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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRASTiS,

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
ŠVIESA TADA IR DABAR
Kaip kam bebūtų brangios per tuos paskutinius trejus 

metus išgyventos laisvėjimo dienos - Vasario Šešioliktoji 
visiems tebešviečia stipriausia šviesa. Tada, po šimtmetį 
užsitęsusios tamsos, tarsi j patį dangų atsišaukė prisikėlimo 
balsas. Tas balsas palietė vienkiemius, kaimus, miestelius ir 
miestus, visą mūsų žemę. Palietė kiekvieną, kuris tik ne
buvo užmiršęs, kad jis lietuvis esąs, kad reikia ne tik keltis, 
bet ir skubėti.

Tik atsiminkim - kiek tada buvo bėdų. į Lietuvą iš šiau
rės plūdo komunistinės grupuotės, lenkai veržėsi klastingai 
rodydami brolystės jausmus, bermontininkai norėjo Lietuvą 
suskaldyti rėžiais ir tuose rėžiuose įsitvirtinti.

O vistiek, kad labai ir labai stokojant ginklų, kad ir tuš
čiam iždui esant, tarsi stebuklo vedami, išėjom į laisvės ke
lią. Ir koks džiaugsmas ir rūpestis, visa tai atsiminus, mus 
apima dabar, kad žvelgiam į praeitį. Tada iš nieko kėlėmės, 
o dabar - daug ką turėdami nesugebam kaip reikiant susi
tvarkyti.

Mums visiems, būtina, dar kartą kaip reikiant susiimti, ir 
aiškiai įžiūrėti viso krašto bėdas. Reikia matyti ne šiandie
ninį poną vaidinantį vadovą, bet Vasario Šešioliktosios pa
šauktą tariamą praščiokėlį, nešantį iš tvarto stogo ištrauktą 
aprūdijusį šautuvą, ir už trumpo pavadžio vedantį savo iš
augintą arklį. Jis tada ėjo ne į vaišes, ar į kokį pasirodymą 
bet į karo lauko ruožą Lietuvai laisvę iškovoti.

Ne visi iš jų grįžo namo. Ne visi galėjo džiaugtis iškovo
ta laisve. Bet visus juos vėl prisimename, jiems dėkojame 
už tą atiduotą brangiausią jų kraujo auką. Jie tada laimėjo 
daug - savo vaikams ir anūkams laisvę, o visai Lietuvai 
naują, platėjantį akiratį į savarankišką darbą savoje žemėje.

Minėdami Vasario Šešioliktąją negalime neprisiminti, 
kada žmonės išgirdę šauksmą iš Vilniaus, kad reikia gelbėti 
parlamentą ir vyriausybę, būriai narsių moterų ir vyrų tai 
atliko karžygišku užsidegimu.

Negalima neminėti ir nuostabaus įvykio, kada trijų 
valstybių žmonės, rankomis susikabinę, dainuodami ir 
giedodami šaukė laisvės Lietuvai, Latvijai ir Estijai.

Tegul Vasario Šešioliktosios šviesa, vėl prasimuša pro 
visas dabartines šviesas ir mus visus suriša nugalėti mažas 
ir dideles bėdas ir ilgiems, ilgiems metams tautai užtikrinti 
pilną laisvę.

Laisvės paminklo statula Karo muziejaus sodelyje Kaune.

Skulptoriaus Vytauto Kašubos kūrinys, konkurse laimėjęs pirmąją premiją statyti paminklą 
Vilniaus įkūrėjui Gediminui. Algio Norvilos nuotr.

IŠ SUSITIKIMO 
SU AMBASADORIUM 
ALFONSU EIDINTU

Antanas Dundzila

Clevelando dienraščio 
THE PLA1N DEALER sau
sio 30 d. laidoje tilpo Tomo 
Brazaičio, to laikraščio 
Washingtono biuro direkto
riaus, straipsnis apie Lietu
vą. Autorius straipsnį pa
skelbė pasimatęs su Lietu
vos Ambasadorium. Šiais 
laikais Lietuvos vardas retai 
patenka į amerikiečių spau
dą, tad straipsnis buvo lyg 
vėjo pūstelėjimas į Lietuvos 
būręs. Tiesa, straipsnio nuo
taika buvo liūdnoka, nes, ne 
paslaptis, Lietuvą spaudžia 
vargai, supa pavojai. T. Bra
zaičio išvada buvo tokia: 
"Sunku yra iškovoti laisvę 
(suprask: nepriklausomy
bę), bet dar sunkiau yra ją 
išlaikyti". Tas straipsnis 
buvo akstinu DIRVOS ben
dradarbio pokalbiui su Lie
tuvos Ambasadorium Al
fonsu Eidintu. Nežiūrint

tikros darbymetės savo pa
reigose, vasario 2 d. amba
sadorius sutiko pasidalinti 
mintimis su DIRVA.

* * * *
T. Brazaičio straipsnį 

amerikiečių spaudoje Ponas 
Eidintas laikto teigiamu 
reiškiniu Lietuvai. Yra 
svarbu kelti ir laikyti Lietu
vos vardą spaudoje bent dėl 
dviejų priežąsčių: stengian
tis akcentuoti Lietuvos su
verenumą ir keliant užsienio 
ekonominės pagalbos Lietu
vai reikalą. Yra svarbu, 
kaip kad T. Brazaitis rašė, 
kad Lietuva nebūtų laikoma 
eiline buvusios Sovietų Są
jungos dalimi. Mes jau sa
varankiškai egzistavome 
prieš karą, buvome Tautų 
Sąjungos nariu. Pavojinga, 
kad kai kurių valstybių val
domuose sluoksniuose nėra 
daromas skirtumas tarp Lie

tuvos ir pvz., Kazachstano. 
Pavojingi ir Žirinovskio 
grąsinimai rytuose. Kraštą 
nuolat kankinantis, kaimynų 
sankcijonuojamas energijos 
trūkumas gali sugriauti net 
kovo 11 d. nepriklausomy
bės pamatus.

Teigiamas Lietuvai buvo 
Europos partnerystės pro
gramos pasirašymas, kuris 
tačiau krašto saugumo ne
garantuoja. Bet tai jau buvo 
žingsnis į gerąją pusę. Pa
baltijo valstybių bei buvusių 
sovietų satelitinių valstybių 
ruože šiuo metu įžiūrima 
geopolitinė tuštuma, tad bet 
kokie tarptautiniai ryšiai su 
vakarais yra pageidautini. 
Ypač pageidautini dabar, 
kai už geležinės uždangos 
buvusiuose kraštuose aiš
kiai sukama į neseniai pa
naikintą politinę doktriną. 
Ypač yra pageidautinos in
vesticijos iš vakarų, nes, 
pvz., šiuo metu Amerika su 
investicijomis Lietuvoje toli 
gražu nepirmauja.

Lietuvoje reikia investi
cijų pradiniam kapitalui.

(Nukelta į 12 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
• ALGIRDAS BRAZAUSKAS: LIETUVA ŽENGĖ 

SVARBU ŽINGSNĮ KELYJE Į SAUGUMĄ IR STABILUMĄ.
Prezidentas Algirdas Brazauskas pirmadienį spaudos kon
ferencijoje pareiškė įsitikinimą, kad Briuselyje pasirašyti do
kumentai, kuriais Lietuva patvirtino savo dalyvavimą progra
moje “Bendradarbiavimas taikos labui”, padidins Lietuvos 
saugumą, padės ilgainiui priartėti prie NATO gynybinių sis
temų. Įgyvendinant programą įvyks teigiamų poslinkių ir pa
čioje Lietuvos kariuomenėje: ji privalės būti labai profesiona
li, o jos ginkluotė pritaikyta prie NATO standartų, sakė Pre
zidentas.

Dalyvavimas programoje "Bendradarbiavimas taikos la
bui“, pasakė Algirdas Brazauskas, atsieis nepigiai. Šiandien 
iš esmės neįmanoma suskaičiuoti, kiek tai kainuos. Tačiau 
A. Brazauskas užtikrino, jog dėl to nebus mažinamos lėšos 
kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos, mokslo bei kitoms 
sritims.

Sutarties dokumentuose užfiksuoti tokie svarbūs mo
mentai, kaip padėti išplėtoti pajėgas, kad jos sugebėtų ge
riau veikti kartu su Šiaurės Atlanto alianso nariu ginkluoto
siomis pajėgomis.

Algirdas Brazauskas pranešė, kad Lietuvai pasiūlyta 
atsiųsti nuolatinį atstovą į NATO būstine.

• NATO JAU PRADEDA KONSULTACIJAS. Trečiadienį 
Lietuvoje viešėjo NATO delegacija, kurioje buvo Danijos 
atstovas NATO taryboje Ole Bierring, Vokietijos atstovas 
NATO taryboje Hermann von Richthofenn, generolas Klaus 
Steinkopff ir kiti NATO parteigūnai. Ši delegacija yra pirmoji 
delegatų komanda, vizituojanti šalis, jau pasirašiusias “Ben
dradarbiavimo taikos labui" (BTL) sutartį. Ole Beringas pri
minė žurnalistams, kad ši programa numato, jog kiekviena 
jos dalyvė pati nusprendžia, kokio bendradarbiavimo ji nori, 
ir pati sukuria bendradarbiavimo programą.' Artimiausiu me
tu Lietuva turės parengti pristatantįjį dokumentą, nurodantį 
Lietuvos tikslus dalyvaujant BTL programoje. Jį parengti 
padės į Lietuvą atvyksiantys NATO ekspertai.

NATO atstovai pasakė, kad Lietuvos piniginis indėlis į 
BTL programą kol kas nebuvo aptartas. Visos BTL dalyvės 
turės kažkiek sumokėti, tačiau BTL tikslas yra sumažinti visų 
jos dalyvių išlaidas gynybai. įsijungiant į šią programą, Lie
tuvai nereikės mokėti jokio stojamojo mokesčio.

Nebuvo aptarti ir NATO šalių ginkluotės perdavimo Lie
tuvai klausimai.

Olė Beringas pasakė, kad vizito metu nebuvo svarstyta 
Rusijos grėsmės Lietuvai problema. Jis kategoriškai panei
gė nuomonę, kad pastarojo Prezidentų Billo Clintono ir Bo
riso Jelcino susitikimo Maskvoje metu galbūt buvo pasiskirs
tyta įtakos sferomis. “Įtakos sferos yra politikos praeitis, ir 
BTL tikslas yra jas galutinai sunaikinti“. Rusijai pasiūlyta da
lyvauti RTI programoje tokiomis pat sąlygomis, kaip ir 
kitiems kraštams.

• ALGIRDAS BRAZAUSKAS PRIĖMĖ LENKIJOS PRE
ZIDENTO ATSTOVĄ IR LENKIJOS DIPLOMATUS.

Vasario 2 dieną Respublikos Prezidentas Algirdas Bra
zauskas priėmė Lenkijos Prezidento Lecho Valensos konce- 
liarijos valstybės sekretorių Andžejų Zakševskį (Andrzej 
Zakrzewski), Lenkijos užsienio reikalų ministro pavaduotoją 
lwa Byševski (lwo Byszevvski) ir užsienio reikalų ministerijos 
Europos departamento direktoriaus pavaduotoją Stefaną 
Melerį (Stefan Meller).

Pokalbyje dalyvavo Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys, ministro pavaduotojas Vladislovas Domarkas, 
taip pat Lenkijos ambasadorius Lietuvoje Janas Vidackis.

Prezidento vyresnysis patarėjas užsienio politikos klau
simais Petras Vaitiekūnas ELTOS korespondentui pasakė, 
kad valandą trukusiame pokalbyje aptarti Lietuvos ir Lenki
jos santykiai. Pokalbio dalyviai, pasak Prezidento vyresniojo 
patarėjo, su pasitenkinimu konstatavo, jog šalių pozicijos 
svarstytais klausimais artėja.

Andžejus Zakševskis žurnalistams atsisakė komentuoti 
pokalbio turinį, pažymėjęs, jog patenkintas jo rezultatais.

IŠ neoficialių šaltinių sužinota, jog pagrindinė pokalbio 
tema buvo Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinės sutarties pro
jektas.

• LIETUVOS DEMOKRATU PARTIJAI - PENKERI 
METAI. Vasario 5 dieną sukanka penkeri metai, kai oficialiai 
buvo atkurta Lietuvos demokratų partija, pirmoji 1989 m. 
pradėjusi daugiapartinės sistemos kūrimą valstybėje.

Negalutiniais duomenimis, demokratų partija vienija apie 
1200 narių. Lietuvos demokratų partijai vadovauja Seimo 
narys Saulius Pačeliūnas. Seime ši partija turi 4 mandatus.

• PASKIRTAS NAUJAS VALSTYBINĖS SIENOS
APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKAS. Antradienį Krašto 
apsaugos ministerijoje ir Valstybinės Sienos apsaugos tarny
bos štabe pristatytas naujai paskirtas šios tarnybos viršinin
kas pulkininkas Stanislovas Stančikas. Pristatyme dalyvavo 
Krašto apsaugos ministras, Linas Linkevičius,- Prezidentūros 
a'stovąi, KĄM darbuotojai, t. . ., ,

Stanislovas Stančikas šiose pareigose buvo nuo 199Q-

Nelengva suvokti, kur 
eina Rusija

Senais laikais, kai Sovie
tų Sąjungą valdė komunistų 
partija, užsienio "sovietolo- 
gai" mėgdavo spėlioti, kas 
dedasi partijos viduje. Vie
nas būdas buvo stebėti, kaip 
sustoja ant Lenino mauzo
liejaus Raudonosios Aikštės 
paraduose partijos didžiū
nai, politinio biuro nariai. 
Pačiame viduryje paprastai, 
stovėdavo "tėvas, mokyto
jas" Stalinas. Šalia jo: Kali
ninas, maršalas Vorošilo- 
vas, toliau - Suslovas, Berja 
ir kiti. Stalinui iškeliavus, 
centrinę vietą tribūnoje už
imdavo kiti "generaliniai 
sekretoriai", nors po Brež
nevo "stagnacijos" laikotar
pio ne visi pastovėdavo ant 
savo kojų. Užsieniečiai 
Kremliaus reikalų "specia
listai" tuose paraduose per 
žiūronėlius matydavo sto
vinčiųjų eilę, registruodavo, 
kas stovi arčiau sekreto
riaus, o kas - toliau. Jei ku
ris politbiuro narys Gegužės 
1 -sios ar Didžiojo spalio pa

1/ visur apie
Rašo Algirdas Pužauskas

raduose atsistodavo toliau 
nuo centro, užsienio spauda 
tuoj komentuodavo, jog 
Kremliaus vadovybėje vyk
sta pasikeitimai, nes tas ir 
tas vadeiva prarado įtaką, jo 
galia sumažėjo. Spaudoje 
pasipildavo spėliojimai: ko
dėl, kas įvyko, ko galima 
laukti Maskvos užsienio 
politikoje?..
Kas ten darosi?

Dabar "kremlinologams" 
dar sunkiau, nes ir pačiame 
Kremliuje dirbantiems ne
aišku, kas ten darosi ir ko 
galima tikėtis. Dažnai Ru
sijos vadai vieną sako, o ki
tą daro. Tas pats ministeris 
vieną mėnesį pasako vieną 
mintį, o kitą - ką nors visai 
priešingo. Štai dažnai tele
vizijoje matomas rusų už
sienio reikalų ministeris 
Andrejus Kozyrevas pernai 
lapkričio mėnesį kalbėjo:, 
"Brežnevo doktrina apie pa

ųjų iki 1992-ųjų metų vidurio, tačiau dėl nesutarimų su tuo
metine vadovybe pasitraukė ir dirbo vidaus reikalų ministe
rijos sistemoje.

Stanislovas Stančikas gimė 1946 metais, mokėsi keliose 
buvusios Sovietų Sąjungos karo mokyklose, Vilniaus Peda
goginiame institute, tarnavo daugiausiai Vilniuje. Jo nuomo
ne, pasienyje turėtų tarnauti tik samdyti kariai, nes naudoti 
šauktinius karius pasienyje yra per didelė prabanga. Stanis
lovas Stančikas paminėjo, kad skaudžiausios problemos yra 
nestatutiniai santykiai kariuomenėje, padėtis Lietuvos ir 
Lenkijos pasienyje.

• VILNIETIS SU PERSODINTA ŠIRDIMI JAU NAMIE.
Vitalijus Kudimovas, kuriam praėjusių metų gruodžio 28 
dieną Vilniaus universitetinėje Santariškių ligoninėje buvo 
atlikta širdies persodinimo operacija, jau išvyko į namus. 
Gydytojai jam patarė pirmaisiais mėnesiai per daug nebėgio
ti, sunkiai nekilnoti, tačiau daug ką jis jau gali daryti, kaip ir 
bet kuris sveikas žmogus. Pavyzdžiui, jis gali eiti į parduotu
vę pirkti produktų, padėti žmonai namų ruošos darbuose, 
gali daryti mankštą, eiti pasivaikščioti. Dėl maisto - beveik 
jokių apribojimų.

