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LIETUVIU, TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

VYSKUPO ŽODIS
Mieli Broliai, Sesės Kristuje,

Ramybė Jums! Šiais žo
džiais, prisikėlęs iš numiru
siųjų, Išganytojas sveikino 
apaštalus. Jo linkėjimu svei
kinu ir Jus ši šventą Velykų 
rytą.

Taika ir ramybe yra api
būdinamas visas Jėzaus gy
venimas. Dar prieš šimtus 
metų iki jo gimimo pranašas 
Izaijas jį vadino taikos kuni
gaikščiu, kuris gali suteikti 
vidinės ramybės ir gyvenimo 
džiaugsmo dovaną kiekvie
nam žmogui ir pasaulio tau
toms. Jėzui gimus Betliejuje, 
angelai giedojo: "Garbė Die
vui aukštybėse ir ramybė jo 
mylintiems žmonėms". Pas
kutinės vakarienės metu savo 
testamentinėje maldoje Jėzus 
prašo Tėvo, kad į jį įtikėję 
galėtų gyventi taikoje ir 
džiaugtis ramybe.

Gyvenimas liudija, kad 
ne turtai, ne garbė ir net ne 
fizinė sveikata yra brangiau
sias mūsų turtas, o vidinė sie
los ramybė. Kaip kūnas 
nyksta nuo fizinės ligos, taip 
mes dvasiškai merdime, pra
radę sielos ramybę. Mūsų ra
mybę sudrumsčia skaudūs iš
gyvenimai: nesantaika šeimo
je, neįgyvendintos viltys ir

Kun. Juozas A. Bacevičius

Aš prisimenu, kaip vai
kystėje padėdavau tėvui tvar
kytis kieme. Prisimenu, kaip 
vieną kartą mums teko paša
linti medį iš kiemo. Po to, kai 
tėvas nukirto medį, jis iška
pojo šaknis, pripylė į duobę 
šaknis naikinančių nuodų ir 
visa tai, kas liko, užlygino 
žvyru. Baigdamas jis paden
gė žvyrą cemento skiediniu.

Kitą pavasarį betonas 
pradėjo judėti ir trupėti, nes 
mūsų iškirstas medis pradėjo 
ataugti, kildamas naujam gy
venimui ir augimui. Mes at
randame tokią pat neįtikimą 
jėgą visose gyvose būtybėse, 
įskaitant ir mus pačius. Mes 
be perstojo esame skatinami 
valgyti, daugintis, linksmin
tis, siekdami daugiau gyveni

ypač kaltės jausmas, kurio 
negalime pilnai nuslopinti nei 
vaistais, nei alkoholiu, nei 
naudodamiesi psichologų ar 
psichiatrų pagalba.

Velykų išvakarėse apaš
talai buvo nuliūdę ir pasime
tę, praradę vidinę ramybę. Jie 
mylėjo Jėzų ir, palikę viską, 
sekė jį. Jame matė tautos vil
čių išsipildymą - tūkstančiais 
metų lauktąjį Mesiją - Išga
nytoją. Tad suprantamas bu
vo jų nusivylimas, kai pra
slinkus vos kelioms dienoms 
po Jėzaus iškilmingo įžengi
mo į Jeruzalę Palmių sekma
dienį, tauta pareikalavo iš pa
vergėjų romėnų jam gėdin- 
giausios mirties ant kryžiaus. 
Be to skaudžiausia, kad vie
nas iš jų - Judas - išdavė Jė
zų, kitas jų vadovas - Petras 
- net prisiekdamas išsigynė 
nepažįstąs Jėzaus, o visi liku
sieji, išskyrus Joną, bailiai jį 
paliko.

Prisikėlusio iš numirusių
jų Išganytojo pirmasis linkė
jimas apaštalams ir mums vi
siems, kurie gyvenime neiš
vengiamai, dėl vienų ar kitų 
priežasčių prarandame vidinę 
ramybę, ir buvo ramybės do
vana. Prieš grįždamas į dan
gų Jėzus įsteigė susitaikinimo 

PRISIKĖLIMAS
mo ir tuo pačiu viršydami sa
vo žmogiškas ribas. Šiandien 
net ir mirčiai metame iššūkį.

Šį Velykų sekmadienį, 
kai švenčiame Kristaus prisi
kėlimą iš mirusiųjų, mes pa
tiriame būtinumą veržtis pro 
mūsų kelyje esančias kliūtis 
pirmyn į naują, daug gauses
nį gyvenimą, į kurį mūsų ti
kėjimas Jėzumi pažadėjo. 
Mes neatsitiktinai švenčiame 
Kristaus prisikėlimą pavasarį, 
kada visa gamta prasiveržia 
nauja gyvybe iš tamsos ir 
mirties laikotarpio. Dievo 
Dvasia mus skatina, net ver
čia ištrūkti iš mus varžančių 
pančių - ištrūkti į pavasarį, į 
atgimusį Kristaus gyvenimą.

Šio ryto Mišių pirmajame 
skaitinyje Šv. Petrui tenka 
uždavinys - įtikinti žmones, 
kad Jėzus, kuris buvo nukry
žiuotas, iš tikrųjų prisikėlė iš 
mirusiųjų. Anais laikais nu
kryžiavimas buvo pagrindinė 
bausmė, net didesnė, negu 
mūsų laikų mirties bausmė. 
Kaip galėjo Jėzus, kuris buvo 
nukryžiuotas kaip paprastas 
nusikaltėlis, būti Dievo pa
teptuoju? Šv. Petras naudoja
si liudijimais tų, kurie stebėjo 
Jėzaus geruosius darbus ir 

sakramentą, kad apaštalai bei 
jų įpėdiniai vyskupai ir ku
nigai jo vardu galėtų žmo
nėms grąžinti sielos ramybę. 
"Kaip mane siuntė tėvas, taip 
ir aš jus siunčiu.[...] Imkite 
Šventąją Dvasią, kam atleisi
te nuodėmes, tiems jos bus 
atleistos." (Jn. 20,21-23).

Ko šiandien modernus, 
nuo Dievo nusigręžęs žmo
gus, ypatingai pasigenda, tai 
tos Kristaus teikiamos vidi
nės ramybės. "Ateistinis nąa- 
terializmas ir sekuliaristinis 
humanizmas žemėje sukūrė 
ne žadėtą rojų, bet pragarą". 
("Newsweek", 1992-1-6). 
Bažnyčia, vykdydama jai pa
vestą misiją, nuo sausio 1-os 
iki gruodžio 31-os - per visus 
metus - kiekvienoje šv. Mi
šių aukoje perteikia Jėzaus 
linkėjimą - "Viešpaties ra
mybė telydi jus", o kunigas, 
švenčiant susitaikinimo sak
ramentą, mus palydi užtikri
nimu: "Viešpats atleido tau 
nuodėmes. Eik ramybėje."

Džiugių šv. Velykų ir Iš
ganytojo taikos bei ramybės 
linkiu Jums visiems, mieli 
Broliai, sesės Kristuje.

vysk. Paulius A. 
Baltakis, O.F.M.

"valgė bei gėrė su juo po jo 
prisikėlimo iš mirusiųjų", pa
rodydamas, kad Jėzus yra Iš
ganytojas, Dievo pateptasis. 
Šitie liudininkai patvirtino 
žinią apie Jėzaus mirtį ir pri
sikėlimą, atnaujindami savo 
pačių gyvenimą.

Antrajame skaitinyje Šv. 
Paulius mini įsitikinimą, kad 
"senos mielės" yra nuodėmės 
ženklas. Jis nurodo savo 
klausytojams stebėti žydų pa
protį atsikratyti "senomis 
mielėmis", išvalyti visus na
mus prieš žydų Velykų šven
tes. Kaip prisikėlusio Kris
taus pasekėjams, tik nuošir
dumas ir tiesa tinka liudijant 
apie Jo gyvenimą.

Apaštalai Evangelijoje 
tvirtina, kad pamatę tuščią 
kapą, jie nesuprato, kad Jė
zus prisikėlė iš numirusiųjų. 
Tik vėliau, pamačius prisikė
lusį Kristų, jiems tapo aiškus 
Jo Prisikėlimas, su kuriuo jie 
galėjo dalyvauti naujame gy
venime.

Per keletą pastarųjų metų 
Maine valstijos vasaros sto
vykloje veikia programa, va
dinama "Gyvenimo Sėklos" 
("Seeds of Life"). Kiekvieną 
vasarą joje dalyvauja jaunuo-

SVEIKI, 
SULAUKĘ 

ŠVENTŲ VELYKŲ!

liai iš Izraelio, Palestinos; 
Jordanijos, Maroko, Egipto ir 
buvusių Jugoslavijos kraštų. 
Programa skirta padėti jau
nuoliams, kurie auga nepasi
tikėjimo ir neapykantos ap
linkoje, atkurti pasitikėjimo ir 
pagarbos ryšius su jų "prie
šais". Jie niekados nebuvo 
susitikę su to patiems am
žiaus jaunuoliais iš priešin
gos konflikto pusės jų pačių 
kraštuose. Skepticizmas, pra
gaištingas nusistatymas ir ne
apykanta yra giliai įsišakniju
si jų širdyse. Kas vakarą gru
pė susirenka dalintis savo vil
timis ir jausmais. Praeitis 
dažnai prisimenama tuose 
posėdžiuose, ir jaunieji piktai 
pasakoja apie giminių bei 
draugų mirtį, kartu išreikšda
mi naujo gyvenimo viltį jų 
kraštuose. Viena jauna mer
gina pareiškė: "Siekdami tik
ros taikos, jūs turite viską at
leisti". Po poros savaičių jų 
pasikalbėjimų ir gyvenimo 
kartu, teikdami liudijimus 
vilčiai, buvę priešai tampa 
draugais. Šiems jaunuoliams 
atsikratant jų priešiškų nusi
statymų ir geidžiant taikos, 
atsiranda naujo gyvenimo 
viltys. Kaip Kristaus pasekė
jai, jie dalinasi Jo prisikėli
mu.

Šioje bažnyčioje esan
tiems senokai beteko susi
durti su priešiškumu ir ne

apykanta, o dauguma mūsų 
to niekados nepatyrė. Bet ir 
mes turime valios prasiveržti 
per visa tai, kas sulaiko mus 
nuo Kristaus prisikėlimo mū
sų gyvenime. Mes turime 
stengtis tapti panašiais į Jį 
mūsų kasdieniniame gyveni
me, rasdami tikrą kelią Jo 
meilei liudyti. Kai kuriems iš 
mūsų atleidimas gali būti ke
lias į meilę, o kitiems, ski
riantiems laiką, sugebėjimus 
ir išteklius, gali padėti jų su
stiprėjimui. Kiekvienas iš 
mūsų šį Velykų rytą turime 
pažvelgti į savo širdis ir atsi
kratyti "senomis mielėmis", 
kurios gadina mūsų gyveni
mo gėrį.

Velykos yra laikas, skir
tas atlikti pavasarinį apsiva
lymą ir pradėti naują gyveni
mą. Nesvarbu, kiek kliūčių 
pasitaikys mūsų kelyje - ar 
mūsų pačių, ar aplinkybių su
keltų - Kristaus prisikėlimas 
teikia mums viltį, kad mes 
galime dalintis nauju gyveni
mu. Šios dienos Mišios kvie
čia mus įveikti skepticizmą, 
atnaujinti mūsų tikėjimą 
Kristaus prisikėlimu ir įveikti 
kliūtis, kurios trukdo mums 
matyti Jo buvimą mūsų gyve
nime.

Telaimina Dievas jus vi
sus šiandien ir tebūna Vely
kų džiaugsmas amžinai jūsų 
širdyse.
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Iš visur - apie
RUSIJOJE KURIAMA
NAUJA VYRIAUSYBĖ

Girdėta iš Vilniaus
• PIRMASIS TARPTAUTINIS VIZITAS. Per Prezi

dento Valdo Adamkaus vizitą Lenkijoje ir jo susitikimą su 
Lenkijos Prezidentu Aleksandru Kvasnievskiu susitarta nuolat 
palaikyti ryšį, aptariant svarbiausius tarpvalstybinių santykių 
ir užsienio politikos reikalus. "Darysime viską, kad tautinės 
mažumos abiejose valstybėse turėtų visas galimybes puoselėti 
savo kalbą ir kultūrą", - cituoja V. Adamkaus žodžius "Lietu
vos rytas". Pasak dienraščio, A. Kvasnievskis pabrėžė, kad 
Lenkija ir toliau rems strateginius Lietuvos siekius stoti į Eu
ropos Sąjungą ir NATO. V. Adamkus Varšuvos universiteto 
Senato salėje skaitė paskaitą.

• PREZIDENTO SUTIKTUVĖS PUNSKE IR SEI
NUOSE. I Punską atvykęs Prezidentas V. Adamkus buvo su
tiktas su duona ir druska. Prie daugelio namų buvo iškabintos 
Lietuvos ir Lenkijos vėliavos. Bet Seinuose, kur iš Punsko nu
vyko V. Adamkus, netoli Lietuvos konsulato ant pastatų sienų 
buvo užrašyta: "Lietuva - lauk", "Jei sutiksiu lietuvį, suspar
dysiu". Kalbėdamas Seinuose, V. Adamkus pažymėjo, kad 
žmonių ir valstybių bendravimas turėtų įveikti pigaus populia
rumo besivaikančių politikierių kurstomas aistras.

• LIETUVIU GODOS. Lenkijos lietuvių bendruomenės 
atstovai pageidautų, kad jiems būtų suteiktos tokios pat teisės, 
kokias Lietuvoje turi lenkų tautinė mažuma, buvo pareikšta 
trečiadinį į Punksą atvykusiam Lietuvos Prezidentui. Turėtų 
būti kuo greičiau suderintas klausimas dėl vardų ir pavardžių 
rašymo. Iš tūkstančio Punsko gyventojų 90 procentų yra 
lietuviai. Iš šešių tūkstančių Seinų valsčiaus gyventojų apie 40 
procentų sudaro lietuviai.

• KURĮ KELIĄ PASIRINKS EUROPA? Lietuvos 
Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis teigia, kad senajame 
žemyne matomi du keliai, dvi raidos galimybės: arba Europos 
politikos rusifikacija, arba Rusijos politikos europeizacija. 
Šioje kryžkelėje atsiduria Baltijos valstybės. Jų likimas ir bus 
atsakymas, kuri kryptis nugalėjo.

• APSILANKĖ JAV PREZIDENTO PASIUNTINYS. 
Balandžio 3 d. viešėdamas Vilniuje, žinomas JAV diplomatas 
ir finansininkas ambasadorius Richard Holbrooke pareiškė 
manąs, kad Lietuvos ekonomikos laimėjimai kol kas nėra pa
kankamai įvertinti Jungtinėse Valstijose. "Lietuva turėtų dirbti 
daugiau, siekdama pranešti, kiek jau yra pasiekusi", - sakė 
JAV Prezidento specialusis pasiuntinys. Pusę dienos Vilniuje 
lankęsis JAV diplomatas ir finansininkas sakė esąs sužavėtas 
tuo, kad "Lietuvos ekonomika sparčiai juda į priekį".

• VIZITAS VAŠINGTONE. Amerikos sostinėje apsi
lankiusios besilankančios Seimo narių delegacijos sudėtis ta
po savotišku pareiškimu oficialiajam Vašingtonui - tarp pa
grindinių Lietuvos politinių partijų vyrauja sutarimas dėl es
minių užsienio politikos reikalų. Nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo tai pirmoji tokio dydžio Vašingtone besilan
kanti Seimo narių grupė, pastebi "Lietuvos rytas". Lietuvos 
ambasadoje Vašingtone įvyko E. Zingerio bei kitų Seimo 
narių susitikimas su JAV komisijos Amerikos paveldui užsie
nyje išsaugoti vadovais.

• PARAMA. įtakingas JAV Atstovų rūmų užsienio rei
kalų komiteto narys demokratas iš Connecticut valstijos Sa- 
muel Gejdenson susitikime su Lietuvos parlamentarais pareiš
kė apie ketinimus prisijungti prie kuriamos Baltijos šalių rė
mėjų grupės Kongrese. Du Atstovų rūmų nariai - lietuvių kil
mės respublikonas iš Illinois John Shimkus bei buvęs Cleve
land, OH meras demokratas Dennis J.Kucinich pareiškė įsi- 
pareigojantys kurti Baltijos sambūrį JAV Atstovų rūmuose.

