katekizmo - 450 
metų sukaktis. Minėjimą 
surengė Lietuvos generalinis 
konsulatas Niujorke ir Lie
tuvių bendruomenės Niujor
ko apygardos valdyba kartu 
su Niujorko bibliotekos slavų 
ir baltų skyriaus vadovybe. 
Dalyvavo virš 100 kviestinių 
svečių. Be lietuvių visuome
nės veikėjų buvo ir nemažai 
užsieniečių. Tarp jų matėme 
Estijos ambasadorių prie 
Jungtinių Tautų, taip pat at
stovus iš Vengrijos, Lenkijos, 
Slovėnijos, Pietų Korėjos ir 
kitų atstovybių bei konsulatų.

Minėjimą pradėjo ge

Kovo mėn. 8 d. IX 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso ruošos komitetas 
paskelbė IX PLJK-o suma
žintas kainas: $550 USD at
stovams ir $700 USD daly

Partnerystės Taryboje, Balti
jos veiksmų planą, JAV - 
Baltijos šalių chartiją. Tačiau 
visa tai nebus pakaitalas, bet 
kelias į NATO narystę. Al 
Gore pabrėžė, jog Lietuva ir 
JAV siekia to paties tikslo - 
užtikrinti Lietuvos integra
ciją Į Vakarų struktūras.

Vytautas Landsber
gis atkreipė viceprezidento 
dėmesį į tai, jog Rusija nėra 
vienalytė. Yra "vakarykštė", 
šiandieninė ir rytdienos Rusi
ja. Lietuva nenori patekti į 
"vakarykštės" Rusijos planus. 
Būtų gerai, jei JAV pada
rytų aiškesnį pareiškimą ar 
patvirtinimą apie savo pa
ramą Lietuvos kelyje į 
NATO, o taip pat padėtų 
Lietuvai tą tikslą pasiekti. 
Al Gore patikino, kad JAV 
pasiryžusi padėti Lietuvai 
tapti pirmą kartą istorijoje su
sivienijusios Europos dalimi. 
Lietuvos uždavinys - išspręs
ti Europos Sąjungos keliamus 
uždavinius. JAV į šį procesą 
žiūri optimistiškai.

Šiandien Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis susitiko su JAV kongres
menu Benjamin Gilman, Por- 
ter Goss bei Tom Campbell. 
Susitikimo metu daug dėme
sio buvo skirta Lietuvos sie
kiui tapti NATO nare. Seimo 
pirmininkas atkreipė dėmesį į 
terminą "expansion" (plėti

neralinis konsulas dr. Petras 
Anusas. Nušvietęs jo prasmę, 
tolimesniam žodžiui pakvietė 
bibliotekos slavų ir baltų sky
riaus kuratorių Edvardą Kasi- 
nccą. Jis papasakojo apie pa
čią biblioteką ir joje esantį 
baltų skyrių. Niujorko biblio
teka yra viena iš penkių di
džiausių bibliotekų pasau
lyje. Ji įkurta 1895 metais. Po 
dvejų metų joje buvo įkurtas 
ir slavų skyrius, prie kurio 
buvo prijungti ir baltų spaus- 
diniai. Dabar baltų skyrius 
veikia kaip atskiras padali
nys. Anot E. Kasineco, latvių 
skyrius yra ypatingai daug 
leidiniais iš prieškarinio 
nepriklausomybės laikotar
pio. Lietuvių skyriuje yra 
spausdinių net 17-to amžiaus 
ir ypač daug - iš pokarinio

IX PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESAS

viams. Taip pat paskelbta ir 
nauja Kongreso programa. 
Tema "Lietuviška prigimtis 
atidaro pasaulio duris" - ta 
pati. Bet kad būtų galima to
buliau suderinti temą su pro

mas). Jo nuomone, tai - klai
dinga sąvoka, nes ne NATO 
plečiasi savo iniciatyva, bet 
demokratinės šalys prašosi į 
NATO gretas. Tai garantija 
valstybių stabilumui ir sau
gumui. Baltijos valstybės nie
kada nebuvo Sovietų Sąjun
gos dalis, bet buvo jėga in
korporuotos, todėl šio pobū
džio argumentai prieš Lie
tuvos priėmimą yra absurdiš
ki. Jei tą daro Amerikos pa
reigūnai, jie nusikalsta savo 
šalies įstatymui. Rusijos prie
šinimasis NATO plėtimuisi 
yra apsimestinis.

B. Gilman informa
vo, jog Atstovų rūmų Tarp
tautinių santykių komitetas 
ruošia rezoliuciją dėl "daly
vavimo NATO plėtros proce
se". Baltijos šalys nebus pa
liktos nuošalyje. Kai tik pil
nai patenkins NATO kelia
mus reikalavimus, šios šalys 
turės būti priimtos.

Susitikime dalyvavęs 
kongresmenas Porter Goss, 
neseniai lankęsis Lietuvoje 
su Atstovų rūmų nario Gerald 
Solomon vadovaujama dele
gacija, pareiškė dar griežtes
nę poziciją. Jo nuomone, da
bar pats palankiausias metas 
priimti Baltijos šalis į NATO, 
todėl tą reikia ir padary ti.

Loreta Zakarevičienė
Seimo spaudos atstovė

laikotarpio, apimančio lietu
vių išeivių įvairiausią perio
dinę, literatūrinę bei moksli
nę medžiagą. Baltų skyrius 
plečiamas. Palaikomi ryšiai 
su Baltijos valstybėse esan
čiomis centrinėmis bibliote
komis.

Pagrindinį pranešimą 
skaitė prof. Ilona Vaišnienė. 
Ji gans plačiai kalbėjo apie 
patį Martyną Mažvydą, apie 
jo išleistą katekizmą ir kitas 
religines knygas, kurios buvo 
atspausdintos jau po jo mir
ties.

Po oficialiosios da
lies, minėjimo dalyviai turė
jo progą apžiūrėti vitrinose 
išstatytus baltų senųjų leidi
nių originalus ir M.Mažvydo 
katekizmo faksimilę.

Kęstutis K. Miklas

grama ir sutrumpinti laiką, 
kurį kongreso dalyviai pra
leistų autobusuose, komitetas 
nutarė visą kongresą rengti 
Massachusetts valstijoje, 
Massachusetts Maritime Aca- 

demy patalpose.
Kongreso dalyviai 

praleis 10 dienų Atlanto pa
krantėje, stovyklos nuotaiko
je. Kongresas vyks nuo lie
pos 18 d. iki 27 d. Jo pradžio
je vyks organizacijų mugė. 
Šios mugės metu įvairios 
lietuviškos profesinės, socia
linės ir politinės organizaci
jos papasakos apie savo tiks
lus ir veiklą. Dalyvaus gydy
tojų, inžinierių ir architektų 
sąjungos, skautai, ateitinin
kai, tautinių šokių sąjunga, 
APPLE, choro, teatro ir radi
jo programų sąjunga, stovyk
los ir t.t.

Kongreso programa 
susideda iš dviejų dalių: stu
dijų dienos ir stovykla. Per 
studijų dienas dalyviai svars
tys PLJS-os ateitį, atskirų 
LJS-ų veiklą, problemas, ir 
rūpesčius. Ruošos komitetas, 
susidaręs iš JAV atstovų, nori 
kitų kraštų jaunimui pristatyti 
amerikietišką idėją - 'net- 
vvorking' - informacijos tink
lą. Tai yra puikus būdas da
lintis žiniomis, ieškoti pagal
bos arba ją siūlyti.

Stovyklos užsiėmi
mai - laužas prie vandens, 
lietuviškos kulinarijos pamo
kos, krupniko gaminimo pa
moka, ekskursijos į pliažą, ta
lentų vakaras, naktiniai žai
dimai, sportas. Bus proga iš

PADĖKA 
LIETUVOS VYČIAMS

Lietuvos Vyčių pada
linys, "Pagalba Lietuvai" su
silaukė padėkos laiškų iš Lie
tuvos. Dėkoja Šiaulių rajono 
ligoninės direktorė L. Kava
liauskaitė, Šakių Centrinės li
goninės vyr. gydytoja A. Ma
žeikienė, Vilkaviškio vysku
pijos Caritas vedėja E. Mont
vilienė. Ji rašo: "Mes jau bu
vome bebaigią išdalinti pas
kutinius vaistus ir jau galvo
jome apie vaistinės uždary
mą, kai tarsi iš Dangaus ga
vome Jūsų siuntą. Šiuo metu 
Lietuvoje vaistinėse yra viso
kiausių vaistų, bet paprastas 
žmogus (ypač pensininkas) jų 
nusipirkti negali, nes jie - la
bai brangūs. Daugeliui netur

ŠVENČIU AIDAI

ALTS surengto Kovo 11-osios minėjimo dalyviai: LR Gen. 
Garbės konsulas Vaclovas Kleiza, Kristina Jonušaitė, Garbės 
konsule Ingrida Bublienė V.Kučo nuotr.

mokti naudoti Internet ir su
sipažinti su lietuviškomis 
"sites"' ir "’chat lists"'. Vieną 
vakarą kongreso dalyviai 
plauks laivu palei Cape Cod 
pakrantę. Kitą dieną keliaus į 
Bostoną ir apvaikščios jo 
istorinę dalį. Tą naktį jie ap
lankys Fenway Park stadioną 
ir dalyvaus Amerikoje mė- 
giamiausio sporto - beisbolo 
rungtynėse: Bostono "Red 
Sox" žais prieš Klivlendo 
"Indians".

