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JELCINAS SKUBA PAKEI 
RUSIJOS KONSTITUCIJĄ

Antanas Butkus

Nors balandžio 26 d. refe
rendumu pritarta B. Jelcino 
ekonominei politikai tačiau 
dabar Prezidentas daugiausia 
dėmesio paskyrė naujos Kon
stitucijos projektui, žinoma, 
siekdamas sutvirtinti savo po
zicijas. O septynių didžiųjų 
valstybių vadovai ragina B. 
Jelciną vykdyti ekonomines 
reformas, kurioms bus pa
skirta 28 bilijonai dolerių. 
Amerikos ekonomikos minis
tras L. Bensonas pataria B. 
Jelcinui kontroliuoti valsty
bės banką, apriboti rublių 
spausdinimą, nes infliacija 
didėja kasdien. Jis pažadėjo 
2 bilijonus dolerių didžiųjų 
valstybinių įmonių privatiza
cijai.

Remdamasis referendumo 
rezultatais, B. Jelcinas patei
kė svarstymui naują konstitu
cijos projektą Rusijos regionų 
vadams. Sukvicsdamas juos į 
Maskvą jis paprašė, kad 
kiekvienas regionas pasiūlytų 
po 2 atstovus į konstitucinę 
asamblėją, kuri galutinai su
tvarkys konstitucijos projektą 
pagal prancūzų modelį. Pro
jektas numato padidinti Pre
zidento valdžią Kongreso 
sąskaita.

Brežnevinėje konstitucijo
je, priimtoje 1977 metais vi
sai nėra kalbos apie Preziden
tą, o ją papildžius 1991 me
tais, Prezidentas turi būti su
bordinuotas Kongresui. Pa
gal lą konstituciją, Preziden

Du Chicagos lietuvių radijo programų vedėjai: Petras Petrutis 
ir Anatolijus Siutas (dešinėje). Pirmasis vadovauja "Margučiui", 
kuris neseniai įžengė į 62-ius veiklos metus, o A. Šlutas-Amerikos 
lietuvių radijo valandėlei. Beje, savo laiku A. Siutas yra turėjęs 
vienintelę iki šiol Amerikoje lietuvių televizijos programą.

Ed. šulaičio nuotr.

tas tvirtina ministrus, bet Mi
nistrą pirmininką ir svarbiau
sius ministrus tvirtina Kon
gresas. Prezidentas nušali
namas nuo valdžios (impič
mentas), jei už tai balsuoja du 
trečdaliai Kongreso deputatų. 
Prezidentas negali paleisti 
Kongreso. Viceprezidentas 
perima Prezidento įgalioji
mus, jei jis nušalinamas arba 
miršta.

Dabartiniame projekte 
Prezidentas yra aukščiausia 
šalies valdžia, skiria ministrų 
kabinetą, centrinio banko val
dytoją ir pateikia klausimus 
Kongreso tvirtinimui. Prezi
dentas gali, esant tam tikroms 
sąlygoms, paleisti Kongresą 
ir skelbti naujus deputatų rin
kimus. Jei prezidentas nuša
linamas nuo valdžios, o tai 
sudėtingas procesas, daly
vaujant Aukščiausiajam teis
mui, arba miršta, jo pareigas 
perima Kongreso pirminin
kas. Naujame konstitucijos 
projekte viceprezidento pos
tas nenumatytas.

Kaip jau minėjome, pagal 
galiojančią konstituciją aukš
čiausia valdžia šalyje - liau
dies deputatų Kongresas. B. 
Jelcino siūlymu Parlamentą 
sudarys dveji rūmai, jis bus 
renkamas 4 metams ir vadin
sis Federaline asamblėja. 
Aukštesniuosius rūmus su
darys Rusijos 89 regionai ir 
respublikos. Jie tvirtins svar
biausius paskyrimus, daly-

Tai dabartiniai mūsų krašto gynėjai šventadienio parade.

LITO KOMITETO PAREIŠKIMAS APIE LITO ĮVEDIMĄ
Prezidentas Algirdas Bra

zauskas, premieras Adolfas 
Šleževičius ir Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas Romu
aldas Visakavičius pasirašė 
pareiškimą dėl pasirengimo 
įvesti litą.

Lito komitetas, suprasda
mas nacionalinės valiutos 
įvedimo svarbą Lietuvos 
žmonėms ir valstybei, pareiš
kia:

1. Visi Lietuvos laikinieji 
pinigai - talonai bus keičiami 
į litus vienodu santykiu ne
priklausomai nuo turimos su
mos. Ši nuostata bus taikoma 

vaus sprendžiant konstituci
nius klausimus, tarp jų ir pre
zidento nušalinimo nuo val
džios klausimą. Antrieji rū
mai, Valstybės dūmą, bus su
daryti iš apygardų ir bus at
sakingi už įstatymų leidimą.

Veikiančioji konstitucija 
įteisina teisėjų 10 metų ka
denciją. Konstitucinį teismą 
pagal ją renka Kongresas. Jis 
skiria ir Vyriausiąjį prokuro
rą. B. Jelcinas siūlo teisėjus 
rinkti iki gyvos galvos. Svar
biausieji federaliniai teisėjai 
skiriami Prezidento ir tvirti
nami Aukštesniųjų rūmų. 
Aukščiausiąjį justicinį teismą 
sudarys Konstitucinio teismo 
pirmininkas, Aukščiausias ir 
Arbitražinis teismai, jų depu
tatai ir trys kiti teisėjai. Vy
riausiąjį prokurorą skiria Pre
zidentas, pritariant Aukščiau
siam justiciniam.tcismui.

Dabartinė konstitucija 
įtvirtina kolektyvinę nuosa
vybę. B. Jelcinas siūlo pa
tvirtinti Vakarų stiliaus žmo
nių teises, įskaitant privačią 
nuosavybę ir teisę pirkti ir 
parduoti žemę. Naujoje kon
stitucija numatoma teisė iš
pažinti bet kurią religiją.

visiems Lietuvos piliečių pi
nigams ir indėliams, priva
čioms, valstybinėms įmo
nėms, organizacijoms ir akci
nėms bendrovėms.

2. Konvertuojamos valiu
tos indėliai, laikomi Lietuvos 
bankuose, nebus prievarta 
keičiami į litus. Indėlininkai 
galės visuomet atsiimti turi
mą sumą konvertuojama va
liuta arba litais nustatytu tos 
dienos kursu.

3. Visi piniginiai resursai, 
esantys Lietuvoje ir užsieny
je, nepriklausomai nuo jų kil
mės, yra teisėtas fizinių bei 
juridinių asmenų turtas ir ne
gali būti konfiskuotas. Juri
dinių asmenų, taip pat ir per
sonalinių įmonių, vykdančių 
biznio operacijas, pinigai turi 
būti apskaityti Lietuvos ban
ko arba Lietuvos komercinių 
bankų sąskaitose nuo 1993 
m. gegužės 1 d. iki 1993 m. 
liepos 1 d. Juridiniai asme
nys, taip pat ir personalinės 
įmonės, vykdančios biznio 
operacijas, galės laikyti kon
vertuojamą valiutą užsienio 
bankuose gavę Lietuvos ban
ko licenciją. Iš fizinių asme
nų, turinčių konvertuojamos 
valiutos sąskaitas užsienio 
bankuose arba norintiems jas 
atidaryti, Lietuvos banko li
cencijų nebus reikalaujama. 
Lito komitetas, siekdamas 
stabilizuoti ir toliau plėtoti 
Lietuvos ekonomiką, reko
menduoja pinigus laikyti Lie
tuvos bankuose, patikinda
mas jų saugumą.

4. Lietuvoje funkcionuos 
tik nacionalinė valiuta - litas.

LIETUVOS BANKAS 
GARANTUOJA, KAD 

LITAI BUS KOKYBIŠKI
Lietuvos banko valdybos 

pirmininkas Romualdas Vi
sokavičius spaudos konferen

cijoje pasakė, kad Lito komi
tetas garantuoja, jog į apyvar
tą bus išleidžiami tiktai koky
biški lito banknotai. Jis užti
krino, kad šiais metais litai 
tikrai bus įvesti, o "jų įvedi
mo variantas nebus nei estiš
kas, nei latviškas, jis bus lie
tuviškas". Jis sakė, jog kol 
kas yra valstybinė paslaptis, 
kokiu santykiu, talonai bus 
keičiami į litus.

* * *

LIETUVOS ŽVAIGŽDĖS 
ŽIBĖS VENESUELOJE
Grupė Lietuvos muzikos 

akademijos dėstytojų pasirašė 
kontraktą vienerius metus 
dirbti pedagoginį darbą Ve
nesueloje. Tarp jų - pirmojo 
ryškumo mūsų operos žvaigž
dės: Virgilijus Noreika, Aušra 
Stasiūnaitė, Eduardas Kania
va, Vladimiras Prudnikovas, 
taip pat kontrabosistas Vytau
tas Sereika, pianistas Aloyzas 
Končius, smuikininkas Rai
mundas Butvilą. Kartu su 
savo vyrais vyksta ir baleto 
solistės Loreta Bartusevičiūtė 
bei Rūta Railaitė - Butvi- 
lienė.

Tai jau nebe pirmieji mū
sų menininkai, susiradę darbo 
užsienyje, tačiau tokia didelė 
grupė iš Lietuvos išvyksta 
pirmą kartą. Venesuelos 
kontraktas susilaukė įvairių 
komentarų. Vieni tai vertina 
kaip didžiulę tragediją (žūsta 
Lietuvos opera!) kiti pikt
džiugiškai trina rankas: atseit, 
taip Lietuvai ir reikia - Ne
moka branginti savo talentų.

Kultūros ir švietimo mi
nisterijos vadovų nuomone, 
ypatingos tragedijos čia nėra. 
Netgi galime didžiuotis, kad 
mūsų menininkai gerai pa
ruošti, kad turi autoritetą kad 
yra kviečiami į kitas šalis.
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Girdėta iš Vilniaus
• NAUJA PARTIJA - TĖVYNĖS SĄJUNGA (LIETUVOS 

KONSERVATORIAI) Gegužės 1 d. per septynis šimtus 
atstovų iš visų Lietuvos miestų ir rajonų balsavo už tai, kad 
būtų įkurta nauja partija - Tėvynės sąjunga (Lietuvos kon
servatoriai). Vilniuje įvykusioje šios partijos steigiamojoje 
konferencijoje buvo priimti įstatai, programa, dešimt kitų do
kumentų, kuriais kreipiamasi į Lietuvos visuomene ir valsty
bės vadovus. Tėvynės sąjungos programa ir įstatai orien
tuoti į Vakarų Europos klasikinių konservatorių partijų princi
pus.

Partijos pirmininku išrinktas Seimo opozicijos lyderis 
Vytautas Landsbergis, pavaduotojais - Antanas Stasiškis, 
Algirdas Katkus ir Mečys Laurinkus. Vadovauti Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservatorių) valdybai patikėta eks
premjerui Gediminui Vagnoriui.

Tėvynės sąjungos iniciatoriai tikisi, kad šios partijos na
riais ir rėmėjais taps daugelis sąjūdininkų, juolab kad ir stei
giamoji konferencija sušaukta Sąjūdžio Seimo iniciatyva. 
Tačiau, kaip jau po suvažiavimo pasakė naujosios partijos 
pirmininkas Landsbergis, tai nereiškia, kad Sąjūdžio jau 
nebėra. Pasak jo, Tėvynės sąjunga atsirado iš ilgo politinio 
brendimo, atsikuriant politinėms partijoms, kurias rėmė 
Sąjūdis. Iki steigiamosios konferencijos jau buvo užpildytos 
889 norinčių tapti šios partijos nariais anketos. Pirmąjį Tė
vynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) suvažiavimą numa
tyta sušaukti šiemet.

• SIENOS SU LATVIJA EIS PRIEŠKARINE RIBA. Už
sienio reikalų ministerijoje, susitiko Lietuvos ir Latvijos komi
sijos svarstyti valstybinių sienų nustatymo klausimų. Su 
Latvija ketinama atstatyti buvusią prieškarinę sieną. Tai 
neturėtų būti sunkus darbas, nes yra išlikę maždaug treč
dalio riboženklių liekanos. Daugiau padirbėti teks dviejuose 
ruožuose, kurie neapibrėžti tarptautinėse sutartyse: tiksliai 
nenustatyta siena jūra ir maždaug 70 kilometrų rytinės sie
nos atkarpa. Šią Lietuvos dalį tuo metu buvo okupavusi 
Lenkija.

• GALIMA SULAUKTI 3000 ŽURNALISTU- Popiežiaus 
Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje reikalais į Vilnių buvo atvy
kęs Catholic News Service Romos biuro vadovas Agostino 
A. Bono. Jis jau penkioliką kartų lydėjo šventąjį Tėvą užsie
nio kelionėse ir prognozuoja, kad per Popiežiaus vizitą Lie
tuvoje čia turėtu susirinkti apie 3000 užsienio žurnalistų, 
įskaitant ir TV techninį personalą. Taip pat manoma, kad ta 
proga gali atvykti ir apie milijoną maldininkų.

Vyriausybės komisija paprašė visas įstaigas ir organiza
cijas paremti finansais bei materialiniais ištekliais šventojo 
Tėvo vizitą į Lietuvą. Be šios pagalbos bus labai sunku rū
pintis svečiais.

• JAV LIETUVIU PASIŪLYMUI PRITARTA. r\auno sa
vivaldybė gavo grupės JAV lietuvių pasiūlymą vien į iš mies
to aerouostų pavadinti Stepono Dariaus ir Stasio G.rėno var
du. Tai būtų viena iš akcijų drąsiųjų lakūnų didvyriško skry
džio 60-mečiui, kurį šįmet, liepos mėnesį Lietuva labai iškil
mingai paminės. Pasiūlymui pritarta. Sprendžiama, kuriam 
aerouostui suteikti šia garbę: senajam, kur turėjo nusileisti 
"Lituanika", ar naujajam, dabar esančiam Karmėlavoje.

• VYTAUTAS LANDSBERGIS: "SPRENDIMAS YRA 
NENAUDINGAS VALSTYBEI". "Lietuvos Respublikos 
Užsienio Reikalų ministro sprendimas atšaukti Lietuvos 
ambasadorių JAV Stasį Lozoraitį yra nenaudingas valstybei, 
sakoma Seimo opozicijos lyderio Vytauto Landsbergio pa
reiškime. Tai partinis sprendimas, o galbūt susijęs ir su kitų 
aukštų pareigūnų asmenine antipatija bei kerštu konkuruoti 
praėjusiuose prezidento rinkimuose. Naujajai Lietuvos val
džiai tai neprideda populiarumo nei Lietuvoje, nei JAV. BNS 
agentūros paskleista informacija iš anoniminių šaltinių, neva 
buvęs Lietuvos parlamento pirmininkas V. Landsbergis jau 
anksčiau norėjęs "pažeminti" ambasadorių Stasį Lozoraitį už 
jo nepriklausomą poziciją, yra visai neteisinga."

Sprendimui atšaukti JAV ambasadorių Stasį Lozoraitį 
nepritarė opozicinės partijos ir judėjimai, taip pat socialde
mokratų partija, Centro judėjimas.

• PREZIDENTAS PASIRAŠĖ DEKRETĄ DĖL LIETU
VOS AMBASADORIAUS JAV ATŠAUKIMO. Gegužės 5 d. 
Prezidentas, vadovaudamasis Konstitucijos 84 straipsnio 3 
punktu ir atsižvelgdamas į Vyriausybės teikimą, atšaukė 
Stasį Lozoraitį iš Lietuvos Respublikos nepaprastr jo ir įga
liotojo ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos Valstijose 
pareigų.

Kaip rašo diėnraštis "Lietuvos rytas", Seimo užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas Kazys Bobelis paneigė informa
ciją, esą jo iniciatyva laikinuoju Lietuvos reikalų patikėtiniu 
JAV buvo paskirtas garbės konsulas Los Angeles Vytautas 
Čekanauskas. "Jis pasirinktas todėl, kad iš visų Amerikoje 
ar bet kuriame kitame krašte šiuo metu esančių mūsų diplo
matų turi didžiausią patirtį". K. Bobelis paneigė žinias, kad 
nesantaikos su S. Lozoraičiu priežastis - pastarojo atsisa
kymas VVashingtono ambasadoje įdarbinti K. Bobelio sūnų. 
"Lietuvos rytui" K. Bobelis taip pat pasakė nežinojęs apie 
sūnaus Jono paskyrimą Lietuvos užsienio reika'ų ministro 
padėjėju.

BALANDŽIO 30 D. DR.
L. KRIAUČELIŪNO ŠE
FUOJAMO popiečio pokal
bių klubo nariai, šį kartą da
lyvaujant žmonoms ir "Drau
go" vyr. redaktorei D. Bindo- 
kienei, buvom susirinką pra
bangiame Chicagos priemies
čio restorane paminėti pokal
bių klubo nario ir "Dirvos" 
bei kitų laikraščių bendra
darbio JUOZO ŽYGO 75 m. 
amžiaus sukaktį. Ta proga 
susirinkusius bičiulio Juozo 
pagerbti kai kuriuos asmenis 
paklausiau dviejų klausimų: 
Kaip, jūsų nuomone, atrodo 
dabartinė politinė bei ekono
minė padėtis Lietuvoje, ir 
kaip vertinat J. Žygo raštus, 
ypač vedamuosius "Dirvoje" 
ir "Drauge"? Vieni atsakė į 
abu klausimus, kiti tik į vie
ną.