• KEISIS ŠVIETIMO POLITIKA? Spauda pranešė, 
kad Lietuvos krikščionių demokratų partija kandidatu į švie
timo ir mokslo ministrus siūlys 40 metų tarptautinių santykių 
specialistą Egidijų Vareikį. Buvęs ministras Z. Zinkevičius tu
rėjo lietuviškos mokyklos viziją, tuo tarpu E.Vareikis pasisa
ko už europietišką švietimo sistemą, pastebi "Lietuvos rytas". 
Jo nuomone, lietuvių tauta nėra kuo nors gudresnė už kitas, 
todėl bus siekiama Europos standartų. Krikščionys demokra
tai Vyriausybėje atsako už tris ministerijas: Užsienio reikalų, 
Krašto apsaugos, Švietimo ir mokslo.

• KAM NEREIKIA LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ? 
Net 41-oje Vilniaus ir Šalčininkų rajonų vietovėje iki šiol nėra 
lietuviškų mokyklų, rašo "Kauno diena". Tyrimų centro duo
menimis, tik penktadalis Vilniaus ir Šalčininkų rajonų lenkų ir 
trečdalis rusų darbe šneka valstybine kalba. Taip nusiteikus, 
nebūtina steigti lietuviškas mokyklas ten, kur jų trūksta, rašo 
dienraštis ir priduria: "Vis dėlto pastaruoju metu Pietryčių 
Lietuvoje įsteigta 15 lietuviškų mokyklų. Čia daug pasidar
bavo buvęs švietimo ir mokslo ministras Zigmas Zinkevi
čius". Didelė pietryčių Lietuvos gyventojų dalis nori, kad jų 
vaikai lankytų lietuviškas mokyklas. Bet jie susiduria su vie
tos valdininkų pasipriešinimu. (Pagal Eltos pranešimus.)

Algirdas Pužauskas

Kovo 23 d. Rusijos prezi
dentas Boris Jelcin pašalino 
iš pareigų visą senąjį mi
nistrų kabinetą. Jis atleido il
gametį premjerą, 52 m. am
žiaus Viktor Černomyrdin, 
pašalino vieną iš laisvosios 
rinkos organizatorių, 42 metų 
vicepremjerą Anatolij Čiu- 
bais, kurį daugelis rusų laiko 
pagrindiniu visų ekonomikos 
nesėkmių kaltininku. Sudary
ti naują vyriausybę prezi
dentas pakvietė vicepremjero 
Boris Nemcov rekomenduotą 
dar gana jauną - 35 metų 
energetikos specialistą iš Niž- • formų.
nij Novgorod miesto Sergej 
Kirijenko. Sis Maskvos spau
dai aiškinosi-esąs labai nuste
bęs, kad prezidentas parodė 
tokį pasitikėjimą juo ir pave
dė sudaryti naujos vyriausy
bės ministrų sąrašą.

Prezidento B. Jelcin pa
skelbtame vyriausybės atsta
tydinimo dekrete specialiai 
minimas ir 51 metų Anatolij 
Kulikov. Jis, būdamas vidaus 
reikalų ministru, pasižymėjo 
karingomis kalbomis, net siū
lė siųsti aviaciją malšinti Če
čėnijos nepriklausomybės 
judėjimą.

Vakarų spaudos komen
tatoriai spėlioja: ko siekia 
prezidentas Jelcinas? Kai ku
rie net mano, kad lojaliam 
buvusiam premjerui V. Čer
nomyrdin suteikiama proga 
pradėti ruoštis artėjantiems 
Rusijos prezidento rinki
mams, kurie turėtų įvykti 
2000 metais. Kiti, priešingai, 
yra įsitikinę, kad B. Jelcin 
pajuto, jog premjeras tapo 
rimčiausiu kandidatu į pre
zidento vietą. Taigi jis pasi-

• Prezidentas Bill Clin- 
ton, baigęs kelionę po Afri
kos valstybes, kurioms paža
dėjo ekonominę paramą ir 
glaudesnį bendradarbiavimą, 
balandžio mėnesį vyks į Pietų 
Amerikos valstybių vadovų 
suvažiavimą Čilėje, o po to 
Anglijoje dalyvaus pramonės 
valstybių viršūnių pasitarime. 
Ta pačia proga prezidentas 
planuoja užsukti į Berlyną ir 
gal net į Šiaurės Airiją. Bir
želio mėnesiui planuojamas 
svarbus 10 dienų vizitas į Ki
niją. Rudeniop numatoma 

darytų paties B. Jelcin kon
kurentu, jei šiam Konstitu
cijos aiškintojai leistų kandi
datuoti. Maskvos spaudoje 
nemažai žinių apie preziden
to B. Jelcin sveikatą. Po daž
nų jo pasitraukimų į užmies
čio poilsiavietę pailsėti ir at
sigauti, plinta gandai, kad 
prezidentas gali nesulaukti 
savo kadencijos pabaigos. 
Kremliaus pareigūnams daž
nai tenka paneigti Rusijoje 
skelbiamas žinias apie prezi
dento "smegenų kraujo indų 
spazmas", "balso stygų užde
gimą" arba net apie "persi
šaldymą, kurį sukėlusios oro 
permainos". Kovo pabaigoje 
prezidentas B. Jelcin parodė, 
kad jis yra ne tik sveikas, bet 
ir pakankamai stiprus, jeigu 
gali imtis labai svarbių rė

Prezidento pasitikėjimą 
išlaikęs 38 metų Boris Nem
cov apie premjero pareigas 
einantį S. Kirijenko sako, kad 
šis esąs labai energingas, ge
ras organizatorius, pasirengęs 
atsakingam darbui, sugeban
tis siekti susitarimo. Rusijos 
žinių agentūra skelbia, kad 
Kirijenko gimė Gruzijoje, 
Suchumi mieste, baigė M. 
Gorkio vandens instituto in
žinerijos fakultetą, dirbo 
komjaunimo sekretoriumi, o 
vėliau tapo bankininku ir naf
tos bendrovės direktoriumi. 
Turi žmoną ir du vaikus.

B. Jelcin negalavimai 
privertė jį atidėti suplanuotą 
kelionę į Indiją ir Nepriklau
somų valstybių sandraugos 
(NVS) vadovų suvažiavimą. 
Trumpam buvo atidėtas susi
tikimas su Vokietijos kanc
leriu ir Prancūzijos preziden
tu.

Visiškai pereiti į rinkos 
sistemą labai trukdo tai, kad 
Rusijoje, šalia Kremliaus vy
riausybės, dar veikia 58 fede
racijos regionai ir 10 autono-

Keliais sakiniais
JAV prezidento kelionė į In
diją, Pakistaną, Bangladešą ir 
Malaiziją.

• Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius Kofi Annan 
lankėsi Izraelyje. Jis subarė 
šios Šalies vyriausybę dėl ne
siskaitymo su pasaulio nuo
mone apie naujų žydų gyven
viečių statybas arabų žemėse. 
Izraelio veiksmai provokuoja 
palestiniečius, pasakė JT 
sekretorius nurodydamas, 
kad jis, kaip Izraelio draugas, 
nejaučia jokio malonumo 
kartoti tarptautinės bendruo

minių sričių. Tai visolaų gu
bernatorių "karalystės". 
Anksčiau gubernatorius skir
davo prezidentas, o dabar jie 
renkami demokratiškai. Kai 
kurie iš jų yra visiškai netikę 
nomenklatūrininkai. Rusijos 
Dūmoje komunistai nušvilpė 
vicepremjerą Boris Nemcov, 
kai jis pasakė teisybę, kad už
sienio biznieriai, prieš inves
tuodami lėšas, ne tiek žiūri, 
kas sėdi valdžioje Kremliuje, 
kiek stropiai tikrina, kas va
dovauja regione, kur lėšos 
bus investuotos. Jei kraštą ar
ba sritį valdo komunistai, už
sienio pinigų jis nematys. 
Dešimt Rusijos autonominių 
apygardų beveik nemoka 
Maskvai jokių mokesčių. 
Todėl centrinė - federacijos 
vyriausybė neturi lėšų valdi
ninku algoms ir senelių pen
sijoms išmokėti.

Pakeitimai vyriausybėje, 
pasaulio stebėtojų nuomone, 
neduos rezultatų, kol Rusijoje 
nebus sutvarkytas mokesčių 
surinkimas. Užsieniečiai ven
gia investuoti šalyse, kuriose 
mokesčių sistema yra sudė
tinga ir paini. Pinigų skolin
tojai turi matyti patikimai su
tvarkytą valdžios biudžetą ir 
pasitikėti vyriausybės pla
nais. Pastaruoju metu Rusijo
je renkama apie 200 įvairių 
mokesčių, kurie neretai prieš
tarauja vienas kitam Ne tik 
užsieniečiai, bet ir vietiniai 
rusai negali suprasti tokios 
mokesčių sistemos. Manoma, 
kad pagrindinis naujos Rusi
jos vyriausybės uždavinys 
bus pertvarkyti mokesčių sis
temą. To nepadarius, Boris 
Jelcin gali nė nesvajoti apie 
kandidatavimą į prezidento 
kėdę, nes jis istorijoje liks ži
nomas, kaip ligotas, Rusiją 
nuskurdinęs politikas, nesu
gebėjęs net senelių pensijų 
laiku išmokėti.

menės skundus ir aiškintis, 
kodėl Izraelis neretai stokoja 
geros valios.

• Kongo vyriausybė įsakė 
Jungtinių Tautų tyrinėtojams 
iki kovo 31d. išvykti iš Kon
go teritorijos, kurios džiung
lėse ieškoma masinių kapų, 
kuriuose palaidoti nužudyti 
hutų genties pabėgėliai. Spė
jama, kad ten palaidota de
šimtys tūkstančių pabėgėlių.

• Kovo 24 d. serbų poli
cininkai vėl persekiojo Koso- 
vo albanų demonstracijas, pa-

(Nukelta į 3 psl.)
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RUSAKALBIAI IR KIRŠINTOJAI
Kai Rusijoje eilinį kartą 

pritrūksta duonos, kaltinama 
ne šalyje tebekaraliaujanti 
betvarkė, pasibaisėtinas apsi
leidimas ir vos ne visuotine 
elgesio "norma" tapęs netei
singumas. Pragyvenimui dar 
labiau pablogėjus, bolševiki
nė propaganda visą kaltę su
verčia kitoms valstybėms ir 
tautoms.

Tiesiog negali atsistebė
ti: slenka dešimtmečiai, kei
čiasi žmonių kartos, o propa
gandinė "katarinka" tą eilinį 
rusą gal jau tūkstantąjį kartą 
įtikinėja, jog kalti amerikie
čiai, vokiečiai, net lietuviai, 
estai arba latviai: visi jie esą 
"fašistai". Jeigu ne jie, tada 
Rusija, oho, kaip pagyventų! 
Absurdiška, bet tikinčių šia 
propaganda iki šiol atsiranda 
net tarp tų, kuriuos puldinėjo 
vakar. Jei šiuo metu nepuola 
vokiečio, o visą kaltę verčia 
latviui, tai žiūrėk koks nors 
politikierius ir pradeda prita
riamai linguoti galva: "Ja, ja, 
tegu tvarkosi, tegu neerzina 
Rusijos..."

Kas gi tam, apsvaigu
siam nuo propagandinių nar
kotikų, belieka daryti? Jeigu 
jau "anie" kalti, tai reikia juos 
žudyti. Jei šiuo metu aplinky
bės neleidžia to daryti, nau
dojantis "patrankų mėsa", tai 
bandoma mušti šmeižtu. Me
las vėl tampa planuojamų ka
rinių avantiūrų "parengiamą
ja" žvalgyba. Taip tiriama pa
saulio reakcija: ar pajus klas
tą, ar nepajus? Jei pasaulis 
tyli arba net atsiranda prita
riančių, tada jau drąsiai ga
lima siųsti vatinkomis ap
rengtus ir kerzavais čebatais 
apautus kareivius. Tik vėl ir 
vėl pamirštama, kad jokia 
okupacija gerovės nesukuria.

Užgrobtas žemes oku
pantas visada stengiasi kolo
nizuoti, atkeldamas į jas sve
timtaučius. Noromis ar net 
nenoromis atkeltieji tampa 
"penktąja kolona" arba "Tro
jos arkliu". Paskutiniajame 
bolševikinės imperijos de
šimtmetyje buvo ypač mėgs
tama kartoti: "60 milijonų ta
rybinių žmonių gyvena už sa
vo etninių žemių ribų." Šį 

milžinišką tarptautinį nusi
kaltimą sovietų propaganda 
siekė pateikti kaip ... gėrį. 
Atseit, jau susiformavo nauja 
tautinė bendrija - "tarybinė 
liaudis". O iš tikrųjų forma
vosi milžiniška masė betau- 
čių - išviliotų ir prievarta iš
varytų, su nupjautomis šakni
mis ir siaubingai iškreipta pa
saulėžiūra.

Kai viso pasaulio nuo
stabai, okupantui teko išsi
nešdinti iš Baltijos valstybių, 
jose liko dar viena, gal pati 
pavojingiausia uždelsto vei
kimo bomba - kitakalbiai. 
Dalis jų - jau gimę kolonijo
se, o dauguma kitų įsitikinę, 
kad jie čia yra teisėtai. Atseit, 
žmonės niekuo dėti, nes tokia 
buvusi politika. Kai kurie iš 
jų dar tebemano, kad yra net 
kažkuo pranašesni už "vieti
nius": naujas gamyklas pasta
tę, naują kultūrą atnešę.

Jei buvęs okupantas ne
sikištų, šią sunkią bėdą gali
ma įveikti pasaulyje išbandy
tomis priemonėmis - palaips
niui leidžiant kitakalbiams 
patiems apsispręsti: ar jiems 
grįžti į savo etninę tėvynę 
(taip būtų geriausia jiems pa
tiems ir jų vaikų vaikams), ar 
bandyti išmokti šeimininkų 
kalbą, suvokti jų lūkesčius ir 
jokiu būdu nebandyti trukdyti 
jų įgyvendinimui. Kito teisė
to kelio nėra ir nebus.

Tačiau buvęs okupantas 
nenurimsta. Šiomis savaitė
mis visos nuodų strėlės nu
kreiptos į Latviją. Ką tik aiš
kino, esą ten yra 600,000 "ru
sakalbių". Po savaitės įrodi
nėjo, kad jų - 700 tūkst., o 
dabar - kad dar daugiau. Be 
to, tai esą "etniniai" rusai, net 
"visa tauta", kuri, anot Mask
vos mero J. Lužkov, "gyve
na Latvijoje kaip vergai".

Grobuoniškos veiklos 
modelis išbandytas Vengrijo
je ir Čekijoje, Lenkijoje ir 
Čečėnijoje. Kažkokie nesu
randami "ekstremistai" ima 
niokoti "tarybinių karių" ir 
žydų kapus, sprogdina cerk
ves ir sinagogas, platina lape
lius, raginančius susidoroti su 
visais kitakalbiais. Vilkas 
tampa skriaudžiamu avinėliu.
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NORINT, KAD ŽAIZDA UŽGYTŲ, 
REIKIA JĄ IŠVALYTI!

Manau, kad tokia taisyk
lė yra visiems gerai žinoma. 
Jeigu žaizda yra apleista ir 
pūliuojanti, tai pirmiausia rei
kia ją gerai išvalyti. To nepa
darius, gresia kraujo užkrėti
mas.

Panašiai turi būti daroma 
ir žmonių santykiuose. Nega
li būti darnaus sugyvenimo 
valstybėje , kol buvusieji stri
bai, NKVD-istai ir vėliau, jau 
kitais pavadinimais prisiden
gę, vidaus saugumo tarnybų 
pareigūnai ne tik liko nenu
bausti, bet gauna personali
nes pensijas arba gana pla
čiai, kaip buvę partijos parei
gūnai, yra užgrobę visuome
nės turtą.

Buvę stribai, išdavikai, 
NKVD tardytojai ir "Armija 
krajowa" dalyviai yra tie, nuo 
kurių reikia apsivalyti. Gaila, 
kad naujasis Lietuvos Prezi
dentas, vos spėjęs pareigas 
perimti, šį labai opų klausimą 
palietė, neigiamai atsiliepda
mas apie vadinamąjį desovie
tizacijos vyksmą, vadinda
mas jį "begyjančių žaizdų 

naudodami net malūnspar
nius ir šarvuočius. Yra už
muštų ir sužeistų.

• Serbijos valdomoje Ko- 
sovo provincijoje įvyko de
mokratiški prezidento rinki
mai. Serbija rinkimus ignora
vo, o albanai skelbia, kad 
provincijos prezidentu išrink
tas 54 m. amžiaus rašytojas 
Ibrahim Rugova. Vakarų pa
saulis reikalauja, kad Serbija 
ir Kosovo atstovai pradėtų 
taikias derybas dėl provinci
jos ateities. Serbijai grasina
ma ekonominėmis sankcijo
mis.