Kongresas užsibaigs 
šeštadienio vakare iškilmingu 
uždarymo banketu. Po kon
greso jaunimą kviečiame nu
vykti į Putnam, Connecticut, 
kur Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos seselės ruošia metinį 
pikniką liepos 27 d. Jaunimas 
taip pat kviečiamas po kon
greso vykti į "Neringos" sto
vyklą Vermonte, kur galės 
pabendrauti su Amerikos lie
tuvių jaunimu.

Norintieji prisidėti 
prie kongreso ir jame daly
vauti arba gauti daugiau ži
nių, prašomi kreipkitės į To
mą Matusaitį, telefonu: 516- 
358-6103, faksu: 516-358- 
6103, elektroniniu paštu: ma- 
tusaitis ©earthlink. net, pap
rastu paštu: PLJK, P.O. Box 
283, Manhasset, NY 11030, 
USA.

tingų žmonių vienintelis iš
sigelbėjimas - Caritas vaisti
nė. Mes tikimės, kad su Jūsų 
pagalba Caritas vaistinės dar 
ilgai padės neturtingiems 
žmonėms".

Vyčiams dėkoja P. 
Aleknavičius iš Utenos kata
likiškos "Saulės" vidurinės 
mokyklos, kun. A. Adomo
nis iš Šv. Klaros slaugos li
goninės. Jis rašo: "Esame ga
vę tiek daug paramos, kuri 
davė mums tvirtą pagrindą 
pradėti šį meilės darbą - tar
nauti ligoniams jų gyvenimo 
saulėlydėje. Telaimina Jus 
Prisikėlęs Kristus!"

Paruošė Regina Juškaitė
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LB TARYBOS RINKIMAMS ARTĖJANT

BOSTONAS

Dalyvauti JAV LB 
Tarybos rinkimuose sutiko 
šie kandidatai: Dainius Glo- 
das, Česlovas Mickūnas, Dai
va Navickienė, Irena Veitie- 
nė, Liuda Žiaugrienė.

LOS ANGELES

Rinkimų komisija 
praneša, kad į Krašto tarybą 
sutiko kandidatuoti: Ina Bar
tuly tė-Brey, mokytoja; dr. 
Zigmas Brinkis, gydytojas; 
Violeta Gedgaudienė, moky

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIŲ 
IR CHORŲ DĖMESIUI!

Atrodo, kad taip ne
seniai įvyko pirmoji Pasaulio 
Lietuvių Dainų šventė (1994 
m.), palikusi tiek daug gražių 
prisiminimų. O štai jau metas 
ruoštis kitai šventei. 1998 m. 
liepą Lietuvoje įvyks Dainų 
šventė. Šios šventės rengėjai 
vėl kviečia užsienio lietuvius 
joje dalyvauti. Tikiuosi, kad 
lietuviai šį kvietimą priims ir 
šiai šventei ruošis su tuo pa
čiu entuziazmu ir energija, 
kaip ruošėsi 1994-aisiais.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba tvar
kys bendrus administracinius

TAUTOS FONDO NARIŲ DĖMESIUI
Tautos Fondo Meti

nis narių susirinkimas įvyks 
gegužės mėn. 3 d. Kultūros 
Židinyje, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY. 9 vai. 
ryto Tėvų Pranciškonų kop
lyčioje bus laikomos šv. Mi
šios Tautos Fondo rėmėjų in
tencija. Metinio susirinkimo

"DAINAVOS" SUKAKTIS
Šiais metais Ameri

kos Lietuvių Romos katalikų 
federacija mini 40 metų nuo 
pirmos stovyklos suruošimo 
"Dainavoje". Ta proga sto
vyklos taryba aptarė kaip tin
kamiausiai paminėti šią su
kaktį. Minėjimai numatyti 
Detroite, Klivlende ir Čika
goje.

Pirmoji stovykla bu

toja; Angelė Nelsienė, moky
toja; Antanas Polikaitis, inži
nierius; Juozas Pupius, admi
nistratorius; Vytautas Vidugi
ris, inžinierius.

Rinkimai įvyks šv. 
Kazimiero parapijos kieme 
šia tvarka: šeštadieniais - 
gegužės 17-ą ir 24-ą, 9-10 
vai. iš ryto, ir nuo 12-os iki
2-os popiet; sekmadieniais - 
gegužės 18-tą ir 25-tą, tarp
11-tos iki 2-tos vai. po pietų. 
Pagal reikalą, valandas bus 
galima pratęsti. Adresas: 
2718 St. George St., Los 
Angeles.

reikalus. Prašome kreiptis į 
dr. Vitaliją Vasaitienę, PLB 
vicepirmininkę kultūrai: 
14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439 U.S.A., tel. (630) 
257-8714, faksas: (630) 257- 
9010.

Dalyvavimu susido
mėjusius chorus kviečiame 
kreiptis į chorų ryšininką Da
rių Polikaitį: 7318 Ticonde- 
roga Rd., Downers Grove, IL 
60516 U.S.A., tel. (708) 241- 
0074, faksas: (630) 257- 
9010.

Tautinių šokių an
samblius kviečiame kreiptis į 

pradžia - 10 vai. ryto. Pa
kvietimai su įgaliojimo la
peliais visiems nariams jau 
išsiuntinėti. Jei esate Tautos 
Fondo narys ir negavote pa
kvietimo su įgaliojimu, pra
šome pranešti Tautos Fondo 
raštinei: 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207; tel.

vo suruošta 1957 metais. Po
ra metų prieš tai - 1955 me
tais, ALRKF valdybos įga
lioti Dr. Adolfas Damušis ir 
kun. Antanas Juška pasirašė 
pirmuosius dokumentus dėl 
žemės pirkimo iš Michigan 
universiteto. Stovyklos plotas 
apima virš 220 akrų. ALRFK 
pirmininkas adv. Saulius 
Kuprys pažymėjo, kad "Dai

Jei kas norėtų bal
suoti paštu, kreipkitės į rinki
mo komisijos narius, kurie 
jums atsiųs balsavimo lapą. 
Prašymai bus priimami tik iki 
gegužės 3-čios.

Rinkimo komisija su
daro: dr. Rolandas Giedraitis, 
3151 Glendale Blvd., Los 
Angeles, CA. 90039, Birutė 
Varnienė, 2307 Lyric Avė., 
Los Angeles, CA. 90027, 
Laimis Venckus, 603 14th 
St., Santa Monica, CA. 
90403.

Visus lietuvius ragi
name kuo gausiau dalyvauti.

ansamblių ryšininkę Audrą 
Lintakienę 3603 Rosemear 
Avė., Brook-field, IL 60513 
U.S.A., tel. (708) 387-9180, 
faksas: (708) 485-5330.

Kviečiame visus kuo 
greičiau kreiptis į ryšininkus 
ir pranešti apie savo keti
nimus priimti Lietuvos kvie
timą ir dalyvauti 1998 metų 
Dainų šventėje. Dainos ir šo
kio jungiami dar kartą pajusi
me, kad esame viena tauta, 
visi tos pačios Lietuvos vai
kai.

Dr. Vitalija Vasaitienė

(718) 277-0682.
Metinio susirinkimo 

metu įvyks TF Lietuvos at
stovybės pirmininko, dr. Na- 
paleono Kitkausko paskaita 
aktualiais Karaliaučiaus kraš
to klausimais. Visus Tautos 
Fondo narius ir svečius malo
niai kviečiame dalyvauti.

navos" įkūrimas buvo vienas 
iš reikšmingiausių federacijos 
pasiekimų pokario metais. 
"Tai buvo vienas iš svarbiau
sių išeivijos auklėjimo židi
nių, kuris formavo kelias kar
tas, ugydamas katalikišką pa
saulėžiūrą ir tautinį sąmonin
gumą".

Ne pelno tikslais, sa
varankiškai tvarkomos kapi
nės buvo įsteigtos 1911 me
tais, kad lietuviai turėtų savas 
tautines, nuo jokios tarptauti
nės, politinės ar religinės or
ganizacijos nepriklausančias 
laisvas kapines. Jose lietuviai

j K OJĮ IVI

KLAUSIMAS

Raimonda Mikatavage

Dažnai klausiama: 
"Aš atvykau į Ameriką su 
turistine (B-2) viza ir noriu 
čia pasilikti. Ką man dary
ti?"