PREL, J. PRUNSKIS: Aš 
esu buvęs Lietuvoje 1991 m. 
Dabar, praėjus porai metų su
prantu, kad padėtis yra sunki 
ir gyventojams daug visokių 
trūkumų yra. Bet vistiek pa
dėtis yra viltinga. Tas viltin- 
gumas ir žmonių ryžtingumas 
yra labai svarbus. Žmonės, 
galbūt, yra trupučiuką, nusi
vylę, kad dabartinė vyriausy
bės vadovybė gali būti linku
si su Rytais daugiau bendrau
ti, ir kai kurie žmonės rūpina
si tuo, kadangi mums labai 
svarbu išplėsti mūsų ryšius 
bei santykius su Vakarais. 
Tad aš viltingai žvelgiu į Lie
tuvą, nors suprantu, kad pa
dėtis yra sunki. Dėl Jelcino 
aš džiaugiuosi, kad jis susi
laukė tokio pritarimo. Lietu
vai labai svarbu, kad Jelcinas 
išsilaikytų, nes pas jį nėra to
kio didelio imperialistinio 
veržlumo. Aš tik laukiu, kad 
Jelcinas padarytų didesnį 
spaudimą imperialistams sie
kiant visiškai išvesti Rusijos 
kariuomenę iš Lietuvos.

Džiaugiuosi, kad mūsų 
mielas Juozas Žygas yra kū
rybingas, darbštus, surenka 
reikiamos medžiagos, orien
tuojasi padėty čia ir Lietuvoj, 
ir tarptautinėj padėty. Ir man 
džiugu, kad jis, būdamas vy
resnio amžiaus žmogus, taip 
labai prasiskverbė į spaudos 
sritį ir, kai mes dabar neturim 
žurnalistų prieauglio, tai labai

gerai, kad toks žmogus atsira
do, kuris labai papildo ir pa
gyvina laikraščius. Jo veda
mieji ar "Dirvoje" ar "Drau
ge" yra gyvi, vertingi ir mes 
su malonumu juos skaitom 
bei džiaugiamės.

A. JUODVALKIS, atsa
kymas į pirmąjį klausimą: 
Klausimas įdomus ir apie jį 
daug kalbama todėl, kad Lie
tuvos ekonominė padėtis ne
gerėja. Kiek gaunam laiškų 
(aš turiu plačią giminę Lietu
voje), jie dažnai rašo ir labai 
nusiskundžia, kad vyriausybė 
nieko nedaro: ji tiktai kalba ir 
posėdžiauja, ir dar neap
sprendžia jokių konkrečių 
programų. Net ir šiandien 
girdėjau per radiją, kad socia
liniai reikalai turės pirmeny
bę, ekonominiai reikalai taip 
pat. Bet nieko konkretaus, 
nėra plano, kaip tą viską 
įvykdyti ir kaip tas yra vyk
doma. Atrodo, kad centras 
kalba, posėdžiauja, o provin
cijoj verda gyvenimas neigia
ma kryptimi. Todėl, kad įsi
gali kriminalas, valdininkai 
pasidaro nesukalbami ir žmo
nės tiesiog nežino ką daryti. 
Visi rašo, kad mes krentam į 
duobę vis gilyn ir gilyn. O 
dėl Rusijos Jelcino laimėji
mo, žinoma, galbūt Lietuvos 
atžvilgiu jis bus geresnis, ne
gu buvę konservatyvūs ko
munistai. Bet ir Jelcinas yra 
komunistas, buvęs aukštose 
pareigose, ir jo visas pasiruo
šimas, išsiauklėjimas, išsi
mokslinimas yra ant to paties 
kurpalio temptas. O dėl Juo
zo raštų - tai aš šiandien ne
norėčiau tą reikalą komen
tuoti tuo labiau, kad jau esu šį 
tą parašęs.

D. BINDOKIENĖ, atsa
kydama į antrąjį klausimą: 
Aš esu dar labai neseniai 
"Draugo" vyr. redaktorė ir 
nepaprastai vertinu visus 
bendradarbius, ypatingai Juo
zą Žygą. Kas būtų be jo ve
damųjų su ypatingu kandu
mu, su ypatingu išsireiškimu.

• PASAULIO LIETUVIU DAINŲ ŠVENTEI ARTĖJANT. 
1994 metų liepos 7-10 dienomis Vilniuje ir Kaune vyks 
Pasaulio lietuvių dainų šventė. Ji prasidės folklo-o vakaru 
Vilniaus senamiesčio kiemuose ir vakarone Kairių parke. 
Liepos 8-ąją šventė persikels į Kauną. Atidarymu iškilmės 
vyks prie laisvės paminklo ir nežinomojo Kareivio kapo. 
Dainų slėnyje rengiama pirmoji Dainų diena, kurie je atskirą 
programą atliks užsienio lietuvių chorai. Svetur gyvenančių 
tautiečių šokių kolektyvai pasirodys liepos 9-ąją Vilniuje, 
"Žalgirio" stadione vyksiančiuose dviejuose šokių dienos 
koncertuose. Liepos 10-ąją Vingio parke - antroji Dainų 
diena.

GEDIMINAS ORENTAS - LIETUVOS MOKSLO FUN
DATORIUS. Penkiolika metinių stipendijų po pusantro šimto 
dolerių Vilniaus technikos universitetui paskyrė Venezueloje 
gyvenantis verslininkas Gediminas Orentas. Jis dabar yra 
vienas rimčiausių šios aukštosios mokyklos fundatorių - 
prieš tai doktorantams jau buvo išdalyta keturiolika jo stipen
dijų. "Esu įsitikinęs, kad užsienio lietuviai naudingiausiai 
padėtų Lietuvai, remdami aukštąsias mokyklas, noksią, - 
pasakė Gediminas Orentas. - Lietuvai reikia mokytų 
žmonių, jie sugebės nodernizuoti šalį". (R.G.) ELTA

Aš pasakyčiau, kad Žygo ve
damieji yra labai populiarūs. 
90 procentų atsiliepimų apie 
vedamuosius gaunam apie 
Žygo rašytus. Vadinasi, jis 
yra nepaprastai svarbus ir 
vertingas žmogus. Ir aš svei
kinu jį su 75-erių metų jau
nyste!

T. BLINSTRUBAS: įdo
mus klausimas. Ir ką mes, 
eiliniai tautiečiai, galėtume 
šiuo reikalu pasakyti? Būtų 
galima tik spėlioti, bet kokia 
iš to nauda? Gal reikėtų ma
nyti, kad prezidento Jelcino 
laimėjimai Rusijos gyvenimą 
kreips daugiau demokratine 
linkme. Gal dabar kraštuti
niam elementui bus sunkiau 
įsigalėti bei Rusijos laikrodį 
pasukti atgal ir grįžti į slegia
mus laikus. O mūsų Lietuvai 
bus geriau, jei Rusiją valdys 
prez. Jelcinas, o ne tie jo opo
nentai, kurie Lietuvos atžvil
giu yra daug reiklesni ir kurie 
jai, išrodo, nieko gero nema
no linkėti.

Pirmiausiai norėčiau Juo
zą Žygą pasveikinti gražaus 
gimtadienio proga ir palinkėti 
geriausios sveikatos ir daug 
darbingų metų. Kalbant apie 
jo spaudos darbą norėčiau 
apgaileštąųti, kad jis savo 
plunksną taip neseniai pradė
jo dažniau vartoti. Ne taip, 
kaip Jūs, ponas Ramojau, pa
vyzdžiui: Jūsų raštais teko 
džiaugtis nuo pat pirmųjų 
dienų Amerikoje... Dažnai 
pats sau statau klausimą: ko
dėl Juozas Žygas nepasirody
davo spaudoje daug anks
čiau? Turime, manau, dėl to 
nemažai nuostolių. Įdomu jo 
straipsnius skaityti: sakiniai 
plaukte plaukia. Ir dažnai jie 
atmiešti mūsų tautosakos per
lais. Ir tai tam, išrodo, kad 
mintis būtų ryškesnė. Aišku, 
su jo reiškiamomis nuomonė
mis ne visada galėčiau sutik
ti, bet tai, manau, natūralu... 
Linkiu jam ir toliau taip pat 
sėkmingai varyti spaudos 
darbą, kaip buvo iki šiol.

DR. L, KRIAUČELIŪ- 
NAS: Rusijoje įvyko referen
dumas, kuriame dalyvavo 
didelis skaičius balsuotojų ir 
pareiškė pasitikėjimą prezi
dentui, šiek tiek apramino 
įkaitusią politinę atmosferą ir 
sustiprino Jelcino poziciją. 
Tačiau opozicija tuoj po refe
rendumo paskelbė, kad bal
savimas buvo klastojamas ir 
tik suskaldė visuomenę. Po-\ 
litinė padėtis ir toliau Rusijo
je labai įtempta ir galima ti
kėtis visokių netikėtumų. 
Įvykius Rusijoje ir politinę 
įtampą labai jautriai išgyvena 
ir Lietuva, ir mes, išeivija. 
Pasigirdo spaudoje susirūpi
nimo, kokią liniją užims nau
joji vyriausybė santykiuose 

(Nukelta į 3 psl.)
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LITO IŠLEIDIMO 
BELAUKIANT 

Juozas Žygas

Žmonės beveik niekuomet 
negyvena ir nesidžiaugia šia 
diena, bet vis mano, kad ryt
diena bus geresnė. Visi nori 
pasiekti paslaptingąją vaivo
rykštę, bet niekuomet negali
ma prie jos priartėti. Nes ji 
vis tolsta tolyn. Tą savo am
žiną laukimą ir ilgesį, žmonės 
bando net gyviams priskirti. 
Lietuvių liaudis, kiekvienam 
atvejui, turėjo daug pritaikytų 
išsireiškimų. Kalbant apie 
lietų, tai yra sakoma: "Laukia 
kaip volungė lietaus" arba 
"Laukia kaip gervė giedros". 
Reiškia ir gyviams priskyrė 
žmogiškąsias savybes - am
žiną laukimą.

Buvo laukiama, kad kas 
nors pakeistų rublį. Tad ir 
įvyko vadinama "reforma", į 
apyvartą buvo paleisti "talo
nai", kurie nieko gero žmo
nėms nedavė. O todėl, kad 
buvo neapgalvotai, o galbūt 
net sąmoningai taip padaryta. 
Esant infliacijai pinigų refor
mos yra daromos tam, kad 
sumažintų pinigų kiekį apy
vartoje. Viena iš pagrindinių 
infliacijos priežasčių yra tai, 
kad pinigų kiekis apyvartoje 
sparčiau didėja - negu vadi
nama "nacionalinė produk
cija". Taip pat, jeigu atlygi
nimai už darbą greičiau kyla 
- negu produkcija. Tad vi
suomet vykdant pinigų refor
mas, pinigai nėra keičiami 1- 
1 santykiu. Tokiu pagrindu 
vykdant "reformas", nieko 
nebūtų atsiekiama, tik vienas 
popieris pakeičiamas kitu. 
Talonų įvedime - tik tai ir te
buvo atsiekta. Todėl talono 
kursas pastoviai krenta ir už
sienyje beveik nepripažįsta
mas.

Balandžio 23 d. per radiją 
iš Vilniaus praneštomis žinio
mis, buvo toks valiutų kursas: 
US doleris buvo parduoda
mas už 520 talonų arba už 
510 rublių. Reiškia talonas 
jau krito žemiau rublio. Esti
jos krona kovo viduryje buvo 
23 talonai, o balandžio vidu
ryje jau 35 talonai, iš to ma
tosi, kad uždarbiai Lietuvoje 
ir santaupos (jeigu jos buvo) 

krenta ir vertė mažėja. Tad 
talono išleidimu nieko nebu
vo atsiekta. Dabar visi laukia 
lito išleidimo, manydami, kad 
su lito išleidimu visos kainos 
kris ir krautuvių lentynos 
staiga bus pilnos. Jeigu Lie
tuvoje kas nors šias eilutes 
paskaitys ir į jas dėmesį at
kreips, tai gal bent ateityje 
galės savo nervus pataupyti. 
Jeigu tie patys žmonės jo iš
leidimą tvarkys, kurie iki šiol 
tai darė. Tai nereikia būti 
pranašu ar ekonomistu, kad 
jam talono likimą būtų gali
ma numatyti. O talonus Lie
tuvoje daugelis žmonių vadi
na, bilietais į zoologijos sodą, 
bet greitai jie ir šiam tikslui 
nebetiks!

Kad Lietuvoje į valdžią 
ateina žmonės, kurie apie 
ekonomiką beveik jokio su
pratimo neturi, tad tuo netek
tų nė abejoti. Praėjusiais me
tais Lietuvos spaudoje buvo 
rašoma, kad Lietuvoje uždar
biai 20-30% didesni, kaip 
Latvijoje arba Estijoje. O da
bar Latvijoje uždarbiai yra 
dvigubai, o Estijoje net pus
trečio karto didesni. Tad, ko
kios galvos, kraštą į tokį nuo
smukį nuvedė? Kad nė me
tams nepraėjus, viskas aukš
tyn kojomis apsivertė.

Pusmečio laikotarpyje, 
lato - dolerio kursas pakilo 
lato naudai 30%, o talonas 
per tą laiką veveik pusiau kri
to. Latvijos stiprybę nurodo 
jos banke, tad ir lietuviai sa
vo nesėkmių - ten pat turėtų 
ieškoti ir nusikaltusius nu
bausti. Negalima nebaudžia
mai tautos ūkį sugriauti. Kol 
ekonomija nėra apvaldyta ir 
infliacija pristabdyta, negali 
būti nė kalbos apie lito išlei
dimą. Taip pat reikia pareng
ti viešąją opiniją. Jeigu nori
ma pravesti tikrą reformą, tai 
ji turi būti ir skausminga. O 
ne tik paveikslų pakeitimas.

ir ptatinląt
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LIETUVOS AMBASADOS 
VVASHINGTONE VEIKLA
(Balandžio 21-22 d.d.) 

Ambasadorius St. Lozoraitis 
ir Seimo Užsienio reikalų 
komisijos narys Zingelis da
lyvavo renginiuose, skirtuose 
Holokosto muziejaus atida
rymo progai. Į Washingtoną 
dalyvauti iškilmėse buvo at
vykę 11 valstybių vadovai. 
Muziejaus atidarymo cere
monijoje dalyvavo JAV Pre
zidentas B. Clinton, kuris žy
mių svečių garbei Baltuo
siuose Rūmuose surengė pri
ėmimą.

(Balandžio 21d.) Amba
sadorius St. Lozoraitis susiti
ko su Lenkijos užsienio rei
kalų ministru B. Skubis- 
ziewskiu ir ambasadoriumi
K. Dziewanovskiu.’

Ambasadoriaus padėjėjai 
ekonomikos klausimams L. 
Orentas ir R. Ražanauskas 
susitiko su M. Robinson, Ci- 
tibank viceprezidente. Citi- 
bank vadovė norėjo gauti iš
samesnę informaciją apie 
bankų sistemą Lietuvoje.

(Balandžio 22d.) Ambasa
dorius St. Lozoraitis susitiko 
su naujuoju Latvijos ambasa
doriumi O. Kalnins. Susitiki
mo metu buvo tariamasi dėl 
bendradarbiavimo siekiant 
bendrų tikslų.

Ambasadorius St. Lozo
raitis susitiko su Ukrainos 
ambasadoriumi O. Bilorus. 
Susitikimo metu ambasado
riai pasidalino mintimis apie 
ekonominę ir politinę situa
ciją šiose valstybėse bei apie 
dvišalio bendradarbiavimo 
plėtojimą.

(Balandžio 26 d.) Amba
sadorius St. Lozoraitis daly
vavo National Endowment 
for Democracy surengtame 
priėmime Valstybės Departa
mente, kuriuo buvo atidaryta 
konferencija "Challenges for 
Democracy in the New Era", 
kurioje dalyvavo Seimo opo
zicijos vadovas V. Landsber
gis. Priėmimo metu kalbą 
pasakė Valstybės Sekretorius.

Ambasadorius St. Lozo-

BRONIAUS JONUŠO 
STIPENDIJA

Muziko ir kompozitoriaus 
Broniaus Jonušo stipendija 
šiemet bus jau šešioliktoji. Ji 
bus duota studentui ar stu
dentei, kuris ar kuri šalia pa- 
grindinių studijų studijuoja ir 
lituanistiką bet kurioj aukšto
joj mokykloj, bet kurioj šaly.

Stipendiją įsteigė Br. Jo
nušo našlė Emilija Jonušienė, 
gyvenanti Omahoj, savo vyro 
Jonušo atminimui ir įamžini
mui. Jonušienė išlaiko ir ad
ministruoja du didelius, mo
dernius namus vyresniesiems, 
o iš gauto pelno remia lietu
viškas institucijas, neturtin
guosius studentus.

raitis ir Seimo opozicijos va
dovas V. Landsbergis susiti
ko su JAV Valstybės Depar
tamento Sekretoriaus pava
duotoju Europai ir Kanadai S. 
Oxman. Susitikimo metu bu
vo kalbama apie politinę ir 
ekonomine situaciją Lietuvo
je, JAV teikiamą paramą, to
lesnį bendradarbiavimą.