• Popiežius Jonas Paulius 
II Nigerijoje sukėlė viltis, 
kad ši teritorija išsivaduos iš 
karinės diktatūros jungo. Ni
gerija turi 115 milijonų gy
ventojų. Iš jų - 45% musul
monai, tik apie 10 % katalikų 
ir 35% kitų krikščionių. Po
piežius rado progą susitikti su 
musulmonų religiniais vado
vais, kuriems pasakė, jog rei
kėtų vengti religinio fanatiz
mo, sukeliančio smurtą ir ne
apykantą. Smurtas nesiderina 
su jokiu tikėjimu ir jį tik že- 

draskymu", pabrėždamas, 
kad "reikėtų baigti vaikytis 
praeities vaiduoklius".

Toji trintis ir vadinamasis 
"vaiduoklių vaikymasis" te
bėra tik todėl, kad tas reikalas 
nebuvo laiku ir tinkamai su
tvarkytas. Jis - tarsi tik po ki
limu pašluotas. Iš antrosios 
vyriausybės padarytų gausių 
klaidų ir nuodėmių ši yra vie
na iš didžiausių.

Nepriklausomybės atsta
tymo pradžioje, ne vėliau, 
kaip po poros metų, reikėjo 
priimti ir gyvenime pritaiky
ti desovietizacijos įstatymą. 
Jis neturėjo būti taikomas vi
siems, kurie TSKP-LKP bi
lietus turėjo, o tik tokiems, 
kurie savo juodais darbais 
aiškiai nusikalto tautai. Čeki
ja laiku tokį įstatymą priėmė, 
todėl ten ir nėra to "vaiduok
lių" vaikymosi. Todėl yra di
desnė dama, kad buvo laiku 
apsivalyta.

Neužtenka pasakyti "už
mirškime", kaip savo laiku 
buvęs Prezidentas A. Bra
zauskas pasakė. Bet reikia 
pirmiau apsivalyti ir tik po to 
užmiršimo prašyti. O, kad 
būtų galima "lengviau už
miršti", tai jis kartą pasakė: 
"Reikėtų visus archyvus su
deginti." Tad gal ir nereikėtų 
stebėtis, kad 32,000 archyvo 
bylų jau sunaikinta.

Kodėl tik mes, lietuviai, 
turime viską užmiršti ir viską 
atleisti? Antai žydai, kurie 
dabar savo valią visur diktuo

(Atkelta iš 2 psl.) 

mina, pasakė popiežius, rei
kalavęs paleisti iš kalėjimų 
politinius oponentus ir kovo
tojus už pagrindines žmogaus 
teises.

• Angolos vyriausybė su
sitarė su buvusios sukilėlių 
grupuotės UNITĄ vadovybe. 
Šios armijos likučiai, apie 
1,900 vyrų, turi atiduoti gink
lus ir įsijungti į valstybinę 
Angolos kariuomenę.

• Vokietijos "žaliųjų" 
partijos konferencija nutarė 
toliau laikytis principo, kad 
vokiečių kareiviai nebūtų 
siunčiami į užsienyje vyks
tančius karo veiksmus. Sis 
nutarimas gali sudaryti sun
kumų socialdemokratams, 
kurie, jeigu laimėtų rinkimus, 
planuoja sudaryti koaliciją su 
žaliaisiais.

• Sv. Patriko, Airijos glo
bėjo dieną Baltuosiuose Rū
muose įvyko airių politinių 
grupių suėjimas, kuriuose da
lyvavo katalikų ir protestantų 
grupuočių bei britų valdžios 
atstovai. Komentatoriai sako, 
kad į Siaurinės Airijos klau

ja, vadovaujasi šūkiu: "Nieko 
neužmiršti ir nieko neatleis
ti!" O juk mes visi, kurie vo
kiečių okupacijos metais gy
venome, žinojome, kad žydų 
reikalai lietuvių savivaldai 
nepriklausė. Net generolas E. 
Just, vyriausias karo komen
dantas, nieko žydams padėti 
negalėjo, nes jų klausimas 
buvo išimtinai Berlyno žinio
je. Žydai tai žinodami, nuo 
A. Lileikio neatstoja. Lietuva 
net įstatymą pakeitė, kad tik 
žydų reikalavimams įtiktų. 
Tačiau kuomet, nors ir nedrą
siai, lietuviai Izraeliui Rainių 
žudynių budelį ir aktyvų po
karinio genocido vykdytoją 
N. Dušanskį paminėjo, tai at
sakymas buvo labai papras
tas: Izraelio piliečiai neišduo
dami ir negali būti teisiami. 
O ir J. Slavinas (Rabinovič) 
dabar gyvenantis Vokietijoje, 
irgi yra saugus, nes ir Vokie
tija neišduoda.

Tik lietuvių net pati Lie
tuva negina. Taip yra dabar, 
taip buvo ir praeityje. Lietu
vos statutas gynė totorius, ka
raimus, vokiečius ir kitus. Už 
jų nužudymą buvo numatytos 
tokios bausmės, kaip už bajo
rų. Tačiau statutas lietuvių 
gyvybės negynė, kadangi tais 
laikais jau visi valstiečiai bu
vo baudžiauninkais tapę.

Dabar Vilnijoje lietuviai 
yra lenkiškų savivaldybių sa
vivalei atiduoti. Jų vyriausy
bė taip pat negina. Atrodo, 
kad istorija ir vėl kartojasi!

simus vis dažniau žiūrima 
pragmatiškai. Nors amerikie
čiai airiai dar vis aukoja lėšas 
airių tautininkams, kovojan
tiems už Siaurės Airijos pri
jungimą prie Airijos respub
likos, vis svarbesnis airiams 
tampa amerikietis airis John 
Hume, vadovaujantis ameri
kiečių investicijoms Airijoje 
ir Siaurės Airijoje. Preziden
tas B.Clinton taip pat suma
niai įrodinėjo, kokie "aukso 
kalnai" laukia Airijos, jei ji 
sugebės nutraukti teroro 
veiksmus bei senas kovas, o 
visomis jėgomis kibs į biznį.

• Naujasis Rusijos prem
jeras Sergej Kirijenko jau 
sulaukė kritiškų balsų iš Dū
mos narių. Komunistų atsto
vas Aleksėj Podberiozkin už
sienio spaudos atstovams pa
sakė, kad premjeras "per jau
nas ir nepatyręs". Žinoma, 
kliūčių nesudarys tai, kad jo 
tėvas yra žydas, skubiai pri
dėjo Rusijos Dūmos narys.

Prezidentas B. Jelcin pa
grasino paleisti Dūmą, jeigu 
ji greitai nepatvirtins naujojo 
premjero.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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LIETUVA IR PRANAŠO MOZĖS ISTORIJA

Prof. Romualdas Grigas

Nūdienos Lietuva - 
keistenybių šalis. Štai visuo
menėje plačiai žinomas kuni
gas zoologijos sode, didžiulei* 
miniai stebint, krikštija ką tik 
gimusius ... tigriukus. Kitas, 
ne mažiau žinomas visuome
nės veikėjas ir filosofas, skir
stantis verslininko Kazėno fi
nansuojamas Santarvės pre
mijas, iš Amerikos į Lietuvą 
sugrįžtančius lietuvius pava
dina atėjūnais. Salyje dešim
tys tūkstančiai skurstančių, 
tačiau net menko rango val
dininkėlis puikuojasi, važinė
damas valdišku naujutėlaičiu 
automobiliu. Arba štai televi
zija, kaip kažkokį ypatingos 
kultūrinės reikšmės įvykį 
praneša, kad šv. Velykų pro
ga, mėtant į taikinį, sudaužy
ta keliadešimt tūkstančių 
kiaušinių... Kompanijos, iš 
patiklių žmonių, kuriuos 
įbaugino baisus pinigų nuver
tėjimas, išviliojusios 89 mili
jonus litų ir sukaupusios de
šimteriopą turtą, vadovai taip 
ir lieka nenubausti. Apgau
tiesiems teismas pažada tik... 
"nuskrendantį balandį". Ir 
taip toliau, ir panašiai...

Teisus Kauno arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius 
per pamokslą kovo 15 d. pa
sakęs: "Kai Dievas tautai pa
dovanoja laisvę, ji dar netam
pa laisva, nes žmonėse dar 
gyva vergystės dvasia. Jie 
turi išmokti būti laisvi ir atsa
kingi."

Teisus, išmintingas bu
vo ir žydų pranašas Mozė, 
kuris pakeliui į istorinę tėvy

"Dirvai11 - i§ Lietuviu tautininku sąjungos 
SODINKIME SANTARVĖS MEDĮ

Lietuvių tautininkų są
junga pritarė Miškininkų są
jungos, Lietuvai pagražinti 
draugijos, Pilietinės santalkos 
ir Savivaldybių asociacijos 
iniciatyvai darbais ir santarve 
stiprinti Lietuvos valstybę, o 
balandį paskelbti Santarvės 
medžio mėnesiu. Šios inicia
tyvos tikslas ir priemonės ati
tinka tautininkų siekius, iš
reikštus jų simbolikoje žo
džiais: "Tautos jėga - vieny
bėje". Dar šių metų vasaryje 
tautininkai kvietė Lietuvos 
politines ir visuomenines or
ganizacijas, neabejingas lie

nę keliasdešimt metų pralaikė 
savo tautą negyvenamoje dy
kumoje. Mozė tada išsprendė 
keletą pačių svarbiausių už
davinių: dykumos gyvenimo 
sąlygomis negalėjo atsirasti 
didžturčių ir visiškų vargšų, 
t. y. tarp savęs nebesusikal- 
bančių gentainių; tautos do
rovė stiprėjo, nes žmonės ne
drįso ir neturėjo ko vogti vie
ni iš kitų ar kitaip smurtauti - 
kad išliktam, reikėjo gyventi 
darnoje, bendruomeniškai. I 
vadovus galėjo iškilti tik są- 
žiningiausieji ir išmintingiau
sieji - jų veiksmai ir jų sąži
nė buvo matyti, kaip ant del
no. Pagaliau, pačios sąlygos 
vertė praktikuoti senąsias 
dvasinio gyvenimo tradicijas. 
Tarsi savaime atgijo darbštu
mas ir pagarba darbui. Gyve
nimas dykumoje išgydė nuo 
vergo bruožų - pavertė juos 
darbščia, sulydyta, įvairiau
sias negandas ir išbandymus 
galinčia atlaikyti tauta.

Ne, aš nepasisakau už 
tai, kad lietuvių tauta, pake
liui iš nelaisvo į laisvą pasau
lį, pagyventų dykumoje. 
Šiandien toks žygis nieko ge
ro neduotų jau vien dėl to, 
kad ir dykumos gyventojas 
paskaito laikraštį, pasiklauso 
radijo ir net žiūri televizijos 
laidas. Tuo Mozės ir žydų 
tautos istorijos vaizdeliu aš 
tenorėjau paaiškinti tą Lietu
vos ir lietuvių tautos būklę ir 
tas keistenybes, kurios stebi
na ne tik dažną užsienietį, ne 
tik išeivijos lietuvį, bet ir jo 
tautietį, gyvenantį istorinėje 
Tėvynėje. Tuo pavyzdžiu aš 
tenorėjau skaitytojui taip pat 
priminti, kad iš tiesų net civi
lizuotoje Europoje egzistuoja 
gana skirtingos socialinio eis
mo juostos. Vieniems istorija 
buvo palankesnė ir suteikė 
jėgų greitesniam ir darnes
niam judėjimui, o kitiems lė
mė akligatvius, išblaškymą, 
trūkčiojimus ir kitas dalykus, 
kurie tebetrukdo normaliam 
judėjimui.

tuvių tautos fizinės ir dvasi
nės tapatybės išsaugojimui, 
suvienyti pastangas, stipri
nant tautos dvasinį atsparu
mą, ugdant jos savitumą ir 
savigarbą - santarvei būtinas 
vertybes, kurias teigiamai 
vertintų ne tik atgimusi tauta, 
bet ir tautų savitumą suvo
kiantis pasaulis.

Lietuvis nuo seno žy
mesniam įvykiui atminti so
dindavo medį. Praėjusių me
tų rudenį, pirmaisiais ąžuo
lais prie Ladakalnio prade
dant Lietuvos Prezidentų gi
raitę, išreikšta viltis, kad čia

Iš šių palyginimų iš
plaukia ir kitos, ne mažiau 
svarbios išvados. Jeigu iš 
principo pripažįstame, kad 
egzistuoja skirtingos greičio 
juostos ne tik automobilių 
keliuose, bet ir tautų gyveni
me, tai reikėtų būti nuosek
liais ir pripažinti tą paprastą 
tiesą, kad tarptautinio bend
radarbiavimo praktikoje ne 
visai logiška taikyti tas pa
čias normas ir reikalavimus. 
Tarkim, įstatymas, reguliuo
jantis mokesčius, kuris pui
kiausiai veikia Švedijoje ar 
Vokietijoje, negali būti me
chaniškai perkeltas į Lietuvą, 
nes tose šalyse egzistuoja pa
kankamai skirtingos kultūros. 
O kaip tada pasielgti su tais 
keliais ar net keliolika tūks
tančių teisinių, normatyvinių 
dokumentų, kurie veikia Eu
ropos Sąjungoje ir kuriuos 
Lietuva iš anksto įsipareigoja 
vykdyti, dar net netapusi tos 
sąjungos nare? Jeigu bus pa
sirinktas mechaniško jų per
kėlimo ir pamėgdžiojimo ke
lias - būkime tikri: Lietuvoje 
socialinio chaoso ir nesusi- 
šnekėjimo nesumažės. Nesu
mažės ir valdžios diktato. 
Dar daugiau: savo polinkį į 
despotizmą ji teisins naujai 
susiklosčiusiomis aplinkybė
mis.

"Kur tada ieškoti išei
ties?" - paklausite. Ten, kur 
didesnis pasitikėjimas savo 
jėgomis. Ten, kur glaudesnė 
valdžios ir piliečių sąjunga. 
Ten, kur nuodugnesnis, kri
tiškesnis savo būsenos ir ga
limybių išmanymas. Pagaliau 
ten, kur didesnė orientacija į 
išmintingos minties ir "de
šimt kartų atmatuoto" veiks
mo sąjungą. Visa tai gali būti 
čia pat, mūsų Tėvynėje. Bet 
... dauguma mūsų dabartinių 
politikų, atėjusių iš tų pačių 
nelaisvėje gyvenusių žmo
nių, temato, tesupranta ir te
myli tik save.

pat galėtų ošti medžiai vi
siems Lietuvos valdovams, 
šalį valdžiusiems nuo pat 
mūsų valstybės įsikūrimo, 
nepamirštant ir jų šeimos val
dovių, mūsų tautos duobėtose 
sankryžose padėjusių pasi
rinkti vienintelį - teisingiau
sią kelią.

Lietuvių tautininkų są
junga pakvietė Aukštaitijos 
parko direkciją kartu imtis 
darbo - Tautos santarvės var
dinius ąžuolus ir liepas so
dinti bei prižiūrėti. Juo la
biau, kad parko širdyje - ant 

(Nukelta į 5 psl.)