Atsakymas suside
da iš dešimties dalių. Ne 
vienoje iš jų rasite klausi
mus, į kuriuos tik patys ge
riausiai galite atsakyti.

1. Daugiausia atvejų 
jūsų vizą galima pratęsti tik 
iki 12 mėnesių. Kai atvykote, 
gavote 1-94 kortelę. Ten už
rašyta, iki kurios datos jūsų 
viza galioja. Su B-2 viza 
jums turbūt leido svečiuotis 6 
mėnesius. Kad nepažeistumė- 
te vizos, ko greičiau pasi
stenkite ją pratęsti Imigraci
jos ir natūralizacijos tarny
boje (Immigration and Natu- 
ralization Services). Tikriau
sia gausite dar 6 mėnesius.

2. Gerai apgalvokite 
savo norą pasilikti Ameriko
je, pasibaigus vizos galiojimo 
laikui. Labai sunku gyventi 
"nelegaliai". Sunku ekono
miškai ir psichologiškai. Sun
ku kiekvieną dieną.

3. Pažeisti vizą, reiš
kia - pažeisti jūsų galimybes 
grįžti atgal.

4. Prisiminkite, kad 
tikriausia jūsų susidarytas 
Amerikos įvaizdis kol kas yra 
"per gražus". Jūs tikrai jos 
nesuprantate.

Neringa, Ine. su Nek. Pr. Marijos Seserims 
organizuoja ir praveda stovyklas, 

Neringos stovyklavietėje, Vermont'e.

ir lietuvių kilmės amerikie
čiai laidojami pagal lietuvių 
tautinius bei religinius papro
čius.

Kitas Lietuvių Tauti
nių kapinių metinis susirinki
mas įvyks 1998 m. kovo 15 
d. LTK Informacija

5.Privalote įsidėmėti, 
kad kuo ilgiau čia pasiliksite, 
tuo sunkiau bus grįžti atgal. 
Ne dėl to, kad čia gyvenimas 
lengvesnis, bet dėl to, kad jū
sų šeima ir pažįstamieji Lie
tuvoje jums truputį pavydės. 
Jie tikrai galvos, kad jums čia 
lengviau, kad jūs puikiai gy
venate. O kaip tada grįžti at
gal ir prisipažinti, kad nepa
vyko?

7. Susirašykite visus 
"pliusus" ir "minusus". Kas
dien šį sąrašą papildykite: kas 
patinka Amerikoje, o kas - 
ne, ko pasiilgstate Lietuvoje, 
ko - ne.

7. Pažįstamieji, kurie 
jus globoja, neglobos visuo
met. Kur gyvensite? Kaip už
sidirbsite? Ar tikrai tai yra 
įmanoma?

8. Kol viską spręsite, 
tikrai "paragaukite" gyveni
mo Amerikoje. Amerika ir 
jos žmonės vertina savaran
kiškumą, individualizmą ir 
pasiekimus. Jei jums visą gy
venimą padėjo tėvai arba 
valstybė, jums tikrai bus sun
ku Amerikoje. Supraskite, 
kad daugelis amerikiečių 
"šlubuoja", t.y. sunkiai ver
čiasi Amerikoje. Jei jiems 
sunku, tai ar jums bus leng
viau?

9. Jei iš tikrųjų neno
rite grįžti namo ir viską, vis
ką apgalvojote, susiraskite 
imigracijos advokatą. Kokios 
galimybės jums pakeisti vi
zą? Ar tai tikrai įmanoma? 
Galite paskambinti į "Ameri- 
can Immigration Lawyers 
Association", tel. 1-202-371- 
9377 arba susirasti advokatą 
mieste, kuriame esate apsi
stoję.

10. Paskutinis užda
vinys. Paklauskite savęs, ko
kie ryšiai bus sugadinti Ame
rikoje ir Lietuvoje dėl jūsų 
sprendimo negrįžti namo?

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ 
SAVININKŲ SUSIRINKIMAS

1997 M. NERINGOS STOVYKLOS

Lietuvių Tautinių ka
pinių (Chicago, IL) metinis 
sklypų savininkų susirinki
mas įvyko 1997 m. kovo 16 
d. Dariaus ir Girėno salėje. 
Buvo išklausyti ir patvirtinti 
valdybos bei darbo komisijos 
pranešimai. Kapines tvarko 
direktorių valdyba, kurią

sklypų savininkai išrenka še- 
šerių metų kadencijai. Kas 
treji metai perrenkami penki 
direktoriai. Taip buvo ir šie
met. Dabar Lietuvių Tautinių 
kapinių valdybą sudaro: pir
mininkas Julius Kuzas, vice
pirmininkas Gražvydas La
zauskas, sekretorius Matt Ba-

tutis, iždininkas Robert Se- 
bastian, darbo komisija - 
Emma Petraitienė, Petras 
Dapser ir Vytautas Yorka, 
nariai - dr. Vytautas Jankus, 
Hilda Kuzienė, Rūta Šimė
nas. Admininstratorius - Sau
lius Balsys, teisinis patarėjas 
- Steven Stern.

| LIETUVIŲ KALBA | LIEPOS 13-27 d.d. - Vaikams nuo 10-16 metu 
liepos 27 d. Seserų gegužinė Putnam'e 

LIEPOS 27-RUGP. 2 d.d. - Vaikams nuo 6-9 metų
LIEPOS 27-RUGP. 2 d.d - Vaikams nuo 13-16 metų 
RUGP. 2-RUGP. 9 d.d. - Šeimoms su jaunais vaikučiais

[ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS

BIRŽELIO 29 - LIEPOS 12 - Vaikams nuo 7-16 metų 
. RUPG. 14 -17 - Šeimoms su jaunais vaikučiais

INFORMAdJA-REGISTRAdJA

600 Liberty Hwy., Putnam, CT 06260 
860-928-7008 neringa@neca.com

R
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V.Mažeikos nuotraukoje: kalba kun. dr. E.Gerulis
(Tęsinys, spausdinama 

sutrumpintai)

Pakvietimą visi re
daktoriai mielai priėmė. Jų iš 
viso atvyko 13. Netrukus šios 
naujos draugystės dėka įsi
steigė Lietuvos Žurnalistų 
sąjunga. Narių skaičius vis 
augo ir netrukus viršijo šim
tą. Taip nuo 1919 iki 1930 
metų šuolis pirmyn buvo mil
žiniškas. Buvo pradėti net 
Spaudos baliai. Jų tikslas bu
vo telkti lėšas Žurnalistų są
jungai. Šiuose baliuose daly
vaudavo Lietuvos Preziden
tas, ministeriai, diplomatai ir
kt.

V.Gustainis "Lietu
vos aido" vyriausiu redakto
riumi išbuvo iki 1932 m. Iš 
šių pareigų jį atleido Lietuvos 
ministeris pirmininkas Juozas 
Tūbelis, net nepasitaręs su 
savo svainiu - prezidentu 
Antanu Smetona.

1933 metais Gustai
nis su savo broliu Antanu nu
sipirko ūkį Žemojoje Pane
munėje. Ji yra už 7 km į va
karus nuo Vilkijos miestelio, 
Nemuno kairiajame krante.

VĖL UŽSIENYJE

1935-1936 metais 
V.Gustainis buvo paskirtas 
"Lietuvos aido" korespon
dentu Varšuvoje, o 1937- 
1939 metais - ELTOS kores
pondentu Paryžiuje. Nuo

1939 m. rugsėjo 1 dienos, tai 
yra nuo Antrojo pasaulinio 
karo pradžios, jis pradėjo eiti 
ELTOS direktoriaus parei
gas. Lietuvą sovietams oku
pavus, šias pareigas nedel
siant perėmė komunistai.

LIETUVOS NELAIMIŲ 
PRADŽIA

Mes tuomet nežino
jome, kad Stalino ir Hitlerio 
draugystės sutartyje jau iš 
anksto buvo aptartas Baltijos 
valstybių likimas. "Diploma
tiniam žaidimui" nusibodus, 
Molotovas storžieviškai ir at
virai Lietuvai pareiškė: "Ul
timatumą priimste ar ne, prie
šinsitės ar ne, o vis tiek šian
dieną (1940.VI.15) Raudono
ji Armija į Lietuvą žygiuos 
jau neribotais kiekiais!"

Tokį mūsų tautos ir 
valstybės tragišką momentą, 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona šaukėsi talkon Va
lentiną Gustainį. Prezidentas 
pavedė Gustainiui tuojau pa
rašyti laišką Sovietų Sąjun
gos Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkui M. 
Kalininui. Nedelsiant V.Gus- 
tainis šį laišką parašė ir prezi
dentas A.Smetona pasirašė. 
Maskva šiam laiškui neparo
dė jokio dėmesio.

Paskutinėmis Lietu
vos laisvės valandomis, į 
V.Gustainį kreipėsi mūsų vy

riausybė, pavesdama jam pa
rašyti raminantį atsišaukimą, 
kurį skelbė visa spauda, o ra
dijas jį perskaitė tautai kelis 
kartus. Tuo metu prezidentas 
Antanas Smetona žengė per 
sieną į Vokietiją.