Tačiau organų transplantacija vienu požiūriu iš esmės 
skiriasi nuo visų kitų chirurginių operacijų. Žmogui su perso
dinta širdimi (pavyzdžiui, kaip ir su persodintu inkstu) būtina 
sisteminga gydytojų priežiūra. Laikas nuo laiko - kas porą 
savaičių, kartą per mėnesį, o vėliau ir dar rečiau - reikia 
patikrinti, ar organizmas nesikėsina atmesto naujo, bet sve
timo jam organo.

Vitalijų Kudimovą prižiūrės ir operaciją atlikusi specialis
tų grupė, vadovaujama Vilniaus universiteto kardiochirurgi- 
nės klinikos vadovo, profesoriaus Vytauto Sirvydžio.

Pirmąją širdies persodinimo operaciją Lietuvoje Vilniaus 
kardiochirurgai, vadovaujami profesoriaus Algimanto Marcin
kevičiaus, atliko 1987 m. rugsėjo 2 dieną.

• LIETUVOJE PASKIRTA PIRMOJI ŠIAIS METAIS MIR
TIES BAUSMĖ. Aukščiausiasis Teismas nubaudė mirties 
bausme 23 metų Antaną Varnelį. Teisme įrodyta, jog užper
nai per penkis mėnesius jis nužudė šešis žmones, daugiau
siai senyvo amžiaus. Be to, Antanas Varnelis išžagino ne
pilnametę mergaitę, apvogė daug vienkiemiuose gyvenančių 
žmonių.

Po Nepriklausomybės paskelbimo 1990 metais tai jau 
aštuntas teisiamasis, kuriam paskirta mirties bausmė. Anta
nas Varnelis dar gali paduoti malonės prašymą Respublikos 
Prezidentui.

• IŠSLAPTINTA DAUG SOVIETMEČIO DOKUMENTU- 
Lietuvos vyriausybė nutarė išslaptinti sovietų okupacijos 
laikotarpio prokuratūros, teismų, visų komunistų partijos ko
mitetų, įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentus.

Nuo šiol vieši yra dokumentai, datuoti 1940-1941 ir 
1944-1990 metais.

Vyriausybės nutarime yra ir išimčių. Slapti liks tie dbku- 
mentai, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinę pa
slaptį sudarančių žinių sąraše, pavyzdžiui, kai kurie ryšių, 
geodezijos dokumentai. Taip pat nebus išslaptinamds bu
vusių KGB agentų ir agentūrinio darbo bylos. 1

saulinės istorijos raidą yra 
žlugusi. (Kaip žinoma, ta 
doktrina kalbėjo, kad pasau
lis neišvengiamai vieną die
ną taps visas komunistinis). 
Tos dienos yra praėjusios, 
sakė Kozyrevas. Dabar Ru
sijos ir jos Rytų Europos 
kaimynų uždavinys yra tas 
pats. - Išsikovoti vertingą 
vietą tarp aukštai išsivysčiu
sių demokratinių pasaulio 
valstybių. Sausio 18 d. tas 
pats ministeris Kozyrevas 
pareiškė: "Visiškas Rusijos 
kariuomenės atitraukimas iš 
buvusių sovietinių respubli
kų yra ekstremistinė idėja. 
Būtų pavojinga palikti ten 
tuštumą, nes tą tuštumą gali 
užpildyti nedraugiškos jė
gos". Toks pareiškimas įdo
mus, nes jis padarytas po 
JAV prezidento vizito Mask
voje, kur Rusijos preziden
tas Jelcinas nuramino (Klin
toną, jog "nėra ko bijoti ko
kių nors rusų neoimperialis- 
tinių troškimų."
Jelcinas prisitaiko

Kai kurie Europos ko
mentatoriai tvirtina, kad nė
ra ko labai pasitikėti ir Jel
cinu, nes jis pats dažnai kei
čiasi. Savo kalboje seimo 

(Nukelta į 7 psl.)

A tnaujindarni 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo: 
Žičkus P., Dorchcstcr .......... 5.00
Ribokienė E., Brockton ....... 5.00
Saulėnas J., Providcnce .... 50.00 
Misiūnas V., Elizabcth ...... 20.00
Siliūnas G„ Flushing ......... 20.00
Ūsas D., Maspeth .............. 10.00
Paprockas B., Glendale ..... 30.00
Tamošaitis L., Woodhavcn .. 5.00 
Jurgelevičius S., Dudlcy .... 10.00 
Vembrė B., Brockport ....... 10.00
Vitkus V., Rochcstcr ......... 20.00
Ardys J., Fairview .............  45.00
Didelis P., Philadelphia ....... 5.00
Laskauskas K., Baltimorc .. 10.00 
Lcveckis S., Ormond B....... 20.00
Dunčia J., Wilmington ...... 10.00
Diškėnas A., St. Pete........... 20.00
Obelinis Z., Russcl ............ 30.00
Satkas C., Kirtland .......... 100.00
Ignatavičius S., Cleveland .. 10.00 
Juodišius J., Cleveland ........ 5.00
Mikoliūnas A., Cleveland .. 10.00 
Ralys K., Cleveland ........... 20.00
Lazdinis St., Euclid ........... 10.00
Rimbą A., Sterling Hght ...... 1.00
Statkus Rcv. E., Grand R.... 20.00 
Žvirblis J., Grand Rapids ... 30.00 
Graužinis V., Elgin ............ 20.00
Grigaitis J., Chicago ..........  20.00
Likanderis E., Chicago ...... 20.00
Šumskis J., Chicago ........... 10.00
Žolynas V., Chicago .......... 25.00
Rimas K., Chicago ............. 10.00
Virpša J„ Chicago................... 10.00
Šiaučiūnas J., Cicero ........   20.00
Vaitkus M., Bcllcvillc ........ 50.00
Balceris E., Tucson ............ 20.00
Kučingis J., Los Angeles....  70.00
Sirutis V., Los Angeles ...... 10.00
Krosniūnas S., Shcrwood .. 20.00 
Janušauskas VI., Canada ...... 5.00
Zubrys A., Chicago’ ...........  10.00
Gimys P., England ............. 20.00
Varkala P., Engliand ........... 20.00
Lietuvių Tautiniai Namai
Chicago IL ......... 2,000.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame
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ŽODŽIAI, KURIE 
NESUJUNGIA

Juozas Žygas

Praėjusieji buvo įvairių 
konferencijų ir nutarimų 
metai. Vyko Detroito, Birš
tono ir Los Angeles konfe
rencijos, vis su gražiais šū
kiais: "Jie ir mes, ar tiktai 
mes?" Bet pasirodo, kad 
"Meilė per prievartą" gerų 
rezultatų neduoda. Kol išei
vija, nors ir per geležinę už
dangą, asmeniškus kontak
tus palaikė - tai viskas buvo 
tvarkoje. Bet, kuomet or
ganizuotai, kaip skerdžiai 
avis pradėjo varyti - tai nie
ko iš to neišėjo. Manyčiau, 
svarbiausia dėl to, kad varo
vai patys nežinojo, kur jie 
varo. Vis išeivija yra ragi
nama ir raginama, atrodytų, 
kad mes įvairiom tvorom 
esame atsitvėrę. Tie, kurie 
priekyje ir bando vesti, pa
tys nežino, kur jie eina. Ne 
tai svarbu, bet svarbu, kad 
jie priekyje ir veda!

Beeidami dažnai kakta į 
sieną atsimuša, bet ir tai jų 
entuziazmo visai nesumaži
na. Tuos visus barjerus ir 
tvoras, kurios pakelyje su
statytos, sunku būtų ir išvar
dyti ar suskaičiuoti. Kadan
gi nevisos užtvaros iš karto 
buvo sustatytos, tai pamažu 
prie jų pripratome. Kad vi
sai neužmirštumėme, reikia 
retkarčiais tai prisiminti. 
Pirmiausiai, tai pilietybė, 
kuri buvo suteikta visiems 
atėjūnams-kolonistams, bet 
mums ir Sibiro tremtiniams 
sulaikyta. Antra, teisė į tur
to atgavimą beveik neegzis
tuojanti. Trečia, tai būtų vi
zos - kurių atvykstantiems 
iš buvusių sovietinių res
publikų nereikia, o mums 
reikia. Prie to viso dar rei
kėtų paminėti viešbučių kai
nas - kurios mums yra lyg 
Paryžiaus, o buvusiems 
okupantams yra dešimterio
pai žemesnės. Iš to išeitų, 
kad esame visai nepagei
daujami.

Žinoma, niekas per prie
vartą į ją nevaro. O norin
tiems apsilankyti visa tai 
reikia numatyti ir priimti. 

Visai kitas reikalas - tai 
pašto "patarnavimai". Apie 
kuriuos jau nebegalima, 
kaip apie patarnavimus kal
bėti. Nusiskundimai iš visų 
pusių girdėti, nebegalima 
manyti, kad tai tik pavieniai 
atvejai. Prieš šimtmetį ir 
net šio šimtmečio pradžioje, 
kuomet dar daug mūsų 
žmonių buvo beraščiai - tai 
laiškų patys rašyti nesuge
bėjo. Bet išvažiuodami, pri
žadėdavo atsiųsti "gromatė- 
lę". Gavusios tokią "gro- 
matėlę", kurioje balandis 
snape laišką neša ir aplinkui 
dar rožių žiedais apvedžio
tas, o pats "laiškas" eilėraš
čio formoje atspausdintas. 
Rankose glamonėdamos 
džiaugdavosi, kaip viskas 
gražiai sudėliota. Tokių 
laiškų nė caro cenzūra neti
krindavo.

Dabartiniuose laiškuose, 
ypač siunčiamuose iš Lietu
vos (jeigu juos praleidžia) - 
nebėra taip gražiai surašyta. 
Beveik visuose rašoma apie 
skurdą, netvarką ir "buvu
siųjų " savivaliavimą. Ku
rie dabar su Lietuva tamp
rius ryšius turi ir dažnai va
žinėja, žinoma, kitaip apie 
tai kalba. Tačiau reikėtų ži
noti, kad jų ryšiai ir yra tie 
"buvusieji". Kadangi tik 
jie, įvairiom bendrovėm va
dovauja ir svorį turi. Buvu
sieji žiūri, kad jiems valdžia 
iš rankų neišslystų, tad vėl 
cenzūrą įvedė. Laiškai ir 
vėl yra kontroliuojami. 
Koks gali būti su kraštu 
bendravimas, kuomet nega
lima net laisvai susirašinėti. 
Net dabartinės valdžios pa
reigūnai, nebando padėties 
paslėpti. Kuomet Balzeko 
muziejuje lankėsi ambasa
dorius dr. A. Eidintas, tai jis 
buvo dėl laiškų dingimo už
klaustas. Jo buvo maždaug 
toks atsakymas: "Šiuo rei
kalu gaunu daug nusiskun
dimų, bandome aiškinti. 
Mano paties laiškai ateina 
atplėšti". Tik mūsų libera
lai, kurie Petkevičių ir Sa-

PREZIDENTO ĮRANKIS - 
KONSTITUCIJA

Valentinas Ardžiūnas

Prezidentas, visada su
vokiantis opiausius valsty
bės ir visuomenės gyveni
mo dalykus, šiek tiek sen
sacingai paskelbė savo 
sprendimą dėl Pareigūnų 
turto ir pajamų deklaravimo 
įstatymo. Aukščiausios val
džios veiksmai verti ir dė
mesio, ir, savaime aišku, 
komentaro.

Įstatymas nepasirašytas. 
Taigi atmestas arba atidė- 
tas-tobulinti ir papildyti, jei 
galėtume remtis paties Pre
zidento žodžiais, kad jam 
labiau patiktų palaukti, kol 
bus parengtas visuotinio pa
jamų deklaravimo įstaty
mas, kitaip sakant, siektume 
demokratijos pilnatvės. Ta
čiau šitas gražus pageidavi
mas yra truputėlį idealistiš
kas, o šiandien gyvenimas 
iš tikrųjų reikalautų pabūti 
realistais ir pragmatikais.

Jeigu realybė yra tokia, 
kaip nesiliaudami kalbame - 
vien organizuotas nusikals
tamumas, kurio viršūnėje - 
mafija (nusikaltėlių ir val
džios struktūrų susiplaki- 
mas), ir jeigu jai paskelbė
me tokį karą, kad įteisiname 
prevencinį sulaikymą ar net 
nepaprastąją padėtį, nors ir 
peržengdami geidžiamosios 
demokratijos ribas, tai vie
nas iš aštriausių tos operaci
jos instrumentų ir būtų maž
daug toks įstatymas - ne vi
suotinis, bet nukrypęs tie
siai į auglį. Ne citramonas, 
o skalpelis.

Šiuo atžvilgiu įstatymo 
atmetimo argumentas yra 
nenuoseklus ir lieka už ak
tualiųjų visuomenės reikalų 
ežios. Dar galima pridurti ir 
kitą, opozicijos jau daug 
kartų įvairiomis progomis 
darytą priekaištą: kai įstaty
mo veikimo sfera pernelyg 
išplečiama, jis neveikia. 
Kitaip sakant, išleidžiame 
įstatymą, kad jo nebūtų...

Ne mažiau įsidėmėtinas 
ir Konstitucijos 23 straips- 

kalauską atsikviesdavo, 
bando strauso taktiką nau
doti. Kuomet aš tą klausi
mą į viešumą iškėliau, tai 
jie iš miego pabūdę bandė 
reaguoti: "Premijuotas žur
nalistas vėl rašo netiesą. 
Sunku pasakyti, kokiais su
metimais jis klaidina skaity
tojus, tvirtindamas, kad 
"laiškais susirašinėjimas be
veik sustojo". Vienas paaiš
kinimas būtų, jei jis į Lietu
vą rašo tokius laiškus, kaip 
jo vedamieji(...), tai nerei
kėtų stebėtis (Akiračiai 
1994 Nr.l)". Ir liberalai 
pripažįs-ta, kad laiškai turi 
būti tik jų stiliumi terašomi. 

nio priminimas: čia skelbia
mas nuosavybės neliečia
mumas. Leiskite pašaržuoti 
(taip galima reikalą parodyti 
trumpiau): nuo kurio mo
mento vagystės atveju nuo
savybė liaujasi buvusi nuo
savybe, nuo kada ji atsiran
da ir nuo kada tampa nelie
čiama? Kai vagis iš mano 
kišenės ištraukia daiktą- 
kieno tai nuosavybė? Mano 
ar vagies? Aš jos jau netu
riu... O kai įsideda į savo 
kišenę? Jis jau turi.

Nemanau, kad Konstitu
cija turėtų kaip nors ypatin
gai apibrėžti nuosavybės 
sąvoką - iš visos Konstitu
cijos dvasios ji suprantama 
tiktai kaip teisėta nuosavy
bė. Pajamų ir turto deklara
vimo įstatymas nėra kokios 
nors teorinės egzercicijos - 
visi suprantame, kam jo rei
kia ir kam nereikia. Ir gal 
visiems aišku, kas kokią 
nuosavybę gina. O turto, 
nuosavybės ir jos atsiradi
mo bei netekimo sąvokas 
aiškina kiti įstatymai, kaip 
ir kiekvienoje demokratinė
je santvarkoje.

Ne kažin kiek tvirčiau 
pasiremta 22 straipsniu: 
"žmogaus privatus gyveni
mas neliečiamas". Taip, 
neliečiamas tol, kol jis yra 
privatus, bet jei privatumo 
ribas peržengia - gali būti 
liečiamas. Negirdėjau to
kios valstybės, kurios pas
lapčių išdavimas galėtų pa
sislėpti po privatumo pa
dangte. Aukščiausiam val
stybės asmeniui gal nerei
kėtų taip laisvai elgtis su 
Konstitucijos idėjomis, kad 
nepaskatintų kokių nors de
magogų įmantriais būdais 
nebaudžiamai ja operuoti, 
siekiant privačios naudos, 
nors visuomenei padarytų 
žalą.

Ar deklaruos savo turtą 
kiekvienas pilietis, ar ne - 
jau tolimesnės ateities rei
kalas: kokią tvarką pasirin
ksime ir sugebėsime reali
zuoti. Dabar neužtenka jė
gų net iš verslininkų mokes
čiams surinkti, o iš visų... 
Bet pareigūnų batalionuose 
tvarką padaryti privalome. 
Kaip piliečiai jie, žinoma, 
lygūs, ir šis įstatymas į pi
liečio teises nesikėsina, bet 
pilietis įstatymui kliūva 

PATRIA
2638 W. 71 St., Chicago, IL 60629, 

tel. (312) -778-2100
Didelis pasirinkimas dovaninių bei buitinių prekių, 

pageidaujamų ir Lietuvoje. Dėl specialiai sumažintų kainų 
klausykitės Siuto radijo valandos 

sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. ryto, 1450 AM banga

tiek, kiek pats kėsinasi į 
valstybės teises ir visuome
nės teisingumą.