PASAULIS IR LIETUVA
• PADĖTIS RUSUOS KARIUOMENĖJE. Rusijos 

Federacijos gynybos ministras Igoris Sergejevas ginkluotųjų 
pajėgų vadovų pasitarime pareiškė, kad pagal nusikaltimų 
sunkumą ir skaičių padėtis armijoje artėja prie kritinės ribos. 
Šeštadalį vadų padarytų nusikaltimų sudaro neteisėti jų įsaky
mai. Vis labiau išryškėja organizuoto nusikalstamumo skver
bimas į armiją. (ITAR-TASS)

• KO SIEKS GENEROLAS L. ROCHLIN? Rusijos 
Federacijos Teisingumo ministerija įregistravo Rusijos Dū
mos gynybos komiteto pirmininko generolo Lev Rochlin va
dovaujamą Visos Rusijos politinį judėjimą "Armijai, gynybos 
pramonei ir karo mokslams remti". L. Rochlin Interfax'ui pra
nešė, kad judėjimas turi "savas struktūras" 68 RF subjektuose 
iš 89. Jis pareiškė, kad pradėta ruoštis balandžio pabaigoje nu
matytai visos Rusijos neterminuotai masinei protesto akcijai, 
reikalaujant prezidento ir vyriausybės atsistatydinimo ir jų 
kurso pakeitimo. (INTERFAX)

• KEISIS ASMENS DOKUMENTAI. Lietuvos pilie
čiams nuo 2000-ųjų metų paso reikės tik užsienio šalyse, skel
bia "Lietuvos rytas". Lietuvoje rengiamasi įvesti naujus as
mens dokumentas - dabartinį pasą pakeis du dokumentai: as
mens tapatybės nustatymo kortelė ir užsienio pasas. Kortelė 
galiotų Lietuvoje ir Europos sąjungos šalyse, o užsienio paso 
reikėtų kelionėms į kitas šalis. Kortelė būtų pripažįstama ir to
se šalyse, su kuriomis pasirašyta atitinkama sutartis. Dar 
svarstoma, kokios papildomos žinios apie žmogų bus įrašytos 
jo asmens kortelėje. Jau nebereikia paso spaudo, liudijančio 
apie dokumento galiojimą užsienyje. Nuo liepos 1 d. atsisako
ma žymos pase apie nuolatinę gyvenamąją vietą. (ELTA)

• SPROGIMAS RYGOJE. Galingas sprogimas balan
džio 2-osios naktį smarkiai apgadino Rygos senamiestyje 
esančią sinagogą. Žmonės nenukentėjo. Tai jau antrasis spro
gimas Latvijos sinagogoje. Latvijos prezidentas Guntis Ulma
nis, ministras pirmininkas Guntaras Kraštas, Užsienio reikalų 
ministras Valdis Birkavas pasmerkė šį sprogdinimą. Vyriau
sybės vadovo nuomone, tokiomis akcijomis siekiama kurstyti 
Latvijoje gyvenančių tautų nesantaiką. Jis taip pat teigė, jog 
nusikaltėlių tikslas - pasiekti, kad Latvija būtų izoliuota tarp
tautinėje arenoje. Latvijos žydų religinės bendruomenės vado
vai sprogimą prie Rygos sinagogos pavadino "fašistų išpuoliu 
ne tik prieš žydus, bet ir prieš demokratinę Latviją". Pasak 
bendruomenės valdybos pirmininko Salmano Joffe, šis inci
dentas, be abejo, pakirto tarptautinį Latvijos prestižą. Buvęs 
JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas Richard Holbrooke 
pavadino įvykusį sprogimą "siaubingu akta" ir pareiškė, kad 
artimiausiu metu į Latviją atvyks Federalinio tyrimų biuro 
darbo grupė, kuri padės ištirti šią bylą. (BNS. INTERFAX. 
TASS. REUTERS)

• AR GAUS ATPILDĄ SOVIETINIO GENOCIDO 
VYKDYTOJAI? Latvijos generalinės prokuratūra pranešė, 
kad Latvijoje sulaikytas 82-jų metų šalies pilietis Trofim Ja- 
kušonok, kuris įtariamas vykdęs genocidą Latvijoje. Tai ant
rasis dabar sulaikytasis Latvijoje, įtariamas prisidėjęs prie lat
vių tautos naikinimo. Kovo mėnesį buvo suimtas Rusijos pi
lietis, buvęs sovietinių valstybės saugumo institucijų darbuo
tojas Uja Mašonkin. Anksčiau genocidu Latvijoje buvo ap
kaltinti Michail Farbtach ir jau miręs Alfonsas Novikas, kuris 
1996 metais buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. (BNS)

• PATARIMAI LATVIJAI. Europos saugumo ir bend
radarbiavimo organizacijos (ESBO) komisaras žmogaus teisių 
klausimams Max van der Stoel atmetė kaltinimus Latvijai, ne
va ji pažeidžia rusakalbių teises, tačiau paragino greičiau in
tegruoti juos į visuomenę. Jis taip pat paneigė Maskvos mero 
Jurij Lužkov pasisakymą, kad "rusai Latvijoje gyvena kaip 
vergai" ir teigė negalįs pasakyti, kad Latvijoje yra žymesnių 
žmogaus teisių pažeidimų. Tačiau van der Stoel įspėjo Lat
viją, kad ji gali būti izoliuota, jeigu nesiims priemonių grei
čiau integruoti rusakalbius. Vizito Latvijoje meta jis pateikė 
keletą pasiūlymų, kaip pagerinti rusakalbių natūralizacijos 
procedūrą. (REUTERS)

• RUSIJOS DŪMA NEPRIPAŽĮSTA BALTIJOS 
VALSTYBIŲ? Rusijos Valstybės Dūmos Geopolitikos komi
teto atstovas pranešė, kad komitetas paruošė nutarimo projek
tą "Dėl kai kurių SSRS Valstybės Tarybos aktų pripažinimo 
negaliojančiais". Čia kalbama apie 1991 m. rugsėjo 6 d. SSRS 
Valstybės Tarybos priimtas nutarimus dėl Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos pripažinimo nepriklausomomis valstybėmis. Komi
tetas siūlo pasmerkti SSRS Valstybės Tarybos veiksmus, Ojos 
priimtas dokumentas pripažinti negaliojančiais, pasmerkti 
masinius žmogaus teisių pažeidimus Baltijos valstybėse ir pa
reikšti, kad "Valstybės Dūma imsis visų priemonių, kad būtų 
įvykdyta SSRS tautų valia, išreikšta per visaliaudinį balsavi
mą 1991 m. kovo 17 d referendume". (INTERFAX)
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SODINKIME SANTARVĖS MEDĮ

Ginučių piliakalnio šiandieną 
jau auga mūsų visų atsodin
tas pirmojo Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos 
ąžuolas. Reiškiama viltis, kad 
balandyje Prezidentų giraitė-

Pasitarimas Lietuvių tautininkų sąjungos būstinėje Vilniuje. Iš kairės: prof. M. Treinys, 
R. Klimas, Raila, G. Binkauskas ir kt.

Kovo 21 d. posėdžiavo 
Tautos fondo taryba. Posėdį 
pradėjo TF tarybos pirminin
kas Jonas Vilgalys, kuris pa
kvietė tarybos narius susikau
pimo minute prisiminti ir pa
gerbti žymų lietuvių visuo
menininką ir buvusį Tautos 
fondo tarybos narį afa Dr. 
Leoną KriauČeliūną.

Artėjant Tautos Fondo 
metiniam narių susirinkimui, 
kuris įvyks gegužės 9 d., 
Niujorko lietuvių Kultūros 
Židinyje, Brooklyn, NY, ta
rybos nariai gyvai svarstė 
fondo ateities veiklos gaires, 
numatomus TF įstatų pakeiti
mus bei kitus klausimus, ku
rie bus pristatyti šiam susirin
kimui.

Pasidžiaugėme, kad dr. 
Rimvydo Sidrio įsteigtasis 
$100,000 afa Giedrės Sidrie- 
nės fondas, kurio lėšas tvarko 
Tautos Fondas, jau įregist
ruotas Lietuvoje ir greitai 
pradės šelpti Vilnijos krašto 
lietuviškas mokyklas. Džiu
gina Tautos Fondo garbės 
pirmininko Juozo Giedraičio 
$25,000 auka, kuri jo pagei
davimu bus panaudota pa
remti jo gimtinės bažnyčią ir

Nuo 1990 m. Vilniaus 
universitete rengiami įvairios 
trukmės lietuvių kalbos kur
sai pradedantiems, pažengu
siems bei mokantiems lietu
vių kalbą.

Lituanistinėse studijose 
dalyvauja studentai, pradėję 
mokytis lietuvių kalbos savo
je šalyje. Galima pasinaudoti 
žiemos ar vasaros metu vyks
tančiais dviejų ar keturių sa
vaičių kursais. Šiais metais

(Atkelta iš 4 psl.) 
je sužaliuos ąžuolai ir kitiems 
Lietuvos Prezidentams.

Tautininkai pakvietė vi
sų politinių ir visuomeninių 
organizacijų narius, visus 
Lietuvos gyventojus miestuo- 

TAUTOS FONDAS PASKYRĖ 
LIETUVAI $96,400

gimtųjų apylinkių instituci
jas. Taip pat džiaugiamės Da
nutės ir Vytauto Anonių 
$13,000 vertės dovanotu že
mės sklypu. Šį sklypą parda
vus, gautoji suma bus įdėta į 
specialų fondą - DVA vardu. 
Iš jo gautos palūkanos taip 
pat bus naudojamos rytinės 
Lietuvos mokykloms ir mo
kytojams paremti. Džiugu, 
kad stambūs aukotojai sutei
kia paramą Lietuvai per Tau
tos Fondą. Taryba reiškia 
jiems padėką.

Primename, kad fondui 
paaukojus $3,000 ar dau
giau, galima nurodyti, kam ši 
auka turi būti skirta. Žinoma, 
jos tikslas turi atitikti Tautos 
Fondo chartijoje aptartus už
davinius.

Nutarta padauginti su
kauptus "Gyvosios istorijos" 
partizanų, politinių kalinių ir 
tremtinių prisiminimus, kurių 
jau per 700 valandų užrašyta 
vaizdajuostėse. Viena kopija 
bus padovanota Lietuvos ge
nocido aukų muziejui, o kita 
(su originalais) bus laikoma 
Lietuvos valstybiniame vaiz
do archyve.

Vienas pagrindinių TF 

PLB Švietimo komisijoje
LIETUVIŲ KALBOS KURSAI

vasaros kursai vyks birželio 
30 - liepos 28 dienomis. Jų 
trukmė - 110 valandų. Mo
kestis - 2000 litų (4 litai -1 
USD). Mokantiems lietuvių 
kalbą kursai vyks birželio 30- 
liepos 15 d. Mokestis - 1280 
litų.

Grupės sudaromos iš ne 
daugiau kaip 12 studentų. 
Esant reikalui (studentui pa
geidaujant) mokoma indivi
dualiai. Dirbama kasdien, iš

se ir miesteliuose, kaimuose 
ir viensėdžiuose įprasminti 
Tautos susitelkimo siekį taip 
pat per Santarvės medžio mė
nesio renginius.

R. Giliauskas

tarybos posėdžio tikslų - pa
ramos paskirstymas. Suteik
tos 43 stipendijos - $10,050 
sumai. Bendrai paramai 
paskirta $ 86,350. Bendroji 
parama padalinta šiems tiks
lams (stambiausios sumos 
išryškintos):

Lietuvos kančių istori
jai - $31,500. $25,000 suma 
paskirta buvusiuose KGB rū
muose įrengtam Lietuvos ge
nocido aukų muziejui ir ar
chyvui. Pinigai skirti peržiūrų 
salės ir šaudymo kameros ap
rūpinimui reikalinga įranga.

Švietimui ir auklėjimui 
- $25,300. $20,000 suma pa
skirta APPLE ruošiamiems 
mokytojų kursams 1998 m. 
vasaros metu Lietuvoje.

Lietuvos visuomenės pi
lietiniam auklėjimui - 17 
tūkst. $6,000 suma paskirta 
Katalikių moterų sąjungos 
ruošiamiems nemokamiems 
lietuvių kalbos kursams lietu
viškai nekalbantiems Lietu
vos gyventojams.

Spaudai skirta $12,550. 
$5,000 suma paskirta Mažo
sios Lietuvos fondo leidžia
mai enciklopedijai.

Tautos fondo taryba

skyrus šeštadienius ir sekma
dienius, po 4-6 akademines 
valandas (akademinės valan
dos trukmė - 45 minutės). 
Vilniaus universitetas kursų 
lankytojus apgyvendina savo 
bendrabutyje arba universite
to tarnautojų šeimose.

Kursai vyksta lietuvių 
kalba, išskyrus būtinus paaiš
kinimus pradedančiųjų gru
pėms. Studentai, užbaigę pil
ną kursą, gaus pažymėjimus, 

o sėkmingai išlaikę egzami
nus, gaus Vilniaus universite
to kursų baigimo diplomus 
(graduation diplomas).

Greta mokymo kursų 
klausytojams siūloma kultūri
nė programa: ekskursijos au
tobusu į kitus miestus, žy
mesnes vietoves, pajūrį ir t.t.

Registracijos lapus bei 
platesnę informaciją galite 
gauti, kreipęsi šiuo adresu: 

Department 
of Lithuanian Studies 

Vilnius University 
Universiteto 3 
2734 Vilnius 
LITHUANIA

Registracijos lapai turi

Kreipimasis dėl knygos 
"LIETUVIŠKASIS ŠVIETIMAS 

ŠIAURĖS AMERIKOJE"
Prieš keletą metų Peda

goginis lituanistikos institu
tas, veikiąs Čikagoje, pasiūlė 
sudaryti, suredaguoti ir išleis
ti knygą "Lietuviškasis švieti
mas Šiaurės Amerikoje". 
Šiam darbui buvo pakviesta 
Pedagoginio lituanistikos ins
tituto direktorė Stasė Peterso
nienė ir buvęs Čikagos aukš
tesniosios lituanistikos mo
kyklos direktorius Juozas 
Masilionis. Pirmoji rūpinosi 
Kanados lituanistinių mokyk
lų istorijomis, antrasis - JAV.

Po kelerių metų darbo, 
skelbiant straipsnius ir atsi
šaukimus spaudoje, kreipian
tis laiškais, pavyko surinkti 
15 Kanados ir apie 60 JAV 
mokyklų istorijų. Daugiau 
kaip pusė teksto (400 psl.) 
spausdinimui jau surinkta, 
kita pusė dar renkama. Susi
darys apie 700 puslapių teks
to, o gausus nuotraukų kiekis 
pridės dar apie 100 puslapių. 
Knygą reikės įrišti kietais vir
šeliais. Visa tai didina jos iš
leidimo kainą.

Deja, knygos iniciatorius 
ir leidėjas - Pedagoginis li
tuanistikos institutas, neturi 
pakankamai lėšų šiai vertin
gai knygai išleisti. Todėl lei
dinio redaktoriai yra įgalioti 
kreiptis į lietuviškas organi
zacijas ir asmenis ir prašyti iš 

SENELIO MOKYKLA

"Dirvos" administratorius Juozas Biliūnas skaito savo vaikai 
čiui Vytės Nemunėlio "Meškiuką rudnosluką".

būti sugrąžinti, likus 2 mėne
siams iki kursų pradžios.

• ♦ * ♦ ♦ ♦

Vytauto Didžiojo univer
siteto rektorius V. Kaminskas 
pateikė Regioninių problemų 
ir tautinių mažumų departa
mentui pasiūlymus dėl Tau
totyros kursų organizavimo 
VDU. Etnologijos ir folklo
ristikos katedra galėtų 1998 
m. vasaros atostogų metu su
rengti 10-14 dienų tautotyros 
kursus užsienio lietuvams.

Kursų sandara:
1. Paskaitos
2. Praktiniai užsiėmimai
3. Išvykos į tautotyros muzie
jus, centrus ir kt.

jų paramos. Jau gavome pa
ramą iš Lietuvių fondo (5500 
dol.), Lietuvių Tautinių namų 
(1000 dol.), dr. Astos Velič- 
kaitės (1000 dol.) ir Vydūno 
Fondo (500 dol.). Mūsų ap
skaičiavimu, tai sudaro tik 
pusę reikiamos sumos.

Kviečiame būti knygos 
prenumeratoriais, aukojant 
20 dol. ar daugiau, rėmėjais 
(30 dol. ar daugiau), mece
natais (50 dol. ir daugiau). 
Mecenatai gali aukoti, įrašy
dami ne tik savo vardą, bet ir 
skirdami auką kieno nors at
minimui: tėvų, žymių žmo
nių, pedagogų... Aukas gali
ma nurašyti nuo pajamų mo
kesčių. Iš aukotojų ir prenu
meratorių skaičiaus paaiškės, 
kokiu tiražu reikės šią knygą 
spausdinti. Be to, norime 
bent 200 egz. skirti Lietuvos 
bibliotekoms.

Aukų čekius prašome ra
šyti: "Lithuanian Institute of 
Education" ir siųsti knygos 
redaktorių adresu: Juozas 
Masilionis, 4632 S. Keating 
Avė., Chicago, IL. 60632 
USA arba Stasė Petersonienė, 
2534 W. 40th St. Chicago, 
IL. 60632 USA. Būsime dė
kingi už bet kokią auką.

Knygos redaktoriai
Juozas Masilionis 

Stasė Petersonienė
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LB APYLINKES 
SUSIRINKIMAS

Dr. Viktoras Stankus

Kovo 22 d. įvykusį JAV 
LB Klyvlendo (Cleveland, 
OH) apylinkės metinį susirin
kimą pradėjo Ada Stungienė. 
Tylos minute pagerbėme mi
rusius bendruomenės narius. 
Praeitų metų protokolą per
skaitė dr. Degesys.

Dr. V. Stankus apžvelgė 
praėjusių metų darbus. LB 
veikla buvo labai įvairi, sudė
tinga ir prasminga, nors ir 
varginanti. Pavyzdžiui, reikė
jo apginti gerą lietuvių vardą 
bei įtikinti amerikiečių spau
dą, televiziją ir socialistų de
monstrantus, kad Lietuvių 
namai iš tikrųjų nepriėmė 
prieš holokaustą nusiteikusio 
Irving ir nesuteikė patalpų jo 
klausytojams. Tai buvo itin 
nelengva. Su konsule Ingrida 
Bubliene ir Jonu Degučiu 
vargais negalais įtikinome 
juos, kad Irving iš tikrųjų kal
ba ne Lietuvių namuose, o 
"Hoffbrau Hous". Mums teko 
vos ne maldauti, kad televi
zijos 8-os stotięs operatoriai 
nufilmuotų įvykius "Hoff
brau Haus", tuo įtikinant ir 
laikraštį "The Plain Dealer", 
kad lietuviai nėra jokie nacių 
rėmėjai. Deja, laikas nuo lai
ko vis pasitaiko tokių "žinia- 
sklaidos" atstovų ir politikie
rių, kurie panašų melą labai 
uoliai skleidžia. LB kartu su 
ALTa ir Baltiečių komitetu 
darbavosi kelias dienas, kad 
atremtų provokatorių atakas. 