V.Gustainis, netekęs 
darbo, matydamas okupanto 
atneštas didžiules permainas,, 
naujos tarnybos Kaune neieš
kojo. Iš Kauno persikėlė gy
venti į savo ūkį Žemojoje Pa
nemunėje. Provincijos kai
me jis tikėjosi ramiai praleisti 
laiką, kol paaiškės Lietuvos 
likimas, kai užsibaigs pasau
linis karas. Kad labiau pri
taptų prie kajmo gyventojų, 
V.Gustainis savo miestietišką 
aprangą pakeitė į ūkininko 
drabužius. Nors čia jis niekuo 
neprasižengė okupantui, su 
šeima buvo areštuotas ir iš
vežtas į Sibirą 1941 metų bir
želio 14-tos naktį. Atsisvei
kindamas su Lietuva, V.Gus
tainis buvo 45.m. amžiaus, jo 
dukra - 10-ties, o sūnelis - 
beveik 5-rių metų amžiaus. 
Žmonos amžius - nenurody
tas.

GUSTAINIS TAPO 
POLITINIU KALINIU

Žmonės, išvežami į 
Sibirą, buvo skirstomi į tris 
kategorijas: tremtiniai, poli
tiniai kaliniai ir kriminalistai. 
V.Gustainis iki 1945 metų 
kovo mėnesio priklausė trem
tinių kategorijai. Sufabrika
vus naują kaltinimą, V.Gus
tainis tapo politiniu kaliniu. 
Kaip tai atsitiko?

Kartą viena vietinė 
darbininkė užklausė V.Gus
tainį:

- Tikriausiai pas jus 
Lietuvoje ir kiaules geriau 
šerdavo, negu šičia maitina 
darbininkus?

- Nagi, žinote, - atsi
liepė Gustainis, - iš tikrųjų 
taip. Pas mus penimoms kiau
lėms bulvių ir miežinių miltų 
duoda tiek, kiek jos ėda.

Už šiuos žodžius V. 
Gustainis buvo išsiųstas į ka
lėjimą 1945 m. kovo 4 dieną.

1946 m. kovo 5 NKVD teis
mas Gustainį nuteisė 10 metų 
priverčiamų darbų lageriuose.

Metų metams slen
kant, Sibire susidėvėjo drabu
žiai ir apavas. Teko kūną 
dengti skudurėliais, dėvėti 
kažką panašaus į vyžas. O 
šaltis krisdavo net iki minus 
56 laipsnių Celsijaus. Kai esi 
alkanas ir darbo išvargintas, 
šaltis tampa dar baisesniu.

MARIJOS F. JANUŽIENĖS
KŪRYBA

SUDIEV, TĖVYNE

Sudiev, tėvyne mano brangi, 
Sudiev, sudiev, gal amžinai. 
Arkada dar į čia sugrįšiu, 
Tik Tu, Dievuli, težinai.
6.J
O kai aš būsiu prie Uralo, 
Tenai Tėvynės ilgesiuos.
Malda karšta prie Visagalio, 
Daina lietuviška paguos.

Ten mūsų prakaitas išlietas 
Aplaistys Sibiro kraštus. 
Žinok, aukoja tai kiekvienas 
Už gimtus ir mielus namus. 
(...)
(1946.III.18, kalinė, Marijampolės 
kalėjimas, 4 kamera)

BENAMIŲ DAINA

Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo,
Tu benamių sūnų už kalvų ir kalnų 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

Tavo lygūs laukai, tavo pievų takai
Tavo vasaros aukštas dangus
Šauks mane ir vilios - atgalios, atgalios. 
Širdį skels tartum varpas žvangus.

Be tavų spindulių, tavo žemės kelių, 
Man pailso kelionėje kojos,
Ir akis atsigaus laisvėj tavo dangaus
Ir širdis plaks tik tavo šilojuos.

Daug ištremta sūnų už Altajaus kalnų. 
Daugel krito kovoj dėl tavęs.
Jų mirtis ir kančia, mūsų kelias nakčia 
Tavo laisvės rytojų pašvęs.

Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo.
Tu benamių sūnų už kalnų, vandenų, 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.
44. XI. 23.

Šalia viso to, teko kentėti nuo 
nužmoginimo, žiaurių tardy
mų, nuo kalinių kriminalistų 
teroro. V.Gustainis buvo taip 
fiziškai nusilpęs, kad vos 
įstengdavo paeiti. Kai nugriū
davo, nebegalėdavo atsistoti.

V.Gustainiui teko ba
dauti apie 6 metus. Jo svoris 
buvo nukritęs iki 47 kg, arba 
iki 103 svarų.

Vyrų ansamblis koncertuoja St.Petersburge per Valentino Gustainio minėjimą. 
Kairėje - vadovas Aloyzas Jurgutis V.Mažeikos nuotr.

Draugų iš Ravensburgo laikų susitikimas po 50 metų, poeto 
Bernardo Brazdžionio 90-mečio minėjime. Iš kairės (stovi): 
Jonas Petronis, solistas Antanas Pavasaris, poetas B.Braz
džionis, H.Janužys. Sėdi: poetė M.Janužienė ir J.Petronienė
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I KITĄ GYVENIMĄ "Dirvos" novelės konkurso laimėtojai

Vladas Vijeikis

Tikiu, kad skaitytojai 
jau žino apie tuos trisdešimt 
devynis Kalifornijoje, kurie 
persikėlė į kitą - geresnį gy
venimą. Kiekvienas iš mūsų 
norėtų persikelti kur nors ge
riau. Šiuo metu mano draugai 
kilnojasi iš Čikagos į Floridą 
ar Kaliforniją. Ten, sako, ge
riau. O tie trisdešimt devyni 
nukeliavo tiesiai į rojų. Kal
bama, kad jie nukeliavo spe
cialiu lėktuvu, atsiųstu jų pa
siimti. Didelė pažanga. Kada 
aš noriu skristi kur nors, man 
tenka valandą brautis per au
tomobilių spūstį į aerodromą. 
Kartais tenka laukti, jeigu 
sniegas, vėtros arba nulūžo 
lėktuvo sparnas. O čia, atsi
gulė į lovą ir švyst... jau dan
guje ar kitoje planetoje, ar 
dar kur kitur, bet geriau negu 
žemėje. Nepaprasta kompiu
terinė pažanga.

Nesu koks laukinis, 
kad neatkreipčiau dėmesio į 
šį įvykį. Bet kaip tas nevier- 
nas (netikėlis) Tamošius 
ėmiau svarstyti ir abejoti. Pir
miausia, ar man reikia iš 
anksto užsakyti vietą tame 
lėktuve? Kiek svarų važtos 
galiu pasiimti su savim? Gal 
prireiks aname gyvenime... 
O kaip su "Dirvos” prenume
rata? Kaip adresą pakeisti ir 
kiek tos naujos karalystės pi
nigų turiu pasiųsti? Reikės ir 
gerą auką pridėti.

Toje ašarinėje žemė
je palikę irgi tikisi iš tavęs 
gauti pakvietimą. Jei ten paš
tas geriau veikia, tai greit 
gaus, o jei ne, tai teks laukti 
kito gyvenimo. Tai vis sun
kiai sprendžiami klausimai.

Bet daugiausia jaudi
na, kaip atrodysiu anoje pla
netoje? Visai nenorėčiau pa
sirodyti toks, kaip dabar. 
Žvilgteriu į fotografijas ir 
taip nusikeikiu, kad joks pa

A. f A.
Inž. VYTAUTUI DIDŽIULIUI
mirus, reiškiu gilią užuojautą jo žmonai 
JADVYGAI, dukroms VIDAI ir MILDAI bei jų 
šeimoms, broliui inž. ALGIUI ir jo šeimai

Juozas Maurukas

dorus laikraštis nespausdins, 
į veidrodį seniai nebežiūriu. 
Skutu barzdą užsimerkęs. 
Tad vaikščioju su trečdaliu 
plaukų ant smakro. Taigi, ko
kią išvaizdą gausiu? Jeigu tą 
pačią, kaip dabar, geriau pa
siliksiu, kur esu: Marųuete 
parke, Čikagoje. O anoji ka
ralystė tegul skradžiai.

Mano draugas Flori
jonas taip pat susirūpinęs 
persikėlimu į kitą dangišką 
šalį. Jis klausinėja:

- Ar uošvė viename 
bute bus? Ar žmona bus at
jauninta? Kiek "morgičių" 
reiks mokėti? Ar turėsiu gerą 
automobilį?

Mane labai papiktino 
tokie žemiški Florijono rū
pesčiai. Juk ten kitas gyveni
mas: jokių bėdų. Ir sakau 
jam:

- Visa, ką tu kalbi, 
atsiduoda žemišku tvaiku. 
Ten juk kitas gyvenimas. 
Mane daugiausia rūpina, kaip 
aš atrodysiu. Nenoriu, kad 
kokia dangiška dama užsuktų 
nosį, į mane žvilgterėjusi.