(Balandžio 28 d.) Amba
sadoriaus padėjėja mokslo ir 
švietimo klausimams D. Vi- 
dutienė susitiko su Weber 
valstijos universitetio (Utah 
valstija) atstovais, kad aptartų 
tolesnį bendradarbiavimą bei 
platesnes galimybes studen
tams iš Lietuvos mokytis 
Jungtinėse Valstijose. Šiuo 
metu šiame Amerikos univer
sitete mokosi keturi studentai 
iš Vytauto Didžiojo Universi
teto.

(Balandžio 29 d.) Amba
sadorius St. Lozoraitis aplan
kė Norvegijos, Šveicarijos, 
Prancūzijos ambasadorius, 
kurie buvo išreiškę norą gauti 
tikslesnių žinių apie Lietuvos 
ekonominę padėtį ir JAV po
ziciją paramos Baltijos šalims 
atžvilgiu.

D. Vidutienė susitiko su 
USIA (United Statės Infor- 
mation Agency) atstovais P 
Kreitzer ir T. Tibbits. Susiti
kimo metu buvo kalbama 
apie JAV Vyriausybės remia
mą Fulbright programą. Ši 
programa numato kasmet ap
sikeisti 6 mokytojais, taip pat 
numatoma 4-6 savaitėm pasi
keisti mokyklų administrato
riais. Numatoma, kad šią 
programą Lietuvoje koordi
nuos JAV ambasada Vilniuje. 
Savo ruoštu, Lietuvos amba
sada Washingtone buvo pa
prašyta skleisti apie šią pro
gramą žinias.

(Balandžio 30 d.) Amba
sadorius St. Lozoraitis susiti
ko su Italijos ambasadoriumi 
B. Biancheri. Susitikimo me
tu buvo pasidalinta mintimis 
apie padėtį Lietuvoje, naujus 
bendradarbiavimo kelius.

Stipendijos dydis - 1000 
dolerių.

Norintieji kandidatuoti tu
ri iki 1993 liepos 1 d. atsiųsti 
prašymą su kurios nors lietu
viškos organizacijos reko
mendacija ir savo veiklos lie
tuviškoj dirvoj aprašymu. 
Stipendijai kandidatą parinks 
atitinkama komisija. Iki šiol 
stipendijas gavo dvidešimt 
jaunuolių, visi jie žinomi sa
vo veikla.

Prašymus siųsti: 
Broniaus Jonušo stipendija, 
9927 Dcvonshirc, 
OMAHA, NE 68114
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Lietuvių Žurnalistų sąjun
gos Centro Valdyba, kurios 
sudėtis yra R,K. Vidžiūnienė 
- pirm., Ignas Medžiukas - 
vicepirm., Karolis Milkovai- 
tis - vicepirm, Vytautas Šeš
tokas - sekr. ir Rūta Sakie- 
nė-ižd., baigia savo darbą šių 
metų gale. Naujai valdybai 
kandidatus prašome siūlyti 
Detroite sudarytai Rinkimų 
Komisijai: pirm. Saulius Ši
moliūnas, nariai Mykolas 
Kizis ir Stasys Sližys, siun
čiant pirm. S. Šimoliūno 
adresu: 665 West Warren, 
Detroit, MI48201-1162.

Kai paskelbsime kandida
tų sąrašą, balsus prašome 
siųsti tuo pačiu S. Šimoliūno 
adresu. Kviečiame narius 
gausiai dalyvauti balsavime 
sekančiai trijų metų kadenci
jai. Pirm. R.K. Vidžiūnienė

* * *
* JAV LB ŠVIETIMO 

TARYBOS MOKYTOJŲ, 
TĖVŲ IR JAUNIMO STU
DIJŲ SAVAITĖ vyks š.m. 
rugpjūčio 15-22 dienomis 
Dainavoje. Registraciją tvar
ko Vida Brazaitytė: 9201 S. 
Moody Avė., Oak Lawn, IL 
60453, tel. 708-598-8331.

* * *

EUDOROJE 
B PASAULYJE 

(Atkelta iš 2 psl.) 
su Rytais. Pasigirsta nusi
skundimų, kad valdančioji 
partija bando viską paimti į 
savo rankas. Skundžiamasi 
vis blogėjančiu ekonominiu 
gyvenimu ir katastrofiškoje 
padėtyje atsidūrusiu žemės 
ūkiu, nors prieš rinkimus 
daug buvo prižadėta. Bet ar 
galima tas negeroves per du - 
tris mėnesius pataisyti? Ar 
ne geriau būtų, kad valdan
čioji partija ir visos opozi
cinės grupės susėstų drauge ir 
bendrai pasvarstytų, kaip ge
riau išbristi iš tos ekonominės 
krizės.

Labai teigiamai vertinu 
Juozo Žygo įsijungimą į mū
sų išeivijos visuomeninį ir 
kultūrinį gyvenimą. Aktyviai 
dalyvaudamas daugelyje or
ganizacijų ir bendradarbiau
damas įvairioje mūsų išeivi
jos spaudoje, gyvai ir vaiz
dingai aprašo tų organizacijų 
veiklą. Ypač J.Ž. pasižymi 
savitais vedamaisiais "Dirvo
je" ir "Drauge". Turėdamas 
aštrią plunksną, atydžiai ste
bėdamas išeivijos ir Lietuvos 
gyvenimą, drąsiai ir kritiškai 
iškelia pastebėtas negeroves, 
o ypač Lietuvos žmonių ne
norą dirbti ir tik pasipelnyti. 
"Draugo" ir "Dirvos" skaity
tojai labai teigiamai atsiliepia 
apie J.Ž. vedamuosius. Tad 
šia gražia ir prasminga proga 
nuoširdžiai sveikinu J.Ž, ir 
dėkoju už bendradarbiavimą 
"Dirvoje". Linkiu dar daug 
darbingų metų, ypatingai at
kreipiant dėmesį, kad besirū
pinant Lietuva, neužmirštume 
išeivijos. VI. R.
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Du svarbūs laiškai
Dr. Petrui Lukoševičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Atstovui Lietuvoje

Gerb. dr. Lukoševičiau,
Išeivijoje sklinda žinios 

apie pasikeitimus Lietuvos 
ambasadoje Washingtone, 
Amerikos ir Kanados lietu
viai, atrodo, susirūpiną, norė
dami- pasitikslinti tokias ži
nias, teiraujasi PLB valdybo
je. Kadangi PLB valdybai 
apie pasikeitimus iki šiol nie
ko nebuvo pranešta, todėl ir 
jos pareigūnai besiteiraujan
tiems nieko daugiau negali 
pasakyti. Žinodami, kad iki 
šiol Lietuvos ambasada Wash- 
ingtone buvo išlaikoma ne iš 
Lietuvos valstybės iždo, bet 
iš jų suaukotų ir pačios amba
sados pasirūpintų lėšų, Ame
rikos lietuviai stebisi, kodėl 
dėl galimų pasikeitimų nei su 
PLB valdyba, nei su JAV LB 
vadovybe nebuvo bent pasi
kalbėta. O sklindančios ži
nios apie ambasadoriaus Sta
sio Lozoraičio pasitraukimą 
ar persikėlimą į Romą, apie 
naujus kandidatus, kurie 
būsią tik laikini Charge 
d'Affairs, lietuvišką išeiviją 
neramina. Teiraujasi išeivi
jos lietuviai ir apie daug metų 
su jais bendradarbiavusio ir 
daug Lietuvai jos pačiai sun
kiausiais laikais dirbusio am
basadoriaus Stasio Lozorai
čio ateitį ir apie Lietuvos 
valstybei turbūt pačios svar
biausios įstaigos užsienyje 
padėtį.

PLB valdyba supranta, 
kad Lietuvos valstybės parei
gūnų skyrimas ir krašto vidu
je ir užsienyje, yra Lietuvos 
Prezidento, Seimo ir Vyriau
sybės reikalas, tačiau išeivi
jos lietuvių prašomi juos in
formuoti, pirmiausiai padėtį 
turime suprasti patys. Todėl 
maloniai prašome Jus, gerb. 
daktare, atitinkamose Lietu
vos vadovybės įstaigose ži
nias pasitikslinti ir galimai 
artimesniu laiku PLB valdy
bai jas pranešti.

Išeivijai rūpi:
1. Ar ambasadorius Stasys 

Lozoraitis iš dabartinių parei
gų išeina, ar išeina savo noru 
ar kokiu nors Lietuvos vy
riausybės patvarkymu ir koks 
jo tolimesnis tarnybinis liki
mas?

2. Ar, kaip pas mus sklin
da gandai, Lietuvos ambasa

KONSTANCIJAI 
STRAZDONIENEI

Lietuvoje mirus, jos broliui, mūsų mielam 
bendradarbiui KAZIMIERUI KARALIUI, jo 
žmonai JONEI ir visiems giminaičiams bei 
artimiesiems reiškiame širdingiausią užuojautą ir 
dalinamės gilia širdgėla.

Juoze ir Jonas Daugėlai 
Ona. ir Petras Laniai 

Florida

da nužeminama iki atstovy
bės lygio?

3. Kas bus naujas Lietu
vos atstovas ir koks bus jo 
titulas?

Jus gerbiantis,
Bronius Nainys
PLB valdybos pirmininkas 
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Lietuvos Respublikos Prezidentui 
P. Algirdui - Mykolui Brazauskui

Gerbiamas Pone Prezidente,
Pastarųjų dienų įvykiai 

Lietuvoje kelia susirūpinimą 
visame pasaulyje išsisklai
džiusių lietuvių tarpe. Amba
sadoriaus Jungtinėse Ameri
kos Valstijose Stasio Lozo
raičio nušalinimas yra nesu
prantamas ir labai apgailėti
nas. Ilgus metus, kai Lietuva

KAD MINĖJIMAI 
TRUMPESNI BOTU

P. Palys
- Mūsų didžiosios tauti

nės šventės- Vasario 16-tos 
kartais net ir labai uždelsti, 
jau pasibaigę. Juose, visur be 
išimties, buvo rašoma, kaip 
jie gražiai, rūpestingai su
ruošti, sėkmingai praėjo. 
Bet, argi jau viskas taip, be 
jokio krislelio ir buvo?

Nepaslaptis, kad Vasario 
16-tos šventės minėjimai, 
daugumoje į 3-jų valandų lai
ko tarpą neįtelpa. Kartais už
sitęsia dar ir ilgiau. Tad, argi 
rašantieji į spaudą negirdi, 
kaip iš minėjimo besiskirs- 
tantieji nusiskundžia ir rengė
jus pakeiksnoja dėl per ilgai 
užsitęsusios programos. Jau 
yra ir tokių, kurie dėl tos 
priežasties į tuos minėjimus 
ir lankytis vengia. Dauguma 
sutinka, kad minėjimų (ne 
vien tik Vasario 16-tos) pro
gramas reikia trumpinti. Aš 
manau, kad šiek tiek pasvars
čius ir apgalvojus, minėjimų 
programas būtų galima sutal
pinti į dvi valandas.

Kyla klausimas nuo ko 
reikėtų pradėti? - Pirmiausiai 
reikėtų "apkarpyti" įžanginį 
"žodelį" kuris, kartais, vie
nam iš rengėjų "įsismaginus", 
tampa antrąja paskaita. Rei
kėtų atsisakyti ir raštu gautų 
proklamacijų ir sveikinimų 
skaitymo. Užtektų tik pami
nėti kas juos yra atsiuntęs.

Neretai pasitaiko, kad 

negalėjo kalbėti pasauliui 
apie vergiją ir tautos kančias, 
Stasys Lozoraitis atliko savo 
pareigas labai gerai. O stai
ga, po Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimų sakoma, 
kad jis negali atstovauti Lie
tuvos, nes tinkamai neatlieka 
ambasadoriaus darbo.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdybos vardu 
noriu Tamstai pareikšti mū
sų gilų susirūpinimą.

Pone Prezidente, išeivija 
nori, kad Lietuvoje vyrautų 
taika, susiklausymas ir as
mens laisvių pagarba. Aplin
kybės, kuriomis p. Stasys 
Lozoraitis buvo pašalintas iš 
ambasadoriaus pareigų yra 
nesuprantamos ir nepaaiškin
tos.

Su pagarba
P.P. Lukoševičius
PLB Atstovas Lietuvoje 

paskaitininką, solistą, ar kurį 
kitą programos dalyvį prista
tant, nemažai laiko praranda
ma, skaitant jų netrumpas 
biografijas. O tai, jeigu jau 
yra reikalas, trumpi progra
moje dalyvaujančių paminėji
mai galėtų būti išspausdinti 
pačioje programoje. Į nuo
stolius tenka nurašyti ir tą lai
ką, kuris būna sunaudojamas, 
kiekvienam kiek nors prie 
minėjimo parengimo prisidė
jusiam (ir ar tik šiek tiek pa
judėjusiam), atskirai dėko
jant. Priedo, dar paprašoma, 
po kiekvienos padėkos, dar ir 
paploti. O tų dėkojimų ir pa- 
plojimų susidaro visa eilė.

Atkreipus dėmesį į čia pa
minėtas "detales", minėjimų 
programos galėtų sutrumpėti 
mažiausiai apie vieną valandą.

Iškilmių rengėjams būtų 
neprošalį priminti, kad jokio
je koncertų salėje, programos 
metu šviesos neužgęsinamos. 
Jos tik prigęsinamos tiek, kad 
vis dėlto galėtum programą 
skaityti. Mūsų salėse priešin
gai - šviesos užgęsta! Oi, 
kaip nuliūsti tenka laikrašti
ninkui, jam tapus "aklam" ir 
nebegalint nieko pasižymėti.

Štai, kurie padeda 
išlaikyti lietuvišką 

laikraštį
A t n a u j i n d a m i 

prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo: 
Dovydaitis R., Dalton ....... 50.00
Dautartas Z., Chesterland .. 10.00 
Kregždė J., Cincinnati .......... 5.00
Asminas J., Livonia ........... 20.00
Grushnys A., Wichita ........ 20.00
Barauskas V., Glendale ........ 5.00
Janukėnas T., Dorchcsler ... 10.00 
Augonis S., So. Boston ...... 10.00
Bakšys J., So Boston ......... 10.00
Markus R., Woodhaven ..... 10.00
Sperauskas T., Glen Cove .. 10.00 
Petraitis M., Invemess ....... 10.00
Mockus A., Miami ................ 5.00
Vinclovas I., Mayfield V. .. 20.00 
Petronis L., Dcarbom Hls... 20.00 
Janukaitis V., Detroit, ....... 10.00

A.a. Simas Kašelionis savo testamente yra palikęs gražią 
pinigų sumą - įsteigęs kasmetinę Dirvos novelės premiją, kurią 
tvarko Korp Neo Lithuania.

Kaip matot, novelės konkurso skelbime nuo dabar premijai 
skirta suma vėl 100 dol. padidinama, bet ji perskiriama j dvi dalis: 
pirmoji 500 dol., o antroji - 300 dol. | konkursą įsijungti dabar 
kviečiami bet kur pasaulyje gyvenantieji lietuviai rašytojai.

....... imu

TRISDEŠIMT PIRMAS
Dirvos novelės Konkursas

DVI PREMIJOS
Pirmoji - 500 dolerių 
Antroji - 300 dolerių 

skiriamos iš

A.A. SIMO KAŠELIONIO
palikimo, kurį tvarko Korp! Neo-Lithuania

Tema: Autoriams suteikiama neribojama 
teisė novelės temą, turinį ir bobūdį 
patiems pasirinkti.

Ilgis: Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. 
mašinėle rašytų, su dvigubu tarpu.

Laikas: Paskutinė rankraščiui įteikti data 1993 
metų rugsėjo 10 d. (pašto antspaudas).

Adresas rankraščiams siųsti:
Dirva, Novelės konkursas,
P.O. Box 19191
Cleveland, Ohio 44119-0191

Konkurse kviečiami dalyvauti visi lietuviai rašytojai, 
gyveną Lietuvoje, JAV ar bet kuriam kitame krašte.

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti parašyti rašomąja mašinėle ir pasirašomi 
slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo uždaro vokelio, kuriame įdėta autoriaus 
tikroji pavardė, adresas ir telefono numeris. Tiktai 
laimėjusio vokelis bus atidarytas.

Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tiktai auto
riams prašant, jų nurodytu adresu.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas 
premijuotina paprasta balsų dauguma.

Raugalis J., Waterbury ...... 10.00
Stuopis J., Sharon ..............  20.00
Sčiuka A., Dorchester ........ 20.00
Staniulis A., Bloomfield H. ..8.00 
Račila J., Mentor ................  10.00
Giedraitis V., Willowick .... 20.00 
Pcsys A., Dearbom Hts ....... 5.00
Bulotienė E., Detroit .......... 15.00
Cicėnas K., Woodridge ....... 5.00
Baras S., OakBrook .......... 20.00
Sakalaitė A., Omaha .......... 20.00
Petrauskas J., Santa Cruz   5.00
Bežys J., Canada ................... 5.00
Vengris J., Osterville ......... 10.00
Raulinaitis A., Twinsburg ... 5.00

Pakalka J.', Beverly Shore .. 10.00
Tautvydas K., Lake Elmo .. 50.00 
Pranckevičius B., Evcrgreen
Park ...................................... 15.00
Kirkus L., Palos Hills ......... 20.00
Varckojis M., Chicago ....... 10.00
Monkus M., Chicago, .......... 3.00
Raulinaitis V., Chastsworth . 20.00
Jonynas A., Meriden .......... 10.00
Žukas J., Baltimore .............  20.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Velionė mano motina išmokė

GARBINTI DIEVĄ IR MYLĖTI 
SAVO TAUTĄ...