Kadangi Prezidentas sa
vo motyvaciją pradėjo api
bendrinimu "Mes radom 
labai daug Konstitucijai 
prieštaraujančių straipsnių", 
galima manyti, kad jam pri
trūko laiko tą juridinį san
tykį išanalizuoti. Tačiau 
Seimo dauguma, priiminė
dama šį nejaukų veikalą, 
tikrai neskubėjo, vilkino 
kiek galėdama ir nubalsavo 
"už" visai netikėtai. Net 
atrodė, kad per naktį sugal
vojo, kaip jo atsikratys... 
Kad nenoromis "priėmė" - 
tikiu. Bet negaliu atsistebė
ti, kokiu būdu opozicija 
kartais priverčia daugumą 
nusileisti! Matyt, nė Seimo 
dauguma nėra gerai izoliuo
ta nuo Lietuvoje vykstančių 
procesų - atsiliepia.

Toje pačioje įspūdingoje 
spaudos konferencijoje sau
gumo tarnybos generalinis 
direktorius Jurgis Jurgelis 
nuo šios dienos aktualijų 
rodėsi kiek nutolęs ir papa
sakojo apie "užlaidojimus" 
(zachoronenija) Tuskulėnų 
palivarke. Šis sėkmingos jo 
vieklos rezultatas taip pat 
liudytų kitokią tos veiklos 
kryptį, negu ragina prokura
tūra, spauda ar įstatymų lei
dėjai: sunku būtų įžiūrėti p. 
Jurgelio kovą su šiandieni
niais nusikaltėliais, o savo 
žinybos įstatymo jis juk lau
kia neprasto - ir represinių 
įgaliojimų, ir "Aro" į savo 
rankas. Taigi galime page
dimi kovos su mafija trimi
tininkus: nei Prezidentas, 
nei saugumo tarnybos virši
ninkas į vieną dūdą su jais 
nepučia... Beje, p. Jurgelio 
atradimai nėra visai nauji ir 
gal net pasiskolinti iš "ge- 
nocidininkų". Gal nė never
tėtų jam savo brigadų sveti
miems darbams gaišinti?

Sunku minti tuos demo
kratijos takus. Dar sunkiau 
nevogti, kai niekas taip jau 
baisiai nesaugo ir vietoj ne
šaudo. Ir kai vis daugiau ko 
atsiranda nudžiauti: Gal 
nors taisykles tokias susi
rašykime, kurios lengviau 
atpratintų, - kad ir įstatymų 
forma. Pavyzdžiui, pasa
kyti, iš kur nudribo toks rie
bus kąsnis. Arba kaip nors 
vogto daikto nepripažinti 
nuosavybe, kad būtų galima 
konfiskuoti. Žinoma, tai 
nehumaniška, kitam baisiau 
už mirties bausmę. Bet 
Konstitucijom nepažeistų.

"LA"94.01.12. Nr.7
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KLAIPĖDOS KRAŠTO SUKILIMO
71-SIOMS METINĖMS PAMINĖTI

Gen. Konsulo Čekanausko žodis

Tarp įvairių valstybinių 
švenčių ir sukakčių Klaipė
dos krašto prie Lietuvos 
prijungimo įvykis mažiau
siai sulaukė dėmesio mūsų 
tarpe, neminint tų organiza
cijų ar dar asmenų, kurie 
tiesiogiai buvo suaugę su 
tuo kraštu ir jo problemo
mis. O juk, atrodo dar taip 
neseniai, visi didžiavomės 
sukilėlių drąsa ir ryžtu pri
jungti šią lietuvių tautos ša
kelę prie kamieno - Lietu
vos.

Šiandien, lankydamiesi 
Lietuvoje, mes nepamiršta
me pasukti Baltijos jūros 
link, pasigrožėti nuostabio
mis Neringos kopomis, Ni
da, Juodkrante, Klaipėda. 
Ne vienas gal pasuka ir 
Rambyno kalno link ar pa
traukia senojo Nemuno va
ga į Kuršių marias. Bet ar 
daug kas sustoja ir pagalvo
ja, kad dar taip neseniai ši 
žemė buvo ne mūsų. Kad 
pasibaigus pirmajam pasau
liniam karui Europoje, Ver
salio taikos sutartimi, Klai
pėdos kraštas dar buvo pa
vestas administruoti Santar
vės valstybėms kol Lietuva 
bus pripažinta de jure.

Tokios vilties ženkle 
prabėgo keli metai. Lietu
vos pripažinimas de jure 

Los Angeles vykusiame Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos minėjime sėdi Daumanto 
šaulių kuopos Vadas Kazimieras Karuža, programos pranešėja Lucija Mažeikienė ir minėjimą 
pravedęs Vytautas Vidugiris. V. Gilio nuotr.

buvo vilkinamas, o ir paga
liau pripažįstant - įvairių 
sąlygų statymas delsė Ver
salio sutarties pildymą. Ta
čiau, vien tik atskirimas šio 
krašto nuo Vokietijos ir jo 
pripažinimas Lietuvai buvo 
didelis moralinis laimėji
mas, nors intrigos tarp San
tarvės valstybių ir Lietuvos 
kaimynų vis daugiau ir dau

giau kėlė rūpesčių, kad Vil
niaus ir Klaipėdos žnyplė
mis bandoma užgniaužti 
Lietuvos nepriklausomybė.

Nuolat sunkėjanti Klai
pėdos krašto ekonominė pa
dėtis privertė gyventojus 
skųstis Ambasadorių Kon
ferencijai'kuriai buvo pa
valdi tuometinė Klaipėdos 
direktorija. Nepasitenkini
mui vis didėjant, jaunesnieji 
krašto žmonės, kurių prie
kyje stojo ir žilos galvos - 
žinomi veikėjai, ėmėsi gin
klo nusikratyti svetimųjų 
primesta direktorija, kuri, 
gyventojų nuomone, krašto 
politnę padėtį išnaudojo sa
vo asmeniškiems reikalams. 
Susikūręs krašto gelbėjimo 
komitetas vyriausiu uždavi
niu pasistatė perimti valdžią 
į savo rankas. Tokiose tad 
aplinkybėse brendo laikas 
imtis drastiškų priemonių - 
jėga keisti valdžią.

Ir štai 1923 m. sausio 16 
dienos seimo posėdyje, Lie
tuvos ministeris pirminin
kas ir užsienio reikalų mi
nisteris Ernestas Galvanaus
kas praneša, kad sukilusi 
Klaipėdos krašto jaunuome
nė, sukilę jos gyventojai, tu
ri užėmę ne tik visą kraštą, 
bet ir patį Klaipėdos miestą. 
Suprantama, tokia džiugi 

naujiena buvo labai entu
ziastiškai seimo dalyvių pri
imta, nes tai reiškė, kad štai 
jau yra rimta galimybė, jog 
po ilgų šimtmečių svetimų 
valdos, Klaipėdos kraštas 
pagaliau gali tapti integralia 
Lietuvos valstybės dalimi. 
O kad visa tai išsipildytų 
kuo greičiau, jau sausio 19 d. 
susirenka Klaipėdos krašto 

seimas, ir vienbalsiu nutari
mu pareiškia norą prisijungti 
prie Didžiosios Lietuvos.

Aišku, toks greitas vie
nos pusės elgesys sukėlė 
daug nepasitenkinimo visų 
šiuo kraštu besidominčių 
valstybių tarpe. Tačiau Lie
tuvos vyriausybės užsispy
rimas ir argumentai laimėjo.

Los Angeles lietuvių kolonijoj buvo vykusiai paminėtas Klaipėdos krašto prijungimas prie 
Lietuvos. Minėjime kalbėjo generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas, istorikas Vincas Trumpa 
ir Tautinės Sąjungos skyriaus pirmininkas Dr, Povilas Švarcas. V. Gilio nuotr.

Vasario 20 d. ministeris pir
mininkas ir užsienio reikalų 
ministeris Ernestas Galva
nauskas seimui praneša, kad 
yra gautas Ambasadorių 
konferencijos pareiškimas, 
kuriame pripažįstama, kad 
Klaipėdos kraštas būtų pri
jungiamas prie Lietuvos. 
Tą dieną Lietuvos karuome- 
nė įžengia į Klaipėdą, ir per 
pietus pirmą kartą Lietuvos 
valstybinė vėliava iškeliama 
Klaipėdos mieste.

Šiandien minime šio is
torinio įvykio - sukilimo 
71-sias metines. Ta proga 

pagarbiai prisimename vi
sus to sukilimo dalyvius, 
lietuvius patrijotus, atidavu
sius savo gyvybes aukštes
niam idealui. Jų pastango
mis, Klaipėda tapo langu į 
pasaulį, be kurio Lietuva 
duso ilgus šimtmečius. Per 
tą langą šiandien mus pasie
kia pasaulio šviesa, per jį ir 
mes pasirodome pasauliui.

Kad šis langas atliktų sa
vo užduotį, reikia žiūrėti, 
kad jo rėmai būtų stiprūs, 
kad pats pastatas būtų at
sparus audroms ir vėtroms. 
Tokio pastato pamatai šian
dien yra ir vėl nepriklauso
ma Lietuvos valstybė. Stip
rinkime tuos pamatus, sta
tykime ant jų naujus namus,

PREZIDENTO B. CLINTONO 
LANKSTUMAS POLITIKOJE

Antanas Butkus

Praėjus pirmiesiems pre
zidentavimo metams, Ame
rikos spaudoje, televizijos 
interviu su buvusiais įvairių 
kadencijų prezidentūros 
darbuotojais ir žymiais poli
tikais, daug dėmesio skiria
ma Prezidento B. Clintono 
asmenybei. Dauguma pri
pažįsta, kad jis sudėtinga 
asmenybė, pilna prieštaravi
mų, svajonių, iliuzijų ir am
bicijų. Palyginus su R. 
Reaganu, kuris buvo pasto
vus su savo keliomis pa
prastomis idėjomis ar G. 
Bushu, kuris galima sakyti 
buvo permatomas. B. Clin
tonas dažnai būna tai nai
vus, tai įmantrus, tai jautrus, 
tai savim pasitikintis, tai 
drąsus, tai baikštus, tai nuo
širdus, tai kandus. Gera sa
vybė, kad jis nėra kategoriš
kas, sugeba vertinti kito nuo
monę, priimti naujas, kitų 
siūlomas idėjas, pripažinti 
savo klaidas ir mokytis iš jų.

Kaip ir daugelis jaunat
viškų žmonių jis tiki, kad 
galėsiąs pakeisti pasaulį. 
Todėl dažnai sau daug lei
džia, švaistydamasis paža
dais, ir aštriai ir neadekva
čiai reaguoja, kai dėl to jam 
priekaištaujama. Jis daug 
dirba ruošdamas kalbas ir, 
kaip būdinga jaunam, sten
giasi viską aprėpti ir nuveik
ti pats. Kaip reta, jis politi
kas, kuris vis dar mokosi.

Dar rinkiminės kampani
jos metu B. Clintonas žadė
jo atvirumą, pabrėždamas, 
kad pasakys rinkėjams vis
ką, jei atsitiks kas svarbaus. 
Tą patį Baltieji rūmai karto
ja, kai keliami Whitewater 
ir kiti, tiesiogiai liečiantys 
Prezidentą, klausimai. Ar 
išgirsime tiesą?! 

dirbkime draugėj, kad per tą 
langą pasaulis pamatytų tik
rąjį mūsų garbingos tautos 
veidą - mažos tautos, bet su 
didele širdimi dėl jos gy
venti ir aukotis.

Los Angeles, California 
1994.01.16d.

Pirmieji prezidentavimo 
metai rodo, kad B. Clinto- 
nui svarbiausi vidaus reika
lai. Rinkėjai labai laukė 
veiklos vidaus fronte ir Pre
zidentas vykdo tai. Jo kal
bos liudija, kad vidaus reika
lai turi jo giliausią moralinį ir 
politinį pritarimą. Jo pa
teikti sveikatos ir socialinės 
apsaugos įstatymų projek
tai, keliamos nusikalstamu
mo problemos - opiausia 
Amerikos nūdiena. Junta
ma, kad užsienio reikalai - 
tik jo prezidentinė pareiga, 
užsienio politika stokoja 
realybės. B. Clintonas pa
brėžė, kad svarbiausia Ame
rikos saugumui - išvystyta 
demokratija užsienio šalyse. 
Štai kodėl Amerika turi 
remti demokratiją ir refor
mų šalininkus Rusijoje, su
teikdama finansinę pagalbą. 
Bet kaip, kai reformų šali
ninkai neturi valdžios Mas
kvoje? Kai B. Jelcinas, ža
dėjęs B. Clintonui jo vizito 
Maskvoje metu būti tvirtu ir 
radikaliu ekonominių refor
mų reikalu, iš tikrųjų, būda
mas silpnu ir reakcingu, jų 
atsisako, įsiteikdamas Dū
mos daugumai?

Rusijos ateitis atrodo 
liūdnai. O B. Clintonas ir 
jo užsienio politikos dar
buotojai Rusijai skiria di
džiausią dėmesį ir svarbiau
siu laiko paramą B. Jelci
nui. Kodėl gi B. Clintono 
administracija nekreipia dė
mesio į Rusijos užsienio 
politiką artimiausių kaimy
nų, kurie buvo Sovietų są
jungos sudėty, atžvilgiu. 
Pataikavimas B. Jelcinui 
neturi ribų. Tą liudija ir
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DVI AGNĖS LUKŠYTĖS 
KNYGOS

K. Barėnas

Australijoje gyvenanti 
rašytoja Agnė Lukšytė jau 
seniai, 1970 metais, prisi
statė skaitytojams su stam
bia apsakymų knyga "Kalnų 
velnias" ir buvo labai teigia
mai sutikta. O po to užėjo 
gana ilgi tylos metai. Ro
dėsi ji periodikoje, vienu 
metu net laimėjo "Dirvos" 
novelės konkursą. Tačiau 
iki 1993 metų neprisistatė 
su naujomis knygomis, ir 
dėl to turbūt kaltos tos są
lygos, kad svetur išleisti 
knygą darėsi vis sunkiau ir 
sunkiau. Ir ji dabar net su 
dviem knygom pasirodė, 
kai atsivėrė keliai į Lietuvą 
ir ten, atrodo, pigiau negu 
svetur atliekamas spaudos 
darbas.

1993 m. pradžioje jos 
vyro Henriko Meiliūno lė
šomis Vilniuje išleista stam
bi jos drama Kavinė "Po ka
dagiais". Skaitytoją stebina 
ir kartu domina, kad dramo
je vaizduojamas ir ligi šiol 
dar į užmarštį nenueinąs di
delis įvykis - Drezdeno 
bombardavimas 1945 m. 
vasario mėn., beveik prieš 
pat karo pabaigą.

Tas Britanijos aviacijos 
atliktas naikinamasis darbas 
nebuvęs reikalingas, nes tas 
miestas neturėjo karinės 

Viktoro Liaukaus medžio skulptūra "Eglė, Žalčių karalienė”.

reikšmės. Anuomet pasaulį 
nustebino kaip tik tasai be
prasmiškumas. O padaryto
ji žaizda nėra ligi šiol galu
tinai užgijusi ir užmiršta. 
Kai neperseniai britai ryžosi 
pastatyti paminklą tam avia- 
toriui, kuris vadovavo bom
bardavimui, pasipiktinimo 
banga nuvilnijo per Vokieti
ją ir atgarsio susilaukė ki
tuose kraštuose.

O mūsų rašytoja kaip tik 
išgyveno tą bombardavimą, 
ir tai turbūt buvo rimta pas
kata dramai sukurti.

Viskas vyksta toje kavi
nėje "Po kadagiais" ir šalia 
jos. Apie kitur vykstančius 
su drama ir jos veikėjais su
sijusius dalykus žinios su
nešamos į tą kavinę, kuri 
yra tiesiog legendinė: turi 
jau seniai slovako Jano Spe- 
vačeko įtaisytus vitražus.

Vitražistas dėl meilės 
nusižudė, o vitražuose už
keikė savo sielą, kuri mato, 
kas kavinėje daroma, girdi 
kas kalbama, ir visą laiką 
laido savo pastabas ar rea
guoja į žmonių kalbas ir 
veiksmus. Didesnės įtam
pos metu vitražų spalvos 
ima siautėti.