- Menka problema, 
Pasakyk graboriui, kad ap
kirptų plaukus, apskustų tai, 
ką vadini barzda, padažytų 
antakius ir žandus. Tik kad 
nesumaišytų. Antakius - juo
dai, o žandus - ružavai. Ir 
štai: tinkamas anam gyveni
mui. Susitiksime ir kad pa
gyvensime.

Čia suabejojau: ar 
gyvensim, ar kaip kitaip bus? 
Nebenorėjau veltis į ilgus 
svarstymus. Palikau. Tebū
nie, kaip bus...

Šį keistą įvykį pasi
grobė televizija ir kedena iš 
visų pusių. Kaip visados, at
siras pamėgdžiotojų, o dar 
daugiau - išnaudotojų. Tad 
nenustebčiau, pamatęs laik
raštyje tokį skelbimą:

"Mes pigiai ir grei
tai perkeliame į geresnį gy
venimą. Erdvės lėktuvas 
išskris kitą savaitę. Užsaky
kite vietas jau dabar. Dar yra 
likę keletas vietų prie lango. 
Kredito kortelių nepriima
me. Tuojau pat kreipkitės į 
Antgamtinio gyvenimo 
agentūrą".

Ir nenustebčiau, jei 
norinčių ekskursantų atsiras
tų.

KAINA
Lina Bubliauskaitė- 

Jukonienė

Juozas nerado žo
džių. Jį pritrenkė buvusio 
Adomo moksladraugio išsigi
mimas. Ar tai tas pats Jurgis, 
kuris su Adomu kartu organi
zuodavo jaunimo gegužines? 
Juozas nežinojo, ką atsakyti. 
Tylėjo ir kaimynė, baimingai 
žvilgčiodama į savo namų 
pusę.

- Tai va, - toliau 
dėstė stribas. - Pasiimk dra
bužių, maisto ir einam.

- Kur? - išsigando 
Juozas. - O kaip mama?

- Man liepta tave pri
statyti ir aš nieko nežinau. 
Greitai sukis. O jei neee..., - 
stribas iškalbingai uždėjo 
ranką ant ginklo.

Visi trys suėjo į vidų, 
mamos kambario durys buvo 
praviros. Juozas buvo tikras, 
kad stribas matė mamos būk
lę. Jo galvoje mintys ūžė kaip 
bičių avilys. Brolio žūtis, ma
mos liga ir baimė dėl savęs.

- Teta, pabūkite su 
mama, kol aš grįžiu, - prale
meno Juozas.

Šiuos žodžius jis iš
tarė automatiškai, nes nebuvo 
tikras, ar dar grįš į namus.

- Gerai, Juozeli, ge
rai, pabūsiu. Kaip dabar ją 
vieną paliksi?

Moteris baimingai 
žvilgčiojo į stribą.

Juodu išėjo. Iki mies
telio - apie keturi kilometrai. 
Ėjo pėsčiomis, stribas dviratį 
vedėsi šalia. Jie ėjo nekalbė
dami. Juozas bijojo ko nors 
klausti, o stribui buvo įsakyta 
nieko neaiškinti. Vienu mo
mentu Juozui dingtelėjo min
tis: "Gal bėgti?” O jeigu nu
šaus? Bet pabėgęs, kur ding
si? Prano likimo jis nenorėjo. 
Mamos vienos taip pat nepa
liksi. Ką jie su manimi darys? 
Tardys, muš, kaulus laužys? 
Tegul daro, ką nori, Juozas 
nieko neišduos. Dabar jis pri
siminė mamos žodžius, pasa
kytus broliams: "Vaikai, ma
no brangiausi, man bus leng
viau jus laidoti, negu matyti 
gyvus išdavikus. Neišduokite 
Lietuvos, neišduokite mūsų 
žemės, neišduokite manęs. 
Nesuterškite velionio tėvo at
minimo". Ne, Juozas nieko 
neišduos, kad ir kas beatsitik
tų. Nesulauksite, pasmirdę 
stribai. Juozas kiečiau sukan
do dantis.

Miestelyje Juozą nu
vedė tiesiai į stribyną. įėjus į 
vidų, Juozo veidan tvokste
lėjo alkoholio, tabako ir krau
jo dvokas. Jis nesąmoningai 
pasipurtė, norėdamas nusi
kratyti jį apėmusį šleikštulį. 
Stribas žvilgterėjo į Juozą, 
bet nieko nepasakė, tik paten
kintas sukikeno. Atidarė vie
no kambario duris:

(Tęsinys)
Juozas užkibo už pir

mos pasitaikiusios minties - 
reikia bėgti pas kaimynę. Ji 
yra gera mamos draugė, gal 
ką patars.

Juozas atsargiai už
darė kambario duris, lyg bijo
damas pažadinti mamą. Kai 
nubėgo pas kaimynę, iš jos 
akių suprato, kad ši viską ži
nanti. Vakarykštė Kazėnų 
Pranuko žūtis apskriejo visą 
kaimą.

- Teta, - net nepasi
sveikinęs pradėjo Juozas. - 
Su mama visai blogai. Gal 
galėtumėte kuo padėti?

- Kas gi jai pasidarė, 
Juozeli? Ko taip sunerimęs?

- Vakar naktį kaip 
paguldžiau, taip ir nesikelia. 
Nieko nekalba ir nemato, 
nors žiūri atmerktomis aki
mis.

- Dievuli mano, šito
kia nelaimė... - užjaučian
čiai kalbėjo moteriškė.

- Iš ryto maniau, kad 
jau viskas, net žvakę norėjau 
degti. Bet, ačiū Dievui, dar 
gyva. Tik aš nežinau... neži
nau, ką daryti ir kaip toliau 
bus...

- Tai nelaimė... tai 
bėda... - vis kartojo kaimy
nė.

- Teta, būkit tokia 
gera, einame pas mus. Gal 
jūs kuo galėsite padėti?..

- Dabar tokie lai
kai... savo šešėlio bij ai...

Juozas griebė kaimy
nę už rankos, pasirengęs ją 
pabučiuoti.

- Teta, maldauju, pa
dėkite man. Aš nežinau, ką 
daryti.

- Einu pasiimsiu sa
vo darytę žolelių antpilo... 
nežinia, kaip man pasibaigs 
šis apsilankymas, - su savimi 
kalbėdama, tūpčiojo kaimy
nė. Ji uždarė kamaros duris.

- Tai einame, vaike
li. Kaip bus, taip... Kas gi tau 
dabar padės?

Abu išskubėjo į Ka
zėnų sodybą. Dar iš tolo pa
matė į namo sieną atremtą 
dviratį. Kas čia galėtų būti? 
Žengdami į trobą, tarpduryje 
susidūrė su buvusiu Adomo 
mokslo draugu, kuris dabar 
tarnavo okupantui. Stribas 
demonstratyviai laikė ranką 
ant pistoleto.

- Tai ką, herojau? - 
kreipėsi jis į Juozą. - Kodėl 
namie nebūni, kai tavęs ieš
kome?

Juozas akimirka su
triko. Nejaugi ir jo eilė atėjo? 
Karštligiškai ieškodamas žo-« 
džių šiaip taip išspaudė...

- Tai...kad... va, 
mama susirgo. Kaimynę pa
sikviečiau pagalbon.

- Susirgo, - ironiza
vo stribelis. - Kai sūnūs į 
banditus išėjo, tada nereikėjo 
sirgti...

- Va, atvežiau, - ir 
stumtelėjo Juozą į kambarį. 
Pats pasiliko už durų.

Kambarys buvo pri
temdytas sunkiomis užuolai
domis. Grindys nešvarios, 
pilnos nuorūkų, apneštos pur
vu. Už stalo sėdėjo vyriškis 
su kariška rusiška kepure ant 
galvos. Kepurės snapelis bu
vo nusmauktas ant pakaušio. 
Jo veido ir akių nebuvo ga
lima įžiūrėti - sėdėjo nugara į 
langą.

- Aha! Vot ir susiti
kome. Kaip laikaisi, bandiū- 
ga?

Vyriškis pakilo iš už 
stalo. Juozas tebestovėjo prie 
durų.

- Sėsk! - sukoman
davo enkavedistas ir, neskau
džiai spyręs į kelių linkius, 
žaibiškai pasodino Juozą ant 
taburetės.

- Tai gaila brolelio 
bandito? Matei "pašarvotą" 
patvory?

Ačiū Dievui, Juozas 
nematė. Jam su kaupu pakan
ka ir to, ką šiomis dienomis 
išgyveno.

Enkavedistas be di
desnių įžangų paklausė:

- Kur tavo brolelis 
Adomas, "laisvės kovotojas"?

Juozas tylėjo, nes ne
žinojo, kaip elgtis tardomam. 
Be to, jis tikrai nieko nežino
jo apie Adomą.