Prisimenant A.a. Stasio Santvaro dviejų metų 
mirties sukaktį, balandžio 18 d. per "Laisvės 
Varpo" radiją pasakyta AL Tautinės Sąjungos 
pirmininko Leono Kriaučeliūno kalba.

1991 m. balandžio 12-tos 
dienos nuotaiką sudrumstė 
skaudi ir liūdna žinia, kad 
po ilgos, sunkios ir nepagy
domos ligos, išsiskyrė iš 
mūsų tarpo poetas, rašyto
jas, dramaturgas, operos so
listas, operų libretų ir verti
mų rašytojas, Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos 
garbės narys, taurus lietu
vis, gilus patriotas a.a. Sta
sys Santvaras.

Savo išėjimu negrįžta
mai paliko didelę spragą 
mūsų išeivijos visuomeni
niam ir kultūriniam gyveni
me. Jis dar buvo taip reika
lingas prisikėlusiai Lietuvai 
ir mums išeivijos, lietuviams. 
Norisi pakartoti Bronio Rai
los, rašant apie Stasį Santva
rą jau po jo mirties, prista
tant "Saulėleidžio Sonatų" 
rinkinį, žodžius: "Tu mus 
šiandien palikai, bet Tavo 
prisiminimas ir paliktas kū
rybos turtas negreit, gal nie
kad neužgęs".

Riboto laiko rėmuose, 
sunku išsakyti visus a.a. 
Stasio Santvaro atliktus dar
bus, jo neįkainuojamos ver
tės įnašą į mūsų kultūrinį 
aruodą. Ten pat Bronys 
Raila rašo: "Jeigu visu plo
čiu pažvelgtume į jo kūry
bos ir dvasinės asmenybės 
įnašus, jo atliktų darbų ir 
pėdsakų įvairovę, mūsų kul
tūros brandinimo raidoje, 
Santvaro kūrybinis ir inte
lektualinis krūvis buvo daug 
įvairesnis ir platesnis, negu 
"tik poezija".

A.a. Stasys Santvaras 
Lietuvių Enciklopedijos 
bendradarbis. Bostono vi
suomeninės ir kultūrinės 
veiklos narys. Ypatingai 
pasižymėjo organizuoja
mais ir rengiamais "Kultūri
niais subatvakariais". Dau
gelio išeivijos laikraščių 
bendradarbis. Aktyvus Ne
priklausomybės kovų daly- 
vis-savanoris. Dalyvavęs ir 
Klaipėdos krašto sukilime. 
Ilgametis Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos na
rys. 1990 m. gegužės 12 d. 
Bostone vykusiame Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos 21-jame seime vien
balsiai pakeltas Tautinės 
sąjungos garbės nariu. Ne
galėdamas seime dalyvauti, 
atsiuntė laišką, kurį jaučiu 
malonią privilegiją šia pro

ga perskaityti:
"Gerbiami ir brangūs 

bendraminčiai. Svajojau tė
vų žemėje pasodinti ir užau
ginti ąžuolų sodą, bet tepa- 
sodinau tik lieknų pušaičių 
alėją. Atsitrenkę draugai 
rusai tas pušaites nukapojo 
šautuvų durtuvais. Svajojau 
perlėkti marias ir atrasti 
nors vieną dar nežinomą sa
lą, bet tik traškančiu Ame
rikos karo laivyno transpor
tu laivu atkilau į šį Naujojo 
pasaulio krantą iš nieko ir iš 
naujo gyvenimą kurti. No
rėjau pakilti į kalnų viršū
nes pagarbinti buvimo Gėrį 
ir Grožį, bet teperkopiau tik 
vieną kitą kalvelę. Iš štai 
Jūs, mano brangūs bendra
minčiai, ryžotės mane apdo
vanoti Garbe, tokiu nuosta
biu ir tokiu trapiu dalyku.

Labai gailiuosi, kad šios 
dienos sveikata neleidžia 
man pabuvoti su Jumis ir 
pabendrauti. Tačiau žinoki
te, kad buvau ir tebesu išti
kimas ALT s-gos idealams.

Teauga, tepasipildo jau
nom jėgom, teklesti ir bujo
ja Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga! Tenugali visus 
okupanto imperialisto kės
lus ir te ilgus amžius gyvuo
ja Vasario 16-tosios ir Kovo
11-tosios laisva ir nepriklau
soma Lietuva."

Tai gilūs ir prasmingi 
testamentiniai žodžiai Ame
rikos Lietuvių Tautinei są
jungai ir visiems lietuviams.

Per vingiuotą, skausmais 
ir džiaugsmais perpintą gy
venimo kelią, a.a. Stasys 
Santvaras pasistatė pamink
lą kietesnį už varį, kurio, 
kaip Romėnų poetas Hora- 
cijos sako: "jokios rūdys 
nesugadins, nei laiko dulkės 
neužneš".

Meilė Lietuvai, darbštu
mas, pareigingumas, drau
giškumas ir kuklumas tai 
savybės, kurios lydėjo a.a. 
Stasį per visą gyvenimą. 
Būdamas kuklus, velionis 
pageidavo, kad jo laidotu
vės būtų kuklios, paprastos 
be ypatingų ceremonijų.

Kaip matome a.a. Stasio 
Santvaro giliai įminti pėdsa
kai Nepriklausomos Lietu
vos ir išeivijos gyvenime.

Šiandien, minėdami 
dviejų metų mirties sukaktį, 
geriausiai įprasminsime Jo 
prisiminimą, sekdami Jo pė-

Daug metų Stasys Santvaras, keliaudamas per lietuvių 
kolonijas, skaitė literatūrinėm ir visuomeninėm temom įsimintinus 
pranešimus.

domis, Jo darbais, Jo gyve
nimo pavyzdžiu. A.a. Stasio 
Santvarko palaikai ilsisi 
svetimoje, bet draugiškoje 
žemėje. Bet velionio aukš
čiausias tikslas, kuriam pa
aukojo brandžiausius savo 
gyvenimo metus išsipildė 
-Lietuva laisva ir nepriklau
soma. Tai yra didžiausias 
atpildas už Jo darbus ir pa
stangas. O Tu, taurus lietu
vi, ilsėkis ramybėje, Aukš
čiausio globoje.

P.S. Prie minėjimo kal
bos norėčiau prijungti ir E. 
Santvarienės žodžius, gau

TARPTAUTINIS TEATRO 
FESTIVALIS VILNIUJE

Jau beveik du metus buvo 
plačiai reklamuojamas pirma
sis Lietuvos tarptautinis teat
ro festivalis (sutrumpintai - 
LIFE), kurio atidarymas 
įvyks gegužės 10 d. ir jis tę
sis iki gegužės 25 dienos. 
Apie šį festivalį daug rašė ir 
Amerikos lietuvių spauda, čia 
net lankėsi jo rengimo komi
teto pirmininkė, buvo rengia
mi susitikimai festivalio rei
kalu, iš Amerikos lietuvių bu
vo renkamos aukos ir pan.

Kaip skelbiama, šis festi
valis bus vienas iš didžiausių 

tame padėkos laiškelyje: 
"Noriu čia prisiminti savo 
vyro žodžius, rašytus poetui 
Jonui Aisčiui 1948 m. gruo
džio 11 d.: "Tautininkas aš 
buvau visada. Esu ir kata
likas, nors tos garbės man 
daug kas nepripažįsta. Bet, 
tautininkas aš ir mirsiu, nes 
velionė mano motina mane 
išmokė dviejų didžių daly- 
kų-garbinti Dievą ir mylėti 
savo tautą".

Toks jis iškeliavo į Ana
pus. Tikiuosi, kad Tamstos 
pasakyti žodžiai pasieks jį 
amžinybėje".

kultūrinių įvykių šiais metais 
Lietuvoje. Jis pareikalavo 
nepaprastai daug pinigų ir šią 
kliūtį buvo galima įveikti su
rinkus visą eilę stambių rė
mėjų (daugumoje biznio įs
taigas) pačioje Lietuvoje.

Beje, į šį festivalį yra or
ganizuojamos ekskursijos ir 
iš Amerikos ir tikimasi, kad 
apie šimtinė tautiečių iš čia 
nuvažiuos. Kadangi spektak
lių bilietų kainos (nuo 3 iki 9 
dolerių) pagal Lietuvos stan
dartą yra didelės, tai didesnė 
žiūrovų dalį Europos kraštų, 

ypatingai iš tų, kurių teatrai 
festivalyje dalyvauja.

Reikia pažymėti, kad šia
me festivalyje pasirodys visa 
eilė plačiai žinomų pasaulio 
teatrų grupių. Viena iš svar
biųjų tokių grupių bus Kara
liškasis dramos teatras iš 
Švedijos. Jis atveža I. Berg
mano režisuotą spektaklį 
"Markize de Sad". Teatras iš 
Japonijos čia parodys vieną iš 
įdomesnių spektaklių, pava
dintą "Žmogus vardu Mak
betas".

Anglai čia parodys spek
taklį - "Krokodilų gatvę". Iš 
JAV atvykstanti juodaodžių 
teatralų grupė atsiveža spek
taklį "Harlemo šešėliai". 
Taip pat atvyksta teatralai iš 
Suomijos, Šveicarijos, Ven
grijos ir kitur.. Žinoma pasi
rodys ir lietuviai.

Pats festivalis bus pradė
tas nemokamu spektakliu lau
ke (planuojama Rotušės aikš
tėje). Jį parodys Ispanijos 
XARXA teatro grupė ir jis 
vadinsis "Magiškoji naktis". 
"Neišsitekdamas įprastinėse 
scenose, jis išsiveržia į atvi
ras erdves, kur miestiečių 
džiaugsmui trupė gali kurti 
rafinuotus ir įspūdingus piro
technikos efektus, išvaduoti 
aktorių iš visų varžtų ir įk
vėpti gyvybę gatvei.. Teatro 
įkvėpimo šaltinis - liaudies 
tradicijos. Publika ir aktoriai 
dalyvauja džiaugsmingoje 
fiestoje tarsi žaidime" - taip 
apie šį spektaklį rašoma.

Sąryšyje su šiuo festivaliu 
bus ir daugiau su teatro gyve
nimu surištų renginių. Bus 
vertinga šviečiamojo pobū
džio programa. Kūrybinėse 
laboratorijose savo žiniomis 
pasidalins žinomi užsienio 
aktoriai bei režisieriai. Meni
ninkų rūmų kino salėje bus I. 
Bergmano ir K. Zanussio fil
mų peržiūros. Menininkų rū
mų kieme veiks festivalio 
"Vidudienio" klubas, kuris 
bus atviras visiems, o "Lietu
vos" viešbutyje bus "Vidu
dienio" klubas festivalio da
lyviams ir svečiams.

Tokio pobūdžio festivalis 
yra pirmasis ne tik Lietuvo
je, bet ir visame Pabaltijyje. 
Kai kurie teigia, kad jis gali 
būti ne tik pirmas, bet ir pa
skutinis, ypatingai, jeigu nc- 
susirinklų pakankamai žiūro
vų ir nebūtų surinkta pakan
kamai pinigų už bilietus.

Čia norisi pažymėti, kad 
prie šio festivalio surengimo 
nemaža prisidėjo vienas iš 
Chicagos tarptautinių festiva
lių rengėjų Bcrnie Sahalins, 
kurio dėka į festivalius Chi
cagoje du kartus buvo pa
kviestas ir Vilniaus Jaunimo 
teatras. O šio festivalio rašti
nėje Vilniuje dirba chicagietė 
aktorė Audrė Budrytė.

Ed. Šulaitis.
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■ laiškai Dirvai

DĖKOJAME VISIEMS
Laišką rašo farmacininkė Regina Daniūnienė, 

Lietuvos politinių kalinių - tremtinių sąjungos 
Panevėžio skyriaus - atstovė.

Maloniau duoti ar prašy
ti? Šis amžinai sprendžia
mas filosofinis klausimas 
Lietuvoje kol kas neiškyla. 
Lietuva dabar, deja, gali tik 
gauti. Ir nuoširdžiai dėkoja
me visiems, kurie, kiek ga
lėdami, mus, ligonius, šel
pia vaistais.

Nesant palankios aprūpi
nimo vaistais sistemos, dau
gelio medikamentų trūksta, 
o sergančių - nemažai. Iš
kankinti politiniai kaliniai, 
tremtiniai norom nenorom 
grįžo su dideliu įvairių ligų 
bagažu. Lietuva gauna vais
tų labdaros siuntas, kurios 
kaupiamos Vilniaus labda
ros vaistinėje Nr. 17 (Anta
kalnio 36) ir Kauno tremti
nių - politinių kalinių cent
ro uždaroj vaistinėj. Vaistai 
išduodami pagal gydytojų 
receptus. Labai nepatogu 
žmonėms su išrašytu recep
tu važinėti į Kauną ar Vil
nių, tuo labiau dabar, kai 
kelionės išlaidos labai išau
go.

Tremtinio gyd. M. But
kaus iniciatyva Panevėžio 
tremtinių-politinių kalinių 
skyrius gauna vaistus pagal 
paraiškas, turi savo vaistų 
išdavimo punktą, kuriame 
dirba farmacininkė. Malo
nu bendrauti su Vilniaus 
labdaros vaistinės Nr. 17 
vedėja Marija Poznauskic- 
ne. IŠ anksto telefonu susi
tariame kada galėtumėm 
būti aptarnauti. Užsakymo 
paruošimas atima daug lai
ko, nes beveik visi gaunamų 
vaisių pavadinimai skiriasi 
nuo mūsiškių: reikia išversti 
įvairiom kalbom teikiamą 
informaciją. Nei kompiute
rių, nei kartotekų sistemos 
vaistinė neturi, o dirba tik 
penki farmacininkai, kurie 
dar be to aptarnauja ir Vil
niaus miesto žmones. Šioje 
vaistinėje dirbama labai 
nuoširdžiai, stengiamasi vi
siems sąžiningai padėti.

Tremtinys gyd. M. But
kus ir tremtinė gyd. M. To- 
torienė, dirbanti miesto po
liklinikoje, yra smulkiai su
sipažinę su esamų vaistų 
asortimentu, išrašo receptus, 
kurie renkami ir saugomi. 
Recepte atžymima ligonio 
pavardė, vardas, adresas, li
gonis pasirašo. Žinoma, 
mes negalime visų paten
kinti, nes išduodame vaistų 
tiek, kiek gauname. Labai 
reikia aspirino, nuskausmi
nančiųjų, raminančiųjų, an- 
tisklcrotinių, plečiančių, 
nuo reumato, artrito. Vais
tus, kurių naudojimo laikas 

besibaigiąs, apkeičiame 
miesto vaistinėse į mums 
reikalingus.

Jau pats faktas, kad trem
tiniais rūpinamasi, kad jie 
turi savo gydytojus (neatsi- 
mant teisės kreiptis į visus 
gydytojus), savo kuklų vais
tų išdavimo punktą, juos ra
mina. Jie ne tik pasiima 
vaistus, bet papasakoja savo 
bėdas, dalinasi prisimini
mais, kiti ir nepasitenkini
mą išlieja, barasi. Bet aš 
manau, kad buvusių kanki
nių ir barnis šventas. Iš
klausai, prisiimi ir nesamą 
kaltę, stengiesi nuraminti. 
Kaip pasakoja gyd. M. To- 
torienė, jos mama S. Mi
niotienė ir dabar negali 
klausyti traukinių gausmo, 
vagonų dundesio - gauna 
nervinį šoką. Gyd. M. To- 
torienė 1941 m. turėjo vos 
vienus metelius, kai su tė
vais ir septynmete sesute 
buvo išvežta į Sibirą. Pri
simenu tremtinės M. Tom- 
kūnienės sudėtus posmus:

Sakyk, kūdikėli, kodėl 
tave trėmė?

Ar už tai, kad vaikščiot 
tuomet nemokėjai?

Sakyk, tėvužėli, už ką tave 
trėmė?

Ar už tai, kad basas paskui 
arklą ėjai?

Sakyk, motušėle, už ką 
tave trėmė?

Ar už tai, kad stropiai 
linelius ravėjai?

Tokios pačios kaltės visų 
cšalonų sesių, ešalonų bro
lių. Kiekvienam ir kalėji
mas ir tremtis - didžiausia 
gyvenimo nelaimė, atėmusi 
vaikystę, jaunystę, sveikatą. 
Gyd. M. Totoricnė pasako
ja, kad visi "darbingi" kirto 
mišką, neturėjo kuo šilčiau 
apsirengti, apsiauti. Skudu
rais apmuturiuotas kojas 
kišdavo į vandenį, kad sto
rai apšalę, ledu pavirtę, sau
gotų tą kibirkštėlę šilumos. 
Griūdamas medis jos ma
mai perskėlė kiaušą. Kol 
prarado sąmonę vis kalbėjo, 
kad norinti gyventi dėl savo 
mažamečių dukrelių, kas jas 
prižiūrės? Pačiai gydytojai 
ašartos byra per skruostus: 
tai aš kalta, kad mano sesutė 
Janina paliko mažo ūgio. Ji 
didelę dalį savo duonos da
vinio man atiduodavo, nes 
buvau labai silpnutė. Kiek
vieno tremtinio, kalinio bai
sus kančių kelias, ir apie jį 
papasakojus kitam, atrodo, 
palengvėja.