Ką ta vargšė vitražuose 
įkalinta siela kalba, galės 
girdėti, žinoma, tik teatre 

sėdintieji žiūrovai, o ne dra
mos veikėjai, bet jos kalbė
jimas yra ir reakcija į tai, 
kas kavinėje vyksta. Gali
ma būtų tą vitražisto sielos 
kalbėjimą laikyti lyg ir žiū
rovo reakcija, kaip senaja
me graikų teatre. Jei lietu
viai ar vokiečiai ar dar kas 
nors bandys šią dramą pa
statyti, bus įdomu, kad ak
toriai neturės girdėti Speva- 
čeko balso.

Pagrindinius dramos vei
kėjus sudaro vokiečiai, bet į 
tą kavinę dubenėlio vokiško 
štamo išsrėbti užbėga ir čia 
į fabrikus dirbti suvežti 
prancūzai ir lietuviai. Kavi
nės savininkai - Johanas ir 
jo žmona Marta, kurie vi
siems savo nuolatiniams ir 
retesniems svečiams vis at
neša to štamo, o kai kam 
dar ir kažkokios turbūt ne
tikros karo meto kavos. Ta
sai štamo nešimas ir srėbi- 
mas dramoje yra lyg daino
je kartojamas, tik šičia tylus 
priegiesmis, kuris, žinoma, 
tuo pačiu liudija, kad nieko 
kita jau nebėr, artėja ir karo 
pabaiga, kuri į Drezdeną 
Britanijos karinės vadovy
bės sumanymu dar užnešė 
didžiulę papiktinančią tra
gediją.

Karo metas, tai ir žmo
nių tragedijos viena po kitos 
atsiveria. Jei iš pradžių tą 
štamą verdantį ir dalijantį 
Johaną kankina klausimas, 
ar ne velnias tik bus apsigy
venęs tuose vitražuose, dar 
tragiški įvykiai nesunešami 
į kavinę, tai netrukus jau 
sunkia savo šeimos dramą 
Martai išdėsto Hanelorė 
Fogelienė, auginanti nuo
mariu sergančią dukrelę ir 
bijanti savo vyro esesininko 
Helmuto, kuris praktiškai 
be pasigailėjimo vykdė 
sveikos visuomenės ideolo
ginę politiką. Tas nacis 
kaip tik tuomet grįžo nete
kęs rankų.

Savo skundais atėjusi 
dalijasi ir grafienė Faberie- 
nė, kurios sūnus grįžio be 
kojų ir invalido vežimėliu 
atsistumia iki kavinės štamo 
užvalgyti ir pakalbėti. Su 
tuo karo aukų grįžimu ima 
sklysti gandas, kad miestas 
bus bombarduojamas, ir 
vieni su siaubu priima žinią, 
kad netoliese laukia sovieti
nės armijos, o kiti dėl to 
džiaugiasi.

Karas kai kam duoda 
progos pasireikšti žiaurumu, 
o kai kuriais atvejais atsi
kratyti nežmoniškų idėjų. 
Netekęs rankų, Helmutas 
Fogelis mūsų rašytojos dra
moje atgauna žmoniškumo 
jausmą. Fogelienė prisipa
žįsta, kad bijojo jo žiaurių 
idėjų, ir jis dabar nebežudy-

Viktoro Liaukaus medžio skulptūra Gabija - šventoji Namų 
Ugnis.

tų sergančios dukters, bet ji 
jau buvo žuvusi, kai slėptu
vę užliejo vanduo.

Iš visų kavinę lankančių 
svetimšalių pats reikšmin
giausias yra Prancūzijoje 
gyvenęs norvegų kilmės 
daktaras Akselis. Jis ir gy
dyti sugeba, ir gyvenimiškų 
protingų patarimų duoti, ir 
net sutramdyti tokius, kurie 
mėgsta šėlti, kaip Fogelis. 
Jis palaiko ryšius ir su lietu
viais. Šitoje dramoj jo tei
giamas vaidmuo yra didelis.

Bombardavimo dieno

I NAUJĄJĮ 
"MUZIKOS ŽINIOS" ŽURNALĄ 

ŽVELGIANT
P. Palys

Šių metų sausio vidury
je, savo skaitytojus pasiekė 
naujas "Muzikos žinios" žur
nalo Nr. 244, skirtas 1993- 
tiesiems metams. Žurnalą, 
išeinantį kartą metuose, lei
džia Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Muzikos draugija. 
Kaip ir anksčiau išleistieji 
"MŽ" žurnalo numeriai, taip 
ir šis, rūpestingai ir kruopš
čiai paruoštas, už ką padėka 
priklauso nepailstamiems 
žurnalo redaktoriams Kaziui 
Skaisgiriui ir Stasiui Sližiui.

Pirmuoju straipsniu Ka
rolis Rimtautas Kasponis 
žinovo žvilgsniu žvelgia į 
lietuvių muzikos melodiką 
ir harmoniją ir sako: "Lietu
vių muzikos melodikos ir 
harmonijos specifinės ypa
tybės atskleidžia jos ele
mentų tvarką, kuri išskiria 
ją iš kitų muzikinių kultūrų 
tarpo. Intonacinių krypčių 
dažnis, kurį daugeliu atveju 
atitinka ir intervalikos cha
rakteristikos rodo kad Lie
tuvių muzika išsaugojo sa
vyje daugiau senųjų melodi

mis, atrodo, vienas kitas ir 
dramos veikėjas žūva. Sve
timšaliai darbininkai po
grindžio buvo įspėti laikytis 
savo barakuose, kurių žadė
ta nebombarduoti. Drama 
baigiama būrelio lietuvių 
iškeliavimu iš sudaužyto 
miesto kaip tik Vasario 16, 
tai ir jų mintys ir kalbos pa
galiau nukrypsta į savo lie
tuvišką ateitį.

Drama taip parašyta, kad 
statant ją galima kurio nors 
veiksmo ir atsisakyti.

(Bus daugiau)

kos ypatybių, negu kitos 
darbe lyginamos Europos 
muzikinės kultūros..."

Sekančiame straipsnyje 
Juozas Žilevičius rašo apie 
pirmąją dainų šventę. 
(Straipsnis yra paimtas iš 
"Draugo" 1966 m. 125 nu
merio). Ten autorius rašo 
apie pasiruošimus pirmai 
dainų šventei, chorų patikri
nimus ir pačią šventę, kuri 
įvyko 1924 m. Kaune.

Pirmosios dainų šventės 
Lietuvoje prisiminimais, su 
"MŽ" skaitytojais pasida
lina ir Ona Mozoliauskaitė 
- Mikulskienė.

Itin platų straipsnį apie 
Klaipėdos konservatoriją 
(jos 70 metų proga) ir tos 
konservatorijos santykius su 
Čekoslovakijos muzikais 
(prieškarinės Lietuvos lai
kais - P.P.), pateikia Danutė 
Petrauskaitė. Daugiausiai 
žinių pateikia apie garsų 
Čekų noneto ansamblį, ku
rio veikla, rašo D. Petraus
kaitė, yra neatsiejamai susi
jusi ne tik su Klaipėdos 
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Vincą Kazoką prisimenant

TARSI IŠ NEBŪTIES 
SUGRĮŽTANTIS...

Sausio 15-ąją sukanka 
75-eri metai, kai gimė poe
tas, vertėjas, žurnalistas 
Vincas Kazokas. Ši pavar
dė nėra plačiai žinoma Lie
tuvoje. Nebent akylesnis 
skaitytojas ją įsiminė iš 
knygų "Po pietų kryžiumi" 
(Vilnius, "Sietynas", 1990) 
ir "Lietuvių poezijos antolo
gija" 1 t. (Vilnius, "Vaga", 
1991), kuriose buvo pa
skelbta šiek tiek poeto eilių. 
Kazokas, nuo 1944 metų 
gyvendamas užsienyje, apie 
Lietuvą, jos pavergimą nuo
lat galvodavo, savo mintis 
dėstė eilėraščiuose, straips
niuose, laiškuose. "Mes 
neturime gimtosios žemės 
ilgesio/(Juo gyveno ir mirė 
mūsų tėvai). /Mes čia lais
vėje, pavargę ir pailsę,/Nu
sivylę klausiam, kur gimti 
namai?" — rašo poetas 
viename savo eilėraščių 
"Brolių dialogas" (Kn. "Ug
nis ir žodis", 1989 m.,p.47).

V. Kazokas gimė 1919 
m. sausio 15 d. Seinų ap
skrityje, Kapčiamiesčio 
valsčiuje, Mečiūnų kaime. 
Mečiūnų pradžios mokyk
loje pradėjęs mokslus, juos 
tęsė Leipalingio progimna
zijoje, Lazdijų gimnazijoje, 
vėliau Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune, nuo 
1940 - Vilniaus pedagogi
niame institute, 1941 - Vil
niaus universitete, o vėliau 
tęsti studijų grįžo į Kauną, 
kur išbuvo iki pat emi

gracijos, 1944 metų.,
Kaip kūrėjas, Vincas Ka

zokas pradėjo reikštis atvy
kęs į Kauną 1938 metais. 
Savo kūrybą spausdino 
"Ateityje" (daugiau publi
cistiką, recenzijas), vėliau 
tapo šio žurnalo redkolegi
jos nariu ir nuolat rengė 
"Apžvalgos" skyrelį. Poezi
ją, prozą V. Kazokas skelbė 
"Darbininke", "Studentų 
dienose". Dažniausiai pasi
rašinėjo Dzūkaitės, Radas
tos slapyvardžiais.

Kaunas, studijos jame 
provincijos bemiokėliui bu
vo tarsi atradimas. Čia jisai 
susipažino su gana įtakin
gais žmonėmis, vėliau net ir 
artimiau su jais susidrauga
vo. Įstojęs į ateitininkų 
"Šatrijos" korporaciją, busi
masis poetas susirado ir 
daugiau draugų. Čia jisai 
susipažino su Kaziu Bradū- 
nu, Eugenijum Matuzevi- 

čium, Antanu Mažiuliu, Vy
tautu Mačerniu, Gediminu 
Jokimaičiu, Alfonsu Cipku- 
Nyka Niliūnu ir kitais. Tuo 
metu "Šatriją" globojo Čes
lovas Grincevičius. Korpo
racijoje Vincukas, taip jį 
dažniausiai vadindavo drau
gai, gana puikiai jautėsi, bu
vo mylimas ir gerbiamas 
savo kolegų.

1944 m. emigravęs, ra
šytojas apsistojo Vokietijo
je. Čia tęsė studijas Tiubin
geno universitete, dėstė vo
kiečių kalbą Reutlingeno 
lietuvių gimnazijoje, tapo 
lietuvių studentų ateitininkų 
pirmininku Vokietijoje. Čia 
jisai priimamas į Lietuvių 
rašytojų draugiją.

1946 m. "Patria" leidyk
la išleido Vinco Kazoko 
verstą Antano Maceinos 
studiją "Didysis inkvizito
rius", o 1948 - Arthuro 
Kostlerio "Nulis ir begaly
bė". Taigi Lietuvoje pradė
jęs dirbti kaip publicistas, 
Vokietijoje V. Kazokas iš
kilo kaip sumanus, kruopš
tus vertėjas. Poezijos taip 
pat neužmetė. Ją spausdino 
ką tik pradėjusiuose eiti 
"Aiduose", kituose leidi
niuose bei išeivių almana
che" Tremties metai" (1947). 
Beje, jis buvo ir šio almana
cho redkolegijos narys.

1947 m. vedė Genovaitę 
Budreikaitę ir 1949 m. pra
džioje išvyko gyventi į toli
mąją Australiją.

Genovaitė ir Vincas Ka
zokai apsigyveno Sidnio 
mieste, kur ir būrėsi dau
giausia lietuvių. Gana akty
viai įsitraukė į lietuviškąją 
veiklą. Rašė ką tik pradėju
sioje eiti "Mūsų pastogėje", 

o nuo 1950 m. redagavo 
kultūros žurnalą "Užuovėja".

Nuo pat Australijos lie
tuvių bendruomenės (ALB) 
įsikūrimo pradžios buvo 
renkamas į vadovaujančius 
postus. 1951-1953 m. buvo 
ALB krašto valdybos vado
vas švietimo reikalams, 
1960-1962 - Krašto valdy
bos vicepirmininkas. Nuo 
1957 V. Kazokas - ALB 
krašto, kultūros tarybos lite
ratūrinės sekcijos seniūnas. 
1960-1962 - krašto kultūros 
tarybos pirmininkas.

1956 m. poetas tapo Sid
nio lietuvių menininkų 
"Plunksnos" klubo pirmininku.

Mykolo Morkūno spaus
tuvė JAV 1953 m. išleido 
pirmąją V. Kazoko poezijos 
knygelę "Sapnų pėdomis". 
Tas nedidelis rinkinukas, 
neturintis net šimto pusla
pių, skaitytoją patraukia 
nuoširdumu, švelnumu, net
gi savotišku paprastumu. 
Eilėraščių forma tradicinė. 
Poetas į viską žiūri realiai, 
retsykiais visa tai "pamaišy
damas" romantiškomis gai
delėmis.

Be kita ko, Vincas Kazo
kas savo kūrybą skelbė "Ai
duose", "Lietuvių poezijos 
antologijoje", literatūros 
metraštyje "Gabija", antolo
gijoje "Vainikas. Kryžius. 
Lelija" bei kitur.

Nuo 1961 metų poetas 
pradėjo redaguoti Australi
jos lietuvių laikraštį "Mūsų 
pastogė". Šis darbas su 
trumpa ketverių metų per
trauka truko ištisą dvide
šimtmetį - iki pat mirties 
1984 m. spalio 30.

Jau po mirties, 1989 m. 
pabaigoje, "Nidos" knygų 

klubas Londone išleido V. 
Kazoko eilėraščių rinktinę 
"Ugnis ir žodis". Ją gan 
gražiomis iliustracijomis 
iliustravo dailininkas Leo
nas Urbonas. Knygos su
darymu ir išleidimu rūpino
si poeto žmona. Šių eilėraš
čių forma ir tematika gero
kai skiriasi nuo 1953 metais 
išspausdintų kūrinių. Čia 
daugiau filosofinių tekstų, 
savotiškų išvadų. Rašytojas 
sprendžia būties, egzistenci
jos, išlikimo ir tautiškumo 
išlaikymo svetimoje žemėje 
problemas. "Ir mes sodi
name medžius./ Bet kokią 
ištvermę jie ženklins./ Jei 
juos sodiname ne gimtojon 
žemėn?" ("Medis", P.46).

Spalio mėnesį Kapčia
miestyje, dalyvaujant poeto 
žmonai G. Kazokienei, mi
nėsime rašytojo gimimo ir 
mirties datas. Draugus, pa
žinojusius V. Kazoką, kvie
čiame dalyvauti.

Juozas Žitkauskas 
("LA" 1994 Nr. 10)

* * *

MIRĖ PROF. DR. MARIJA 
GIMBUTIENĖ

Iš Santa Monicos, Calif 
mums pranešė, kad vasario 
2 d. rytą, ligoninėje mirė 
prof. dr. Marija Gimbutie
nė, daugelio archeologijos 
srities mokslinių straipsnių 
ir knygų autorė.

Jos išsimokslinimo ke
lias ėjo per Vilniaus, Tue- 
bingeno, Hartfordą ir ilgiau
sia Californijos universi
tetus.

Velionė buvo gimusi 
1921 m. sausio 23 d. Vilniuje.

* * *

NEPAŽĮSTAMŲ 
VAIDUOKLIŲ ŽAIDIMAI

Paulius Subačius
4

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Šviesos vis artėja ir ryš
kėja. Šlapias stiklas jas dar 
labiau padidina. Bet dabar 
jau stebiu jas ramiai ir jau
čiu užtekančią nevilties 
žvaigždę. Jau iš pat pradžių 
žinojau, kad nieko neįvyks, 
o dabar dar tie klausimai 
visiškai sugadino svajingą 
nuotaiką. Grįžtu tikrovėn. 
Dar kelios sekundės ir vėl 
liksiu vienas ir vėl spokso- 
siu į nuobodžiausią kelio 
tiesiąją lietuje.

Šviesytės išnyksta dar 
sykį. Šį kartą tai įdubimas 
kelyje. Visiškai nusivylęs 
nepasisekusiu žaidimu, tai
kiai stebiu švytintį kelio 
lanką toje vietoje, kur turėtų 
prasidėti nuokalnė. Mes 
susitiksime kaip tik ten.