- Kur Adomas, klau
siu?! - suklykė tardytojas 
Juozui tiesiai į ausį.

Juozas net krūptelėjo 
iš netikėtumo.

- Ko čia krūpčioji, 
kaip merga prieš... Kur Ado
mas, klausiu? Manai, kad aš 
su tavimi ilgai terliosiuos?!

- Aš nežinau, kur 
Adomas, - sukaustytas bai
mės, vos išstenėjo Juozas. - 
Tikrai nežinau.

- Nežinai?! Tuoj su
žinosi! - ir taip trenkė Juozui 
į ausį, kad tas nusirito ant 
grindų. Sumušta ausis spen
gė, o veidas degė, kaip ver
dančiu vandeniu apipiltas.

- Stok greičiau, tu 
banditų išpera! - klykė suplo
nėjusių iš pykčio balsu tardy
tojas.

Juozas sunkiai kėlėsi, 
remdamasis rankomis į ne
švarias grindis. Tuo momentu 
atsidarė durys ir įėjo rusas 
karininkas. Jis sustojo ir žiū
rėjo čia į tardytoją, čia į besi
keliantį Juozą. Tardytojas at
sistojo "ramiai".

- Draugas leitenante, 
draugas Kovaliovai...

Aaa? Tai čia tas pats 
Kovaliovas, apie kurį visas 
valsčius kalbėjo? Juozas jį 
pamatė pirmą kartą. Jis galu
tinai pasimetė, nes žmonės 
kalbėjo, kad Kovaliovas per 
tardymus žmones užmušąs, 
pakariąs ir visaip kankinąs. 
Dabar jau baigta...
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SPORTO ŽINIOS
ŠACHMATŲ 

PIRMENYBĖS

1997 metų Siaurės 
Amerikos lietuvių šachmatų 
pirmenybės įvyks 1997 m. 
balandžio 26 ir 27 dienomis, 
Baltimorės Lietuvių Klube: 
851 Hollins St., Baltimore, 
Md., tel. 410-685-5787. Jas 
vykdo Baltimorės Lietuvių 
Atletų klubas. Numatoma 
žaisti 5-kių ratų šveicariškąja 
sistema, pagal USCF taisyk
les. Laiko riba - 90 minučių 
("Sudden death"). Bus žai
džiami 3 ratai pirmąją dieną 
ir 2 ratai - antrąją dieną. Pir
mojo rato pradžia 9:30 v.r. 
Registracija nuo 8:30 v .r.

Atsižvelgiant į daly
vių skaičių bei kitas aplin
kybes, žaidėjų bendru susita
rimu, turnyro forma gali būti 
pakeista. Laimėtojui teks dr. 
Algirdo Nasvyčio Atminimo 
pereinamoji taurė, įsteigta 
1982 metais. Be to, pirmųjų 
trijų vietų laimėtojams ir ge
riausiam jauniui skiriamos 
ŠALFASS-gos žaidynių pla- 
ketės. Bus ir piniginės premi
jos už tris prizines vietas. 
Pereitų metų laimėtojas - Ed
vardas Staknys iš Niujorko.

Dalyvauti kviečiame 
visus lietuvių kilmės šachma
tininkus. Dalyvių skaičius - 
neapribotas. Jaunių amžius: 
17 metų ir jaunesni. Dalyvių 
registracija - iki 1997 m. 
balandžio 19 imtinai, šiuo 
adresu: Viktoras Sajauskas, 
9184 Windflower Dr., Elli- 
cott City, MD 21042, tel. 
410-418-8344. Jei vėluojate -

kreipkitės į V. Sajauską.
Išsamią informaciją 

teikiame ŠALFASS-gos klu
bams ir pavieniams šachmati
ninkams (jei turime jų adre
sus). Kitais atvejais kreipki
tės į V.Sajauską ar V. Nasvy- 
tį. Vytautas Nasvytis yra 
ŠALFASS-gos šachmatų ko
miteto vadovas. Tel. 216- 
631-0210.

RAKETBOLO 
PIRMENYBĖS

1997 metų Šiaurės 
Amerikos lietuvių raketbolo 
(Racąuetball) pirmenybės 
įvyks 1997 m. balandžio 26 
d., šeštadienį, Severna Park 
Racąetball Club, 8514 Vete- 
rans Hwy., Millersville, MD 
21108. Tel. 410-987-0980.

A. f A.
VERONIKAI JURGULIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame broliui 
PRANUI RAZGAIČIUI bei visai jo šeimai ir 
kartu liūdime

Liudvika ir Vincas Apaniai
Jonas Balbatas 
Regina Čiuberkienė 
Aleksas Petrauskis 
Joana Račilienė 
Onutė ir Vacys Rociūnai 
Angelė ir Vytautas Staškai

Kovo 4 d. žiaurios ligos iškankinta Panevėžyje 
mirė Sibiro Kankinė

MARIJA MAŽELYTĖ - 
ŽVYKIENĖ

Velionės broliui, mūsų mielam bičiuliui 
režisieriui PETRUI MAŽELIUI reiškiame 
nuoširdžią užjautą

Onutė ir Pranas Dovydaičiai 
Izabelė Oksienė
Danutė Kaškelienė 
Rūta Šakienė 
Vladas Gilys
Liūdas Reivydas

Millersville yra pietinis Balti
morės priemiestis. Pirmeny
bes vykdo Baltimorės Lietu
vių Atletų klubas.

Klasifikacija - pagal 
žaidėjo amžių varžybų dieną.

Varžybų pradžia - 
9:30 AM. Registracija - nuo 
8:30 AM. Išankstinė dalyvių 
registracija - iki 1997 m.

balandžio 12 d. imtinai, pas 
turnyro vadovą Vincą Dūlį, 
šiuo adresu: Vincas Dūlys, 
616 Cedarwood Lane, 
Crownsville MD 21032. Tel. 
410-987-5275. Fax: 410-381- 
3758. Papildomai galite 
kreiptis į Vytą Dūlį, tel. 410- 
381-3758 ir Algirdą Veliuo
ną, tel. 410-744-2044.

PADĖKA

A. A.
VYTAUTAS DIDŽIULIS - 

ANTANAITIS
1997 m. vasario mėn. 27 d. netekome mūsų 
mylimo vyro, tėvelio ir senelio. Palaidotas 
1997 m. kovo mėn. 3 d. mauzoliejuje.

Širdingai dėkojame Jo Ekscelencijai 
vyskupui Pauliui Baltakiui, gerb. kunigui V. 
Pikturnai. Reiškiame širdingą padėką mūsų 
parapijos gerb. klebonui Cassidy už lankymą 
ligonio kiekvieną dieną su malda ir palaimini
mu, už jų atsisveikinimo žodžius šermenyse.

Ačiū už atnašautas šv. Mišias ir palydė
jimą j amžinuosius namus. Dėkojame dr. 
A.Valatkai už maldų skaitymą bažnyčioje. Dė
kojame giminėms ir draugams, gyvenantiems 
Pietų Amerikoje, Lietuvoje, Kanadoje, Vokie
tijoje ir visiems, gausiai dalyvavusiems šer
menyse ir laidotuvėse.

Dėkojame už atsisveikinimo žodžius p. V. 
Dzenkauskui, p. V.Abraičiui, p. K.Žolynui ir p.
J.Janušaičiui.

Ačiū visiems už užprašytas šv. Mišias, 
gėles, aukas labdarai, užuojautas, pareikštas 
asmeniškai ir raštu.

Giliame liūdesyje: 
žmona Jadvyga, 
dukros Vida ir Milda su šeimomis

i SVARBU: laišku rašymas Amerikos valdžios
I 1 PAREIGŪNAMS PRAŠANT JŲ PARAMOS BALTUOS ŠALIŲ

ĮSTOJIMUI Į NATO.

a. Prašome parašyti keturis laiškus: prezidentui, kongresmenui ir abiem 
senatoriams
b. Laiškas būtinai turi būti parašytas ranka/mašinėle- orginalas ir pasirašytas.
c. Aiškiai pažymėkite vardą, pavardę ir adresą laiške, kad galėtų Jums atsakyti.
d. Sekite pateiktų pavyzdinių laiškų tekstus, įrašydami savo valstijos ar rajono 
kongr^nenų ir senatorių pavardes.

PAVYZDINIAI TEKSTAI:

Data
Jūsų vardas, pavardė

Jūsų adresas

The Honorable William J. Clinton
The White House
Washington, D.C. 20500

Dear Mr. President:

I strongly urge you to support the admission of Lithuania, 
Latvia and Estonia into NATO.

Jūsų parašas

Data
Jūsų vardas, pavardė

Jūsų adresas

The Honorable Jūsų atstovo vardas, pavardė
U.S. House of Representatives
Washington, D.C. 20515

Dear Representative JŪSŲ atstovo pavardė :

I strongly urge you to support House Con. Resolution 10, 
introduced by Congressman Solomon, regarding the Baltic 
Statės and NATO.