Svajoju, jei turėtumėm 
didesnes patalpas, pastaty
tumėm patogius krėslus at
sisėsti, pasiūlytumėm puo-

Solistė Nijolė Ambrazaitytė Clevelande, Dievo Motinos parapijos auditonjoje, koncertavo 
neįprastu laiku, antradienio vakare - balandžio 27 d. Paklausyti jos dainų ir po kon;. mo pranešimo ką 
ji veikia kaip seimo atstovė, buvo susirinką per 150 dalyvių.

Nuotrauka daryta po koncerto ir pranešimo.
Iš kairės: V. Apanius, J. Budrienė, N. Ambrazaitytė, kun. G. Kijauskas, pianistas J. Sobieski.

V. Bacevičiaus nuotr.

MŪSŲ VAIKAI
Silva Jūratė Savickaitė,

LietuvosRespublikos Kultūros ir švietimo ministerijos 
Socialinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Vaiko teisių deklaracijoje, 
paskelbtoje Jungtinių Tautų 
organizacijos Generalinėje 
asamblėjoje 1959 m. lapkri
čio 20 d., sakoma, kad "Įsta
tymų ir kitomis priemonėmis 
vaikui turi būti garantuota 
ypatinga apsauga ir suteikia
mos galimybės bei sąlygos 
sveikai ir normaliai vystytis 
fiziškai, protiškai, doroviškai, 
dvasikškai ir dalyvauti visuo
menės gyvenime. Kad vaikas 
galėtų visapusiškai ir harmo- 
ninkai vystytis, jam reikia 
meilės ir supratimo. Jis turi, 
jei tai įmanoma, augti jausda
mas tėvų globą ir atsakomybę 
ir niekuomet nestokodamas 
meilės ir materialinės para
mos".

Kiekviena valstybė, pripa
žįstanti šią deklaraciją, turi 
užtikrinti vaiko teisių apsau
gą ir jos tai daro leisdamos 
savo įstatymus bei poįstaty- 
nius aktus.

1992 m. gegužės 25 d. 
Lietuvos Respublikos Vy
riausybė priėmė nutarimą 
apie tai, kad kiekviename 
Lietuvos mieste bei rajone 
turėtų būti steigiamos Nepil
namečių teisių apsaugos ir 
globos tarnybos. Šiuo metu 
visuose didžiuosiuose mies
tuose ir daugelyje rajonų šios 

delį karštos mūsų laukų žo
lelių arbatos ir viską išklau- 
sytumėm: kam mirė artimas 
žmogus, kas nori anūkė
liams dovanų nupirkti, bet 
neturi iš ko, kas moka ska
nius ir pigius sausiainius iš
kepti ir daug daug kitų rei
kalų, reikalėlių. Kol kas 
džiaugiamės, kad nemoka
mai priglaudė Šv. Trejybės 
bažnyčios klebonija. Sva
joti galima, nuo to darosi 
šviesiau, nors širdis ir labai 
liūdną melodiją dainuotų.

Regina Daniūnienė, 
Farmacininkė

1993.04.14. Panevėžys 

tarnybos jau įkurtos. Pagrin
diniai šių tarnybų uždaviniai 
ir funkcijos yra: 1 - rengti 
priemones nepilnamečių tei
sių socialinei apsaugai; 2 - 
vykdyti nepilnamečių teisių 
apsaugą šeimose; 3 - įkurdin
ti, likusius be reikiamos glo
bos šeimoje nepilnamečius, 
ugdymo institucijose; 4 - 
vykdyti auklėjamąjį darbą su 
problemiško elgesio nepilna
mečiais, šalinti priežastis ir 
sąlygas, dėl kurių šie nepilna
mečiai gali nusikalsti; 5 - pa
dėti nepilnamečiams, pada
riusiems nusikaltimus, kitus 
teisės pažeidimus, adaptuotis 
šeimoje ir visuomenėje.

Šių tarnybų darbuotojai 
kartu su švietimo, kultūros, 
socialinės ir sveikatos apsau
gos skyriais, teisėsaugos in
stitucijomis rengia tikslines 
programas bei priemones, su
sijusias su nepilnamečių tei
sių apsauga. Darbuotojų tiks
las - padėti vaikams, jų tė
vams ar globėjams, mokyto
jams.

Esame šio labai reikalingo 
ir sunkaus darbo pradžioje. 
Mums būtina specialistų pa
rama šioje srityje: svarbu su
sipažinti su kitų valstybių 
vaiko teisių apsaugos įstaty
mais, valstybinėmis bei re
gioninėmis jų įgyvendinimo 
priemonėmis ir programomis, 
su specialistų - socialinių 
darbuotojų - rengimo ir dar
bo sistema.

Kvalifikuotų socialinių 
darbuotojų rengimas - tai 
nauja sritis ir jaučiame žinių 
bei praktinių įgūdžių stygį. 
Specialistų rengimas pradėtas 
Vilniaus ir Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetuose, 
Utenos aukštesniojoje medi
cinos mokykloje. Universi
tetų, aukštesniosios mokyklos 
dėstytojams bei dirbantiems 
vaikų teisių apsaugos srityje 
specialistams būtina profesi
nė parama. Viena iš galimy
bių - tarptautinis specialistų 

pasikeitimas, kurį būtų gali
ma įgyvendinti kartu su tiek, 
Lietuvoje, tiek JAV pripa
žinta organizacija A.P.P.L.E. 
bei CASE WESTERN RE- 
SERVE universiteto MAN- 
DEL mokykla.

Balandžio 17-18 dienomis 
Clevelande vyko A.P.P.L.E. 
- 93 vasaros kursų dėstytojų 
seminaras, kurio metu greta 
būtinų ir neatidėliotinų pasi
ruošimo šios vasaros kur
sams, buvo aptartos ir naujos 
A.P.P.L.E. - 94 kryptys. 
Žengtas pirmasis žingsnis į 
socialinių darbuotojų moky
mo sritį. Drauge su CWRU 
MANDEL mokyklos profe
soriumi VIKTOR GROŽE 
supažindinome A.P.P.L.E. 
organizacijos direktorę, VAI
VĄ VĖBRĄ, su universiteto 
profesorių paruoštais ir sėk
mingai įgyvendinamais so
cialinių darbuotojų mokymo 
projektais keletoje Rytų 
Europos kraštų (Vengrijoje, 
Rumunijoje).

Socialinių darbuotojų mo
kymo programos ir seminarai 
galėtų būti sudedamoji 
A.P.P.L.E. 94 dalis, kuri įga
lintų sėkmingai tęsti naujas 
Vaikų teisių apsaugos, Vaikų 
psichinės sveikatos, Tėvų 
bendradarbiavimo su mokyk
la programas.

Redakcijos pastaba: Silva
J. Savickaitė atvyko į Jungti
nes Amerikos Valstijas vie- 
neriems metams APPLE - 92 
vasaros kursų dėstytojos Lo
retos PETERSON, CASE 
WESTERN RESERVE uni
versiteto MANDEL mokyk
los profesorės ALICE K. 
JOHNSON ir Clevelando 
Tarptautinės Programos di
rektorės DOROTHY A. 
FALLER iniciatyva.

Šiuo metu ji lanko paskai
tas CWRU MANDEL mo
kykloje, jai sudarytos galimy
bės susipažinti su socialinių 
darbuotojų rengimo progra
momis, susitikti ir kartu dirbti 
su valstybinių bei privačiu 
Vaikų teisių apsaugos tarny
bų socialiniais darbuotojais.



METAI
Bronius Aušrotas

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

ANTROJI KARO DIENA
Atsibudau, kaip man bu

vo įprasta, prieš 5-tą ryto. 
Dar kiek patinginiavęs, nu
ėjau į virtuvę ir atnešiau vi
siems trims po kavos (Er- 
satzkaffee) puodelį ir po 
"žemelį". Po šių kuklių 
pusryčių išvykome nurody
tu keliu į Suvalkų trikampį, 
kurį vokiečiai jau buvo užė
mę po vakarykščios dienos 
kautynių.

Važiavome neskubėdami 
per gražiai, tvarkingai pri
žiūrimus Rytprūsių laukus - 
abipus kelio liūliavo žiem
kenčių ir vasarojaus pasė
liai. Diena buvo puiki ir 
"saulutė žeme ritinėjosi", 
kaip sakydavo mūsų apylin
kės žmonės, įvertindami 
gražią dieną. Apie vidudie
nį sustojome viename resto
rane, suvalgėme priešpie
čius ir keliavome toliau. Po 
visos dienos važiavimo ne 
per geriausiais Lenkijos te
ritorijos keliais, vakarop pa
siekėme miško pakraštį, kur 
mums buvo numatyta pra
leisti naktį prasidėjusio karo 
sąlygose.

Prieš pasiekiant šį ramų 
kampą, pro automobilio 
langą netoli miško pastebė
jau kariškos greitosios pa
galbos automašinų telkinį. 
Man atrodė, kad tai galėjo 
būti pirmosios pagalbos su
žeistiems kariams suteikimo 
punktas užfrontėje. Mūsų 
automobilis čia nesustojo, 
tik mes, pravažiuojantieji, 
turėjome daug kartų stovi
niuoti ir pralesti greitosios 
pagalbos automobilius, sku
bančius į Vokietiją. Ir taip 
iš lėto judėjome į numatytą 
tikslą. Prietemoje suradome 
prie I-sios Smogiamosios 
armijos žvalgybos štabo 
mums skirtą nakvynės vietą.

Sustojus nakvynei, mūsų 
šoferis surado lauko virtuvę 
ir atnešė mums priklausomą 
maistą. Po vakarienės kapi
tonas man pranešė, jog 
žvalgybos būstinėje yra du 
lietuviai karininkai, tarnavę 
rusų armijoje ir dėvintys ru
siškas uniformas. Jie yra 
priskirti sovietų karo belais
vių kategorijai.

Man leido tik po kelioli
ka minučių su jais pasikal
bėti. Tai buvo kartu su ma
nimi XII-ją Karo mokyklos 
laidą (1930 m. Lapkričio 
mėnesį) baigę karininkai: 
kpt. Kuzmickas ir Ernestas 
Bliudnikas, dabar Raudono
sios armijos majoras. Bliųd- 
nikas mėgino man įrodyti, 
jog jis ne rusas, bet tik per 

prievartą tarnavęs sovie
tams.

Šį jo aiškinimą perda
viau taip vadinamam IC šta
bo žvalgybos pareigūnui, 
kuris man pasakė, kad visi 
reikalai bus išaiškinti už
frontėje. Ncrusai karo be
laisviai būsią grąžinti į jų 
buvusias gyvenvietes.

Abiejų karininkų, Kuz
micko ir Bliudniko, pateki
mo į vokiečių nelaisvę isto
rija buvo panaši. Šio vokie
čių štabo vadovybė, po jų 
apklausinėjimo (man to ne
teko atlikti) nutardė juos 
siųsti į rusų belaisvių sto
vyklą. Mano mėginimas 
vokiečius įtikinti, jog šie du 
karininkai yra tikri lietuviai, 
tik priversti tarnavę inte
gruotos sovietų armijos 29- 
mc korpuse, ir kad jiems tu
rėtų būti leista grįžti į savo 
namus, nedavė pageidauja
mų rezultatų. Vokiečių ka
rinė vadovybė jau buvo nu
tarusi šiuos du lietuvius nu
siųsti į rusų karininkų be
laisvių surinkimo punktą. 
Taip mano pastangos antrą
ją karo dieną padėti tautie
čiams buvo nesėkmingos.

Grįžau į savo nakvynės 
vietą - automobilį. Negalė
jau užmigti. Kažkur, netoli 
šios vietos, sovietų lėktuvai 
numetė keletą bombų. Jų 
sprogimas pažadino ne vie
ną I-sios Stossarmce (Smo
giamosios armijos) štabo 
karininką. Iš savo viršinin
ko nesužinojau, ar praėju
sios nakties bombardavimas 
padarė kokių nors rimtesnių 
nuostolių šiame miške pasi
slėpusiam I-sios armijos 
štabui.

TREČIOJI KARO DIENA
Paukščių čiulbėjimas 

mane pažadino apie 4 va
landą. Mano bendrakelei
viai dar saldžiai miegojo. 
Kiek vėliau pabudęs šoferis, 
pasiėmęs mūsų "baklaškes" 
(metalinė plokščia gertuvė) 
dingo miško tyloje. Maty
damas vaikščiojant miške 
kitus štabo karininkus, kurie 
nakvojo savo automobiliuo
se netoliese nuo mūsų, ir aš 
išėjau šiek tiek pasportuoti. 
Praeidamas pro vieną stam
besnę palapinę, girdėjau 
tarškant rašomąją mašinėlę 
- kažkas rašė raportą!

Čia noriu atkreipti skai
tytojų dėmesį, kad aš, nors 
dirbau ir buvau štabo sąra
šuose, nedėvėjau vokiečių 
kario uniformos. Mane iš
skirti ženklas buvo ant kai
rės švarko rankovės pritvir
tinta juostelė su įrašu DOL-

• DIRVA* 1993 m.

Audrius Butkevičius - Krašto apsaugos ministeris, kaip 
J. Biržiškis ir A. Sinevičius, j dabartinę vyriausybę yra pervesti iš 
senosios.

Kol kas krašto apsaugos reikalai mažiausiai kritikuojami - 
apie 6000 kareivių dirba tiesioginiam krašto apsaugos darbe, o kita 
tiek - kur jie labiausiai reikalingi, šiuo metu vėl vyksta naujokų 
šaukimai, kad kariuomenė būtų papildyta 2000-3000 naujais 
kariais.

METSCHER (vertėjas). Ar 
ir daugiau buvo tokiu civi
liniais drabužiais dėvinčių 
asmenų šio štabo sudėtyje, 
aš nepastebėjau. Pirmomis 
karo dienomis kol kas nie
kas nekėlė klausimo, kodėl 
kažkoks pilietis sukinėjasi 
uniformuotų karių tarpe? 
Tiesa, savo pareigoms šia
me dalinyje pateisinti, kiše
nėje turėjau Karaliaučiaus 
žvalgybos štabo išduotą as
mens tapatybės dokumentą, 
kuris, reikalui esant, būtų 
pateisinęs mano buvimą to
je ar kitoje vietoje.

Kai grįžau prie savo 
"nakvynės vietos", šoferis 
Hansas jau buvo atnešęs 
kavą ir sumuštinių, kas su
darė mūsų pusryčius. Šiek 
tiek pasistiprinę, pajudėjo
me neblogu keliu į rytus ir 
prieš pietus pasiekėme Aly
tų. Apsistojome buvusiame 
ulonų kavalerijos pulko ra
jone, netoli nuo Lietuvos 
geležinkelių tarnautojų val
diškų pastatų.

Viename iš tų namų gy
veno mano žmonos sesuo 
Marija, ištekėjusi už gele
žinkeliečio Vlado Polonsko. 
Juos buvome aplankę 1939 
m. vasarą. Praleidome pas 
juos kelias dienas, nes neto
liese tekantis Nemunas lyg 
ir kviesdavo įbristi į jo kris
talines bangas.

Galima suprasti ir patei
sinti, kad, tokiai progai pa
sitaikius, norėjau tą šeimą 
aplankyti ir sužinoti, kaip 
jie ir kitos mano žmonos se
serys pergyveno pirmąsias 
karo dienas. Kpt. Huber 
mano prašymą suprato ir 
leido 2-3 valandas pasiša
linti nuo pareigų.

Beveik bėgte nuskubėjau 
į Polonskų gyvenamą namą. 
Ir koks džiaugsmas - radau 
visą šeimą geroje nuotaiko
je, tik šiek tiek išsigandusią. 
Nors Marija, bėgdama į

slėptuvę, buvo užsigavusi 
vieną veido pusę, tačiau tas 
pamėlynavimas, anot Mary
tės, tik smulkmena. Ji buvo 
laiminga, kad jos vyras ir 
du vaikučiai buvo pilnoje 
tvarkoje. Nei Marytė, nei 
jos vyras negalėjo nieko pa
sakyti apie tėvus ir kitus ar
timuosius, nė kaip jie per
gyveno karo dienas. Visi 
tikėjomės, jog greitas ir ne
sulaikomas vokiečių žygis 
per Lietuvos teritorija nebus 
daug pakenkęs nei miestų 
pastatams, nei jų gyvento
jams. Atsisveikinome tikė
damiesi, jog po kelių savai
čių Vilniuje galės šeiminin
kauti jo tikrasis savininkas 
- Lietuva!

Grįžau į savo "dalinį". 
Pavažinėjome po miestą, 
norėdami pasižiūrėti, ar 
daug miestui buvo padaryta 
nuostolių. Privažiavę Kari
ninko Juozapavičiaus tiltą, 
radome jį tvarkoje. Taip 
pat ir antras tiltas per Ne
muną rytinėje miesto dalyje 
liko nesunaikintas. Mūsų 
tolimesnis tikslas, per šį til
tą pervažiavus, buvo Daugai, 
Valkininkai, Šalčininkai.

Pervažiavus tiltą per Ne
muną, teko kopti apie 100 
metrų ar daugiau į gana sta
tų kalnelį. Kai tik pasiekėm 
to kalnelio plokštumą, pa
matėm tikrą tankų kapiny
ną. Abipus kelio, vedančio 
į Daugus ir Valkininkus, ki
tapus kelio griovio stovėjo 
keli iš šakų padaryti ir į že
me įsmeigti kryžiai su žu
vusių karių pavardėmis ir jų 
turėtais laipsniais.