Mes lankėmės pas kongres
meną La Tourette ir prašėme, 
kad būtų paremtas Lietuvos 
siekis tapti NATO nare. Ap
lankėme Ohio valstijos gu
bernatorių G. Voinovich ir 
pakvietėme jį atvykti į Vasa
rio 16-osios minėjimą. Ten 
jis buvo labai nuoširdžiai su
tiktas.

Lietuvių Bendruomenė 
kartu su Kultūros darželių 
komitetu surengė "Vieno pa
saulio dienos" šventę Lietu
vių darželyje. Joje dalyvęs 
miesto tarybos narys M. Po- 
lensek gerai įvertino šventės 
organizavimą.

LB apylinkės valdyba 
įdėjo daug darbo, ruošdama 
iš Šiaulių atvykusio "Saulės" 
ansamblio koncertus Kento 
universitete ir Klyvlende. 
Mes turėjome daug išlaidų, 
nes vien autobuso nuoma kai
navo $3100. Dėkojame vi
suomenei už paramą: aukas ir 
nakvynę ansambliečiams.

Per praėjusius metus su
organizavome daug kultūri
nių renginių: pirmosios lietu
viškos knygos - M. Mažvydo 
"Katekizmo" 450-ųjų metinių 
minėjimą bei koncertą "Drau
go" dienraščiui paremti. Tal
kinome LR Generalinei Gar
bės konsulei Ingridai Bublie
nei, priimant Lietuvos užsie
nio reikalų ministrą A. Sau
dargą. Bet gražiausias mūsų 
ir ALTos įvykis, sutelkęs jau-

LB apylinkės valdyba ir kontrolės komisija padėkojo kadenciją užbaigusioms vi- 
suomenininkėms - S. Šukienei bei A. Stungienei ir priėmė naujus narius - Joną 
Totoraitį ir Jurgį Šengergą. R. Laniausko nuotr.

nimą ir vyresniuosius, buvo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
80-mečio minėjimas. Jame 
kartu su mumis dalyvavo gu
bernatorius G. Voinovich, 
"The Plain Dealer" Vašingto
no biuro vedėjas Thom Bra
zaitis. Šį renginį nufilmavo ir 
parodė televizija. Didžiausią 
padėką tariu ko-pirmininkei 
Adai Stungienei bei kitiems 
valdybos nariams, kad mūsų 
šventė taip gražiai praėjo.

Šiuos metus pradėjome, 
remdami Lietuvos narystę 
NATO. LB apylinkės valdy
ba kartu su lietuvių visuome
ne faksu ir telefonu kreipėsi į 
Amerikos Senato Užsienio 
reikalų komisiją. Visiems dė
kojame už talką, ypač Nijolei 
Kersnauskaitei.

Valdyba numačius įreng
ti savo būstinę su kompiute
riu ir faksu. Tai palengvins 
mūsų veiklą.

Valdyba rūpinasi Punsko 
lietuvių koncertu Klyvlende. 
I svečius pas mus rengiasi at
vykti Hamiltono teatras. Per 
"Lietuvių dienas" galėtume 
surengti banketą. Vasario 16- 
ąją vėl numatome paminėti 
naujoviškai. Šiemet turime 
paremti laikraštį "Dirvą".

Iždininkas V. Šilėnas 
pranešė, kad aukos bendruo
menės veiklai dar vis siunčia
mos. Už programos reklamas 
dar daug kas neužsimokėjo. 
Vasario 16-osios minėjimas 
atnešė apie $300 nuostolio. 
Aukų šį sykį gauta maždaug 
500 dolerių mažiau, negu 
praeitais metais.

Susirinkime pasisakė li
tuanistinės mokyklos vedėjas 
Kęstutis Civinskas. Jis papa
sakojo apie mokyklos veiklą, 
rūpesčius ir planus. LB apy
linkė kasmet mokyklai auko
ja po $1000. Rasa Šilkaitienė 

papasakojo apie lituanistinių 
"Švyturio" kursų (9-12 sky
rių) darbą. Ji prašė skirti 
$250.

Metiniame susirinkime 
dalyvavo 112 žmonių. įvyko 
naujos LB valdybos rinkimai. 
Iš buvusios valdybos dėl 
sveikatos ir kitų aplinkybių 
pasitraukė Salomėja Šukienė 
ir Ada Stungienė. Naują val
dybą sudaro: ko-pirmininkas 
dr. Dainius Degesys ir ko- 
pirmininkas dr. Rimas Šilkai- 
tis, specialiems reikalams - 
dr. V. Stankus, dr. Rimas Au
gis, ir dr. Virginija Maciule
vičienė, vicepirmininkė Dalia 
Puškorienė, iždininkas Vikto
ras Šilėnas, jaunimo reika
lams - Aida Bublytė-O'Mea- 
ra ir Algis Gudėnas, sekreto
rius Jonas Totoraitis, kultūros 
reikalams - Birutė Vedegie- 
nė, ūkiniams reikalams - Jur
gis Šembergas.

G. VOINOVICH - Į JAV SENATĄ!
Gubernatorius Georgė 

Voinovich, ką tik grįžęs iš 
kelionės po Pietų Ameriką, 
kurios metu buvo ieškoma 
rinkų Ohio gaminiams, kovo 
17 d. suspėjo dalyvauti Šv. 
Patriko parade Klyvlende 
(Cleveland, OH). Po šio para
do jis susitiko su Klyvlendo 
tautybių atstovais. Susitiki
mas įvyko Leader Building 
būstinėje. Taip prasidėjo ofi

Ohio valstijos gubernatorius G.Voinovich Dievo Motinos pa
rapijoje sutiko savo seną pažįstamą ir rėmėją Igną Stankų.

V. Stankaus nuotr.
Ohio gubernatorius G. Voinovich tautinių bendrijų atstovams praneša apie savo 
kandidatavimą į Senatą. V. Stankaus nuotr.

ciali G.Voinovich iškėlimo į 
Amerikos Senatą kampanija.

Gubernatorius jau anks
čiau, dalyvaudamas Vasario 
16-osios šventėje pas Klyv
lendo lietuvius, pristatė savo 
kandidatūrą. Šį kartą jis kvie
tė tautinių bendrijų, kurių rei
kalais visada labai domėjosi 
ir kurioms yra nemažai padė
jęs, atstovus paremti jo kan
didatūrą. Juk patekęs į Va-

šingtoną, jis galėtų, dirbda- vich for Senate" koordinato- 
mas sostinėje, toliau ginti rius. Tim Cosgrove yra Cuy- 
tautybių reikalus. ahoga apskrities G. Voino-

įdomu tai, kad ir jaunes- vich rinkimo kampanijos pir- 
nieji tautinių bendrijų atsto
vai tvirtai žada remti G. Voi
novich kandidatūrą. Rinkimų 
kampanijoje aktyviai daly
vauja ukrainietis Taras Szma- 
gala Jr., kuris yra Ohio Tau
tybių koalicijos (Ohio Natio- 
nalities Coalition) "Voino-

mininkas. Jį remia ir daugelis 
kitų jaunesniųjų.

Iš "senųjų vilkų" rinkimų 
kampanijoje dalyvauja čekų 
atstovas Vaclav Hyvnar, ku
ris gražiai gina NATO plėti
mo klausimus "The Plain 
Dealer" skiltyse, lenkų atsto

vas Chester Partyka, o taip 
pat OWCPN viešųjų radijo 
valandėlių vengrų kalba ve
dėja Kathy Kapossy-Palasics, 
kuri kartu su Kristina Kupre- 
vičiūte sėkmingai apgynė 
tautybių radijo valandėlių 
tęstinumą bei kiti. Iš lietuvių 
prie G. Voinovich iškėlimo į 
senatą kampanijos prisideda 
Dr. V. Stankus, Ada Stungie
nė ir kiti. Dr. V. Stankus



DU METAI
NUO AfA B. GAIDŽIUNO 

MIRTIES
Ilgamečio "Dirvos" redaktoriaus, poeto Balio Gai- 

džiūno netekome lygiai prieš du metus. Jis išėjo į amži
nuosius mūsų visų namus 1996 m. balandžio 7-ją, per 
Velykas. Šioje žemėje liko jo atminimas. Liko jo gražūs 
darbai, liko nuostabūs, neretai tiesiog pranašiški eilėraš
čiai. Argi nestebina, kad kvietimą "prikelt, kas sunai
kinta ir pradėt iš naujo" poetas parašė eilėse, sukurtose 
kovo 10 d.? Po septynerių metų kaip tik kovo 10-ąją susi
rinko Lietuvos Aukščiausioji taryba, kuri jau kitą dieną 
paskelbė Lietuvos valstybės atstatymo Aktą.

Ba/ys Gaidžiūnas

PAVASARIUI GRĮŽTANT
Kada pavasario diena sugrįžta
Ir saulės spindulys pradaro langus,
Iš naujo verčiame istorijon sugulusius lapus:
- Šimtmečiu budėjimas tarp kryžkelių, 
Išėjo laisvės gint ir niekada negrįžę.
- Ugnim išdeginta artojų žemė, 
Bet atsodinti ir pražydę sodai.
- Darneužžėlęs takas ir neužartas kelias, 
Kuriais šiaurėn išvarė mūsų brolius.
- Prikelt, kas sunaikinta ir pradėt iš naujo,
Ir tai ne vieną, bet daugel kartų,
Kada tik kryžkelėj užlūžo svetimas šešėlis.
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Redaktorius, poetas Balys Gaidžiūnas (dešinėje) su svečiais - kunigais iš Lietuvos 
"Dirvos" redakcijoje prie ruošiamo naujo numerio puslapių. G. Kijauskienės nuotr.

PIRMASIS BALIO GAIDŽIUNO 
PATRIOTINĖS POEZIJOS KONKURSAS

Kada pavasario balsu pragysta paukštis, 
Pats laikas, atėjusiems iš lygumų anų, 
Vėl atsisukt atgal ir prisikelt
Jaunų dienų svajonėj ir vilty.
Kokie mums brangūs tenai palikę žmonės, 
Kokia skani tenai ruginė duona.
Ten lyguma perjuosia lygumą, 
O iš tų lygumų ataidi senos dainos - 
Ir apie žirgą, grįžusį be raitelio, 
Ir apie brolį, užkastą miške,
Ir apie seserį, tremty žiūrėjusią į tėviškę, 
Bet mirusią badu giliam sniege.

Atėjusi pavasario diena mus šaukia, 
Kad tvirtą žingsnį vėl kartotų 
Jaunų dienų svajonės ir viltis.
Mums reikia saulės spindulį užlaužti, 
Kad jo kaitroj anglim pavirstų 
Vergijos užtvarų stulpai raudoni.
Mums reikia švyturį iškelt 
į juodo debesio viršūnę, 
Kad iš svetur visi matytų 
Kur mūsų žalios girios, 
Kaimai, miesteliai, miestai mūsų, 
Kur reikia iš ilgos kelionės grįžti, 
Kad vėl žiedais tėvų laukai pražystų. 

1983 m. kovo 10 d.

Punsko lietuvių kapela 
"Klumpė” Filadelfijoje

Vertinimo komisijos pranešimas

Per keletą paskutiniųjų 
metų nedidelė Filadelfijos 
LB apylinkė nelabai drįsdavo 
rengti didesnio masto koncer
tus. Tačiau šį kartą, JAV Lie
tuvių Bendruomenės Kultū
ros Tarybos pirmininkei Ma
rijai Remienei gastroles ko
ordinuojant, ir Filadelfijos 
lietuvių telkinys nebus apvil
tas! Punsko lietuvių kapelos 
"KLUMPĖ" koncertas Fila
delfijoje įvyks sekmadienį, 
balandžio 26 d. 2:30 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose (Lithua
nian Music Hali), 2715 E. 
Allegheny Avenue, prie pat 
I-95-o kelio Allegheny išva

žiavimo. Koncertą rengia Fi
ladelfijos Lietuvių Bendruo
menės apylinkės valdyba. Bi
lietus galite įsigyti pas valdy
bos narius sekmadieniais Šv. 
Andriejaus lietuviškoje para
pijoje arba paskambinę Ro
mai Krušinskienei (215) 355- 
3030 ar Teresei Gečienei 
(215) 938-0783. Rengėjai ti
kisi, kad koncertu susidomės 
ir neseniai iš Lietuvos atvykę 
bei jau lietuviškai nekalban
tys Amerikos lietuviai, o pa
togus šio koncerto laikas su
trauks publikos ir iš tolimes
nių Filadelfijos apylinkių.

Teresė Gečienė

Konkurso vertinimo ko
misija, kurią sudarė pirminin
kė Stasė Petersonienė, sek
retorė Jūratė Jankauskaitė ir 
komisijos narys Juozas Masi
lionis, 1998 m. kovo 7 d. po
sėdyje nusprendė:

1. Pirmosios premijos ne
skirti.

2. Antrąją premiją skirti 
Benio Pakarklio slapyvardžiu 
pasirašiusiam autoriui, nes jo 
eilėraštis labiausiai atitinka 
mecenato pageidavimus ir 
meniškai yra stipriausias. 
Atidarius voką paaiškėjo, kad 
jo autorius yra Ričardas Spit- 
rys. Jam paskirta 250 dol.

3. Trečioji premija pa
skirta slapyvardžiu Viltė pa
sirašiusiam autoriui. Atida
rius voką paaiškėjo, kad au
torė yra Diana Giedgaudaitė. 
Jai paskirti 85 dol.

Trumpi pranešimai

Kuriama Baltijos valstybių 
draugų grupė

Amerikos Baltų laisvės 
Lygos įpareigota Vykdomoji 
vicepirmininkė Angelė Nel- 
sienė Amerikos Atstovų Rū
muose (Kongrese) pradėjo 
organizuoti Baltic Caucus t.y. 
grupę Atstovų Rūmų narių, 
kurie rūpintųsi Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos problemomis. 
Jie būtų šių valstybių rėmė
jai, padedantys stiprinti jų de
mokratinį vystymąsi, ekono
mines reformas bei prekybą.

Baltic Caucus kopirmi- 
ninkais (Co-Chairmen) sutiko 
būti kongresmenai: John

4. Antra trečioji premija 
paskirta slapyvardžiu Mėne
siena pasirašiusiam autoriui 
už eilėraštį "Lietuvos ange
las". Atidarius voką paaiškė
jo, kad autorė yra Vilija Va- 
karytė. Jai paskirti 85 dol.

5. Ketvirtoji premija pa
skirta slapyvardžiu Mikelaitis 
pasirašiusiam autoriui už ei
lėraštį "Nebylusis Rasų kapi
nėse". Atidarius voką, paaiš
kėjo, kad šio eilėraščio auto
rius yra Artūras Tereškinas. 
Jam paskirta 50 dol.

6. Penktoji premija ati
teko Žemeliuko slapyvar
džiu pasirašiusiam autoriui 
už "Lėvens kraštų baladę". 
Jam paskirta 30 dol.
- Vertinimo komisija:

S.Petersonienė
Jūratė Jankauskaitė
J. Masilionis

Shimkus - respublikonas iš 
Illinois ir Dennis Kucinich - 
demokratas iš Ohio. Abu šie 
kongresmenai žinomi kaip 
lietuvių bičiuliai, Baltijos 
valstybių rėmėjai.

Visas organizacijas, visus 
lietuvius ir jų bičiulius kvie
čiame prisidėti prie šio pro
jekto įgyvendinimo. Jis svar
bus Lietuvai, jos saugumui. 
Tai yra tęsinys tos dvasios ir 
veiklos, apie kurią kalbama 
Amerikos-Baltijos valstybių 
Chartijoje.

Skambinkite, rašykite ir

Ričardas Spitrys
ILGESYS

Su pienu motinos
- Ateina žodžiai, 
Su pirmu bučiniu
- Pirma aistra.
Su norais begaliniais
- Begalinis 

skausmas,
O ilgesys
- Su duona rugine.

Naktis kiekviena
- Atgaivins vėsa,
Aušra
- Kiekvieną rytą lydi. 
Kiekvienas medis 
Šaknį turi,
Per kurią 
Prisiminimais
Šerdį girdo.