Juosta pradeda šviesėti ir 
staiga turiu primerkti akis 
nuo akinančios šviesos. Du 

deglai, apšviečiantys artė
jantį įėjimą, staiga pavirto 
akinančiomis pasienio švies
tuvų šviesomis. Netikėtai 
užkluptas pasimetu. Rodos, 
jog nuo akių tinklainių atsi
mušusi šviesa išstums akis 
iš akiduobių. Nauja staig
mena. Vis dar apakintas, 
pajaučiu pažįstamą kuteni
mą pilvo apačioje. Tai jaus
mas, kurį jauti krisdamas 
žemyn, staigiai pasikeitus 
slėgimui. Nebus jokios ko
vos. Aš ir mano plieninis 
žirgas krentam kaip akme
nys tiesiai į kunkuliuojantį 
pragaro katilą. Keista, bet 
mintis apie pragarą kaip ir 
apie mirtį, manęs visiškai 
nesujaudino. Negi aš tikrai 
neturiu nieko šiam pasauly, 
dėl ko būtų verta pasilikti ir 
kovoti? Ar aš nieko tikrai ir 
nevertinu?

Vos pagalvojęs apie am
žiną degimą pragare, pasie
kiu duobės apačią, ir maši
nai pradedant kilti atgal 
aukštyn, suprantu, kad prie- 
tranka vairuotojas kitoje 
mašinoje įjungė ilgas švie
sas vos išrėpliojęs iš duo
bės. Kai kurie silpnapročiai 
besmegeniai negali suprasti, 
kaip tai paveikia priešinga 
kryptim važiuojančius vai
ruotojus. O ypatingai naktį, 
kai dauguma važiuoja pu
siau užmigę. Jie patys nėra 
jokia išimtis ir karts nuo 
karto tai patiria, bet ne - per 
kietas kaktas į sustingusias 
smegenis žinojimo kibirkš
tys nepasiekia. Arba dar 
blogiau - kai kurie įjungia 
ilgąsias, keršydami kažkam 
už tai, kad prieš dvi valan
das juos kas nors kitas apa
kino netyčiom. Nekenčiu!

Galvoje švystelėjus ne
apykantos minčiai, akys nu
sileidžia link automobilio 
prietaisų skydo ir pačiame 
jo viduryje pamatau ryškiai 
šviečiančią mėlyną šviesytę 
su mėnulio pusrutuliu bei 
trim iš jo išeinančiais brūkš
niais...

Nebegaliu daugiau visos 
šitos nesąmonės pakęsti. 
Prie tų nelemtų šmėklų, ku
rios gąsdina mane visą va
karą, dabar dar kaltas ir 
kvailas jaučiuosi. Vėl grįžti 
prie lėlės ir kostiumo? To 
tai jau ne!

Staigiu judesiu ištiesiu 
virpančią dešinę ranką ir 
pasuku radio imtuvo garso 
ratuką. Iš garsiakalbių už
pakaly pasigirsta kažkokios 
dainos ritmas. Net nežinau 
ar ji man patinka ar ne - da
bar tai nesvarbu. Tik kaip 
nors užpildyti pražūtingą 
tuštumą, kuri baigia iš ma
nęs iščiulpti paskutinius gy
vasties syvus. Ne, čia per 
daug rami ir vienoda melo
dija. Aš ją esu girdėjęs. 
Čia Bcthoven'o šeštoji. Ne, 
šitokią naktį Bcthoven’o ne
galiu klausyti. Suku stočių 
ratelį į kairę ir į dešinę, ieš
kodamas ko nors trankesnio 
ir garsesnio. Reikia muzi
kos, kuri savimi pripildytų 
aplinką, o ne klausytoją į 
save įsijausti kviestų. Ko 
gero dar vėl naujos baidyk
lės pradės vaidentis.

Mašinos šviestuvai už

griebia šalikelės ženklą. 
Mėlyname fone man saliu
tuoja storulis benzino pyli
mo automatas. Pagaliau. 
Vėl tikras apgyvendintas 
pasaulis. Tik pora kilomet
rų ir galėsiu bent trumpai 
atsikvėpti nuo pašėlusios 
vaiduoklių nakties. Nebe
svarbu, kas manęs laukia ši
toj benzino stoty. Jei ne 
draugiškai pasikalbėt, tai 
bent susipykt su kuo nors 
galėsiu. Man nesvarbu. Aš 
rimtai negerai jaučiuosi.

* * *
Už posūkio jau matau 

reklamos šviesas naujoje 
degalinėje. Sudie, vaiduok
liai! Sudie, niekingas vieš
keli! Sudie, tamsūs nasrai 
ir dantys! Bet kaip ilgai aš 
nuo jų pasislėpsiu? Ir kur? 
Jie tik nutils trumpai, kol 
mano aplinkoje bus garses
nių ir šviesesnių už juos. 
Bet jie kantrūs ir jie pa
lauks. Puikiai žinau, kad jie 
vėl mane suras, vos tik vėl 
pasiliksiu vienas vienas ty
lioje tamsoje.

(Pabaiga)
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Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos minėjime dainuoja Janina Čekanauskienė. 
Raimonda Apeikytė.

Prie pianino muz.
V. Gilio nuotr.

Iš visur apie viską

Į NAUJĄJĮ "MUZIKOS ŽINIOS" 
ŽURNALĄ ŽVELGIANT

(Atkelta iš 5 psl.)

konservatorijos, bet ir su 
Lietuvos simfoninių orkes
trų ir kamerinių ansamblių 
gimimu bei plėtojimu, o 
taip pat instrumentinių mo
kyklų formavimusi.

Apie Lietuvos Muzikos 
akademijos plėtotę ir jos 
veiklą rašo Stasys Sližys. 
Kitoje "MŽ" žurnalo vietoje 
Stasys Sližys prisimena 
prieš 10-tį metų mirusį mu
ziką Alfonsą Mikulskį: 
"...A. Mikulskis su giliu 
įsitikinimu liaudies meną 
laikė, o ypač liaudies dainą 
ir muziką, lietuvių meno pa
grindu... per Čiurlionio an
samblį, kankles ir kitus tau
tinius instrumentus ir tauti
nius šokius, paskleidė lietu
vių tautinį meną po platų pa
saulį...kuriame garsūs Vo-

PREZIDENTO 
B. CLINTONO 
LANKSTUMAS 
POLITIKOJE

(Atkelta iš 4 psl.)

Lenkijos bei kitų Rytų Eu
ropos šalių narystės NATO 
klausimo sprendimas. Tie
sa, reikia pripažinti, kad gan 
greitai sureaguojama, kai iš
kyla Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Baltijos šalių 
klausimas. Bet vis tiek B. 
Clintono užsienio politikos 
dominantė - Rusija. O Eu
ropa, jo nuomone, pirmą 
kartą istorijoje turi galimy
bę susivienyti demokratijos, 
laisvos rinkos ir egzistuo
jančių rubežių pripažinimo 
pagrindu. Kaip gi tada su 
Serbija, Bosnija? O juk 
Amerika turi įsipareigoji
mus išlaikyti taiką ir tvarką 
Europoje.

Gal gi ateinančiais prezi
dentavimo metais matysime 
B. Clintoną sustiprėjusiu ir 
lanksčiu užsienio politiku. 

kietijos ir Amerikos muzikai 
ir muzikos kritikai pajuto lie
tuvių muzikos širdį, glūdinčią 
jų liaudies dainose".

Lietuvos muzikos akade
mijos choro dirigavimo ka
tedros profesorių Rimtautą 
Kašponį, užkalbinęs Arvy
das Jackus, jam pateikė tre
jetą klausimų, o apie Klai
pėdos chorinės bendrijos 
"Aukuras" veiklą, jai sulau
kus 5 metų amžiaus, rašo 
Judita Kiaulakytė.

Seka Romos Mastienės 
pasakyta kalba atsisveiki
nant su a.a. Prudencija Bič- 
kiene- Jokubauskiene.

Apie praėjusiais metais 
mirusią Lietuvos operos ir 
operetės solistę Gražiną 
Matulaitytę - Rannit, rašo 
Salomėja Valiukienė.

Muzikinėje kronikoje 
surinkta plati lietuviškos mu
zikinės veiklos santrauka.

"MŽ" žurnalo puslapiuo
se yra ir nemažai nuotrau
kų: muzikų švenčiančių 80 
ir 85 metų sukaktis, iškelia
vusių į amžinybę ir kitų.

Lengvo mėlynumo spal
vos viršelio prišakinė dalis 
papuošta a.a. solistės Pru- 
dencijos Bičkienės - Joku- 
bauskienės nuotrauka. Pas
kutinis viršelio puslapis 
(kaip ir praeityje), išmargin

TRANSPAK Į
Talpintuvai į Lietuvą siunčiami kas savaite.

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
Pinigai pervedami doleriais

Maisto siuntiniai, nuo $39 - iki $ 98.
Siųskite per seniausią persiuntimo į Lietuvą įstaigą

TKĄMSP^K ROTA DEGUTIENĖ
216 943-4662

28262 Chardon Rd. Willoughby Hills, OH 44092

TIRA MS K Chicago tel. 312 436-7772 
2638 W. 69th Street CHICAGO, IL 60629 

Populiariausias dienraštis Lietuvoje - "Lietuvos Rytas", metams $149 oru.
Priimam Užsakymus. . ii
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tas aukotojų pavardėmis. 
Žiūrint iš estetinio taško, 
manau, tiems sąrašams rei
kėtų paieškoti vietos kur 
nors kitur, o kad ta dalis ne
liktų visiškai tuščia, šiek 
tiek padidinus, galėtų tikti 
kad ir ta emblema kuri telpa 
"MŽ" žurnalo 39-tame pus
lapyje.

Žurnale randasi ir pora 
rašinių, kuriuos jau teko 
skaityti ir periodinėje spau
doje. Tad ir reikėjo pažy
mėti iš kur jie buvo paimti 
(panašiai kaip ir su Juozo 
Žilevičiaus straipsniu buvo 
padaryta).

"MŽ" spausdinimo dar
bas atliktas Mykolo Morkū
no Chicagoje.

Žurnalo kaina $5.00.
"Muzikos Žinių" priedas 

- B. Brazdžionio žodžiams 
komp. Jono Govedos sukurta 
daina "Viešpaties pasaulis".

1994 m. sausio 20 d.

* * *

SAULĖLEIDŽIO 
SONETAI

A.a. Stasio Santvaro 
paskutinė poezijos knyga, 
išleista Vilties Draugijos, 
įrišta į kietus viršelius ir 
sukrauta Dirvos redakcijoje.

Knyga parduodama po 
10.00 dol. ir gaunama šiuo 
adresu: DIRVA 
19807 CHEROKEE AVĖ. 
CLEVELAND, OH 44119

(Atkelta iš 2 psl.)

Aukštųjų Rūmų nariams jis 
pasakė laukiąs bendrų pa
stangų, skatinant civilinę 
taiką, pastovumą, vieningu
mą ir atsinaujinimą. Jelcino 
minimas "atsinaujinimas" 
yra pasaulyje išgarsėjusio 
Žirinovskio nuolat kartoja
mas "tautinis atgimimas". 
Įdomu, kad Rusijos naujoji 
konstitucija, kurią suprojek
tavo Jelcinas, nors turėjo 
nemažai kritikų, tačiau jų 
tarpe nebuvo Žirinovskio. 
Jis labai pritaria tai prezi
dento galią sustiprinusiai 
konstitucijai.

Dar nevisai aišku, kas iš 
tiesų praktiškai valdo Rusi
ją. Kaip JAV prezidentas 
Clintonas, kuris atsivežė iš 
Arkanso valstijos, kur jis 
buvo gubernatorius, vieną 
kitą patikimą bendradarbį į 
sostinę, kur jie dabar dirba 
Baltuosiuose Rūmuose, pa
našiai Jelcinas padarė su sa
vo kolegomis Sverdlovske, 
kur jis pasižymėjo, kaip pir
masis komunistų partijos 
sekretorius. Prezidento šta
bo viršininkas yra Sergėjus 
Filatovas, ekonominių re
formų šalininkas. Sakoma, 
kad jo įtaka sumažėjo, kai iš 
vyriausybės pasitraukė eko
nomistas Jegoras Gaidaras. 
Prezidentūroje pasimatymus 
su prezidentu Jelcinu kon
troliuoja kitas senas bičiulis, 
iš "Sverdlovsko mafijos" 
narys Viktoras Iljušinas ir jo 
padėjėjas irgi iš Sverdlovs
ko, Juris Baturinas. Šie du 
Jelcino artimi darbuotojai 
abu esą reformų priešai.

Vyriausybės reformose 
Jelcinas panaikino dvi mi
nisterijas, tačiau įsteigė tris 
naujas. Panaikinta geležin
kelių ministerija ir savo ko
rupcija visame pasaulyje iš
garsėjusi ekonominių ryšių 
su užsienių ministerija. 
Trys naujos ministerijos 
skirtos: civilinei gynybai, 
Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugai ir tautybių rei
kalams. Dabar Rusijoje bus 
23 ministerijos ir 44 specia
lūs komitetai. Kai kurios 
ministerijos ir komitetai iš

imti iš ministro pirmininko 
jurisdikcijos ir priklausys 
tiesiog prezidentūrai. Tai 
gynybos, vidaus reikalų ir 
užsienio reikalų ministeri
jos. Be to, prezidentas pri
žiūrės: pasienių apsaugos, 
šnipinėjimo, radijo-televizi- 
jos bei informacijos komi
tetus.
Žirinovskis laukia

Nors savo šnekomis pa
garsėjęs parlamento narys 
Žirinovskis nelaikomas 
svarbiu valstybininku, jis 
kartais parodo įžgvalgumą 
ir vado savybes. Svarbiau
sia, jis patraukia nemažai 
rusų balsuotojų. Prieš par
lamento rinkimus jis pasakė 
televizijos kalboje: "Rusijos 
žmonės turi tris kelius: vie
nas - balsuoti už Gaidaro ir 
Javlinskio reformas, kurios 
rusų tautą nuvedė į katas
trofą ir krizę; antras kelias - 
balsuoti už koministus ir 
grįžti atgal į žiaurią diktatū
rą ir trečias pasirinkimas - 
balsuoti už mano partiją". 
Stebėtojai primena, kad po 
Pirmojo Pasaulinio karo 
Vokietijoje 1928 metais rin
kimuose nacionalsocialistų 
darbo partija, vadovaujama 
Adolfo Hitlerio, gavo 809, 
000 balsų. Po dviejų metų, 
1930 m. balsavimuose ta 
pati partija laimėjo jau 6.4 
mil. balsų. Panašiai gali bū
ti Rusijoje su Žirinovskiu. 
Kai kurie rusai siūlo Jelci
nui įtraukti Žirinovskį į vy
riausybę ir duoti jam kokį 
nelengvą uždavinį, kaip ko
va su nusikaltimais. Tas pa
rodytų rusams balsuoto
jams, kad Žirinovskis rim
tam darbui netinka, o suge
ba tik aušinti savo didelę 
burną. Rusų opinijos tyri
mai parodė tuoj po rinkimų, 
kad 39 proc. balsavusių sa
kėsi ir vėl balsuosią tik už 
Jelciną, o kiti 52 proc. pasa
kė, jog ateityje jie planuoja 
balsuoti "už ką nors kitą". 
Daug rusų bijo, kad tas "ki
tas" nebūtų Žirinovskis.

"SVEIKATA"
Tai vienintelis sveikatos 

mokymo žurnalas Lietuvo
je. Jame rašo žymiausi Lie
tuvos medikai. Pagrindinė 
tematika: kaip apsisaugoti 
nuo ligų, kaip elgtis susir
gus, kaip gydytis prieš krei
piantis į gydytoją. Spausdi
nami ir pasaulio lietuvių - 
gydytojų straipsniai.

Žurnalo kaina užsienyje 
- 30 dol. metams, 15 dol. 
pusmečiui. Užsisakykite 
"SVEIKATOS" žurnalą! 
Jame ne tik rasite naudingų 
žinių. Žurnalas bus Jūsų 
svečias iš Lietuvos.

312-778-7500 
Rolandas Bartašiūnas 
5620 S. Claremont Avė. 
Chicago, IL 60636
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Neringos Skaučių Tunto sesės "Kalėdoja" Slovėnų senelių namuose. Fleita groja Venta 
Civinskaitė. V. Nasvytytės-Klimienės nuotr.

"Trys Karaliai" pasakoja Neringos sesėms apie Lietuvos kai
mus senovėje. (V. Nasvytytė-Klimienė, I. Civinskienė, I. Hallal).

V. JuodišiOtės-Rubinski nuotr.

CLEVELANDO
NERINGOS SKAUČIŲ 

TUNTAS 1993 m. gruodžio 
mėn. 6 d. "Kalėdojo" Slovė
nų Senelių Namuose. Pa
giedojusios lietuviškas ir

angliškas giesmes, pasveiki
no senelius ir padovanojo 
pačių pagamintus kalėdi
nius papuošalus. Jau antri 
metai Neringietės atlieka 
tokį kalėdinį "gerą darbelį".