Mūsų automobilis susto
jo. Mes išlipę skaičiavome 
priešo ir savų tankų nuosto
lius. Kiek prisimenu, man 
pavyko suskaičiuoti apie 30 
sovietų T-34 ar panašaus ti
po tankų. Vokiškų "Pante
rų", ar panašaus modelio 
tankų ten buvo apie 12.

gegužės 13 d." 7 psl.

Kpt. Huber komentavo: 
"Šiame žemės sklype įvyko 
pirmasis rimtas Sovietų Są
jungos ir Reicho šarvuočių 
susirėmimas-mūšis dėl I-os 
Smogiamosios armijos sau
gaus perėjimo per Nemuną".

Taktiškai vertinant, toks 
sovietų karo vadovybės 
sprendimas - pasipriešinti 
vokiečių šarvuočių verži- 
muisi į rytus - buvo apgal
votas ir teisingas. Gal būt 
ne vieną kartą prieš karą 
manevrų metu ši vieta buvo 
parinkta kaip pati tinka
miausia sulaikyti vokiečių 
Drang nach Osten

Sunku suprasti, kodėl čia 
bolševikų šarvuočių jėgos 
pralaimėjo? Iš vietos pasi
rinkimo atrodė, jog vokie
čiai galėjo pralaimėti, nes 
būtų buvę sunku per Nemu
no tiltą permesti stambesnį 
tankų junginį, kuris, mūšiui 
prasidėjus, smogtų sovietų 
jėgoms iš vakarų ar pietų. 
O gal divizijos centras, 
prieš karą stovėjęs Lietuvos 
kariuomenės ulonų pulko 
kareivinėse Alytuje, buvo 
"išvestas iš rikiuotės"? Ar 
šiame šarvuočių mūšyje da
lyvavo vokiečių aviacija, jų 
garsieji "štuka" (Sturkampf 
- žemėn smingantieji) lėk
tuvai? Tokio karo aviacijos 
įsikišimo žymių, pagelbstint 
šarvuočiams, nepastebėjau.

Visokiu atveju, vokiečiai 
šį mūšį laimėjo. Jų jėgos, 
panaudojusios vadinamą 
Blitz (žaibo) smūgį, šiuo 
metu jau buvo toli rytuose, 
netoli Minsko! Kadangi 
mūsų grupei nebuvo jokių 
nurodymų, kur sustoti nak
vynei, tai ji, pasiekusi Dau
gus, nutarė čia pasilikti ir 
praleisti trečią karo naktį.

Prie Daugų mūsų šoferis 
surado karo lauko virtuvę ir 
mums parūpino tai dienai 
maistą. Kai pasistiprinome, 
tai aš su viršininku nuėjome 
į kleboniją. Iš vietinio ku
nigo, pirmojo sutikto nuo 
bolševikų išlaisvintoje Lie

tuvoje, sužinojau gerą nau
jieną, kad šiandien per Kau
no radiją buvo paskelbta, 
jog laikinoji Lietuvos sosti
nė yra išvalyta nuo sovietų 
kariuomenės likučių ir su
daryta nauja nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybė su 
ministru pirmininku Kaziu 
Škirpa priekyje. Kol jis at
vyks į Kauną, ministro pir
mininko pareigas eisiąs Juo
zas Ambrazevičius. Man 
tai buvo malonu išgirsti, nes 
tai, ką Lietuvių Aktyvistų 
Frontas ruošė Berlyne prieš 
Šio žygio į Rytus pradžią, 
dabar jau per radija buvo 
skelbiama lietuvių žiniai!

(Bus daugiau) 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiaii

‘DIRVOS
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Nereikia persėdimų. Kainos žemos.

PRANEŠIMAS:

J J

Nuo:

$American Trans Air 
patogiausias kelias į 
Rygą ir Baltijos 
valstybes.
Jau dabar planuokite 
savo atostogas ir biznio 
keliones. Latvija — 
vartai į Baltijos kraštus! 
Taip pat galite padaryti 
rezervacijas savo 
draugams ir giminėms, 
kurie nori jus aplankyti.

*kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Niekas negali duoti 
geresnio pasiūlymo.
Žema kaina, 
išsiaiškinti; 
nusipirkti

Lengva, 
lengva

Dainy

Patyrimas
American Trans Air 
turi didelę patirtį, nes 
per 20 mėty aptarnavo 
milijonus keleiviy, 
skrendančiy į visus 
pasaulio kraštus. Mes 
puikiai suprantame, ko 
tikisi keleivis iš 
tarptautinės oro linijos,.

Pradedant š.m. birželio 
d., kelionės į Rygą 
Baltijos kraštus 
patogesnės ir pigesnės. 
American Trans Air - 
vienintelė tiesioginė oro 
linija iš JAV-biv į Baltijos 
kraštus.

2 
ir 

bus

♦z--

Latvijos 
šventė
Nepamirškite 
planus įtraukt Rygos, 
kur įvyks Latvijos
Dainy Šventė!

į vasaros

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEVV YORK.

AMERICAN TRANS AIR
Bilietus būtina įsigyti iki š.m. birželio 16 d. 

Skambinkite ŠIANDIEN ir užsitikrinkite kelionės datas.
1-800-382-5892

Arba kreipkitės į savo kelionių agentą.
Kelionė vieną pusę perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 dieną prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mokestis, muito ir imigracijos 
mokesčiai į kainą neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, $1.45 
agrikultūrai.



Baisiai nusibodo tas kas
dieninis gyvenimas. Kas rytą 
važiuok į darbą. Nekalbėk 
nieko prieš bosą. Mokėk sąs
kaitas. O tų - galybė. Elek
tra, gazas, vanduo, taksai, 
morgičiai, ir dar visai netikė
tų aibės.

Tokio gyvenimo sunioko
tas ėmiau šauktis angelų pa
galbos. Ateikit ar atskriskit, 
bet gelbėkit. Jūs, kurie baž
nyčiose taip gražiai pavaiz
duoti, gelbėkite.

Bet nieko. Jokio atsilie
pimo. Visos bėdos, kaip bu
vę taip ir rėpliojo per nugarą. 
Matyt, angelai sau triūbija 
auksiniais trimitais padangė
se ir neturi laiko mūsų žemiš
kais reikalais rūpintis. Kas 
kita jeigu juos pakviestum 
kokiame koncerte sugiedoti. 
Gal ir pasirodytų.

Desperacijos prislėgtas 
griebiausi paskutinio šiaudo. 
Ėmiau šaukti velnius į pagal
bą. Žūt ar būt, bet reikia iš 
los velniavos kaip nors išsi
narplioti.

Neilgai reikėjo laukti. 
Velniai yra nepaprastai geri 
peklos tarnautojai. Pareigin
gumas jų svarbiausia užduo
tis.

Šis pasirodė dar nesenas. 
Mano amžiaus. Gerai sušu
kuotas ir tvarkingai apkirpta 
barzdele. Ragai nušveisti. 
Tikras pasitikėjimo paveiks
las.

- Tai ko nori?
- Norų turiu daug. Ar tu

rėsi galybės visus išpildyti?
- Mano lozungas: kas pra

šo, tas gauna. Ar teko girdėti 
ką geresnio?

- Gerai pasakyta ir įtiki
nančiai.

- Tad negaišink laiko. 
Manęs laukiančių dar nemaža 
eilė. Pilk. Velnias išsiėmė 
gabala anglies. Matyt iš pek
los. Ėmė užrašinėti.

- Noriu turėti didelį namą 
su bent dvidešimt kambarių. 
Kieme baseiną, kuriame ga
lėtų maudytis bent trisdešimt. 
Automobilį, kuris būtų pats 
brangiausias visoje Ameriko
je. Tegul pavydi man. Duok 
dar laivą. Ne laivą, bet jach
tą. Ir tokio didumo, kurioje 
galėčiau susikviesti visus sa
vo draugus. Na, maždaug to
kio didumo, kaip Kenedžio 
našlės vyras turėjo. Kaip jo 
pavardė? Užmiršau. Rodosi 
ant O raidės.

- Ar tai viskas? - sune- 
kantravo velnias. - Neturiu 
daug laiko.

- Dar norėčiau lėktuvą. 
Kad galėčiau skraidyti, kur 
tik noriu. O jeigu jau esi ge
roje nuotaikoje, tai ar negalė
tum pakeisti man žmoną. 
Noriu jaunesnės ir gražesnės.

Velnias nenustebo. Mato
mai kiti norėjo daugiau.

Velkis

- Bus, - šūktelėjo ir nubė
go toliau dūšių gaudyti.

Tik žiūriu, kur buvęs, kur 
nebuvęs, atsirado angelas. 
Pažinau. Tai mano jaunystės 
saugotojas. O pažinau todėl, 
kad vieną plunksną iš jo spar
no išpešiau. Padykęs buvau 
vaikas. Tai tas mano angelas 
visai nesupykęs už mano šel
mystes, sako:

- Tai ką tu sugalvojai vel
nius šauktis? Kiek buvai mo
kytas, kiek pastangų padėta 
tavo auklėjimui, o tu užmir
šai, kas tau buvo tiek metų 
sakyta.

Susigėdau. Tikrai. Daug 
gerų dalykų buvau mokytas ir 
viskas niekams.

- Dabar pasvarstykime ta
vo norus. Kiekvieną atskirai. 
Nori didelio namo. Reikės 
rūpintis juo. Kambarius va
lyti, vien baldai kiek rūpes
čio. Reikės žolę piauti. Prie 
tokio didelio namo ir žolės 
plotai nemaži. Nori kieme 
turėti baseiną. O kas bus jei
gu kas priburbuliuos tavo ba
seine? Neskaitant tavo sąži
nės graužimo, kiek kainuos. 
Nori turėti patį geriausią au
tomobilį. Ar pagalvojai kiek 
vien benzinas kainuos. O kur 
apdrauda? O jeigu ką perva
žiuosi. Tai ne tik automobi
lio neteksi, bet ir namų ir dar 
kalėjime sėdėsi.

Dabar dėl laivo. Pats 
kvailiausias pageidavimas. 
Ar tu moki laivą vairuoti? 
Tas Kenedžio našlės vyras. 
Kaip jo pavardė? Turėjo sa
vo nuosavą salą. O kur tu 
tokį laivą dėsi? Dėl lėktuvo 
mane gailestis apima. Ar gir
dėjai kiek lėktuvų nukrinta? 
Užsimuša ne tokie kaip tu, 
bet labai žymūs žmonės. Ar 
nori būti jų tarpe?

Dėl pageidavimo naujos 
žmonos turiu šiek tiek sustoti. 
Daug kas nori naujos žmo
nos. Gavę naują, nori dar 
naujos ir dar naujos. Ir taip 
be galo. Ta tavo senoji, kuo 
ji bloga? Ar ji nedavė tau 
gražių dienų? Tik prisimink 
medaus mėnesį. Nori gražęs- 
nės. O ar nebuvo pati gra
žiausia, kai vedei? Na, grožis 
bent kiek sunyko. Bet ar ne 
tau betarnaujant?

Čia angelas beveik papy
ko, kas jiems labai griežtai 
uždrausta.

Nueinu į virtuvę, kur 
žmona apie puodus triūsia. 
Apžiūriu iš visų pusių. Na, 
gal ir nieko. Kai plaukus su 
karštu aparatu susuka tai vi
sai neblogai dar atrodo. Gal 
angelas ir teisus.

- Ko vėpsai dabar į ma
ne? - girdžiu jos balsą.

- Vakarienės laukiu, - su
meluoju. Žmonoms reikia 
kartais meluoti, kad jos būtų 
laimingos.

Be laivo gal ir apsieisiu. 
Bet lėktuvo norėčiau. Niekad 
neturėjau. Nuskrisčiau į Lie
tuvą. Į savo gimtuosius Mo
lėtus. Tik ar būtų kur nusi
leisti. Nusileistum į pasėlius 
dar gautum nuo ūkininko su 
lazda. Gal nereikia.

Atsisėdu į savo mėgiamą 
kėdę, kurią vadinu foteliu, at
verčiu laikraštį.

Mano angelas prisiglau-

CHICAGOS LIETUVIU 
ŽINIOS

Chicagos lietuvių preky
bininkų ir profesionalų grupė, 
kuri vadinasi Lietuvių Preky
bos Rūmai, šiemet turės savo 
60 metų sukaktuvinį pokylį, 
kuris rengiama gegužės 16 d. 
Martingue salėje. Šiemet čia 
norima pagerbti pasižymėjusį 
krepšininką, Lietuvos olimpi
nės rinktinės narį ir Golden 
Statė Warriors profesionalų 
komandos žaidėją - Šarūną 
Marčiulionį, gyvenantį San 
Francisco apylinkėse. Tačiau 
pats Marčiulionis tuo laiku 
vargu ar galės jame dalyvau
ti, nes yra įsipareigojęs va
žiuoti į Lietuvą, kur laukia 
atsakingos Lietuvos krepšinio 
rinktinės varžybos. Bet jis 
daro žygių čia atvykti.

GRANDIES METINĖ 
ŠVENTĖ

Chicagoje daugelį metų 
veikia Grandies tautinių šo
kių grupė, kuri yra viena iš 
didžiausiųjų ir stipriausiųjų 
pasaulio lietuvių sostinėje. Ši 
grupė turėjo savo metinį po
kylį balandžio 24 d. Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte. Šio 
pokylio programos metu bu
vo pašokta tautinių šokių ir 
smagiai pasilinksminta.

LANKĖSI VYSK. PAULIUS 
BALTAKIS

Vyskupas Paulius Balta
kis buvo atvykęs į Chicagą ir 
čia dalyvavo moterų vienuo
lių kazimieriečių 85 metų mi
nėjimo iškilmėse. Jis čia kar
tu su kitais dvasiškiais laikė

Konteineriai išsiunčiami kas savaitę
TRANSPAKpraneša: NAUJI MAISTO SIUNTINIAI: 

55 svarai įvairaus maisto $ 98. 
22 svarai įvairaus maisto $ 65. 
22 svarai mėsos gaminių $ 95.

45 svarai įvairaus maisto be mėsos $75. 
Mažas, bet vertingas: kava, arbata, kakava, 

apelsinų koncentratas, aliejus, mėsos koncervai, 
vitaminai - tik $35.

Visi gaminiai sudaryti iš užsienietiškų produktų, 
išskyrus rūkytas dešras ir sūrį. 

Pinigai pervedami doleriais.

Siųskite per seniausią persiuntimo j Lietuvą Įstaigą 
Daugiausia siuntinių į Lietuvą siunčiama per TRANSPAK. 

Skubius siuntinius siunčiame AIR CARGO

ROTA DEGUTIENĖ
216 943-4662

28262 Chardon Rd. Willoughby Hiils, OH 44092 
TRANSPAK Chicago tel. 312 436-7772
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džia prie manęs su sparnu ir 
sako:

- Na, ar tai negražu. Skai
tyk "Dirvą". Sužinosi kas 
Lietuvoje ir pasaulyje naujo. 
Žmona verda vakarienę.

- O ką verda?
- Žirnių sriubą.
- Kaip gerai. Mano mė

giama.
Po žirnių sriubos dar kartą 

pagalvosiu.

šv. Mišias, turėjo susitikimų 
su lietuviais. Balandžio 19 d. 
jis išskrido į Australiją, kur 
dalyvavo prel. Petro Butkaus 
laidotuvėse.

RUNGTYNIAVO 
FUTBOLININKAI

Balandžio 25 d. "Lituani- 
cos" futbolo komanda žaidė 
pirmąsias šio sezono pirme
nybių rungtynes aukščiausio
je divizijoje, kur pernai buvo 
laimėję 1 vietą. Kadangi šios 
buvo pirmosio "Lituanicos" 
rungtynės lauko aikštėje, 
šiais metais, lietuvių koman
da atrodė kiek neišbalansuota 
ir turėjo nusileisti agresyviai 
žaidusiai vokiečių "Kickers" 
vienuolikei 2-0. Pirmasis 
kėlinys baigėsi be įvarčių, o 
po pertraukos vokiečiai pelnė 
du laimingus įvarčius ir nusi
nešė du taškus. Mūsiškiai tu
rėjo nemažą progų, tačiau jos 
taip ir liko neišnaudotos. Da
bar bus žaidžiama kiekvieną 
sekmadienį.

DAILĖS PARODA
Balandžio 30 "Čiurlionio" 

galerijoje Jaunimo centre bu
vo atidaryta keturių panevė
žiečių dailininkų paroda. Čia 
yra išstatyta: Eugenijaus 
Marcinkevičiaus, Ričardo Ni- 
čajaus, Romualdo Petrausko 
ir Osvaldo Juškos darbai, ku
rie maloniai nustebino į ati
darymą atėjusius tautiečius.

"PILĖNŲ" OPERA 
SEKANČIAIS METAIS
Balandžio 18 d. Mortono

gegužės 13 d.* 9 psl.

aukšt. Mokyklos salėje įvyko 
Lietuvių operos kolektyvo 
pastatytos "Normos" operos 
premjera, kuri pagal galimy
bes pavyko neblogai. Kadan
gi šiemet, kaip ir pernai, buvo 
tik vienas spektaklis, taip žiū
rovų prisirinko beveik pilna 
didžiulė salė. Gerą įspūdį pa
liko šiemet vienų chicagiečių 
dainininkų sudarytas choras.