Aš pasiilgau židinio, 
Savų namų,
Pirties iš rąstų 
Pasiilgau.
Aš pasiilgau
To, ko šičia nerandu.
Kai palikau,
Tada tik supratau, 
Kad pasiilgau.

Balio Gaidžiūno vardo 
patriotinės poezijos konkurso 
vertinimo komisija ši eilėraštį 
pripažino geriausiu iš visų at
siųstų darbų.

prašykite savo atstovų Kong
rese, kad jie taptų Baltic Cau
cus nariais ir praneštų apie tai 
kongresmenams: John Shim- 
kus tel: 202-225'5271 fax: 
202-225-5880, E-mail: 
shimkus@mail. house.gov; 
Dennis Kucinich, tel: 202- 
225-5871 fax: 202-225-5745.

house.gov
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VELYKOS ŽMOGAUS GYVENIME
Ką reiškia prisikėlimo 

šventė kiekvienam žmogui?
Vaikystėje - gražiai nu

margintą kiaušinį. Šėlstantį 
pavasario vėją ir pirmą užma- 
tytą žiedą: rausvą-tulpės, 
melsvą - žibuoklės ar baltą 
lelijos ir kvepiančio hiacin
to... Šventovėje - skardžią, 
linksmą giesmę "Aleliuja", 
kai žmonės, nušvitusiais vei
dais žmonės eina aplinkui 
šventovę, sekdami spalvingą 
šventės procesiją, gaudžiant 
varpams, aidint giesmei toli - 
už kapinių, kur jau rausvėja 
patekėjusi saulė. Prisikėli
mas... O grįžus namo - sal
dų motinos iškeptą pyragą su 
varške, su uogiene arba kve
piantį - su įkeptais spirgintais 
lašiniukais.

Jaunystėje - Velykos pla
tesnių linksmybių šventė. Ir 
šventovėje toks pat pasigėrė
jimas, džiaugsmas, vidinė ra
mybė (po išpažinties). O išė
jus po pamaldų - susitikimai 
su artimaisiais ir pažįstamais, 
užsikvietimas vienų pas ki
tus... Nors dar šaltoka, ran
kos sugrubusios, bet šilti jų 
paspaudimai - artimųjų ar net 
mylimųjų - nuskaidrina rau
doniu veidus, šildo širdis. 
Gimsta tarp jaunų slaptingos 
viltys, lūkesčiai, nuojautos... 
Pirmoji Velykų diena - šei
moje: paskaninti valgiai, žai
dimai margučiais. Kieno stip
resnis daužiant, kieno taikles
nis ir greitesnis ridenant, ku
ris, laimėdamas žaidimus, 
daugiau jų prisirinks?

Sūpynės... Aukščiau, 
aukščiau - virš beržų, virš 
namo, ligi saulės...Ypač šiur
pu ir linksma, kai supasi 
dviese, labai jauni ir labai pa
liestomis širdelėmis...

Antroji Velykų diena - 
lankymasis pas draugus, gi-

AlėRūta

minės, pažįstamus, kaimy
nus, darbo kolegas... Ant sta
lų kepsniai: paršiukas keptas, 
žąsis su obuoliais, pyragai, 
baltas velykinis "avinėlis ar 
Velykų "bobutė". O kaimie
tės šeimininkės - įmantrus 
"kringelis". Tai suraitytas, su
pintas ilgas pyragas, su varš
ke ar obuoliais. Ir, žinoma, 
skilandis, rūkytas kumpis, 
dešros, sūriai... O vyrai sau 
kukliai susidaužia po stikliu
ką... Ir visur suėjimuose 
daug kalbų, klegesio, links
mų pokalbių. Tai viltingi ap
tarimai pavasario, vasaros, ti
kintis sėkmės, gero der
liaus...

O jaunimas? Po velyki
nių skanių pietų, po susitiki
mų su tėvų draugais, išsklin
da jie į savus pomėgius ir pa
silinksminimus. Velykos vi
sada reiškia viltį. Mokslei
viams - kad pavyks gerai iš
laikyti egzaminus... Tarnau
tojams - gal pakils tarnybo
je? Ūkininkams - gal su pir
muoju griaustiniu atsivers 
derlinga žemė, pliūptels lie
tūs, pasėliai gerai sudygs, už
derės. Tik lauk vasaros dar
bų, tik sukis linksmas, o tada 
-susemk derlių...

Visiems jauniems - slap
tingos "širdies dalykų" vil
tys... Mergaitės - gal ište
kės? Vyrai - gal išlaikys bai
giamuosius egzaminus, gaus 
diplomą, darbą... Tada jau 
galės pasipiršti mylimiausiai.

Šokiai! Velykų šokiai - 
linksmiausi, nes po gavėnios 
- ilgo susilaikymo nuo links
mybių. Bet šokama tik antrą 
Velykų dieną. Taip buvo Lie
tuvoje, mūsų gimtinėj šale
lėj... Taip elgėsi dori žmo
nės, doras jaunimas...

Subrendusio žmogaus 

amžiuje Velykos irgi reiškia 
linksmumą, geras viltis. - 
Štai auga vaikeliai, štai sūnus 
jau baigęs mokslus. Štai, nors 
mirė tėvas ir motinėlė, bet gi 
jie, nugyvenę dorai, jau pas 
Dievą, amžinąjį žmogaus Tė
vą. Dabar jiems reikia steng
tis...

Senatvėje Velykų šven
tės turi dar didesnę reikšmę. 
Beveik nugyventas gyveni
mas -niekas nežino dienos, 
nei valandos... Reikia budėti. 
Reikia savus darbus, sieki
mus užbaigti. Negalavimai? 
Našlių vienatvė? Nesėkmė su 
vaikais - jų suklupimai ar ne
pasisekimai vedybose? Grau
žatis? Ilgos bemiegės naktys? 
Sąnarių ir kitoki skausmai? 
Kartais niūri, skaudi kasdie
nybė... Bet po šaltos, drėg
nos ir tamsios žiemos išaušta 
ilgesnė diena, labiau prasi
merkia saulė, pagyvėja žmo
nės. .. Atsiveria tada ir apsnū
dusi siela, ypač laukiant Ve
lykų.

Gal nebėra tų linksmų, 
dažnų pasisvečiavimų? Gal 
sugrubę pirštai nebenudažo 
margučio? Gal nebetraukia 
tiek ir visuomeninės linksmy
bės? Bet... Prisimeni miru
sius brangiuosius maldoje, ti
kėdamas jų sielų prisikėli
mu... Susimąstai apie savas 
klaidas gyvenime - gal dar 
atitaisyti galėtum? Gal prisi
keltum iš savų blogų įpročių? 
Gal atlygintum už skriaudą 
savo artimui - žodžiu, raštu, 
veiksmu, pinigu ar daiktu?

Senatvėje Velykos reiš
kia, kad būtina... savy nuga
lėti velnią!

Ir tada, kad ir iš toli, kad 
ir tau - jau ligos patale, at
skambės linksmas varpų 
gausmas ir viltinga giesmė 
"Aleliuja".

Velykų rytą. Dail. Jadvygos Paukštienės pieš.

'Kokios Velykos be zuikučių?", - klausia šios nuotraukos 
autorius R. Kisielius?

Naujų knygų lentynoje
EILIUOTA KRONIKA APIE KARALIŲ MINDAUGĄ

Apie 13-ojo amžiaus Lie
tuvos valdovą Mindaugą rašė 
ne vien istorikai, bet ir meni
nio žodžio meistrai - prozi
ninkai bei poetai. Mindaugas 
mėgino Lietuvą padaryti vie
ninga ir stipria valstybe. 1251 
metais apsikrikštijęs jis tapo 
karaliumi. Bet vienijimasis 
vyko labai sunkiai. Žmonės 
dar nesuprato krikščionybės, 
laikėsi senovinio tikėjimo. 
Todėl ir kivirčų dar padaugė
jo. Visa tai baigėsi tragiškai: 
Mindaugas ir du jo sūnūs bu
vo sąmokslininkų nužudyti, o 
trečiasis sūnus liko krikščio
niu ir pasirinko vienuolyną, o 
ne jam priklausančią kara
liaus karūfią.

Šioje knygoje visa tai pa
sakojama eiliuota forma. Au
torius - Vytautas Lukšys 
(Lukoševičius), gimęs 1925 

m., mokėsi Šeduvoje, Pane
vėžy, studijavo Vytauto Di
džiojo universitete Kaune. 
Nuo 1947 m. jis gyvena Ang
lijoje. Jo adresas: 38 Spring- 
field Road, Peterborough, PE 
1 2JG, England.

Sunku poetine forma nu
brėžti istorinį siužetą, tačiau 
Vytautas Lukšys savo ketu
riolikoje giesmių tai įvykdė 
vykusiai, lanksčiai, klasikiniu 
eiliavimu, sutelkęs į keturei
lius karaliaus Mindaugo, jo 
žmonos karalienės Mortos, 
karalaičių Ruklio ir Rupeikio, 
vienuolio Vaišvilko, Dau
manto, Goštauto bei kitų cha
rakterius ir gyvenimus. Jis 
vaizdžiai aprašo ("apgieda") 
ir anų laikų pilis, menių aps
tatymą, žmonių apdarus, pa
pročius... ir, žinoma, kara
liaus tragiškąją lemtį. Citata 

iš 134-35 puslapių: 
"Ir netrukus tvirtovė

sujudo,- 
Tuoj po riksmo 

balsai pasigirdo:
- Jau po Mindaugo!

- Nė nepajuto! 
Durklas staigiai jam 

pervėrė širdį!
O Ruklys kaip koks 

meškinas gynės, 
Užpuolėją ne vieną 

įveikęs...
Bet keli tuoj apspito 

vaikiną...
Ir jis žuvo...

Su juo ir Rupeikis."
Ši kietais viršeliais, pa

puoštais Mindaugo portretu, 
knyga būtų labai tinkama 
mokyklose ir visiems studi
juojantiems istoriją, kaip su
prantama ir daili mindaugi- 
nių laikų iliustracija. Tai įdo

mi knyga ir eiliniam skaity
tojui. Autorių sveikiname už 
talentą ir už drąsų pasiryžimą 
imtis tokio nelengvo literatū
rinio darbo.

Vytautas Lukšys - 
"Mindaugas", eiliuota kroni-

Ištrauka iš knygos 

EI KM O JI GIESMĖ

SAMBŪRIS PILYJE, 1249 METAI

Mindaugas sukviečia kunigus ir didikus pasitarti dėl 
krikščionybės. Mindaugo svainis Daumantas, didikai - 
Tučė, Ginaika, Mil gerinąs. Senojo ir jaunojo vaidilų gies
mės. Daumantas gina senąjį tikėjimą. Likęs vienas Min
daugas prisimena savo brolius ir pirmąją žmoną - Ramunę.

Sutema. Tamsiame ąžuolyne
Medžią lapai šnarėją nutilo.
Ir nuo upės vėsa vakarinė
Supo aukštą, senovišką pilį.

(Nukelta į 9 psl.)

ka. Redagavo ir eiliavimą 
peržiūrėjo Marcelijus Marti
naitis, išleido leidykla "Vil
tis", Vilniuje 1997 metais. 
Tiražas -1,000 egz.

Alė Rūta

Vytautas Lukšys 
'•MINDAUGAS”



• DIRVA • 1998 m. balandžio 7 d. • 9 psl.

SENIAU IR DABAR

Vladas Vijeikis

SENIAU

Lietuvių televizijoje teko 
pamatyti Lietuvoje įvykusį 
knygos pristatymą. Knygoje 
nagrinėjama Baltijos valsty
bių užgrobimo istoriją. Tai 
labai išsami, stambi doku
mentinė knyga. Net ir sveria 
nemažai. Trečdalį tos knygos 
sudaro Kersteno tyrimų ko
miteto parodymai. Buvo su
kviesta nemažai liudytojų. 
Tarp jų ir buvęs Amerikos 
prezidentas Hoover, kuris 
kalbėjo apie įvykius Pabal- 
tyje nuo 1919 metų. Bet nė 
vienas iš tų liudijimų nesu- 
krečia taip baisiai, kaip fak
tai, kuriuos išdėstė Lietuvos 
galvažudžio A. Sniečkaus 
brolis, kuris kartu su motina 
turėjo bėgti nuo brolio vyk
domo teroro ne tik prieš visus 
lietuvius, bet net prieš savos 
šeimos narius.

Už šią knygą reikia dėko
ti Marijai ir Antanui Ru
džiams, kurie ją savo lėšomis 
išleido. Abu jie visą savo gy
venimą pašventė Lietuvos 
bylos kėlimui Vašingtone. 
Antanas Rudis kukliai sako: 
"Ta knyga reikalinga, kad ne
žinantieji pamatytų, jog mes 
išeivijoje dirbome Lietuvos 
labui ir laisvei".

Marija ir Antanas Ru
džiai yra iš tų, kurie nenusi
suko nuo Lietuvos jos nelai
mės valandoje, bet ėjo ir dir
bo ten, kur tik reikėjo kalbėti, 
įtikinėti, kovoti dėl Lietuvos 
laisvės. Deja, tenka pripažin

SPORTO ŽINIOS
JAUNUČIU KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Šiaurės Amerikos Lietu
vių jaunučių krepšinio pirme
nybės įvyks gegužės 9 ir 10 
d.d., Detroite, Mich. Vykdo 
Detroito Lietuvių sporto klu
bas "Kovas". Pagal pradinės 
registracijos duomenis, žai
dynėse numato dalyvauti apie 
50 komandų. Tai būtų rekor
dinis dalyvių skaičius.

Varžybos vyks šiose ber
niukų ir mergaičių klasėse: B 
(1982 m. gimimo ir jaunes
nių), C (1984 m. gimimo ir 
jaunesnių), D (1986 m. gimi
mo ir jaunesnių), E (1988 m. 
gimimo ir jaunesnių) ir F 

ti, kad dabartinėje Lietuvoje 
tos pastangos nėra pakanka
mai įvertinamos. Gal dėl ne
žinojimo, gal dėl nesuprati
mo. Ši knyga tikrai padės su
vokti ir įvertinti tas pastan
gas.

Reikia atsiminti, kad ne
daug amerikiečių suprato ko
munistinės Rusijos tikrąjį 
veidą. Ypatingai tada, kai bu
vo talkinama Stalinui. Tad 
Amerikos lietuvių veikla ne
mažai prisidėjo, griaunant 
komunistinę propogandą.

Tenka pripažinti, kad 
vargu, kad net stipri lietuviš
ka organizacija kažin ar būtų 
pajėgusi išleisti tokį stambų 
veikalą. O tai savo noru pa
darė Marija ir Antanas Ru
džiai. Taigi man tiesiog gaila 
istorikų, kurie labai mėgsta 
raustis ir ieškoti dokumentų. 
Šioje knygoje viskas sukaup
ta ir gražiai pateikta. O gal tai 
paskatins juos dar atidžiau 
ieškoti?

Šia proga, žinant žemą 
komunistų moralę, tenka la
bai nuogąstauti dėl dabartinės 
Lietuvos būklės. Ten aukšto
se pareigose jų dar yra labai 
daug. O lietuviška išmintis 
sako: "Vilkas visados į mišką 
žiūri"

DABAR

Čikagos lietuviai dar 
svarsto, ar džiaugtis ar ne. 
Mat jie sulaukė naujo konsu
lo iš Lietuvos. Dabar turi du. 
Vienas - garbės, o kitas - 
karjeros (generalinis). Tas 
generalinis konsulas tikrai 
pradėjo elgtis kaip tikras ge
nerolas. Skubiai ieško ištai
gingų patalpų konsulatui - 
sau ir savo padėjėjams. Akis 
nukreipė į miesto vidurį, kur 
nuomos - pasakiškai aukštos. 
Ir tai tuo metu, kai Lietuvos 
iždas - gerokai skylėtas ir vi
sų ištiestos rankos iš Ameri
kos prašo pagalbos. Lietuvos 
biurokratas turbūt apie tai net

"Molekulių" (1990 m. gimi
mo ir jaunesnių). Molekulių 
klasėje berniukai ir mergaitės 
žaidžia kartu. Jaunesnių kla
sių žaidėjams leidžiama žaisti 
ir vyresnėse klasėse. Mergai
tėms leidžiama žaisti berniu
kų komandose.

Kviečiame dalyvauti vi
sus lietuvių sporto klubus ir 
kitus junginius, atlikusius 
metinę 1998 m. ŠALFASS- 
gos narių registraciją. Galuti
nė komandų registracija pri
valo būti atlikta iki 1998 m. 
balandžio 14 d. imtinai šiuo 
adresu: Algis Rugienius, 

nežino ir nesidomi. Jam rei
kia ištaigingų patalpų.

Bet juk tuo dar nesibaigs. 
Juk reikės tas patalpas užpil
dyti baldais ir įvairiomis ma
šinerijomis, tinkamomis, kad 
būtų galima atlikti svarbų 
darbą. Kiek tai vėl kainuos?