* * *

1994 m. SAUSIO 3 D.
NERINGOS TUNTAS 

PRADĖJO NAUJŲ METŲ 
DARBĄ su ypatinga "Trijų 
Karalių" sueiga. Prityrusios 
skautės kandidatės, vado
vaujamos ps. Virginijos 
Juodišiūtės-Rubinski, su
ruošė skautišką "Rodom- 
Darom" programą, kurioje 
sesės mokėsi signalizacijos, 
Morzės abėcėlės ir pėdsakų 
sekimą gamtoje. Po to, 
"Trys Karaliai" aplankė tun
tą, papasakodami apie Trijų 
Karalių apeigas senovės lie
tuvių kaimuose. Trys Kara
liai, sužavėti Neringiečių 
gražiai sugiedotomis ir pa
grotomis Kalėdinėmis gies
mėmis, seses apdovanojo 
saldainiais.

* * *

Alytaus gimnazijos mokytojai, mūsų 
klasės auklėtojai, vyr. skautininkei

ONAI TARVYDAITEI - 
ROZNIEKIENEI

mirus, reiškiame užuojautą jos dukros 
LILIJOS KIZLAITIENĖS šeimai ir kartu 
liūdime.

Anelė ir Gerardas Juškėnai 
Cleveland Heights, Ohio

A. A.
LEONUI LEVECKUI

mirus Toronte, žmonai MAIGAI, VAIKAMS, 
broliui STEPUI su šeima Floridoje, 
artimiesiems giminėms reiškiame užuojautą 
ir kartu liūdime.

Elena ir Henrikas Andruškos

LITUANISTIKOS 
TYRIMO IR STUDIJŲ 
CENTRAS PRANEŠA

• Skirmantė Jakštaitė, istori
kė iš Vilniaus, kuri yra Litu
anistikos tyrimo ir Studijų 
Centro Chicagoje ilgalaikė 
bendradarbė, išvyko į Lie
tuvos Ambasadą Washing- 
tone talkininkauti jos archy
vų tvarkyme. Ji padės at
rinkti istorinės reikšmės do
kumentus ir leidinius, kurie 
numatomi perkelti į atitin
kamus Lietuvos archyvus.
• Lietuvos Ambasada Wash- 
ingtone į Lituanistikos Tyri
mo ir Studijų Centrą atsiun
tė 74 dėžes senos periodi
kos. Anot Centro pirminin
ko prof. dr. Jono Račkaus
ko, siuntoje yra daug vertin
gų žurnalų ir laikraščių iš 
pirmojo Lietuvos Respubli
kos nepriklausomybės lai
kotarpio. Jie papildys Pa
saulio Lietuvių Archyvo 
rinkinius, kurie nuolat pri
traukia tyrinėtojus iš įvairių, 
pasaulio kraštų.

• Lietuvių Švietimo Išeivi
joje Archyvo iniciatoriai dr.

Š.m. sausio 24 d. Jungti
nis Amerikos Pabaltiečių 
Komitetas ir kitų organiza
cijų atstovai buvo pakviesti 
į Baltuosius Rūmus, kur bu
vo informuoti įvairiais klau
simais dėl Pabaltijo respub
likų. Šį susitikimą organi
zavo ir pravedė Specialusis 
Prezidento Asistentas ir 
Tautinio Saugumo Tarybos 
direktorius Rusijos, Ukrai
nos ir Eurazijos reikalams 
Nicyholas Bums. Taip pat 
diskusijose dalyvavo tos pa
čios instritucijos atstovas 
John B. Beyrle ir Valstybės 
Departamento atstovas 
Walter Andrusyszyk.

Pranešimai ir diskusijos 
tęsėsi dvi valandas Indian 
Treaty salėje, dalyvaujant 
virš penkiasdešimties Ame
rikos estų, latvių ir lietuvių 
bei svečių iš Washingtono 
valdžios įstaigų. ALTUI 
atstovavo Wash., DC atsto
vas dr. Jonas Genys ir Vin- 
cent Boris. Dr. J. Geniui 
buvo pavesta į pasitarimą 
pakviesti daugiau lietuvių 
veikėjų iš Washingtono ir 
artimų apylinkių.

Valdžios pareigūnai užti
krino, kad JAV prezidentas 
rūpinasi Pabaltijo valstybių 
reikalais. Jie paminėjo pen
kis atvejus, kai prezidentas 
Clintonas tais klausimais 
kalbėjo su Rusijos preziden
tu Jelcinu ir net parašė laiš
ką. Rusija buvo spaudžia
ma išvesti kariuomenę iš 
Latvijos ir Estijos 1994 me
tais. Rusų karininkams bu
vo statomos gyvenvietės. 
Skundai dėl žmogaus teisių 
pažeidimų negali būti sieja
mi su kariuomenės laikymu 
suvereniose valstybėse. 
JAV yra pažadėjusios šį 
klausimą kelti Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijos (CSCE) metu. 
Rusijos užsienio reikalų mi
nistro Kozyrevo pareikšti 
norai vėl dominavimo buvu
sioje Sovietų Sąjungos teri
torijoje yra nepriimtini ir 
nepateisinami. Tuo reikalu 
Valstybės Departamentas 
padarė specialius pareiški
mus, priešingus Kozyrevo 
norams.

Prieš penketą metų JAV 
Valstybės Departamentas 
buvo išleidęs oficialų pa-

Kęstutis Pečkus ir prof. dr. 
Jonas Račkauskas aptarė 
būsimo archyvo darbus, 
prieš dr. Pečkui sugrįžtant iš 
Chicagos į Vilniaus Peda
goginį Universitetą. Archy
vas bus išvystytas Račkaus
ko vadovaujamame Litua
nistikos Tyrimo ir Studijų 
Centre, viename rinkinyje 

reiškimą: JAV politika Pa
baltijo kraštų reikalais. Su
sitikime valdžios pareigūnai 
buvo spaudžiami šį pareiš
kimą patikslinti, nes Pabal
tijo valstybės atgavo nepri
klausomybę ir rūpinasi savo 
saugumu. Stiprus pasisaky
mas už Pabaltijo respublikų 
saugumą sumažintų Kozy
revo norą daryti pareiški
mus, priešingus Amerikos 
užsienio politikai. Neabejo
jama, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija taps naujos karinės 
organizacijos "Partnerystė 
už taiką" narėmis. Jau ir 
dabar šiuo reikalu yra už
megzti įvairūs ryšiai. Bus 
įvykdyta "Baltic-American 
Enterprise Fund" programa 
ir jau veikia "Peace Corps" 
daliniai.

Diskusijų metu kilo daug 
įdomių klausimų: kokia 
nuomonė dėl maksimalaus 
Kaliningrado srities apgin
klavimo: ar galioja 1920 
metų sutartys su Sovietų 
Rusija; ką Amerika darytų, 
jei Rusija vėl pultų Pabalti
jo valstybes; kodėl rusų 
okupantai negrįžta į Rusiją, 
mylimą tėvynę kai anglų ir 
kitų valstybių kolonistai grį
žo namo: ar amerikiečiai 
tiki, kad estai ir latviai 
skriaudžia rusus. Tiki ar 
netiki, bet yra pažadėję tą 
reikalą studijuoti. Rusija 
sako, kad daug rusiškai kal
bančių žmonių gyvena už 
Rusijos ribų ir ji turi teisę 
jais rūpintis. Tačiau ameri
kiečių nuomone tas rūpini
masis neturi sietis su kari
nėmis intervencijomis arba 
bandymais įsigyti įtakos 
sferas. Valstybių sienos turi 
būti neliečiamos, o svetima 
kariuomenė neturi būti lai
koma kitų valstybių teritori
joje be jų sutikimo ir nesi
laikant Jungtinių Tautų 
chartos.

Susitikimas buvo oficia
liai uždarytas prie mikrofo
no pakvietus Jungtinio Ame
rikos Pabaltiečių Komiteto 
pirmininką J. Simonsoną. 
Jis nuoširdžiai padėkojo 
valdžios pareigūnams, o da
lyviai jam pritarė plojimais. 
Numatoma panašius susiti
kimus rengti ir ateityje.

ALTO INF.

sukomplektuojant jau čia 
turimą gausią mokyklų ar
chyvinę medžiagą bei ją pa
pildant naujais duomenimis. 
LTSC prašo visų lituanisti
nių mokyklų vedėjų, moky
tojų ir moksleivių mokyk
linius dokumentus, nuotrau
kas ir leidinius, paskirti 
Švietimo Archyvui.



■ laiškai Dirvai
Atviras laižkas

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SEIMO PIRMININKUI 

Česlovui Juršėnui
Mandagumas, tikriau

siai, reikalautų laišką adre
suoti "Didžiai Gerbiamam...", 
tačiau šitaip negaliu daryti. O 
kodėl? - suprasite perskaitę 
šį laišką iki galo.

Stebint Jus pirmininkau
jant Seimo posėdžiams, vi
sų pirma krenta į akis Jūsų 
pabrėžtinas arogantiškumas, 
beapeliacinis pasitikėjimas 
savo veiksmų teisingumu, 
na ir paniekinanti šypsenė
lė, kad Jūs teikiatės apmesti 
akimis prieš Jus sėdinčius 
Seimo narius. Visa tai man 
primena Jus kaip, savo lai
ku gerai žinomą, LKP CK 
lektorių, skaitantį visuome
nei paskaitą tarptautinės po
litikos tema. Ta pati laiky
sena, ta pati kalbos maniera, 
tas pat šmaikštavimas liau
diškais posakiais ir tarptau
tiniais terminais ir tas pat 
Jūsų įsivaizduojamas, betgi 
labai ir labai tariamas, pra
našumas prieš auditoriją.

Nekartą teko klausytis 
Jūsų paskaitų. Kaip tikriau
siai ir Jūs atsimenate, jų tu
rinys dažniausia būdavo tas 
pat - Amerikos "imperializ
mo pabaisa", talkinama "vo
kiškųjų revanšistų" bei 
"angliškųjų kolonizatorių", 
kėsimasi užvaldyti pasaulį, 
o "taikos balandis" Sovietų 
sąjunga tvirtai stovi sargy
boje ir pasiruošusi kiekvie
nu momentu duoti triuški
nantį atkirtį. Sėdėdavau 
tose paskaitose, klausyda
vausi nepaprastai išraiškių 
epitetų ir galvodavau, ne
jaugi išsilavinęs, aukštąjį 
mokslą baigęs ir, be abejo, 
mąstantis žmogus gali taip 
kalbėti ir su tokiu patosu 
įrodinėti, kad juoda yra bal
ta ir atvirkščiai! Tad savai
me kildavo klausimas kokie 
paskatai verčia taip daryti?

Nenorėdamas Jumyse 
matyti vien neigiamą, ap- 
mąsčiau daugybę variantų, 
tačiau nežiūrint kiek besi
stengiau, teradau tik du ga
limus - fanatizmas arba kar
jerizmas. Tai labai griežtas

GERIAUSIOS SĖKMĖS!
DIRVĄ purenti, kuri at

neštų gerus vaisius, neužten
ka geros žagrės ir vadovo.

Jai reikia gerų žurnalistų, 
korespondentų ir visų kitų 
sričių bendradarbių ir žino
vų, kurie ją padaro įdomią, 
patrauklią ir mielai skaitomą.

Šių dienų skaitytoją su
dominti nėra lengva. De
mokratijoje egzistuoja kom
petencija. 

įvertinimas ir dėl to nepa
prastai liūdna, nes, kaip te
ko skaityti literatūroje, filo
sofai tuos abudu "izmus" ri
kiuoja į vieną gretą, kadan
gi, jų nuomone, vienas ir ki
tas realizuojami pasitelkiant 
niekšybę!

Taigi, ta "praeities kup
ra", apie kurią Jūs kalbėjote 
savo rinkėjams Ignalinoje ar 
Švenčionyse, nėra paprastas 
fizinis trūkumas, dėl kurio 
žmogus negali būti smerkia
mas, bet sunki moralinio 
nuosmukio našta, kurią, nu
simesti deja, labai ir labai 
sunku.

Ir štai, Seimo pirmininko 
rinkimai. Jūs siūlomas į 
šias pareigas. Manau, jog 
Jūs ir tada jau jautėte ant 
pečių tą nemalonų nešulį, 
tačiau Seimo nariams apie jį 
neužsiminėte ir nebandėte, 
tuo remdamasis, nuo siūlo
mų pareigų atsisakyti. At
virkščiai, į repliką iš salės 
dešinės, Jūs, veide saldžia- 
rūkštę šypsenėlę palietęs 
pykčiu, atsakėte, jog kandi
datuoti į šias pareigas neat
sisakote. Dabar, suprantama, 
galima teisintis, atseit mane 
išrinko ir man nieko daugiau 
neliko, kaip tiktai vykdyti 
Seimo daugumos valią. 
Taip, kad Jus išrinko, nie
kas negali nuneigti, betgi 
turbūt net darželinukui aiš
ku, kad už Jus balsavę Sei
mo nariai, greičiausia, ne 
vienas turi savo, ne mažes
nę, o galgi net ir didesnę, 
"praeities kuprą". Galbūt, 
visgi tada reikėjo Jums pa
bandyti pasakyti - "Gerbia
mi Seimo nariai, nerinkite 
manęs pirmininku, nes ma
tote kokią "kuprą" aš turiu. 
Kaipgi atrodys visų akyse 
Lietuva, jeigu jos Seimo 
pirmininkas bus žmogus 
moraliai kuprotas?"

Va, jeigu Jūs būtumėte 
taip ar panašiai pasakę, tai 
nežiūrint kokie bebūtų buvę 
balsavimo rezultatai, aš į 
Jus kreipdamasis, visada ra
šyčiau: "Didžiai Gerbiamas

Todėl ir DIRVAI mano 
linkėjimai yra, kad naujas 
importas iš Lietuvos ją at
naujins, ir patrauks didelį 
naujų ir senų skaitytojų būrį.

Šiai naująjai DIRVAI 
paremti siunčiu čekį sumoje 
šimto dolerių.

Su pagarba,
Vytautas Šeštokas' 

Los Angeles, CA.
1994 m. Sausio 28 d.
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Klaipėdos uostas tuščias. Per 4 valandas praplaukė vienintelis laivas "Nėr tunas". Uosto 
vaizdas iš Smiltynės. P Jogos nuotr.

ponas Juršėnai" ir ateityje 
rinkimuose, kuriuose Jūs 
bedalyuvautumėte, visada 
balsuočiau už Jus.

Jums gali kilti klausi
mas, kodėl šį laišką skelbiu 
išeivijos spaudoje? Tam 
priežasčių gana daug, bet 
svarbiausia iš jų yra ta, kad 
Jūs anksčiau minėtose pa
skaitose, piešdamas "ameri
koniškojo imperializmo 
siaubą", vienaip ar kitaip 
užsimindavote ir apie tau
tiečius, kurių atstovai visus 
tuos 50 metų atkakliai ko
vojo, kad Lietuvos laisvės 
byla nebūtų užmesta į ar
chyvą dūlėti. Nuskambėda
vo jų adresu netgi "tautos 
atplaišų", "fašistiniu pakali
kų" ir panašūs epitetai. Da
bar gi, Jūs jau gana ilgą lai
ką darbuojatės aukščiausio
se valdžios struktūrose, 
vykstate į užsienius ir tenai 
susitinkate su lietuviais, ta
čiau, kiek žinoma, niekas 
negirdėjo iš Jūsų netgi atsi
prašymo užuominos ar ko 
nors panašaus. Tad, kaip 
Jūs galvojate, ar šitokia lai
kysena mažina "praeities 
kupros" turinį, ar jį papildo?

Kada atvykę į Lietuvą 
tautiečiai klausia, kaip verti
nate savo Seimo pirminin
ką, apgailestaudamas turiu 
atsakyti, kad jis, greičiausia, 
vėl fanatiškai vykdo savo 
partijos valią, nesigilinda
mas į tai, ar ji sutampa su 
tautos valia ir ar tai naudin
ga šaliai.

J. Blaškys 
Vilnius, 1994.01.24

IŠ LITU ISTORIJOS
Pirmieji lietuviško lito 

banknotai buvo atspausdinti 
Vokietijoje, vėlesni Čekos
lovakijoje ir Anglijoje. Ir 
iki 1924-ųjų cirkuliavo tik 
popieriniai litai ir centai. 
Pastarųjų banknotų būta vie
no, dviejų, penkių, dešim
ties, dvidešimties ir pen
kiasdešimties centų vertės.

Lietuviškos monetos 
apyvartoje pasirodė tik 
1925-aisiais. Visos: bronzi

Atsiliepkite Panevėžio gimnazistai

Panevėžio Berniukų 
Gimnazija (dabar vadinama 
J. Balčikonio gimnazija) 
savo amžių skaičiuoja nuo 
1727 m.