Malonu pastebėti, kad se
kančiais metais numatyta pa
statyti lietuvišką V. Klovos 
"Pilėnų" operą, žinoma, su 
svečių iš Lietuvos talka. 
Toks žingsnis turėtų žiūro
vuose kelti didesnį susidomė
jimą. Ed. Šulaitis.

Žinios iš
Detroito

KUN. KAZIMIERAS 
SIMAITIS PERSIKELIA 

LIETUVON

Detroito Šv. Antano pa
rapijos komitetas, jo išvyki
mo proga, balandio mėn. 25 
dieną parapijos salėje, su
rengė pietus, kur buvo suėję 
virš 200 žmonių.

Kun. K. Simaitis, dabar 
82-metis kunigas, gimė 
Skirsnemunės parapijoje. 
Baigęs kunigų seminariją 
buvo įšventintas kunigu 
Lietuvoje, kur vikaravo net 
šešiose parapijose. Po karo 
buvo Vokietijoje Dievo 
paukšteliu. Tokiu buvo ir 
Amerikoje iki 1963 metų, 
kol buvo priimtas į Šv. An
tano parapiją vikaru, 1970 
tapdamas jos klebonu ir iš
eidamas pensijon 1979 m. 
Vėliau tapo Windsoro lie
tuvių parapijos klebonu.

Jis yra surištas su Šv. 
Antano parapija net 42 me
tus. Prieš pradėdamas dirbti 
pilną laiką parapijoje kuni
gu, jis mokė vaikus tikybos 
šeštadieninėje mokykloje ir 
net vedė lietuvišką radijo 
programą.

Išleistuvines kalbas pa
sakė dabartinis klebonas Al
fonsas Babonas, Stasys 
Garliauskas, parapijos iš
spausdintos istorijos auto
rius, parapijos tarybos var
du; Romas Dumčius kandiš- 
kos parapijos vardu; John 
Stanevich Lietuvos vyčių; 
Lilian Petravičienė Šv. Pet
ro parapijos vardu; Mykolas 
Abarius Šaulių sąjungos iš
eivijoje pirmininkas iškel
damas jog kun. Kazimieras 
Simaitis yra pirmas iš Det
roito padangės persikeliąs į 
Lietuvą; Bronius Valiukė
nas Švyturio jūrų šaulių 
kuopos vardu; Juozas Kin- 
čius aukų rinkėjų vardu; 
Jūratė Pečiūrienė savo duk
terų vardu išreikšdama pa
dėką dėl lietuviško moky
mo. Žodį tarė ir kun. K. Si
maitis. Jis apsvarstęs pa
dėtį. kad čia jis turi persi
kelti senelių prieglaudon. 

(Nukelta j 10 psl.)
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SOVIETU SĄJUNGOS 
SPORTO 

ORGANIZACINĖ KILMĖ
Br. Keturakis

Šio straipsnio pirmą dali 
esame atspaudą 1993 m. sau
sio 14 d. numeryje. Po to 
redakcija gavo visa eilę daug 
aktualesnių rašinių ir ji, kaip 
labai ilgą, prireikė atidėti.

Dabar, gavę iš autoriaus 
žymiai sutrumpintą tekstą, ji 
ir baigiame spausdinti.

Red.
1920 m. III-sis Kongre

sas taip formuluoja naują 
linkmę:

"Priaugančios kartos fi
zinis auklėjimas yra neat
skiriama ir būtina komunis
tinės sistemos dalis. Pa
rengti jaunimą pasaulinei 
darbo veiklai, ginkluotai 
specialistinės tėvynės gy
nybai".

Buržuazinis kapitalistų 
sporto sąvokos apibrėžimas 
buvo atmestas.

Nauji potvarkiai 1921 m. 
VI. 21. Maskvoje skelbia:

"Visos darbininkų, ūki
ninkų ir sporto organizaci
jos privalo susiburti į vie
ningas sąjungas proletariatų 
klasių kovai. Visi susikir
timai baigėsi Komsomolcų 
pergale. Nors politinė min
tis buvo pagrindinė, kurioje 
masių auklėjimas kūno kul
tūroje turi pirmauti, bet tarp 
organizacijų buvo daug ne
aiškumų dėl priklausomy
bės. Masinio pobūdžio 
sportinėje veikloje ypatin
gas dėmesys turi būti skiria
mas pionieriams (mokslei
viams).

Šis bendras ir raizgytas 
rusiškos sporto istorijos 
tarpsnis ligi 1925 m. galima 
priimti tik su išlygomis, bet 
ne įrodymais bendro išsivys
tymo Sov. S-goje. Tuo tar
pu Ukrainoje ir Gudijoje 
sporto santvarka turėjo daug 
mažiau ideologinių susikir
timų.

Panaši padėtis buvo ir 
Transkaukazo respublikose, 
kurios savarankiškai tvar
kėsi sporto srity. Pvz. 
Azerbeidžano futbobo ko
manda 1926 m. pirmą kartą 
žaidžia užsieny, visuotina 
armėnų spartakijada 1923 
m. Tuo tarpu pačių rusų 
veikla buvo nulinės apim
ties - jokių varžybų.

15-toje partijos konfe
rencijoje 1925 m. lapkričio 
mėn. buvo kreiptas dėmesys 
į praktinius prof. sąjungos 
sporto klausimus. Čia gana 
aštriai buvo kritikuojamos 
pažiūros ir nusitatymas hi
gienistų ir kitų pedagogų, 
kurie neigė varžybinį pradą 
ir neatsižvelgė į dalyvių in
teresus. Kaip modelį, nau
jai organizacinei struktūrai, 
siūlė sporto klubus su reika
lingomis sekcijomis.

Sporto stagnacija lyg ir 
pasibaigė, nes 1927 m. bu
vo didelė rusų sporto šventė 
Maskvoje - 3000 dalyvių. 
Paskirose respublikose vy
ko spartakijados - įrodymas 
varžybinio kilimo. Sparta
kijados buvo lyg ir traukia
moji jėga veikianti masę, 
kaip priešingas nusistaty
mas olimpiniams žaidi
mams, kas 1928 m. rugpjū
čio 1 d. buvo įtikinančiai 
pademonstruota Maskvoje, 
su 52 sąjungininkais (aukšto 
lygio) rekordais. Sporto pa
radas VIII. 12. Raudonoje 
aikštėje skaitomas didžiau
siu renginiu moderniosios 
sporto istorijos gyvenime. 
Visa tai rodė, kad pasirinkta 
linkmė yra teisingame ke
lyje. Verdantis katilas už
kulisiuose iš Komsomolcų 
pusės nesumažėjo ir 1928 
m. VIII-tame DRIK Kon
grese smarkiai buvo puola
ma, siūlant, kad turi būti 
įkurta visų unijų savanoriš
ka draugija kūno kultūrai 
remti - jos priklausomybė 
Centriniam komitetui.

1929 m. rugsėjo 23 d. 
pasibaigd ZK komunistų 
partijos aršūs nesutarimai, 
kurie ilgesnį laikotarpy vy
ravo tarp Prof. sąjungų, 
Komsomolcų, Armijos, Dy- 
namo ir Saugumo sporto 
klubų, vadinami antrąja "is
torine" Rezoliucija. Kon
statuota, kad DRIK ligšio
linis darbas buvo nesėkmin
gas. Priežastys: per mažas 
dėmesys darbo klasei, nesu
tarimai valdinėse sporto in
stitucijose, perdėtos pastan
gos rekordų siekime. Tei
singa linkmė būtu ši: Visuo
tina kūno kultūros veiklos 
sritį sustiprinti valstybiniu 
vadovavimu.

1930 m. balandžio 1 d. 
ZEK Sov. S-gos nutarė (ta
da dar USSR vardu) išleisti 
naują įstatymą dėl įkūrimo 
"Vsesojuzny Sojet Fizit- 
scheskoj Kultury" - Visa 
sąjungine Kūno Kultūros 
Taryba.

Šiuo buvo baigtas vienas 
sovietinis sporto istorijos 
perijodas. Tada dar nebuvo 
jokios Unijų sporto vadovy
bės. Ryškus pagerėjimas 
prasidėjo kai buvo pakeisti 
Kūno Kultūros sambūriai į 
"Kolektyvų Kūno Kultūrą", 
valdžios įstaigoms ir fabri
kų v-bei ryžtingai įsijun
giant. Numatyti sekcijos 
veiklos principai specialiose 
darbo srityse. Darbo plot
mės pasidalinime ir veiklos 
galioje buvo nemažai nesu
tarimų tarp senųjų ir naujai 
įsteigtų sporto padalinių, 

kas iššaukė visuotiną kritiką 
pažiūrų skirtingume. Kom- 
somolcai judria iniciatyva 
laimi prieš valdžios įstaigas. 
Tas įvyko kai plačiai išaugo 
GTD kompleksas "Gotow k 
trudu i oboronje" - pasi
ruošti darbui ir gynybai. 
Šis grynai karinis fizinio 
pasiruošimo egzaminas bu
vo kertiniu ramščiu naujos 
koncepsijos, turintis masinį 
veikimo požymį.

Sportinis sujudimas di
delis - iki 1934 m. nuo 
1931-jų, vienas milijonas 
išlaikė nustatytas normas.

Atžymėjimas "Nusipel
nęs sporto meistras" kurį 
įvedė ZEK 1934 m. ir klasi- 
fikascija visų unijų, nustatė 
aštuonioms rungtims tikslių 
rezultatų rėmus. Spartakas 
ir Komsomolcai, plius Gy- 
namo sąjunga ir vartotojų 
bendrovės žymėjo galutiną 
prasilaužimą.

Galutinas persitvarky
mas įvyko 1936. VI. 21 kai 
įsteigta "Unijų Komitetas 
Kūno Kultūrai ir Sportui", 
kaip nauja valdžios įstaiga. 
Sportas tapo lygiateisiu kū
no kultūros partneriu.

Ilgametis ir istorijos 
tarpsniuose pripildytas įvai
riomis idėjomis procesas, 
apie priėmimą ir integravi
mą buržuazinės, kapitalisti
nės, gyvenimo formos, sportą 
įvelti į proletarinį prieštaravi
mą, buvo baigtas.

Nepaprastai žiaurūs va
lymai (čystkos) 1937-1938 
m., kurių aukomis buvo dau
gelis žymių sporto vadovų, 
bet AUK dėl to niekada ne

iinmuiiiii 

LIETUVA 1993
Grupinės kelionės:

Birželio 14-29 Liepos 19 - rugpjūčio 3
Birželio 15-30 Liepos 26- rugpjūčio 10
Birželio 22 - liepos 7 Rugpjūčio 2 -17
Birželio 28-liepos 13 Rugpjūčio 3-18
Birželio 29-liepos 14 Rugpjūčio 9-24
Liepos 5-20 Rugpjūčio 23 - rugsėjo 7
Liepos 6-21 Rugpjūčio 30 - rugsėjo 14
Liepos 12-27 Rugpjūčio 31 - rugsėjo 13
Liepos 13-28 Rugsėjo 20-spalio 6

• Galima keliauti su grupe arba pavieniui. Skrendant pavieniui galima 
keliauti bet kuriom dienom.

• Galima imti kelione su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo bilietą. Galima 
imti lėktuvo bilietą ir kelione su daliniu aptarnavimu. Pav. viešbučiai tik tam 
tikruose miestuose, arba kelionė be pietų ir pan.

• Viešbučiai šiuose Lietuvos miestuose: Vilnius, Kaunas, Panevėžys, 
Klaipėda, Palanga, Alytus, Marijampolė, Ukmergė, Anykščiai, Kėdainiai 
Raseiniai, Jurbarkas, Druskininkai, Rokiškis.

• "Vyties" atstovai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoj, Panevėžyje.

Dėl daugiau informacijų ir registracijos kreiptis į agentūrą

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St.
Brooklyn NY 11229

I Tel. 718-769-3300; 1-800-952-0119
FAX 718-769-3302

Telex216 282
I
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Kili imu

buvo puolama. Tas nepasi
keitė ir II-jo P. Karo metais.

Naujas žingsnis į tarp
tautinius ryšius ir Olimpi
nius Žaidimus, tapo pagrin
diniu uždaviniu. Žymūs po
litiniai persitvarkymai po
kariniais metais, vertė gal
voti ir vardų pakeitimus 
Kūno Kultūroje ir sporto or
ganizacijoje. 1957 m. nau
jas vardas "Savanoriška 
Profsąjungų Sporto Draugi
ja", vidaus darbams, o Spar
takijados ir Olimpiniai Žai
dimai, buvo svarbiausi už
daviniai, pasauliui demons
truoti Sovietų sportininkų 
pranašumą. Pirmoje Tautų 
(1956 m.) Spartakijadoje 
dalyvavo 24 milijonai, o 
baigminėse varžybose 9224 
sportininkai, Lenino Cen
triniame stadione. Viskas, 
remiantis istorija, gerai pra
ėjo ir 21-je rungtyje buvo 
atsiekta olimpinio lygio re
zultatai.

Visa veikla eina pagal 
partijos nurodymus: kelti 
pirmenybių lygį siekiant 
naujų pasaulio rekordų, 
stiprinti kūno kultūrą darbe 
ir laisvalaikių, o visų žmo
nių darbas - plėsti ir stiprin
ti komunistinį judėjimą.

Sportas įgavo pirmavi
mą šalia fizkultūros. Oku
pavus Baltijos valstybes, 
sovietų sporto viršūnės "uo
liai" darbavosi naikinime 
sukurtų sporto klubų, jų 
var-dų ir visos krašto sporto 
santvarkos. Mes buvome 
išjungti iš tarptautinio ir 
olimpinio judėjimo, visur 
prikergiant "Tarybų Lietu-

Žinios i§ Detroito
(Atkelta iš 9 psl.)

Lietuvoje yra jo sesers du 
sūnūs Jurbarke. Todėl jis 
grįžtąs Jurbarkan. Viskam 
reikalingas patyrimas. Pa
sakė juoką apie žmogų, ku
ris turėjo daug pinigų ir ku
ris juos patikėjo patyrimą 
turinčiam asmeniui. Pirma
sis nustojo pinigų, bet įgyjo 
patyrimą.

Jis dėkojo visiems, kurie 
surengė šį atsisveikinimą ir 
kurie suėjo. Dėkojo vi
siems, su kuriais teko dirbti 
Šv. Antane, Šv. Petre ir Šv. 
Kazimiere Windsore. Kvie
tė jį aplankyti Jurbarke.

Atsisveikinimą sklan
džiai pravedė Algis Zapa- 
rackas, kuris taip pat viską 
užrašė į video juostą. Sta
sys Sližys pravedė bendrą 
dainavimą.

Saulius Šimoliūnas 

vą". Joks Baltijos kraštų 
sporto atstovas neįėjo į 
1980 m. Maskvoje praves
tus XXII-sius Olimpiados 
žaidimus, išskyrus estą Ar- 
nold Green - vicepreziden
tas OCDG (žaidimų), nes 
Taline buvo pravestas bu
riavimas.

P. S. Straipsnis yra žy
miai sutrumpintas, nes to 
pageidavo redakcija.

Skaitykit irplatinkit

'DI'ĄVĄ
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LITHUANIAN VILLAGE, 
INC. IR AMERIKOS 

LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBO 

nauja administracija: 
Raimundas Butkus - pir

mininkas, Vytautas Sniečkus 
- vicepirmininkas operaci
joms, Vytautas Jokūbaitis - 
vicepirmininkas, narių sekre
torius, Marytė Leonavičiūtė, 
Stanick - sekretorė. Egidijus 
Marcinkevičius - teisinis pa
tarėjas, akcijų sekretorius, 
Kęstutis Petraitis- parengi
mams ir inventoriaus kontro
lei, Vytas Apanavičius - iždi
ninkas, Gytis Motiejūnas - 
ryšininkas tarporganizaci- 
niams reikalams.

Lithuanian Village, Ine. ir 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo kontrolės komisija:

Zenonas Dučmanas - pir
mininkas, Jurgis Malskis, 
Vytenis Miškinis, Vytautas 
Ramonis - nariai.

JAU KURIS LAIKAS 
CLEVELANDO IR 

PRIEMIESČIŲ MOTERYS 
SULAUKIA JAS 
GĄSDINANČIŲ 

PASKAMBINIMŲ 
TELEFONU

Skambintojas prisistato 
policininku Howard vardu. 
Jis dažnai moterims praneša, 
kad jų vyrai žuvo automobi
lio avarijoje. Išgirdęs jų to
kio siaubo sukeltus šauks
mus, jis ima nešvankiai jas 
kalbinti arba paskelbęs "April 
Fools" pakabina ragelį. Nuo 
balandžio mėn. pradžios tasai 
"Howard" taip išgąsdino virš 
20 moterų dešimtyje Cuyaho- 
ga apskrities miestų. Jis tą 
nešvankų darba tęs tol, kol 
policija įstengs jį susekti. 
University Heights policijos 
seržantas James Rohal tyrinė
ja 7 tokių išdaigų atsitikimus. 
Jis susisiekęs su kitų miestų 
policijos įstaigomis atrado,

PARENGIMAI
1993 M.

• GEGUŽĖS 28-31 d. Kamivalas 
Lietuvių namuose.