Neseniai pasklido žinia, 
kad vieną politikierę nepaten
kintų kauniečių minia norėjo 
apmušti. Nei kiek nesistebiu. 
Keisčiausia, kad ta politikierė 
užima dvi vietas: vieną - mi
nistrės, o kitą - Seimo narės. 
Tai negirdėta nė vienoje pa
dorioje valstybėje. Juk mi
nistrai turi atsakyti prieš Sei
mą. O čia ministrė, kaip Sei
mo narė, atsakinga pati sau. 
Nei šis, nei tas.

Grįžkim prie konsulo. Jis 
visiškai nepasidomėjo vieti
niais lietuviais, kuriems gal 
reikės konsulato patarnavi
mų. Pensininkams, o ir ki
tiems nėra lengva nuvykti į 
miesto centrą. Visi vengia ten 
važiuoti. Didžiuliai sunku
mai, kur pastatyti automobi
lį. Niekas iš lietuvių ten ne
gyvena ir nesvajoja gyventi. 
Taip gali elgtis tik nieko ne- 
boj antis Lietuvos biurokratas.

Kai pensininkai Lietuvo
je šaukia apie savo nedalią, 
Lietuvos iždas eikvojamas be 
atodairos. Kiek pensijų gali
ma būtų padidinti, vien tik 
konsulato išlaidas mažinant, 
kaip tai ir priderėtų padoriam 
valdininkui?

Dar asmeniškai turiu pri
dėti, kad naujasis konsulas 
nesudaro malonios asmeny
bės vaizdo ir ganėtinai aišku, 
kad visiškai nesupranta išei
vijos reikalų. Kai mūsų pen
sininkai, save skriausdami, 
siunčia į Lietuvą, ką tik gali, 
jis su savo svita siekia ištai
gu-

Ta proga su didele pagar
ba prisimename tikruosius 
mūsų konsulus: Daužvardį. 
Daužvardienę. Kaip mes jų 
pasigendame.

3620 Burning Tree Dr., 
Bloomfield Hills, MI 48302- 
1511. Tel. 248-642-7049; 
faksas 248-642-7085; E-mail: 
rugieniu@ flash.net. Papil
domai galima kreiptis į Vy
tautą Polteraitį tel. 313-420- 
3137 ir Kastytį Giedraitį tel. 
248-478-8456.

Šios varžybos yra 48-jų 
metinių Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynių dalis. 
Šiais metais žaidynes orga
nizuojame pagal įvairias 
sporto šakas atskirai.

ŠALPAS S-gos
CENTRO VALDYBA

EILIUOTA KRONIKA 
APIE KARALIŲ MINDAUGĄ

(Atkelta iš 8 psl.)

O viduj buvo uždegtos žvakės, 
Pagal sienas visur jos pleveno, 
Tartum plaikstėsi aukso plaštakės 
Po didžiule aprūkusią meną.

Daugel metų jau buvo praslinko, -
Jie pajuodino sienų granitą.
Židinys prie vienos, o aplinkui
Daug uosinių suolų pristatyta.

Lokio kailis prie sienos pn'kaltas,
O du kardai virš jo sukryžiuoti, 
šalia jų kabo audeklas baltas, 
Sako - vėliava kalavijuočių.

Ant kaladžių lenta ąžuolinė,
O ant jos sustatyti ąsočiai.
Troškulys kurį nors kai kankina, 
Prisipildo sau ragą lig sočiai.

Krėslas didelis menėje stovi
Atokiau kiek nuo lango ir durų, 
Jame Mindaugas - krašto valdovas 
Kažin ko susimąstęs, paniuręs.

Aukšto ūgio dievai jam neskyrė,
O tik suteikė ryžto ir proto.
Tvirto stoto štai matome vyrą
Ir kaip įprasta tąsyk - barzdotą.

Laikas bėgdamas Mindaugo galvą 
Sidabru padabino senokai.
Veidas rimtas, iš lėto jis kalba -
Rūstūs metai šypsotis nemokė.

Buvo ankšta jau menėj aukštojoj, -
Kur pažvelgsi - didikai, vaidilos.
Pasitarti dėl krikšto sujojo
Daug aukštaičių j Mindaugo pilį.

PASKYRIMAI
RAIMONDAS BUTKUS

Raimondas Butkus pa
skirtas didelio banko - "The 
Huntington National Bank" 
viceprezidento padėjėju. Jo 
pareiga bus rūpintis paskolų 
teikimu gyvenamųjų namų 
statybai ir žemės tvarkymo 
darbams.

Raimondas 1986 metais 
baigė Ohio Valstybinį uni
versitetą bakalauro laipsniu, 
o 1981 - Ohio Savings and 
Loan League Academy. Jis 
taip pat lankė kvalifikacijos 
tobulinimo kursus Cleveland 
Valstybiniame universitete.

Raimondas Butkus su 
žmona Vitalija gyvena Cle
veland, OH priemiestyje Euc- 
lid. Jie užaugino tris vaikus: 
Audrą, Saulių ir Dainą.

K. L. Muno ir Asta Ardickaitė (dešinėje).

Huntington banko skyriai 
yra daugelyje valstijų, bet jo 
centrinė būstinė įsikūrusi Co- 
lumbus, Ohio. Šis bankas ap
tarnauja klientus jau daugiau 
kaip 132 metus.

ASTA ARDICKAITĖ

Asta Ardickaitė (Ardic
kas) pradėjo dirbti Čikagoje, 
Illinois valstijos gubernato
riaus raštinėje. Ji paskirta ad
ministratorės Kathy Leonis 
Muno padėjėja. Asta lankė 
Lemonte esančią Maironio 
lituanistinę mokyklą. Ji pri
klauso lietuvių evangelikų 
liuteronų bažnyčiai. Abu As
tos tėvai kilę iš Lietuvos: tė
tis Vytautas Ardickas - iš 
Telšių, o mama Laima - iš 
Kybartų.

flash.net
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KLAIPĖDOS NETEKIMĄ PRISIMINUS
(Pabaiga. Pradžia - 12 nr.)

Čia reikia paminėti, kad 
Klaipėdos vokiečiai visus lie
tuvius vadindavo žemaičiais. 
Jeigu lietuvis užsukdavo į 
jam įprastą krautuvę, žinoda
mas, kad krautuvininkas lais
vai kalba lietuviškai, ir ko 
nors jo paprašydavo, tai krau
tuvininkas dažniausiai, ypač 
kuomet daugiau klientų pasi
taikydavo, apsimesdavo ne
nugirdęs arba nesupratęs. Bu
vusių nuolatinių klientų ne
benorėjo net pažinti. Jeigu ši
taip elgėsi tikrieji Salzburg 
kilmės vokiečiai, gal ir buvo 
galima jų tokį elgesį paaiš
kinti. Tačiau dažniausia vie
tiniai "memellianderiai" buvo 
bjauresni už aršiausius vokie
čius.

Anksčiau Klaipėdos ka
talikų bažnyčioje kas sekma
dienį per sumą giedodavo lie
tuvių choras. Dažnai grodavo 
Lietuvos Kunigaikščio Mar
gio 6-ojo pėstininkų pulko 
orkestras. Dabar net bažny
čioje pasidarė tylu ir nejauku. 
Jau pirmasis sekmadienis po 
"anšliuso" parodė didelę tuš
tumą. Ta mūsų mieloji Klai
pėda kasdien darėsi vis ne
malonesnė. Tad pamažu ir tie 
lietuviai, kurie iš pradžių la
bai abejojo dėl bėgimo iš 
Klaipėdos, dabar ne tik pa
vieniui, bet ir būriais skubėjo 
persikelti į Didžiąją Lietuvą.

Išvykimas

Maždaug už savaitės po 
Klaipėdos prijungimo prie 
Vokietijos, buvusioje Prezi
dento A. Smetonos alėjoje, 
Klaipėdos krašto gubernatū- 
ra buvo pakeista į Lietuvos 
konsulatą. Norint iš Klaipė
dos legaliai išvykti į "užsie
nį" (užsieniu dabar buvo lai
koma ir Lietuva) reikėjo gau
ti Lietuvos vizą.

Didžlietuviams, ne Klai
pėdos krašte gimusiems, vi
zos gavimas nesudarė sunku
mų, bet gimusių Klaipėdos 
krašte dažniausia laukė nu- 
sivilimas: konsulatas neva 
neturėjo teisės jos išduoti.

"Dirvos" gegužinėje 1992 metais. Iš kairės: Jonas Citulis, Vladas Blinstrubas, Rūta Ša
kienė iš Los Angeles, Mečys Aukštuolis ir Giedrė Kijauskienė. V. Bacevičiaus nuotr.

Leonas Venckus

Juos siųsdavo į Klaipėdos 
krašto direktoriją, kuri buvo 
Žvejų gatvėje, prie Dangės 
upės, firmos Robert Meyhoe- 
fer namuose. Einant į ten, su 
savim reikėjo turėti gimimo 
metrikus, pasą, Klaipėdos 
krašto įmonės pažymėjimą 
kad nesi skolingas už elektrą, 
dujas ir vandenį. Kas nuosa
vo namo neturėjo, butą nuo
mojo, tas iš namų savininko 
turėjo gauti pakvitavimą, įro
dantį, kad buto nuoma sumo
kėta. Galų gale dar reikėjo iš 
Krašto policijos gauti pažy
mėjimą, kad nesi ieškomas ar 
tardomas.

‘ Susikrapštęs visus reikia
mus dokumentus, nuėjau į di
rektoriją prašyti leidimo lega
liai išvykti į Didžiąją Lietuvą. 
Tačiau rudą uniformą dėvin
čiam valdininkui užteko pa
matyti mano pasą, skirtingą 
nuo gimusių D. Lietuvoje ir 
metrikus. Mano aiškinimas 
apie žemaitišką kilmę ir apie 
tai, kad žmonos tėviškė - Že
maitijoje, nieko nepadėjo. 
Valdininkas aiškiai davė su
prasti, kad vykdąs, berods, 
gauleiterio Koch'o įsakymą, 
pagal kurį visi "memellian
deriai" privalo pasilikti Klai
pėdos krašte.

Nieko nelaimėjęs direk
torijoje, sugrįžęs į namus ir 
pasitaręs su žmona, apsi
sprendžiau čia nepasilikti. Ji, 
kaip Plungėje gimusi, iš Lie- 
tuvos konsulato vizą gavo gailesčio ir ilgesio jausmus.
lengvai. Po to aš, nepraėjus 
nė dviems savaitėms po "an
šliuso", nelegaliai perėjau 
"žalią sieną" tarp Gargždų ir 
Jokūbavos miestelio.

A.fA.
VLADUI BLINSTRUBUI

- Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos 
tarybos nariui iškeliavus j Amžinybė, reiškia
me gilią užuojautą velionio žmonai SALLY, 
kitiems jo giminėms ir pažįstamiems.

Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos valdyba

A.fA.
JONAS BIVAINIS 
-JOHNBEVINS

gimąs 1908 m. lapkričio 30 d. Lietuvoje, mirė 
šiemet, sausio 13 d. Jis 1949 metais su šeima 
atvyko j JAV, apsigyveno Čikagoje. 1979 m. 
persikėlė j Sarasotą Floridoje.

JAV-ose velionis turėjo daug draugų ir 
pažįstamų. Neteką vyro, tėvo, senelio, liūdi 
žmona, dvi dukros, 4 vaikaičiai ir jų šeimos.

Julija ir Saulius Adomaičiai
N—I llll i I I !■—

Sudiev, Klaipėda!

Turbūt niekados nepa
miršiu ano Verbų sekmadie
nio. Visas oras kvepėjo lietu
višku pavasariu. Ėjau gerai 
grįstu Klaipėdos - Plikių 
plentu. Iš abiejų plento pusių 
augo aukšti beržai, kurie ką- 
tik buvo išsprogdinę žalius 
kvapnius lapelius. Pagrio
viuose žydėjo baltosios snie
guolės ir geltonosios kiaul
pienės. Vyturėliams padangė
je čyrenant, karts nuo karto 
prieidavau karklų krūmus. Jų 
šakeles kasmet, parsinešę į 
namus, merkdavome į puo
dus ir šiltai laikydami laukda
vome, kol "kačiukai" iš
sprogs Velykoms kartu su 
berželiais. Tik šiais metais 
net merkti jų nereikėjo, nes 
pavasaris buvo ankstyvas. 
Gaila, kad Kristaus prisikė
limo šventę tenka švęsti nebe 
savo namuose.

Saulė maloniai šildė. 
Nuo jūros per Ginduliu ir 
Bachmanno kalną atplaukian
tis vėjelis atnešė malonų 
skambėjimą. Tai buvo tų pa
čių Klaipėdos bažnyčių var
pai, kurie aną trečiadienio ry
tą kėlė tokį neapsakomą neri
mą lietuvių širdyse. Tačiau 
šiandien jie manęs nebebau- 
gino. Šiandien šitie varpų 
balsai saulėtoje, atbundančio
je gamtoje mano, bėglio šir
dyje kėlė kažkokius keistus, 
iki šiol beveik nepatirtus, lyg

Tik už penkerių metų, kai 
antrą kartą iš Lietuvos bėgo- 
me į užsienį, pasikartojo tas

(Nukelta į 12 psl.)

Kovo 30 d. mirė būvąs ilgametis "Vilties" 
draugijos valdybos narys, "Dirvos" talkininkas

A.fA.
VLADAS BLINSTRUBAS

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio 
žmonai SALLY, kitiems jo giminėms ir 
artimiesiems. Dėl šios netikėtos netekties 
liūdime kartu su Jumis.

" Vilties" draugijos valdyba 
"Dirvos" redakcija

A. f A.
EMILIJAI ČEKIENEI
- buvusiai Amerikos Lietuvių Tautinės sąjun
gos pirmininkei ir tarybos narei mirus, jos 
dukroms su šeimomis, bei kitiems artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos valdyba

A. t A.
STEFANIJAI RYDELIENEI

mirus po sunkios ir ilgos ligos, mūsų artimus 
- velionės sūnų EDVARDĄ ir jo žmoną 
IRENĄ, anūkes ir proanūkus nuoširdžiai 
užjaučiame.

Aldona ir Edas Bliumentaliai 
Jadzė Dautienė
Bronė ir Benjaminas Paulioniai 
Elza ir Vytas Račkauskai 
Jonas Rastenis
Roma ir Henrikas Tatarūnai

A.fA.
BRONYS ELSBERGAS

- vienas iš žymesniųjų Nepriklausomos 
Lietuvos architektų, gimąs 1901 m. rugpjūčio 
20 d., mirė šiemet, kovo 27 d., Brigantine, 
New Jersey. Liko liūdinčios: žmona ALEK
SANDRA ir duktė JONĖ LEFEVZE.

Kai prieš porą metų jis apsilankė Lietu
voje, architektai ji pagerbė, surengdami jo 
darbų parodą. Kaune ir kitur jis yra suprojek- 
tavąs per 120 didesnių pastatų.

V. Kasčiūnas



RENGINIŲ KALENDORIUS

• BALANDŽIO 19 d. - Šv. 
Jurgio parapijos Atvelykio 
stalas - parapijos salėje.

• BALANDŽIO 26 d. - Lie
tuvių namų akcininkų metinis 
susirinkimas.

• GEGUŽĖS 2 d. 7 vai. va
karo Dievo Motinos parapi
jos Didžiojoje salėje - Puns
ko lietuvių ansamblio "Klum
pė" koncertas. Rengia LB 
apylinkės valdyba.

•GEGUŽĖS 10 d. 11:30 v. 
ryto - Motinos Dienos prieš
piečiai - parapijos salėje. 
Rengia šv. Jurgio parapijos 
taryba.

• GEGUŽĖS 25 d. 8:30 v. 
ryto - Memorial Day: apei
gos, šv. Mišios, pusryčiai. 
Rengia Katalikų karo vetera
nų 613-asis postas Šv. Jurgio 
parapijoje.

• GEGUŽĖS 30-31 d. - At
eitininkų šeimos šventė Die
vo Motinos parapijos patal
pose. Šeštadienį - Bostono 
vyrų seksteto koncertas, sek
madienį - šv. Mišios ir aka
demija.
• BIRŽELIO 14 d. Pabal- 

tiečių tragiškojo birželio mi

nėjimas - šv. Jurgio parapijo
je.

•LIEPOS 19 d. 11:30 ryto - 
šv. Jurgio parapijos gegužinė 
šv. Jurgio parapijos sodyboje.

• RUGPJŪČIO 9 d., sek
madienį - "Dirvos" savait
raščio ir "Vilties" draugijos 
gegužinė.

• SPALIO 10 d. - Baltiečių 
draugystės vakaras. Rengia 
Klyvlendo (Cleveland, OH) 
baltiečių komitetas.