Nepriklausomos Lietu
vos dvidešimtmetis - švie
siausias lapas gimnazijos 
istorijoje, nes jai vadovavo 
tokie Lietuvai žinomi žmo
nės. Direktoriai: M. Gied
raitienė, J. Balčikonis, J. 
Yčas, K. Šakenis, kun. Lin
dę - Dobilas. J. Elisonas, 
P. Butėnas. Mokytojai: G. 
Petkevičaitė - Bitė, M. Kar
ka, J. Zikaras, V. Kairiūkš
tis, P. Puzinas, J. Kamins
kas ir kt.

Panevėžio gimnazija pa
ruošdavo savo auklėtinius 
studijuoti net užsienio aukš
tose mokyklose.

Ruošiantis mokyklos 
250-čiui 1972.XII.24 d. 
buvo atidarytas mokyklos 
istorijos muziejus, kuriame 
sukaupta ir toliau kaupiama 
medžiaga apie gimnazijos 
praeitį, jos mokytojus ir 
mokinius.

Deja, skyrius apie moky
tojus ir mokinius, pasitrau
kusius į vakarus ir dabar - 
su didelėmis spragomis.

Mieli buvę mokytojai ir 
gimnazistai - ės, kviečiame 
jus atsiliepti. Laukiame jū
sų prisiminimų apie moky
mosi metus, jūsų tolimesnę 
veiklą, išsaugotų foto nuo
traukų, dokumentų ar kito
kios medžiagos (Originalų 
ar kopijų). Jūsų parašytų 

nės 1,2,5,10,20 ir 50 centų 
vertės monetos buvo nukal
dintos Anglijoje.

Vėliau, 1936-aisiais Ne
priklausomos Lietuvos mo
netų kalykla buvo įrengta 
"Spindulio" bendrovės rū
siuose, čia iki 1939-ųjų, tai 
yra iki Il-ojo pasaulinio ka
ro pradžios, buvo kalamos 
sidabrinės 1,5 bei 10 litų 
monetos ir žalvariniai cen
tai. Kalyklos patalpos buvo 

knygų, straipsnių. Norėtu
me muziejuje turėti jūsų 
mokyklines ir dabartines 
nuotraukas. Prašytume pa
rašyti apie likimus tų ben
draklasių, kitų gimnazistų, 
jūsų mokytojų, kuriuos pa
žinojote, kurių nebėra gyvų
jų tarpe. Norėtume, kad 
gimnazijos muziejus būtų 
šventa vieta, kur saugomas 
mokytojų - mokinių atmini
mas, kur rastų atspirties taš
ką jaunoji mūsų mokytojų ir 
mokinių karta. Laukiame 
Jūsų Lietuvoje ir prašome 
būtinai aplankyti muziejų.

Laukiame atsiliepiant 
šiuo adresu: Vytautas Balio
nas, J. Balčikonio Gimnazi
ja. Respublikos g-vė Nr. 
47, Panevėžys Lietuva 5300.

Pranešame, kad Zenonas 
Dučmanas mielai sutiko tar
pininkauti ir atstovauti gim
nazijos istorijos muziejų 
JAV valstybėse. Galima 
medžiagą perduoti ir jam, o 
jis persius gimnazijai. Jo 
adresas: Zenonas Dučmanas, 
29002 Weber Avė. 
Wickliffe, OH 44092. 
Tel. (216) 944-5644.

Vytautas Baliūnas, 
J. Balčikonio Gimnazijos 
Istorijos Muziejaus vadovas 

* * *

Sfatityląt ir pfatinfcįt 

izoliuotose patalpose prižiū
rimi sargybos.

Be to, 1938-aisiais Kau
no monetų kalykloje buvo 
pagaminta apie 100000 vie
netų jubiliejinių 10 litų no
minalinės vertės monetų su 
užrašu "Dvidešimt metų ne
priklausomybės" ir su prezi
dento A. Smetonos atvaiz
du. Visus monetų projektus 
sukūrė dailininkas J. Zikaras.
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Sveikinimas, pasisveiki
nimas labai įprastas reika
las. Net ir gudriausi moks
lininkai neatseka kada pra
dėjome vienas kitam ranką 
paspausti. Darvino nuomo
ne vaikščiojome keturiomis. 
Tai pasisveikinimas buvo 
labai keblus reikalas. Kurią 
leteną paduoti. Dabar daug 
paprasčiau. Sveikinamės su 
dešine ranka. O kojos pa
liekamos gal tik atsisveiki
nant su nepageidaujamu in
dividu. Taigi šiais laikais 
sveikinamės paduodami 
ranką ir grakščiai paspaus
dami.

Yra tokių, kurie paduoda 
ranką lyg lepšį ir nežinia ką 
su ja daryti. O kiti taip pa
spaudžia, kad kelias dienas 
po to pirštai treška. Tad rei
kia ieškoti vidurio. Yra la
bai aukštai išsilavinusių, ku
rie paėmę damos ranką pa
bučiuoja ir pažeria keletą 
komplimentų. Taip sakant 
prideda. Tokie individai la
bai gerbiami moterų tarpe. 
Senovėje klebonams rankas 
bučiuodavo. Bet dabar pa
saulis taip ištvirko, kad net 
pačiam popiežiui svarsto ar 
bučiuoti ar ne. Bet damoms 
rankelę pabučiuoti paprotys 
dar laikosi.

Nepatartina sveikintis su 
tokiuo, kuris su tavim jau 
keli metai nesisveikina. Pro 
tokį reikia praeiti taip lyg jo 
nematei. Ypatingas sveiki
nimų entuziazmas žmones 
pagauna švenčių metu. Tad 
net ir uošvėm siunčia pa
sveikinimus.

Tai lyg būtume aptarę 
paviršutiniškai sveikinimus 
ir jų reikšmę. Bet yra dar 
viena sveikinimų rūšis. Tai 
sveikinimai parengimuose, 
minėjimuose, baliuose ir 
šiaip bent kiek gausesniuose 
susirinkimuose. Tokio po
būvio rengėjai labai ilgai 
svarsto, kurį garbingą sve
čią pakviesti sveikinti, o pro 
kurį praeiti pro šalį. Bet yra 
tokių sveikintojų, kurie vi
sokiais legaliais ir nelega
liais būdais įsikrapšto į 
sveikintojų eilę.

Visi žino, kad tai pati 
nuobodžiausia pobūvio da

VERTINGI ALBUMAI
Gera proga įsigyti me

niško grožio albumą 'Einu 
per Lietuvą". Tai jau tre
čioji lietuvio fotomenininko 
Juozo Polio kelionė per 
Tėvų žemę.

Anksčiau išleisti albumai 
- "Gimtoji žemė Lietuva", 
"Atgimstanti Lietuva".

Naujame albume jau 
Lietuva pabudus, gražiau
sios ir brangiausios jos 

lis. Susirinkusieji gražiai ir 
mandagiai išslinktų iš salės, 
jeigu sveikinimai būtų pa
baigoje. Bet pabaigoje yra 
loterija ir pirkusieji bilietus 
tikisi laimėti. Tad kaip čia 
apleisi tokią progą įsigyti 
tokį daiktą, kurį galėsi pa
aukoti sekančiam pobūviui. 
Tad sveikintojams užlei
džiamą scena.

Kai kurie patyrę sveikin
tojai kalba trumpai. Tas su
kelia klausytojų entuziaz
mą. Bet yra tokių, kurie il
gai kalba apie save, apie sa
vo šeimyną ir dar kai ką. 
Kalba pertraukiama ploji
mais. Sveikintojas nesu
pranta, kad tai susirinkusių 
pageidavimas greičiau baig
ti. O jis mano, kad jam plo
ja už gražbilystę. Tada jis 
taip įsisiūbuoja, kad nebe
jaučia žemės po savo ko
jom. Dar po vieno plojimo 
kalbėtojo entuziazmas ne
beturi ribų. Pagaliau, bai
gus kalbą ir grįžus prie savo 
stalo, jis sveikinamas už 
gražią kalbą. O jis nesu
pranta, kad džiaugiasi jog 
pagaliau baigė ir bus galima 
pradėti loteriją. Jis net neiš
girdo nepasitenkinimo bau
bimą. Tik namo sugrįžus 
žmona jam gerokai primena.

"Ir ką tu ten kalbėjai. 
Nei šį nei tą. Lyg svečiuose 
valgydamas koldūnus gir- 
tum kitos šeimininkės pa
tiekalus. Kiek kartų tau sa
kiau. Surašyk kalbą ir duok 
man patikrinti".

Sveikintojas nekreipia 
dėmesio. Baisiausias daly
kas pasaulyje, turėti gudres
nę žmoną.

"Ar nepastebėjai, kaip 
mane pažįstami sveikino už 
gerą kalbą" - nenusileidžia 
sveikintojas.

"O kaipgi. Žiūrėjai pra
šančiomis akimis, tai ką gi 
jie darys? O nusisukę raukė
si ir vienas kitam mikčiojo".

B

Kada vaikas rėkia, tai ir 
mažai patyręs tėvas žino, ką 
daryti. Duoda vaikui žais
liuką. Vaikas apsiramina.

kraštovaizdžio vietos, svar
būs įvykiai, šventės. Albu
me rasime ir lietuviškąją 
Ameriką: lietuvių bažny
čias, paminklus. Nepapras
tai jautrus ir šiltas albumo 
tekstas, kurį parašė šviesios 
atminties prof. Česlovas 
Kudaba.

Kiekvieno albumo kaina 
po 18 dol. Užsakant paštu 
reikia pridėti po $3.00'per- 
siuntimo išlaidomis.

Baltic Bookkeeping
866 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 (216) 486-5711

■ Pildo taksus

■ Tvarko finansines apyskaitas

■ Atlieka įvairius finansinius 
apskaičiavimus Vytas Apanavičius

Asmeniškas, greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Taksų pildymui nelaukite paskutinės dienos! 
Skambinkite 486-5711 Vytui Apanavičiui.

Kažin ar vaikiškoje pe
dagogikoje patyręs dabarti
nis Lietuvos prezidentas. 
Bet jis puikiai žino kaip nu
raminti suaugusius. Tai jis 
patyrė iš ilgametės komu
nistinės praktikos. Duok 
žaisliuką ir liaudis nusira
mins.

Tą patyrimą pritaikė ir 
lietuviškai išeivijai. Ėmė" 
dalinti žaisliukus. Kam vy
ties kryžių, kam medalį, o 
kam šiaip sau pagyrimo la
pą. Nesvarbu ar užsitarnavę 
ar ne. Svarbu, kad nustotų 
zirzti. Išeivijos vaikučiai 
netik nustojo zirzti, bet su dė
kingumu priėmė žaisliukus.

Tarp kai kurių vaikučių 
kilo mažas ginčelis. Jis ga
vo medalį, o aš tik popierė
lį. Aš vertas daugiau, o jis 
mažiau.

Apsiraminkite. Gal bu
vote negeri vaikučiai. Tė
velis geriau žino, kas ką už
sitarnavo. O jeigu dar rėk
site, tai gal ir rykštę gausite.

Tėvelis geras. Jis atsi
mena ir tuos pavainikius, 
kuriuos dešimtmečiais buvo 
užmiršęs ir išsigynęs. Da
bar jo širdis labai pasikeitė. 
Jis labai geras.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 

76-U METŲ MINĖJIMAS CLEVELANDE 
ĮVYKS SEKMADIENI, VASARIO 13 D.

9:45 vėliavų pakėlimas prie Laisvės paminklo. Iškilmingos šv. Mišios 
10:00 vai. Dievo Motinos bažnyčioje. 10:30 vai. - šv. Jurgio bažnyčioje.

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS

4:00 vai. p.p. - DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE 

Kalbės Lietuvos Misijos prie Jungtinių Tautų patarėja
GINTĖ DAMUŠYTĖ iš New Yorko

Meninę dalį atliks sol. VIRGINIJA BRUOŽYTĖ - MULIOLIENĖ, 
akompanuos muz. ROMA BANDZIENė

Įėjimas - $3 dol. auka išlaidoms padengti, vaikams veltui. 
Visus lietuvius maloniai kviečiame atsilankyti.

J.A. V. Lietuvių Bendruomenės Amerikos Lietuvių Tarybos
Clevelando Clevelando

Apylinkės Valdyba Skyriaus Valdyba

1994 m. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS

1994 m. ŠALFASS-gos 
Alpinistinės Slidinėjimo 
Pirmenybės įvyks 1994 m. 
vasario 26 d., Blue Moun- 
tain Ski Resort, Colling- 
wood, Ont. (apie 90 mylių į 
šiaurę nuo Toronto). Vyk
do - Toronto LSK Jungtis.

Varžybų pradžia - 10:00 
AM. Registracija - nuo 
8:30 iki 9:30 AM.

Programa: Slalomas ir 
didysis slalomas įvairaus 
amžiaus klasėse - nuo že
miau 10 metų jaunučių iki 
virš 64 metų veteranų. Ga
lutinė klasifikacija bus nu
statyta po dalyvių registra
cijos termino, atsižvelgiant į 
užsiregistravusių skaičių.

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuviams slidinėto- 
jams atlikusiems metinę 
1994 m. ŠALFASS-gos na
rių registraciją.

Dalyvių registracija at
liekama iki 1994 m. vasario 
18 d. imtinai, pas pirmeny
bių vadovą, ŠALFASS-gos 
Slidinėjimo Komiteto pir
mininką Rimą Kuliavą, šiuo 

adresu:Rimas Kuliavas 297 
Kennedy Avė., Toronto, 
Ont. M6P 3C4, Tel: (416)-766- 

2996. Fax: (416)-760-9843.

Smulkios informacijos pra
nešamos visiems ŠALFASS- 
gos sporto klubams bei kai 
kuriems slidinėtojams. Su
interesuoti nepriklausomi 
slidinėtojai prašomi kreiptis 
į Rimą Kuliavą ar Vytenį 
Čiurlionį.

Papildomai registruotis 
bei informacijas gauti, ypa
tingai gyvenantiems JAV- 
se, galima ir pas ŠALFASS 
Slidinėjimo K-to vicepirmi
ninką Vytenį Čiurlionį, 
19755 Upper Terrace Dr., 
Euclid, OH 44117, Tel. 
(216)-481-1525. Fax:(216)- 
943-4485

ŠALFASS Slidinėjimo kom.

'DIRVOS



DIRVA* 1994 m. vasario 10d. 11 psl.cteveiMM
v

KEGLIAVIMO 
DRAUGIŠKAS 
"FRIENDSHIP" 

TURNYRAS

įvyks Vasario 19 d., 2:30 
v.v., Wickliffe Lanes 
(Euclid Avc. ir E. 305 St.). 
Prizų įteikimas laimėto- 
jicms ir pobūvis po turnyro 
įvyks ten pat. Visus norin
čius kviečiame dalyvauti. 
Dėl smulkesnės informaci
jos skambinkit: A Nagevi
čiui 845-8848.

♦ * ♦

PARENGIMAI
1994 M.

• VASARIO 13 d. 4 v. Vasario 
16-tos minėjimas Dievo Motinos 
salėje rengia ALT-as ir Clev. bendr.

• VASARIO 19 d. 2:30 v. 
Kegliavimo turnyras Wickliffe 
Lanes (Eucid Avė. ir E. 305 St.).

• VASARIO 20 d. 4 v. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje 
popietė su Baliu Gaidžiūnu

• KOVO 5 &6 d.- Žaibo Dienos 
Vakaras-loterįja "Reverse Raffle", 
sporto varžybos, etc.

• KOVO 20 d. Dievo Motinos 
parapijos patalpose Kaziuko Mugė

EUROPA TRAVEL 692-1700

"LEADERS Ihi L0W COST TRAVEL"

VISA TAI GREITAI IR SAUGIAI PRISTATYSIME l LIETUVĄ, 
LATVIJĄ,ESTIJĄ, RUSIJĄ, BALTARUSIJĄ IR UKRAINĄ

27J9 West 71 Street, Chicago, IL, 60629 
(312)434-2121; 1-800-775-SEND

________ MŪSŲ SKYRIAI:_______
636 East 185tb Str.,Euclid, OH, 44119

________ tel. (216)481-0011__________
447 Conrey Avė, St. Pete Beach,FL, 33706
________tel. (813)363- 7700__________
85-17 101 Str.,Richmond Hill, NY, 11418 

tel. (718)441-4414

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

VViIliam J. Jakubs Sr.,
VViIliam 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.

Federal Savingj Bank

PRAŠAU APLANKYTI MOŠŲ BANKĄ
HOME FEDERAL didžiuojasi bodama dalis jūsų apylinkės 

Nuo 1911, HOME FEDERAL padėjo tokioms šeimoms kaip jūsų gauti 
geromis sąlygomis paskolas ir patarnavimus finansinėse operacijose. 