Jūsų parašas

Data |
Jūsų vardas, pavardė

Jūsų adresas

The HonorableJūsų vieno senatoriaus vardas,pavardė 
United Statės Sene*^
Washington, D.C. 20510

Dear Senator Jūsų vieno senatoriaus pavardė :

I strongly urge you to support the membership of the Baltic Statės 
in NATO. Your support of H. Con. Res. 10 is important.

Jūsų parašas

Data
Jūsų vardas, pavardė

Jūsų adresas

The Honorable Jūsų kito senatoriaus vardas, pavardė 
United Statės Senate
Washington, D.C. 20510

Dear Senator Jūsų kito senatoriaus pavardė:

I strongly urge you to support the membership of the Baltic 
Statės in NATO. Your support of H. Con. Res. 10 is 
important.

Jūsų parašas

Amerikos Lietuvių Taryba
5600 South Claremont Avenue, Chicago, IL 60636-1039 USA
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RENGINIŲ KALENDORIUS
• GEGUŽĖS 11 d. 11:30 v. 

ryto - Motinos Dienos priešpie
čiai, parapijos salėje. Rengia šv. 
Jurgio parapijos taryba

• GEGUŽĖS 26 d. 8:30 v. ryto
- Memorial day: apeigos, šv. 
Mišios, pusryčiai. Rengia Kata
likų Karo Veteranų 613-asis 
postas Šv. Jurgio parapijoje

• BIRŽELIO 1 d., sekmadienį
- Ateitininkų Šeimos šventė, 
Dievo Motinos parapijoje

LIEPOS 19 d. 5:00 v.v. - Lie
tuvių kultūrinių darželių vakaro
nė Gwinn Estate

• LIEPOS 20 d. 11:30 ryto - 
šv. Jurgio parapijos gegužinė šv. 
Jurgio parapijos sodyboje

• SPALIO 18-19 d. - ne
mokami skiepai nuo gripo. Ren
gia šv. Jurgio parapijos taryba

• LAPKRIČIO 16 d. nuo 11:30 
iki 3:30 v.p.p. - šv. Jurgio

parapijos Rudens festivalis
• GRUODŽIO 20, 21 d. - šv. 

Jurgio parapijos Kalėdinių kepi
nių pardavimas

• GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. - 
Bendros Kūčios šv. Jurgio para
pijos salėje

•LIETUVOS AIDAŠ"-
Vilniųje leidžiamas pat-| 

Iriotinės minties dienraštis^ Š
ggeriausiai informuoja apie| 
gLietuvą. Prenumerata oro| 

paštu metams - $130 pu-j 
sei metų - $ 70 JAV. Į 

* .. ig Prenumeratą priima:g 
^Bronius Juodelis, 239| į:: #
gBrookside Lane, Willow-| 
;brook, IL 6O514.Tel.| 
1(630)986-1613 |

V.Bacevičiaus nuotraukoje: netolimoje praeityje aktyvaus visuomenininko 
klivlendiečio Kazio Žiedonio 90-čio minėjimas Pensininkų klube

OHAJO (OHIO) JVYKIAI

Psychological Health Center and 
Alcoholism Treatment Program, Ine. 

6315 Pearl Road, Suite 101
Parma Heights, Ohio 44130

Telefonas: (216) 845-9061 
Faksas: (216) 8454-9062 

Dr. Gintautas Z. Sabataitis Psichologas 
Priimame "Medicare" ir kitus sveikatos apdraudimus

EUROPA TRAVEL 692-1700

Balandžio 19-20 d.- 
Coin Show and Sale - Mo
netų paroda ir pardavimas. 
Lafayette Hotel, 101 Front St., 
Marietta. Tel. 304/422-4375

Balandžio 19-20 d.- 
Charlton Festival of Crafts 
and Flowers - Rankdarbių ir 
gėlių festivalis. Willoughby 
South High School, 5000 
Shankland Rd. Willoughby. 
Tel. 216/946-6318.

Balandžio 19-20 d.- 
Samantha’s Ice Cream Sočiai 
- Valgomų ledų vaišės. Roc- 
ky River Senior Center, 
21014 Hilliard Blvd., Rocky

River. Tel. 216/331-0600.
Balandžio 20 d.- 

Earthfest '97-1997 m. Žemės 
šventė. Cleveland Metropar
kų zoologijos sode, nuo 9 
vai. ryto iki 5 vai. p.p. 3900 
Brookpark Drive. Eitynės iš 
miesto centro - Public Squa- 
re į zoologijos sodą prasidės 
8:45 vai. ryto. Užsiregistravę 
dviratininkai ir žygiuotojai 
bus nemokamai įleidžiami į 
zoologijos sodą. Tel. 216/281 
-6468.

Balandžio 20 d. - 
Apollo's Fire - Čekų baroko 
ir modernioji muzika. Bohe-

a 
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L0WEST AIR FARES 
available worldwide 

(PE8TS OH TRAVfcl 
TO EAST EUROPE 

passports * visas* prepaid tickets 

serVing our community
FOR OYER 35 YEARS
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“LEADERS IN L0W COST TRAVEL”

ATLANTA IMPORT EXPORT
JŪSŲ PASLAUGOMS CLEVELAND’E MŪSŲ ATSTOVAS:

LITMA IMPORT EXPORT
639 EAST 185 STREET

CLEVELAND OH 44119 
216-481-0611

SIUNČIAME SIUNTINIUS LAIVU
LABAI SKUBIEMS SIUNTINIAMS - ORO CARGO 

AUKŠTOS KOKYBĖS MAISTO SIUNTINIAI

JOSI] SIUNTINIUS PRISTATYSIME I namus 
BET KURIOJE LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS, 

BALTARUSIJOS VIETOJE, O TAIP PAT MASKVOJE, 
PATERBURGE IR KALININGRADO SR.

ATLANTA IMPORT EXPORT 
(312) 434-2121 arba (800) 775-7303

APSAUGA 
NUO PLĖŠIKŲ

Mūsų krašte esama 
visokių saugumo bendrovių, 
kurios apsaugo elektroniniais 
saugikliais gyventojų namus 
nuo plėšikų. Aišku, už tą ap
saugą kas mėnesį reikia mo
kėti.

Su nuostaba teko 
skaityti apie namų apsaugą 
Afrikoje, - Zimbabvėje. Ten 
Harare mieste gyvenantis 
Ben Vermuelen įkūrė "Rep- 
sec" (Šliužų saugumo") bend
rovę. Už $12 per dieną jis, 
užklijavęs visus kliento namo 
plyšius, palieka juose kelias 
nuodingas gyvates. Prie durų 
pakabina dviem kalbom įspė
jimą ir gyvačių piešinį neraš
tingiems plėšikams perspėti. 
Anot jo, žmonės dažnai ban
do apsaugoti savo namus nuo 
plėšikų visokiais įmantriais 
įrengimais. Tačiau ir plėšikai 
dabar išgudrėjo - jie suranda 
būdus, kaip tuos saugiklius 
apeiti. B. Vermuelen grįžo į 
apsaugos esmę - prietarus ir 
baimę. Harare miestas yra

mien National Hali, 4939 
Broadway Avė., Cleveland. 
Tel. 216/526-7730.

Balandžio 24-27 d.- 
Lima Noon Optimists Home 
Show - Vidurdienio optimis
tų namų paroda. Allen Coun
ty Fairgrounds. Tel. 419 / 
225-5781.

Gegužės 5 d. - Stark 
County Senior Citizens Day 
- Stark apskrities senolių die
na. Canton Memorial Civic. 
Globoja East Ohio Gas b-vė 
ir Canton miestas, 55 m. arba 
vyresniems. Mokestis - $2. 
Tel. 330/478-3155.

Ger.J.

tinkama vieta, kurioje galima 
naudoti gyvates apsaugos 
tikslais. Zimbabvė nepasižy
mi smurtiniais nusikaltimais, 
bet ten apstu įsilaužimų. 
Dauguma dirbančiųjų žmonių 
gauna mėnesio trukmės atos
togas ir ilgesniam laikui pa
lieka tuščius savo namus. O 
svarbiausia: tame krašte yra 
gausybė Egipto kobrų. B. 
Vermuelen jas renka iš žmo
nių, kuriems, aišku, nepatin
ka kobros, besiveisiančios jų 
kiemuose. Jie jam moka už 
tokį patarnavimą.

Garsas apie "šliužų 
saugumą" greit pasklido ir at
baidė plėšikus. Dabar B. Ver
muelen derasi su vietos val
džia, kad išduotų jo verslui 
leidimą. Aišku, jau atsirado 
"šliužų gerovės globėjų", 
kurie protestuoja prieš kobrų 
"išnaudojimą." Ger.J.