• BIRŽELIO 27 d. 12 vai. 
Pensininkų gegužinė Lietuvių namų 
viršutinėje salėje.

• LIEPOS 11 d. - sekmadienyje 
12:00 p.p. Žalgirio šaulių kuopa ren
gia gegužinę prie ežero Beachland 
Parke - 17815 Canterbury Rd.

• LIEPOS 18 d. Šv. Jurgio para
pijos GEGUŽINĖ - Šv. Jurgio 
sodyboje 11:30

• LIEPOS 24 d. Kultūrinio darže
lio tradicinė vakaronė Gwinn Estate

• RUGPJŪČIO 1 d. sekmadie
nyje 12:00 p.p. LKVS-gos 
"RAMOVĖ" rengia gegužinę prie 
ežero Beachland Parke - 17815

• DIRVA* 1993 m. gegužės 13 d. • 11 psl.

Lengvosios muzikos solistės Nijolės Ščiukaitės koncerte, dalyvavo apie 250 svečių. Koncertą 
rengė Clevelando ateitininkai.

Nuotraukoje: D. Balčiūnas, D. Staniškienė, S. Kazlauskienė, kun. G. Kijauskas S.J., N. Ščiukaitė, 
S. Ilgaunis, O. Šilėnienė, J. Tiškus ir R. Šilgalienė. V. Eacevičiaus nuotr.'

kad tokie skambinimai išgąs
dino moteris - Bedford, 
Olmstcad Falls, South Euclid, 
Middlcburg Heights, Strongs- 
ville, Cleveland, Beachwood, 
Gatės Mills ir Solon mies
tuose.

Anot policijos, skambi
ntojas parenka aukų pavardes 
iš telefono knygos, kur vyro 
ir žmonos vardai yra atspaus
dinti. Skambinama vėlų rytą 
arba po vidurdienio, kada vy
rai yra darbovietėse.

Tarp kitko, anot policijos 
pareigūnų, nelaimingos mir
ties pranešimai niekados ne
daromi telefonu, bet kiekvie
nu atveju siunčiamas unifor
muotas policininkas į šeimos 
namus. Turintieji bet kokių 
informacijų apie "Hovvard" 
išdaigas, galite skambinti 
University Heights policijai 
telefonu: 932-1800. Ger. J.

SAULĖLEIDŽiO 
SONETAI

A.a. Stasio Santvara pas
kutinė poezijos knyga, išleis
ta Vilties Draugijos, įrišta į 
kietus viršelius ir sukrauta 
Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
10.00dol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA

19807 CHEROKEE AVĖ. 
CLEVELAND, OH. 44119

Canterbury gatvėje.
• RUGSĖJO 11 d. Lietuvių 

Namų 20 - metų sukakties balius ir 
varžytinės. 7 v.v.

• RUGSĖJO 25 d. Pabaltiečių 
Vakaras. Ruošia lietuviai latviai ir 
estai.

• SPALIO 2 d. 7 v.v. Koncertas 
The Singing Angels Dievo Motinos 
auditorijoj.

• SPALIO 9-10 ir 23 dienomis 
JAV LB Clevelando apylinkės ren
giamų LIETUVIŲ DIENŲ programa 
Dievo Motinos parapijos patalpose.

• LAPKRIČIO 14 d. Šv. Jurgio

parapijos rudens Festivalis 11:30 - 
3:30 v.v.

• LAPKRIČIO 20 d. LKVS-gos 
"RAMOVĖ" Clevelando skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimą Lietuvių Namuo
se - Clevelande.

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

CUSTODIAN/ 
HOUSEKEEPER 

Rcliable and mature couple to 
live in East side large home to 
do house cleaning, light cooking 
and some garden work. Beauti- 
ful private apartment plūs good 
salary. Mušt speak english.

247-0153

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

VViIliam J. Jakubs Sr.,
William J. Jakubs Jr.,
Keneth Schmidt ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185 th Street. Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

NATIONAL TRAVEL
& TOURS

Tel:(216)932-6100 Fax:(216)932-5236

KELIONĖMS l LIETUVĄ IR l 
KITAS PASAULIO ŠALIS

SKAMBINKITE
RITAI STAŠKUTEI

932-6100

Išnuomojamas gražus butas, 
su naujais baldais, sąžiningam 

vyrui, kuris negeria, sugeba tvar
kytis apie namą ir prižiūrėti daržą.

Skambinkit 381-0929

Siuntiniai j Lietuvą, Latviją, Estiją 
Pinigu persiuntimas
Air cargo
Maisto siuntiniai 

VISA tai -

0 atlanta >e
Trumpiausias kelias gimtinėn

639 East 185th Street 
Euclid, OH 44119 

Telefonas (216) 481-0011
.Dirbame: antr.-penkt. nuo 9 v.r. iki 5 v.v., 

šeštadienį nuo 9 v.r. iki 2 v. popiet 
Pagrindinis atlanta ie ofisas - Chicagoje

Lietuviu. Kredito Kooperatyvas
767 East 185th Street * Cleveland, OH 44119

481-6677
DARBO VALANDOS

antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį * 9:00 vr - 4:00 pp * 
penktadienį * 9:00 vr - 6:00 pp * šeštadienį * 9:00 vr - 12:00 pp * 

sekmadienį parapijoje * 11:00 vr - 12:00 pp *
* Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCUA) apdrausta iki $100,000 *

Matas realtors [
Broker RITA MATAS

2412 CEDARVVOOD ROAD 
PEPPERPIKE, OH 44124

(216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS

- G.R.I. — statė certified 
real estate appraiser 

18021 MARCELLA ROAD 
CLEVELAND, OH. 44119 

216) 486-2530

- teisinis patarėjas

NORMLS



DIRVA
VAŽIUOJANTIEJI 1 LIETUVĄ 

TURI BOTI ATSARGOS 
Edvardas Šulaitis

Buvo laikai, kada mūsų 
tautiečiai turėjo nemalonumų 
nuvykę aplankyti savo tėvy
nės. Juos ten saugumas se
kiodavęs, nebuvo leidžiama 
važiuoti kur norima, net nevi
sus komunistų valdžia įsileis- 
davusi, o jeigu kam duodavo 
leidimus, tai ribotam laikui.

Dabar jau viso to nėra: ga
lima važiuoti kada tik nori ir 
kur tik nori ir viešėti, kiek tik 
širdis geidžia. Panašiai, kaip 
ir kitur pasaulyje. Tas, žino
ma, gerai nuteikia, ypatingai 
tuos, kurie savo gimtinių bu
vo labai pasiilgę, tad dabar 
ten dažnas kas metai važiuoja 
ir po pora mėnesių ar ilgiau 
ten išbūna.

Tačiau iškilo kitokių pro
blemų į kurias reikia atkreipti 
dėmesį. Ypatingai pravartu 
apie tai pagalvoti tokiems, 
kurie apie gyvenimą Lietuvo
je mažai žino arba tiems, 
kurie į tai neturėjo progos 
atkreipti dėmesį. Lietuvoje 
per paskutinius metus išaugo 
vagysčių bei kitokių nusikal
timų skaičius, kad jau bent 
šioje srityje mūsų tautiečiai 
tikrai greitai pasivys Ameriką 
(o gal net ir pralenks?). Jeigu 
anksčiau buvo nesaugu iš 
politinio taško, tai dabar tas 
nesaugumas yra grynai asme
ninio pobūdžio ir į jį vis dėlto 
reikia atkreipti dėmesį, neno
rint patirti didelių nesmagu
mų. Žinoma, nors ir labai 
saugojantis, niekada negali 
būti užtikrintas, kad kas nors 
nelemto neatsitiks, nes nuo to 
jau niekas bet kur nėra 
apsaugotas.

Lietuvos spauda beveik 
kiekvieną dieną duoda krimi
nalinę kroniką, kuri tikrai yra 
gausi ir įvairi. Ir žmogžudys
čių, ir vagysčių ir išprievar
tavimų kiek tik nori. Žino
ma, pirmoje vietoje reikia įra
šyti vagystes, kurių ten jau 
yra perteklius ir jos turėtų 
stebinti net ir turistus iš Va
karų pasaulio.

Dienraštis "Klaipėda" ba
landžio 16 d. laidoje pamini 
įvykį Klaipėdoje, kuomet bu
vo išvogtas vieno biznieriaus 
iš Vokietijos automobilis. 
Tačiau, kadangi šis jau nepir- 
mą kartą Lietuvoje vieši, tai 
perdaug nenustebo ir net atsi
sakė pranešti policijai, saky
damas, kad tas nieko gero ne
duos. Apie šį įvykį toliau ra
šoma taip, o taip pat ir duoda
mos tokios korespondento iš
vados: "Šiandieninė mūsų 
policija nepajėgi išaiškinti to
kių vagysčių. Mes žinom: 
kai kurie policininkai ir patys 

nieko prieš prikišti nagus prie 
nešvarių dalykų, kiti papras
čiausiai nepajėgia išaiškinti 
nusikaltimo. Žmonės visiš
kai prarado pasitikėjimą poli
cija. Taip visoje Lietuvoje. 
Anot svečio, tai yra normalus 
besivystančios šalies reiški
nys. Bus dar ir blogesnių da
lykų... (Kaip čia neprisiminti 
vidaus reikalų ministro R. 
Vaitiekūno pasakytos minties 
Seime: jeigu šiemet mes ma
fijos nepaklupdysim, kitais 
metais patys prieš ją ant kelių 
klūposim...)

Bet ne dėl to visa tai pa
sakojama. O pasakojama dėl 
to, kad dabar užsieniečiai į 
Lietuvą važiuoja su baime. 
Važiuoja apsiginklavę elek
trošoko prietaisais, važiuoja 
užsidėję prastesnį laikrodį, 
važiuoja pasiėmę nedaug pi
nigų. Lietuvoje jiems nesau
gu - Estijoje ir Latvijoje sau
giau. Geriau jie vyks į tas ša
lis biznį daryti, o ne į Lietu
vą, kur jau nuo pat Lazdijų 
muitinės jie pajunta ypatingą 
bernužėlių dėmesį, kurį gra
žiai iliustruoja išraiškingas jų 
posakis: "Žuvytė įplaukė...

Daytona Beach, FLA.

ALT S-GOS SKYRIAUS 
VALDYBOS POSĖDIS

ALT S-gos Daytona 
Beach skyriaus valdybos 
posėdis įvyko š.m. balan
džio mėn. 21 d. pirmininko 
Vytauto ir Stellos Abraičių 
namuose, Palm Coast.

Posėdyje dalyvavo visa 
valdyba: pirmininkas Vy
tautas Abraitis, vicepirmi
ninkai Petras Lanys, Jurgis 
Janušaitis, sekretorius Kos
tas Žolynas ir iždininkas 
Pranas Damijonaitis.

Pirmininkas V. Abraitis 
supažindino valdybos na
rius su ALT S-gos Centro 
Valdybos aplinkraštyje su
minėtais atliktais bei numa
tytais atlikti darbais. Arti
miausieji CV darbai - ge
gužės mėn.-29 ir 30 d.d. 
šaukiamas ALT S-gos val
dybos, Tarybos, skyrių pir
mininkų, Vilties Draugijos 
ir Dirvos redaktoriaus pla
čios apimties suvažiavimas 
aptarti ALT S-gos ateities 
veiklai, o taip pat ta proga 
bus iškilmingai pagerbtas a.a. 
Antanas Olis, vienas iš ALT 
S-gos žymiųjų veikėjų.

ALT S-gos CV pirmi
ninkas dr. Leonas Kriauče- 
liūnas į suvažiavimą pa

A. Spirikaitis, aktyvus skautų veikėjas ir Taupos reikalų vedėjas, Šv. Jurgio dienos proga buvo 
pakeltas j skautininko laipsnj. Jį sveikina ps. Vilija Klimienė. V. Bacevičiaus nuotr.

žiūrėsim, ar išplauks".
Graudu, kad Lietuva įgau

na negeros - vagių ir sukčių 
- šalies vardą, skaudu girdėti 

užsieniečius sakant, kad mū
sų įstatymai tokie, kad jokio 
biznio švariai nepadarysi, o 
bankai dirba taip, kad negali 
suprasti, apgautas esi ar ne..."

Pabaigoje norisi priminti, 
kad nuvažiavus į Lietuvą, jo
kiu būdu nereikia demons
truoti savo turto ar dolerių 
(kaip kad sovietiniais metais 
darydavo kai kurie Amerikos 
lietuviai nusivedę savo gimi
nes į "dolerines" krautuves ar 
restoranus). Daugumoje rei
kia gyventi sveiku protu ir tas 
padės išvengti didesnių ne
malonumų, kurie dabar Lie
tuvoje tyko ant kiekvieno 
kampo, panašiai kaip ir Ame
rikoje, o gal net ir daugiau.

kvietė mūsų skyriaus pirmi
ninką, ALT S-gos Garbės 
narį, ir Tarybos narį Vytau
tą Abraitį suvažiavime pa
daryti išsamų pranešimą 
apie ALT S-gos žvilgsnį 
Lietuvai Nepriklausomybę 
atgavus. Suvažiavime pa
skaitą skaitys ir tarptautinės 
teisės specialistas Bronius 
Nemickas.

Posėdyje nutarta Dayto
na Beach ALT S-gos sky
riaus narių metinį susirinki
mą sušaukti š.m. gegužės 
mėn. 14 d. 2 vai. po pietų 
skyriaus narių Onutės ir 
Petro Lanių namuose, 62 
Sand Castcle Drivc, Or
mond Beach, FL. 32176. 
Valdyba kviečia narius šia
me susirinkime dalyvauti. 
Jame bus renkama valdyba 
ir aptarta ateities veikla.

Iždininkas Pranas Dami
jonaitis padarė iždo stovio 
pranešimą ir prašė visus 
skyriaus narius susimokėti 
nario mokestį už 1993 me
tus. Skyriui dabar priklauso 
26 aktyvūs nariai. Skyriaus 
nariai taip pat aktyviai daly
vauja Lietuvių klubo, LB, 
Balfo veikloje.

Per savo veiklos laiko
tarpį Daytona Beach skyrius 
yra atlikęs gana reikšmingų 
darbų - vedęs Dirvai paremti 
vajus, ruošęs Tautos šventės 
minėjimus, suruošė gerą 
ALT S-gos XX-tąjį Seimą. 
Seimuose visuomet daly
vauja pirmininkas ir atsto
vai. Skyrius, išrinkus naują 
valdybą, manytina, kad ir 
ateityje tęs savo gražią 
veiklą. Jurgis Janušaitis.

‘DIRVOS

A.L.T. Sąjungos garbės narių, tarybos narių, skyrių 
pirmininkų, "Vilties" draugijos, "Dirvos" ir "Naujosios Vilties" 
atstovų suvažiavimo š.m. gegužės mėn. 29-30 d.d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose

DARBOTVARKĖ
šeštadienis, gegužės mėn. 29 d.
8:30-9:30 Registracija 
9:30 - 12:30 Suvažiavimo atidarymas

1. Eleonoros Valiukėnienės, Chicagos skyriau > 
pirmininkės, žodis

2. Dr. Leono Kriaučeliūno, Sąjungos pirmininko, žodis
3. Darbo prezidiumo kvietimas
4. Paskaita: "Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga 

dabartinės Lietuvos situacijoje" - Vytautas Abraitis 
a.) diskusijos

5. "Vilties" draugijos pranešimas - dr. Vytautas Maurutis 
a.) diskusijos

6. L.T.K. Fondo pranešimas - Stasys Briedis ir Oskaras 
Kremeris
a.) diskusijos

12:30 - 1:30 Pietų pertrauka 
1:30-5:00

7. Paskaita: "Tautininkų vaidmuo ateities Lietuvoje" - 
prof. dr. Bronius Nemickas
a.) diskusijos

8. Laikraščio "Dirva" redaktoriaus pranešimas - Balys 
Gaidžiūnas
a.) diskusijos

9. Žurnalo "Naujoji Viltis" pranešimas - dr. Algirdas 
Budreckis ir Oskaras Kremeris
a.) diskusijos

10. Skyrių pirmininkų pranešimai
11. Klausimai ir sumanymai
12. Suvažiavimo uždarymas - Petras Buchas, Sąjungos

vicepirmininkas
6:00 Vakarienė

Sekmadienis, gegužės mėn. 30 d., 3 vai, p.p.
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos steigėjo a.a. 

Advokato Antano Olio 35-rių metų mirties minėjimas 
Jaunimo Centro didžiojoje salėje. Pagrindinę kalbą pasakys 
adv. Antanas Lapinskas. Išgirsime ir a.a. Antano Oiio gyvą 
žodį.

REIKIA PARAMOS
Dėl finansinių sunkumų 

laikinai sustabdytas Lietuvos 
Tautininkų laikraščio "Viltis" 
leidimas. Amerikos Lietuvių 
Tautinė sąjunga, suprasdama 
"Vilties" svarbą Lietuvos 
tautininkų veiklai, nuošir
džiai prašo Taitinės S-gos na
rius ir prijaučiančius didesne 
ar mažesne auka paremti 
"Vilties" leidimą. Iš anksto 
nuoširdžiai dėkojame.

Aukas siųsti S-gos iždi
ninkui Oskarui Kremeriui ad
resu: 1005 Shcrwood Dr.

La Grange Pk. IL 60525
Gavę aukas tuoj pat per

siusime "Vilties" leidėjams,
Lietuvos Tautininkų sąjungai.

A.L.T.S-ga
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