HOME FEDERAL siūlo Šiuos patarnavimus:
- Aukštas palūkanas už santaupas
- Čekių santaupas
- Namų paskolas
- Paskolos namų remontams
- ir kitas paskolas labai palankiomis sąlygomis.

HOME Federal Savings Bank
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

Darbo valandos:
Pirmadienio - ketvirtadienio 9:00 - 4:00
Penktadienį 9:00-6:00
Šeštadieni 9:00 - 2:00

Telefonas 529-3059
Rose Marie Balogh, Branch Manager

FDIC INSURED EOUAL HOUSING LENDER

• KOVO 26 d. 7 v.v. Šv. Kazi
miero lit. mokyklos choro Pavasari- 
nis koncertas, Dievo Motinos 
parapijos salėje.

• BALANDŽIO 9-10 d.d. Ateiti
ninkų metinė šventė: šeštadienio 
vakare VAIDILUTĖS teatro spektak
lis, sekmadienį po mišių - Akademija 
Dievo Motinos parapijos salėje.

• BALANDŽIO 10 d. Atvelykio 
stalas - Šv. Jurgio parapijos salėje 
11:30 ryto.

• BALANDŽIO 17 d. 4 v. p.p. 
Jungtinio choro Toronto "Volungės" 
ir "Dievo Motinos” Religinis kon
certas, D.M. parapijos šventovėje.

• BALANDŽIO 23 & 24 d. d. 
Š. Amerikos Lietuvių 1994 m. 
Jaunučių Krepšinio Pirmenybės 
Clevelande. Rengia LSK ŽAIBAS

• GEGUŽĖS 15 d. Aldonos 
Stempužienės koncertas.

• GEGUŽĖS 30 d. Memorial day 
- apeigos - mišios - pusryčiai rengia. 
Katalikų karo veteranų postas 613 
Šv. Jurgio Parapijoje 8:30 ryto.

• BIRŽELIO 12 d. - Tragiškojo 
Birželio minėjimas. Rengia Pabal
tijiečių komitetas.

• LIEPOS 10 d. Clevelando Pensi
ninkų Klubo gegužinė. (Sekmadienį)

• LIEPOS 17 d. Šv. Jurgio para

pijos gegužinė pradž. 11:30 ryto 
Šv. Jurgio sodyboje.

• SPALIO 3 d. Pabaltijiečių 
vakaras. Rengia Clev Pabaltijiečių 
komitetas (Lietuviai, latviai ir estai.)

• LAPKRIČIO 13 d. Šv. Jurgio 
Rudens Festivalis 11:30 - 3:30 p.p.

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

TAUPOS PRANEŠIMAS:
Trečiadienį, Vasario 16- 

tą dieną TAUPA bus užda
ryta.

Vasario 27 d. 12:00 vai. 
p.p. įvyks TAUPOS narių 
metinis susirinkimas 
D.M.N.P. parapijos viršuti
nėje salėje.

Patarnavimas Jūsų elegantiškam stiliui...

Normandy Party Center
Leiskite mūsų kulinarijos specialistams sukurti puikų . 

vestuvini balių ar kitokios paskirties vaišes 
585-5850

Skambinkite nemokamai paragauti mūsų maistą! 
30310 Palisades Pkwy. 

VVickliffe, OH 44092
Pilnas patarnavimas mūsų salėje arba pristatoma į kitas vietas

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

481-6677
DARBO VALANDOS

antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį * 9:00 vr - 4:00 pp * 
penktadieni, * 9:00 vr - 6:00 pp * šeštadienį * 9:0'7 vr - 12:00 pp * 

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

ATAS REALTORS 4MSfr
NORMLS

Broker RITA MATAS - G.R.I. — statė certifi ed 
real estate appraiser

2412 CEDARVVOOD ROAD 18021 MARCELLA ROAD
■ PEPPER PIKE, OH 44124 < .- CLEVELAND, OH. 44119

(216)473-2530 216)486-2630

adv. Vytas matas - teisinis patarėjas



DIRVA
Leidiniai Lietuvoje

PARTIZANINIU 
KOVŲ EPAS

Antanas Dundzila

Partizaninių kovų tema
tika DIRVOJE keliama 
nebe pirmą kartą. Tema vi
siems lietuviams svarbi, 
reikšminga, brangi.

Apie pusšimtį metų pla
tesnė visuomenė apie parti
zanus turėjo labai mažai ži
nių. Tik paskutinio penk
mečio bėgyje Lietuvos že
mėje ir sovietinio rėžimo 
archyvuose slėpta medžiaga 
išplaukia į paviršių. Tik iš 
Sibiro grįžę to laikotarpio 
nuteistieji bei pažemintieji 
gali viešai kalbėti ir skelbti. 
Tik dabar tautai nebeprivalu 
juos vadinti okupanto segio
tu banditų vardu. Partiza
nais išlikę, t.y. nepalūžę, 
partizanai yra ne banditai, 
bet mūsų tautos šio šimtme
čio herojai.

Ši medžiaga daug kam 
nemaloni. Pvz., ji nemaloni 
buvusiems stribams, tardy
tojams, prokurorams bei bu
vusio rėžimo šnipams. Ne
maloni okupacijos apologe
tams, daugeliui dabar atkur
tos Lietuvos valdžios parei
gūnų. Dabartiniai Lietuvos 
valdžios vyrai mielai foto
grafuojasi žuvusiųjų žydų 
iškilmėse, bet ne savo tau
tos kovotojų minėjimuose.

Lietuvos politiniuose 
verpetuose partizanų reika
lus gaubia valdžios įstaigų 
tyla arba, kaip kad net šiuo 
metu, begėdiškai tąsomasi 
dėl Genocido tyrimo centro 
vadovybės bei likimo. Tuo 
tarpu dar laisvai vaikščioja 
tebegyvi kraštą niokioję ir 
partizanus nežmoniškomis 
priemonėmis naikinę stri
bai. Jie tebegauna iš okupa
cijos laikų užsilikusias pen
sijas, jie nėra traukiami jo- 
kion atsakomybėn ir, kaip 
matyti iš jų pačių pareiški
mų, labai arogantiškai lai
kosi. Tai užkietėjusio nusi
kaltėlio, recidyvisto bruožas 
- prasidedantis suminėtuose 
pavyzdžiuose ir besidrie
kiantis į šių laikų mafijos 
siautėjimą karste.

Taigi telieka privačiai 
iniciatyvai kalbėti apie par
tizanus. Šios iniciatyvos 
gretose čia paminėsime ke
lis leidinius: Juozo Petraš
kos "Žvilgsnį atgal" (1992, 
du tomeliai, viso apie 165 
psl.), Antaninos Garmutės 
"Išėjo broliai" (1990, 190 
psl.), Clevelande gyvenan
čio Povilo Pečiulaičio "Šitą 
paimkite gyvą" (1993, 300 

psl.) ir Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
leidžiamą "Laisvės kovų ar
chyvą" (Nr. 8, 1993, 160 psl.).

*****

Ūkininko sūnus 1916 m. 
gimęs Juozas Petraška išėjo 
pradinį mokslą, žemesniąją 
žemės ūkio mokyklą ir spė
jo atsitarnauti Lietuvos ka
riuomenėje, 1939 m. baigti 
puskarininkių mokyklą. 
Antrosios okupacijos metu 
buvo priverstas slapstytis 
jau 1944 vasarą. Į organi
zuojamą partizanų judėjimą 
Marijampolės apskrityje įsi
jungė 1945 ir pasirinko Pa
trimpo slapyvardį. Į bolše
vikų nelaisvę pateko 1947 
rugpiūčio 11 d., kai krito 
partizanų Dainavos apygar
dos vado Ąžuolio (kpt. D. 
Jėčio) bunkeris Punios šile. 
Kalintas ir daug kankintas, 
J. Petraška su dideliais var
gais iš Sibiro grįžo 1969.

J. Petraškos prisiminimai 
apie mūšį dėl Ąžuolio bun
kerio jau tilpo 1992-X-15 d. 
DIRVOJE. Šiais laikais va
davietės bunkeris yra atsta
tytas, jį galima aplankyti. 
Lankantis, įdomu pasikalbė
ti su pamiškės gyventojais, 
kurie mūšį gerai prisimena 
ir vaizdžiai apie jį kalba. 
Įsidėmėtina, kad vietovė 
bunkeriui buvo gerai strate
giniai parinkta, ten matosi 
prityrusio kariškio, partiza
ninių kovų žinovo ranka.

Nežiūrint to, kad auto
rius nebaigęs gimnazijos, 
tačiau savo atsiminimus 
dėsto logiškai, kalba aiškiai. 
Pasakojami faktai yra tinka
mai dokumentuoti - su da
tomis, vietovių pavadini
mais, vardais ir slapyvar
džiais.

Atsiminimuose apstu žy
mių partizanų pavardžių ir 
bendresnio pobūdžio įvy
kių, kaip, pvz., miškų koši
mas ieškant partizanų, parti
zanų veikla tramdant plėši
kus, karinė drausmė, gyve
nimas žiemos sąlygose ir 1.1.

Skaitant negalima nesi
stebėti, kiek daug autoriui 
jaunystėje davė apmokymas 
Lietuvos kariuomenėje ir, 
konkrečiai tektų spėlioti, 
puskarininkių mokykla. 
Skaitant "Žvilgsnį atgal" 
sunku negalvoti, kad Lietu
vos kariuomenė kaimie
čiams, į vidurinį mokslą nė
jusiems vyrams, buvo nepa
prastai gera mokykla. Parti

zanaudamas J. Petraška bu
vo net Vaidoto grupės vadu.

Knyga iliustruota nuo
traukomis ir partizanų poe
zija. Antroji jos dalis su
kaupta tardymo ir kalinimo, 
tremties laikotarpiui. Sibiro 
tremties atsiminimų šiame 
straipsnyje neliesime.

Juozas Petraška yra gy
vas, turėjau progos su juo 
sveikintis 1993 m. vasarą 
Alytuje, per partizano Ma
žyčio, Kazimiero Pyplio, 
bunkerio kryžiaus šventini
mo iškilmes. Tai aukštas, 
gražiai susenęs Lietuvos sū
nus,, kurio garbingą galvą 
puošia metų, partizaninių 
žygių ir okupanto pragare 
perneštų kančių išbaltinti 
žili plaukai.

(Bus daugiau)

Lietuvos Misijos prie
JT patarėja
GINTĖ DAMUŠYTĖ 
nuo Lietuvos įstojimo į 
Jungtines Tautas 1991 m., 
dirba Lietuvos Misijos prie 
Jungtinių Tautų patarėja. 
Vadovauja Misijos darbams 
Pirmame (nusiginklavimo) 
komitete ir Trečiajame (so
cialiniai, humanitariniai, 
žmogaus teisių klausimai) 
komitete bei kituose JT pa
daliniuose, kurie rūpinasi 
vystymosi reikalais, kaip 
pvz. UNICEF, UN Deve- 
lopment Programine. Mi
sijos spaudos atstovė.

Prieš pereinant į. Misiją 
dirbti, 12 metų vadovavo 
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos padaliniui - Lietuvių 
Informacijos Centrui. Ko
ordinavo šalpą sąžinės kali
niams, išvystė LIC užsieny
je į plačiai pripažintą ir pati
kimą žinių agentūrą. Užsie
nio spaudai redagavo ir rašė 
spaudos pranešimus, vertė į 
anglų kalbą dokumentus iš 
Lietuvos. Kalbėjo daugely
je žmogaus teisių konferen
cijų apie Lietuvos padėtį.

A.P.
Pastaba: Gintė Damušytė 
pakviesta padaryti praneši
mą iškilmingame Vasario 
16-sios minėjime Cleve
lande.

* * *

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAI

JAV LB krašto valdyba 
skatina visas LB apylinkes 
rengti vasario 16 dienos 
minėjimus. KV ruošia įvai
rią informacinę medžiagą 
kuri bus išsiųsta LB apylin
kėms. Yra ruošiamas KV 
atliktų darbų lankstynukus 
ir LB institucijos santrauki- 
nis apibūdinimas. Bus at
naujintas ir atspausdintas 
lankstynukas apie Lietuvą.

♦ * *

PADĖKA
Ona Kreivėnienė, kartu su dukromis 

Gema, Roma Dambrauskiene su šeima, 
Terese su vyru Dwaine, pusesere Angele 
Staškuviene su šeima, A.fA. Mindaugo 
žmona Janet su šeima nuoširdžiai 
dėkojame dalyvavusiems, sūnaus, brolio, 
pusbrolio ir vyro laidotuvių šv. Mišiose š.m. 
sausio 5 d.

Visiems išreiškusiems užuojautas, už 
užprašytas šv. Mišias už

A.A. MINDAUGO KREIVĖNO SIELĄ

Dėkojame solistei Onutei Pliuškovienei 
už giedojimą bažnyčioje pritariant vargonais 
p. Petraičiui.

Ypatinga padėka šv. Andriejaus para
pijos klebonui kun. T. Burkauskui už 
paskutinį patarnavimą ligos metu, laidotuvių 
šv. Mišias ir maldas šv. Petro ir Povilo 
kapinėse.

Dideliame skausme pasilikusi šeima

Iš susitikimo su ambasadorium
ALFONSU

(Atkelta iš 1 psl.)
Čia glūdi ekonominio atsi
kūrimo esmė, nes be užsie
nio pagalbos prisikelti bus 
neįmanoma. Į šį reikalą 
žiūrima visu rimtumu, šiuo 
metu skubiai ruošiama tarp
tautinė investicijų garantijos 
sutartis su JAV-ėms. Ap
čiuopiamos reikšmės teikti
na Baltijos verslumo fondui 
(Baltic Enterprise Founda- 
tion), kurio $50 mil. kapita
las remtų smulkiąją prekybą 
ir gamybą. Išeivija Ameri
koje čia galėtų daug prisidė
ti, tinkama linkme įtaigoda
ma JAV-ių valdžią. Svarbu 
suprasti, kad eina kalba apie 
paramą Lietuvai, nežiūrint, 
kokia vyriausybė ją šiuo 
metu valdo. Kalbant apie 
vyriausybes ir ekonomiką, 
patirtis parodė, kad rinkimų 
rezultatai krašte ekonomi
kos reikalų neišsprendžia. 
Lietuva yra sunkioje būklėje.

Tačiau ekonominiam pa
kilimui Lietuvoje matosi ir 
skatinančių prošvaisčių: su
mažėjo infliacija, padidėjo 
gamyba, žaliavų kainos pa
siekė pasaulinį lygį ir įvai
rios įmonės jau įgavo lais
vosios rinkos patirtį. Lietu
va turi didelį ekonominį po
tencialą: naudojant wash- 
ingtoniečio prof. Kazio Al
meno žodžius. "Lietuva yra 
pasmerkta geram gyveni
mui". Šiam optimizmui yra

Waterview Properties 
of the Palm Baaches, Ine.

MLS

Ray Staško n as
LICENSED REAL ESTATE BROKER

11501 Ellison Wilson Road 
North Palm Beach, FL 33408 
SE Corner of PGA Bridge

FOR YOUR FLORIDA REAL ESTATE NEEDS!!!

CALL 1 (800) 369-7355

EIDINTU

ir istorinių duomenų: 1918 
- 1923 m. Lietuva irgi sto
vėjo trečioje vietoje už Lat
vijos ir Estijos, bet vėliau 
šiuos kraštus pasivijo.

1993 gruodžio mėnesį 
Ambasadorius dalyvavo 
Vilniuje sušauktame amba
sadorių ir misijų vadovų pa
sitarime. Tai buvo ir val
džiai ir jos atstovams užsie
nyje labai naudingas įvykis. 
Juo atgaivinta 1923 m. pra
dėta užsienio reikalų tvar
kymo tradicija.

*****
Baigiant reikia pasakyti, 

kad Ambasadorius savo 
darbo valandų neskaičiuoja. 
Tiesa, mačius darbą buvu
sioje Pasiuntinybėje, o vė
liau jau Ambasadoje, tai ne 
naujiena. T. Brazaitis savo 
straipsnyje rašė, kad šaltojo 
karo metu Lietuvos intere
sus saugojo Amerikos ne
pripažinimo politika. Mes 
žinome, kad tai buvo viešas, 
mums svarbus JAV-ių užsi
angažavimas teisinei ir mo
ralinei laikysenai, kuri, gai
la - pagal valdžių ūpą, bū
davo ir "paminkoma". Ta
čiau dabar tokio aiškaus 
principo, lyg kokio fizikos 
dėsnio, neturime. Gi kai 
Lietuvai aiškiai palankios 
JAV-ių politikos nėra, tai 
didelė ir kitokia našta tenka 
diplomatijai. (1994-II-4)

407-622-5000 
407-626-6562 res.
407-622-5966 fax
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