• SPALIO 17 d., šeštadienį, 
Dievo Motinos parapijos di
džiojoje salėje koncertuos 
Lietuvos partizanų ansamblis 
"Girios aidai".

• SPALIO 24 d. 7 v. v. - 
"Exultate" choro rudens po
kylis - Dievo Motinos para
pijos Didžiojoje salėje.

• LAPKRIČIO 15 d. - nuo 
11:30 iki 3:30 v.p.p. - šv. 
Jurgio parapijos rudens festi
valis.

• GRUODŽIO 19-20 d. - 
šv. Jurgio parapijos kalėdinių 
kepinių pardavimas.

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

"GUOS" sambūrio 
renginių kalendorius

• BALANDŽIO 19 d. 11:30 
v.r. - pokalbis emigracijos ir 
socialiniais klausimais Dievo 
Motinos>parapijos konferen
cijų salėje. Konsultacinio 
tinklo steigimas. Rengia "Gi
ja", LR Generalinis Garbės 
konsulatas ir Dievo Motinos 
parapija.

• BALANDŽIO 19 d. 6:30 
v.v. - susitikimas su keliau
toju Jonu Dunduru Lietuvių 
namų apatinėje salėje. Pokal
bio tema: "Kelionės po Ame
rikos tropikus". Bus rodomos 
skaidrės. Teirautis tel. 481- 
7474.

• GEGUŽĖS 9 d. 7:30 v.v.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) 136 kuopos metiniame susirinkime (iš kairės): 
Jadvyga Budrienė, Uršulė Gaižutienė, kasininkas Ignas Stankus, pirmininkas Algis Pau- 
tienis, sekretorius Leonardas Kedys, Beatričė Pautienienė. V. Stankaus nuotr.

"Ramovės" skyriaus metiniame susirinkime. Pirmoje eilėje - naujoji valdyba (iš kairės): 
Jonas Rastenis, Jonas Citulis, pirm. Vytautas Januškis, Algis Penkauskas, Ignas Stankus. 
Antroje eilėje: talkininkai, kontrolės komisija ir kiti nariai. V. Stankaus nuotr.

• DIRVA • 1998 m, balandžio 7 d. *11 psl.

VISA LIETUVA TAI MATE-PAMATYKITE IR JOS
LR PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS 

INAUGURACIJOS IŠKILMĖS
Visi naujojo Lietuvos Respublikos Prezidento inauguracijos 

momentai - vienoje VAIZDAJUOSTĖJE.
Filmavo profesionalūs Lietuvos televizijos operatoriai.
Slą specialiai pagamintų vaizdajuoste Lietuvos televizija 
platina tik per LR Garbės Generalini konsulatų Klyvlende. 
KAINA $25.00
Užsisakykite skambindami: 216-486-8692 arba faksu 216- 
486-8612. Adresas: Lithuanian Honoraty Consulate, 
18021 Marcella Rd. Cleveland, Ohio 44119.

- Vytauto Kernagio koncer
tas "Vėl su jumis" Lietuvių 
namų viršutinėje salėje. Bi
lietai: užsakius iš anksto - 
$10.00, vietoje - $12.00. 
Vaikams iki 12 metų - nemo
kamai. Dėl bilietų teirautis 
tel. 481-0011 arba sekmadie
niais po pamaldų.

• GEGUŽĖS 10 d. 7:00 v. 
v. - vakaronė su Vytautu 
Kemagiu Lietuvių namų res
torano salėje. Prie durų bus 
renkamos aukos.

• LIEPOS 25 d. - antroji 
"Gijos" gegužinė Degučių so
dyboje. Išsamesnės žinios tei
kiamos telefonu: 481-0011.

EUROPA TRAVEL 692-1700
[□j^fžJfpJrgJrgJraJfgJRJRJrgJRJrpJfgJlgJfpTrpIrpJrpJrpjpjrpjrąJįgjjejrgJrpJfeJfpJrgJržJrgJRJRJR

L0WEST AIR FARES
available worldwideEXPERTS 0N TRAVEL TO EAST EU ROPE 

passports * visas* prepaid tickets 

serVing our communitY 
FOR OVfcR 35 TEARS

i

(ojr

LEADERS IN L0W COST TRAVEL”

Licenznoti direktoriai ir balzamnotojai

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

Telefonas: 531-7770

JAKCIBS AND SON
Laidojinjo Įstaiga
Willian)j. Jakubs Sr.
VVilIiaiųJ. JakubsJr. 
Keųpetb Scbrpidt ir 
Barbara Jakubs Scbmidt

UddxdnvwJcoplyČia erdvi, vtsinama, 
teikianti jaKkia.atmosfera,liiidesio valandoje. 
Didelėaikštė automobiliams pastatyti

Rita Staškutė-Žvirblienė

Bom To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
LIETUVA - 1998
Skrydžiai j Vilnių - geriausiomis kainomis 
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su Lietuvos Avialinijomis.

Matas & Assooates įB
■■■■'■latea normls

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

ADV. VYTAS MATAS teisinis patarėjas

(216) 473-2530

2412 Cedarwood Road

f
MLS



DIRVA
KLAIPĖDOS NETEKIMĄ 

PRISIMINUS
(Atkeltais 10 psl.) 

pats jausmas, kurį vokiečiai 
taip tiksliai nusako žodžiu 
"Heimweh". Juk šitie laukai, 
plento beržai, apylinkės ir jų 
žmonės man artimi, pažįsta
mi, artimi ir mieli. Čia gi
miau, vaiku laksčiau ir užau
gau. O dabar turiu palikti sa
vo tėvus, brolius ir sesutes, 
brangią senutę "Omamą" su 
kuriais tik vakar atsisveiki
nau nežinomam laikui. Palie
ku čia savo jaunystę su visais 
jos neišdildomais prisimini
mais.

Mūsų manta jau pasiųsta 
traukiniu. Su žmona susita
riau susitikti Plungėje. Dabar 
skubu pasiekti Lietuvos sie
ną.

Pabėgimas

Dar prieš išvykdamas iš 
Klaipėdos girdėjau, kad vo
kiečiai Klaipėdos krašto sieną 
jau apstatė sargybiniais ir 
gaudo bėglius. Tad artėda
mas prie sienos nutariau neiti 
tiesiai į Plikius, bet pasukau 
iš plento į mažesnius lauko 
keliukus. Kad manęs nepa
stebėtų, pradėjau slapstytis už 
medžių ir krūmų. Perėjęs vie
ną tarpą, tik gerai apsižiūrė
jęs eidavau tolyn. Pagaliau 
keliukams, šunkeliams ir ta
keliams pasibaigus atsidūriau 
gryname lauke. Jutau, kad 
siena nebetoli, tad dabar net 

PAČIOS ŽEMIAUSIOS 
TARPTAUTINIŲ

SKAMBUČIŲ KAINOS

ĮGALIOTASIS TELEGROUP ATSTOVAS • SUSIKALBĖSITE LIETUVIŠKAI

PERSIUNČIAME IR PRISTATOME 
SIUNTINIUS GAVĖJUI TIESIAI Į 
RANKAS. SIUNČIAME LAIVU IR 

AI R CARGO Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, RUSIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR KARALIAUČIAUS 
SRITĮ. PERSIUNČIAME PINIGUS. 
UŽSISAKYKITE AMERIKIETIŠKO

MAISTO KOMPLEKTUS
GIMINĖMS LIETUVOJE.

IŠ TOLIAU SKAMBINKITE: 1-800-775-7363

nebesisaugodamas per arimus 
ir pelkėtas pievas skubėjau 
pirmyn bijodamas, kad paki
lusios ir klykaudamos pem
pės neprišauktų vokiečių - 
pasieniečių sargybinių. Kojos 
klupo ir klimpo, nugara visa 
įkaito nuo saulės ir skubėji
mo, kol priėjau visai nežymų, 
matyt labai, labai senai iš
kastą ir vėliau vėl prižėlusį 
griovelį. Tačiau abiejose 
griovio pusėse šio pavasario 
žolė buvo išminta šviežiu ta
keliu.

- Čia siena! - dingtelėjo 
man. Šokęs per griovį, teki
nas pasileidau tiesia kryptimi 
per pelkes ir krūmokšnius, 
toliau nuo sienos. Staiga už 
priešais atsiradusio mažo 
alksnyno pamačiau aukštą, 
medinį kryžių. Jų taip daug 
mūsų Tėvynės pakelėse, bet 
juos pirmą kartą buvau ma
tęs, tarnaudamas savanoriu 
Lietuvos kariuomenėje. Žino
jau, kad pasiekęs kryžių, bū
siu saugus nuo vokiečių, tad 
dar labiau skubėjau. Pagaliau 
jį pasiekiau sušilęs, purvinas, 
bet laimingas Atsisėdau ant 
akmens, nusiėmęs kepurę, 
pakėliau dėkingas akis į Rū
pintojėlį. Jis man, rodos, sa
kė: "Nesigailėk apleisdamas 
savo gimtojo kampelio, bet jo 
niekuomet nepamiršk. Išeis 
kada nors atėjūnai ir tu vėl 
sugrįši atgal."

ATVELYKIS

Šv. Jurgio parapija balan
džio 19 d., sekmadienį, po 
Sumos švęs tradicinį lietuviš
ką Atvelykį. Bilietai, kaip ir 
pernai, kainuos: 10 dol. - su
augusiems ir 5 dol. -Saikams 
iki 12 m. Šeimos bilietas: abu 
tėvai ir vaikai - $25.00. Vi
sus kviečiame dalyvauti šioje 
šventėje. Ger.J.

"DIRVAI" 
AUKOJO:

V.Simanas, Spring H. FL ... 65 
O.Kremeris, La Grange IL ... 25 
E.Vilkas, Valencia CA ....... 25
Dr. Miemaitis, Leonia NJ 15 
J.Račila, Euclid, OH ........... 15
E.Čigas, Lakewood, OH ..... 15
D.Puškorienė, Wlby H. OH 15 
J.Vadopalas, Geneva, IL ..... 15
A.Ploplys, Golden Eagel IL 15
T.Trakymienė, Canada ....... 15
E.Sinkys, Santa Monika, CA 15
A. Gelažius, Oak Lawn, IL 15
V.Žiogas, Orefield PA ....... 10
E Jokubauskas, Oak Lawn, IL 10
B. Dunda, Cicero, IL ........... 10
B.Abromaitis Canada ......... 10
A.Fetingas, Columbus, OH 10
E. Praleika, Little Falls, NJ 5
A.Aidis, BethesdaMD ...... 5
S.Bačkaitis, Great Falls, VA 5
G.Žukauskas, Chicago IL ..... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

E 167 gatvėje 
IŠNUOMOJAMAS 

BUTAS
- pusė dviejų butų namo 

II aukšte. Jame yra: „ 
2 miegamieji, didelė 
svetainė, virtuvė su 

šaldytuvu ir dujine virykle, 
vonios kambarys.

Kaina - $450 per mėnesi. 
Kreiptis j Jurgi šenbergą 

tel. 486-4429.

Balandžio 10 d.- 
Didiji penktadieni 

“TAUPA" bus atidarytą 
tik iki 12 vai. p.p. 
Balandžio 12d.- 

Veiykų sekmadieni 
"TAUPA" bus uždaryta.

KVIEČIAME DALYVAUTI

Gerardas Juškėnas

• Balandžio 12 d. - Išky
la į atbundančią girią. - The 
Awakening Forest - 1:00- 
2:30 vai. p.p. 2.5 mylios, 
North Chagrin Nature Ctr., 
Sunset Ln. Mayfield Vlg. 
Tel. 440/473-3370.

• Balandžio 13 d. - Vie
nos mylios pasivaikščiojimas
- Strollering Along North 
Chagrin metropark. 11:00 v.r. 
iki vidurdienio, nuo Butter- 
milk Falls automobilių aikš
telės. Tel. 440/473-3370.

• Balandžio 15 d. - In
vestavimo seminaras - Nat’l 
Asšoc of Investors Corp. 
(NAIC) -. 7:00 - 9:15 v.v. 
Willey Middle School, 2181 
Miramar Blvd., University 
Hts. Tel. 216/521-6444. Bū
tina užsisakyti iš anksto.

• Balandžio 15 d. - 2 my
lių iškyla pavasario gamtai 
stebėti - A Taxing Season’s 
Hike - 7:00 - 8:30 v.v., nuo 
N. Chagrin Nature Ctr. Tel. 
440/473-3370.

• Balandžio 16 d. - 3 my
lių pavasario iškyla - paukš
čių stebėjimui - Spring Bird 
Hike- 9:00-11:00 v.r. South 
Chagrin metroparke, Milės 
Rd. Tarp Rt. 91 & Chagrin 
River Rd., Bentley-ville. Tel. 
440/ 247-7075.

• Balandžio 16 d. - Išky
la medžio varlytėms stebėti 
Teens in Nature: Peeper Peek
- 7:00 - 9:00 vai. vakaro. N. 
Chagrin metroparke, nuo 
Sųuire's Castle pilies. Tel. 
440/473-3370. Būtina užsisa
kyti iš anksto.

• Balandžio 16 d. - Kpt. 
Andy Emrisko supažindins 
su naujausiomis meškerioji
mo gudrybėmis - Lake Erie 
Walleye Fishing Seminar - 
7:30 v.v. Rocky River Nature 
Ctr., 24000 Valley Parkway, 

No. Olmstead. Tel. 440/734- 
6660.

• Balandžio 17 d. - 1-2 
mylių vakaro iškyla stebėti 
slankas (woodcock) ir beb
rus - Evening Wander - 
7:45-915 v. v. Brecksville 
metropark, Riverview & 
Vaughn Rds. automobilių 
aikštė. Klampi vieta, apsiau
kite ilgus batus braidymui. 
Tel. 440/526-1012.

• Balandžio 17 d. - Ryti
nių valstijų laukinės gėlės. 
Filmas skirtas pavasarį žy
dinčioms gėlėms. 8:00- 9:-00 
v. vakaro. N. Chagrin Nature 
Ctr. Sunset Ln. is Rt. 91, 
Mayfield Vlg. Tel. 440/473- 
3370.

• Balandžio 18 d. - Že
mės šventė (nemokamai) - 
The Nature Ctr. at Shaker La
kęs: Celebrate the Earth - 
10:00 v.r. - 3:00 v.p.p. 2600 
South Park Blvd. Tel. 216/321- 
5935.

• Balandžio 18 d. -Davė 
Wolf supažindins su plėšriais 
paukščiais: vanagais, sakalais 
ir pelėdomis - Ona Wing &a 
Prey - 2:00 v.p.p. Huntington 
metroparke, 28728 Wolf Rd. 
Lake Erie Nature & Science 
Ctr., Bay Vlg. Tel. 440/871- 
2900.

• Balandžio 18 d. - Pava
sario žiedai (1.5 mylios išky
la) - Spring Blossoms - 
10:00 v. r. - Bedford metro
park. Iš Hemlock Creek Pic- 
nic Area.

• Balandžio 18 d. - 5 my
lių iškyla į gamtą - Long & 
Leisurely Hike - 10:00 v.r.- 
2:00 v.p.p. N. Chagrin metro
park, nuo Stravvberry Picnic 
Area. Sunset Ln. is Rt. 91, 
Mayfield Vlg. Tel. 440/473- 
3370.

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185tb Street Clevelapd, Obio 44119 481-6677

ATLANTIC EXPRESS CORP ATSTOVAS CLEVELAND'e 
LITMA IMPORT-EXPORT, Ine. Skyrius dirba: 
639 East 185 Str., Cleveland, OH 44119 ll-V 1OAM • 6PM 
Tel. 216-481-0011 VI 10AM-3PM

F»-S_ TIRE Ino.
Complete Front End Service

481-5397
New and used Tiras, Brakes, Shocks, Struts 

Mufflers, lube oil and Filter
• Buy any 4 tiras and receive a P.S. Tire hat! 

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

Paul Stefanac

Paskolos pamų remontui puo 7%
Dėl smulkesnės informacijos skarpbipkit TAUPAI

Prieš perkapt naują mašiną - pasiteiraukite TAUPOJE
Naujom mašinon? - nuo 7.0% Naudotom mašinon? - nuo 8.5%

DARBO VALANDOS: antradienį, trečiadienį
ir ketvirtadienį--------------------------------------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.


	1998-04-07-DIRVA_0001
	1998-04-07-DIRVA_0002
	1998-04-07-DIRVA_0003
	1998-04-07-DIRVA_0004
	1998-04-07-DIRVA_0005
	1998-04-07-DIRVA_0006
	1998-04-07-DIRVA_0007
	1998-04-07-DIRVA_0008
	1998-04-07-DIRVA_0009
	1998-04-07-DIRVA_0010
	1998-04-07-DIRVA_0011
	1998-04-07-DIRVA_0012