KEIS VAIRUS Boeing-737 
LĖKTUVAMS

JAV-jų Federalinė 
aviacijos administracija 
(FAA) nusprendė, kad Boe-

ing bendrovė turi patobulinti 
vairus visiems plačiausiai pa
saulyje skraidantiems SDraus- 
miniams Boeing 737 lėktu
vams.

JAV Viceprezidentas 
Al Gore pareiškė, kad Boeing 
b-vė apmokėsianti daugumą 
pakeitimo išlaidų, nes norima 
išvengti neišaiškinamų lėktu
vų avarijų. Pakeitimai turėtų 
pašalinti galimą, vairo kryp
ties savaiminga judėjimą, 
kuris padaro lėktuvą nesuval
domą. Naujas vairas leis la
kūnams išvengti tokių staigių 
vairo posūkių.

"Mes norime užtik
rinti, kad vairas judėtų pagal 
lakūno norą", - pareiškė 
FAA administratorė Linda 
Daschle. Šis pakeitimas ne
rodo FAA arba Boeing b-vės 
prisipažinimo, kad dabartinis 
Boeing-737 vairas yra netin
kamas ir sukėlęs neišaiškina
mas avarijas. 1994 m. netoli 
Pittsburgh, PA miesto ir 1991 
m. Colorado Springs, CO. 
mieste dėl netikėto posūkio 
sudužo Boeig-737 tipo 
sprausminiai lėktuvai. Ger.J.



DIRVA
NAUJI "DIRVOS" 

PRENUMERATORIAI
(1997 metų sausis - kovas)

B.K. Urbanas
Algis Kušlikis
Janina Januškienė

J.Laugalys
Julie Minkūnas

A. Liepinaitis
Juozas Raškauskas

Juozas Naikelis

Aloyzas Pechulis

Daina Kasputis

Justinas Rasas

Juozas Širvinskas

A. Kriaučiūnas
Donna Frizelis

Ed. Frizelis

J. Romeikaitė Jūr. Korp!

Lietuvos Politinių Kalinių 
ir tremtinių sąjungos 
Panevėžio skyrius
R. Kisielius
Rimantas Saikus
Ilona Pivoriūnas
Bronius Keturakis

Julius Smetona
Vitas Roversteinas

GAL PAŽINOJOTE 
MANO SENELĮ?

Cicero IL 60632
Isaile AZ 86556
Panevėžys Lietuva
(užsakė: Eug. Vigelis)
Cambridge Ont. Canada 
Washington D .C.
(užsakė: R. Minkūnas - tėvas) 
Riverside IL
Toronto Ont. Canada
(užsakė: Jonas Petronis LA) 
Omaha NE 68108
(užsakė: Jonas Petronis LA)
Santa Monica CA 90405
(užsakė: Jonas Petronis LA) 
La Crecenta CA
(užsakė: Jonas Petronis LA) 
Las Vegas NV 89108 
(užsakė: Jonas Petronis LA) 
Chicago IL 60655
(užsakė: Z. Janušienė)
Oak Lawn IL 60453
Burbank IL 60459
(užsakė: Mrs. Edward Frizelis) 
N. Royalton OH 44133 
(užsakė: Mrs. Edward Frizelis) 
Vilnius Lietuva
(užsakė: Alg. Gustaitis ) 
Panevėžys, Lietuva
(užsakė: BALFo Cleveland 
skyrius)
Smerville, NJ
Cleveland, OH
Cleveland, OH
New Berlin, WI
(užsakė: Valdas Adamkus)
Beachwood, OH
Toronto, Canada
(užsakė: Elena Šarkauskienė 
Cleveland, OH

Gerbiamieji, prašau 
Jūsų pagalbos. Aš, Belins- 
kas Vaidotas, Rimanto s., no
riu surasti senelio mirties liu
dijimą.

Mano senelis, Bilins- 
kas Mykolas, Izidoriaus s. 
(gali būti: Bielinskas, Belins- 
kas) gimė 1909 m. vasario 1 
d. Bingelių km., Merkinės 
valsčiuje, Alytaus apskrityje. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
jis buvo Lietuvos kariuome
nės karininkas (laipsnio neži
nau). Vedė Stankevičiūtę 
Oną, Antano. Apie 1939 me
tus jie susituokė Alytaus baž
nyčioje. Turėjo du sūnus: 
Jaunutį ir Rimantą.

1944 metais pasitrau
kė į Vakarus. 1948 m. atvyko 
į JAV (manoma, į Lovelom, 
Masachuset valstiją, bet tikrai 
nežinau). Ten vedė antrą kar
tą. Ar turėjo vaikų, nežinau. 
Mirė apie 1973-76 m. Su mū

RITA STAŠKUTĖ

Born To Travet
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 

CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980 
Fax: (216)831-5028

LIETUVA — 1997
Skrydžiai į Vilnių dar vis geriausiomis kainomis 

Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas 
Bendradarbiaujame su Lietuvos Avialinijomis

Matas & Associates
NORMLS

mm
realtor" MIS

sų šeima Lietuvoje ryšių ne
palaikė, nes bijojo jai pa
kenkti. Apie tai liudija Roko 
Jaskelavičiaus senas laiškas, 
rašytas giminėms. Buvusioje 
Injurkolegijos atstovybėje 
Lietuvoje (dabar advokatų 
kontoroje "Foresta"), apie bu
vusį palikimą liudija 1976 m. 
įrašas "2042 Belinskas Mi
ke".

Norėčiau sužinoti se
nelio mirties vietą ir laiką, 
taip pat surasti jo žmoną, vai
kus, jei jų turėjo, jų adresus.

Labai prašyčiau pa
skelbti šį prašymą. Gal atsi
lieptų žmonės, pažinoję My
kolą Bilinską (Belinską, Bie- 
linską) arba jo šeimą. Mano 
adresas: Vaidotas Belinskas, 
Architektų g. 196-40, Vilnius 
2049 LT.

Su pagarba ir viltimi 
Vaidotas Belinskas

"DIRVAI" 
AUKOJO:

Omahos Lietuvių Moterų klu
bas, Omaha NE.......  300
A.Valiulis, Los Angeles,CA 100 
Bronė Miklienė St. Pete., FL 
(Prisiminimui jaunystės dienų 
draugės a.a. Eleonoros Vaškely- 
tės -Gopienės)....................... 50
C.Mickūnas, Centervil., MA 25 
V.Raulinaitis, Chastsw.,CA 25 
A.Ploplys, Golden Eagel, IL...15 
BLiaudanskis, Caman. I.,WA15
H. Kripavičius, Wlby, OH.....10
S.Gruzdy s-Laino, New York 5 
P.Matas, Mentor, OH............... 5
S.Bačkaitis, GreatFls. VA...... 5
A.Pavilionis, Lemont, IL......... 5
L. Matonis, Langhome, PA...... 5
M. Byla, Pittston, PA.................5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

PATIKSLINIMAS
"Dirvos" 13-ame nu

meryje, str. "Šauliai ruošiasi 
suvažiavimui" neteisingai nu
rodyta "Žalgirio" kuopos iž
dininkės pavardė. Iždininkė 
yra Nora Gečienė.

Nėw and used Tires, Brakes, Shocks, Struts, 
Mufflers, lube oil and Filter

• Buy any 4 tires and receive a P.S. Tire hat!

OF=»EISI
Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm 866 E. 200 th St.
Sat.: 8 am to 4 pm Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac

JAKdBS AND SON
Laidojiipo Įstaiga
WilliarnJ. Jakubs Sr.
WilliarnJ. Jakubs Jr. 
Kepoetb Scbrpidt ir 
Barbara Jakubs Scbnjidt

LicenzKoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Clevelapd, 0l)io 44119 
36000 Lakesfrore Blvd. Eastlake, Ofoio 44095 

Telefonas: 531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama, 
teikianti jaukia atmosfera liūdesio valandoje. 
Dideli ackste automobiliams pastatytu

RITA MATAS * Broker *G.R.I.« Licepsed Real Estate Appraiser
^ 17938 NeffRoad

Clevelapd, 0H. 44119 Pepper Pike, 0b. 44124
(216)486-2530

ADV. VYTAS MATAS teisinis patarėjas

2412 Cedarwood Road

(216) 473-2530

Litl^uapiai) Credit Upiop
Lietuvių Kredito Kooperatyvas

767 East 185tb Street Clevelapd, 0l)io 44119 481-6677
Paskolos parpų reipoptui pcio 7% 
Dėl smulkesnės informacijos skambinkit TAUPAI 
Prieš perkant naują mašiną - pasiteiraukite TAUPOJE 
Naujom n? a ši porų - nuo 7.0% Naudotom mašinom - nuo 8.5%

DARBO VALANDOS: antradienį, trečiadienį
ir ketvirtaaiepį--------------------------- 9:00v.r. - 4:00p.p.
penktadienį------------------------------ 9:00v.r. - 6:00p.p.
šeštadienį-------------------------------- 9:00v.r. - 12:00p.p.
sekmadienį parapijoje------- 11:00v.r. - 12:00p.p.
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